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Architect Leeflang krijgt steun van WD en D66

Aartsen vreest dat kazerne niet
voor volgende winter klaar is

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

Loco-burgemeester Aartsen vreest
dat de nieuwe brandweerkazerne
niet voor de winter van 1997 klaar
is. "Het zal heel moeilijk worden
om dat tijdschema te halen. Maar
we doen er alles aan om de komen-
de maanden zo snel mogelijk alle
procedures te doorlopen. We stre-
ven er naar om in de raadsvergade-
ring van maart het besluit te ne-
men welke architecten we gaan aan-
schrijven. Vervolgens zullen we dan
een keuze moeten maken uit de
ontwerpen", aldus M. Aartsen.

Mevrouw Aartsen zei dit vorige week
tijdens de commissievergadering voor
bestuur en ruimtelijke ordening waar-
in , ze burgemeester E.J.C. Kamerling
vanwege ziekte verving als voorzitter.
Hoewel de bouw van de brandweerka-
zerne niet op de agenda stond werd er
toch nog een geruime tijd gepraat over
dit onderwerp. Zo vroeg fractievoorzit-
ter B. Brandenbarg van de WD zich af
waarom de Vordense architect Henk
Leeflang op voorhand is uitgesloten
om de nieuwe brandweerkazerne te
mogen ontwerpen. "Via een artikel in
Weekblad Contact heb ik begrepen dat
het college van B en W op zoek is naar
een architect die ervaring heeft met
het ontwerpen van brandweerkazer-
nes. Ik vind dat een hele vreemde ge-
dachtengang. Dat is precies hetzelfde
als een chauffeur van een generaal uit
het leger gaat solliciteren bij een taxi-
bedrijf en wordt afgewezen omdat hij
geen ervaring heeft", aldus de heer
Brandenbarg. Ook fractievoorzitter M.
Bakker van D66 was van mening dat
Leeflang een eerlijke kans moet krij-
gen. "Een architect die ervaring heeft
met het ontwerpen van brandweerka-
zernes is toch ook ooit met zijn eerste
kazerne begonnen. Op die manier zul-
len goede architecten die geen erva-
ring hebben met het ontwerpen van
bepaalde gebouwen er nooit tussen
kunnen komen", aldus de heer M.
Bakker.

Architect Henk Leeflang was jarenlang
lid van de brandweer in Vorden. In no-
vember zette hij uit onvrede een punt
achter zijn loopbaan. Als brandweer-
man en architect is Leeflang de laatste
jaren nauw betrokken geweest bij de
komst van de nieuw te bouwen brand-
weerkazerne. Hij heeft er zeer veel tijd
ingestopt 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 verbouwingsmogelijkheden
van de oude kazerne. Ook de mogelijk-
heden van nieuwbouw werden in dat
onderzoek betrokken.

Brandenbarg was van mening dat het
college Henk Leeflang niet netjes heeft
behandeld. "De heer Leeflang is als het
ware eerst geprostitueerd en daarna
als oud vuil aan de kant van de weg ge-
zet". Loco-burgemeester Aartsen deel-
de vervolgens mee dat de architecten-
keuze nog niet is gemaakt, maar dat
burgemeester en wethouders in princi-
pe kiezen voor architecten die ervaring

hebben met het bouwen van brand-
weerkazernes.

Riolering
Verder werd er vorige week gediscus-
sieerd over de aanleg van de riolering
in het buitengebied. De meerderheid
van het college van B en W wil zo snel
mogelijk doorgaan met de aanleg van
riolering omdat dit volgens hen de
meest efficiënte manier is om het af-
valwater af te voeren en het hoogste
milieurendement oplevert. Het gaat
hier om de zogenoemde laatste fase 3.
Wethouder Aartsen neemt binnen het
college een minderheidsstandpunt in.
Zij wil voorlopig een pas op de plaats
maken om 'te kijken hoe alternatieve
mogelijkheden zich ontwikkelen. Zo
zijn er in de regio Winterswijk bijvoor-
beeld proeven genomen met Indi-
viduele Behandeling (IBA). De Vereni-
ging van Nederlandse gemeenten zegt
dat er hüuien een jaar meer helder-
heid is ^Pr de verschillende alterna-
tieve mogelijkheden. Volgens wethou-
der M. Aartsen moeten ook de kosten
van de laatste superonrendabele aan-
sluitingen niet uit het oog worden ver-
loren. H^L gaat in de laatste fase om
aansluit^fcn die tussen de 24.000 en
28.000 guiclen gaan kosten.

In de raadscommissie werden er vraag-
tekens gezet bij haast die het college
heeft met het aansluiten van de laatste
percelen in het buitengebied op de rio-
lering. Alleen de PvdA en de WD zijn
van mening dat de gemeente door kan
gaan met het uitvoeren van het riole-
ringsplan. De heer R. Nobel (D66) vroeg
zich af waarom er niet één jaar een pas
op de plaats kan worden gemaakt in af-
wachting van de onderzoeksresulaten
van de alternatieve mogelijkheden.
"Daar komt nog bij dat wij ongelooflijk
voorlopen op het schema dat we van te
voren hebben opgesteld. Pas in 2005
moeten volgens de plannen alle perce-
len op het rioolstelsel aangesloten zijn.
Daar lopen we nu flink op voor. Als we
in het huidige tempo doorgaan dan
zijn we rond de eeuwwisseling al klaar.
Daarom vind ik dat we best wel even
kunnen afwachten hoe de alternatieve
mogelijkheden zich ontwikkelen." Ook
de heer A.C. van Voskuilen (CDA) had
zijn bedenkingen bij het tijdschema
van het college van B en W. Tijdens de
commissievergadering wilde hij nog
geen advies uitbrengen. "We gaan daar
eerst nog eens een avondje over stoeien
met de fractie", aldus de heer Van
Voskuilen. Het is dus nog allerminst ze-
ker of de gemeente Vorden binnenkort
doorgaat met de verdere aanleg van
percelen in het buitengebied op de rio-
lering. Wanneer het CDA en D66 van
mening zijn dat er voorlopig een pas
op de plaats moet worden gemaakt
dan is er in de raad geen meerderheid
voor de plannen van het college.

Tot slot. gaf de commissie milieu, wel-
zijn, personeel en financiën vorige
week een positief advies uit over de wij-
zigingen die het college wil aanbren-
gen in de Wet Voorziening Gehandi-
capten.

Hervormde Gemeente
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. Jonker-
Chrisstoffers uit Epse. Na de dienst koffiedrin-
ken in de Voorde. 19.00 uur Gezamenlijke
Zangdienst in NH Kerk. Voorganger: ds. A. v.d.
Spek, Enter.

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 22 februari 18.30 uur Eucharistieviering
Volkszang.
Zondag 23 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v.Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores: 23-24 februari Pastoor
W. Grondhuis-Joppe. Tel. (0575) 491275.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 februari 10.00 uur A. Walpot-Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. HA Speelman,
19.00 uur Zangdienst in N.H. Kerk.

Huisarts 22-23 februari dr. Haas, Christinalaan
18. Tel. 551678.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevalle^^e niet tot deze spreek-
uren kunnen wachtem^iarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 22-23 februari G.M. Wolsink Laren. Tel.
(0573) 402124. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zou^u* 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis He^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 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 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 vrijdagvan
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
uu ren 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t /m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huw voor thuiSVtrpleging 24 uur per cl.ig, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, t o l . (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokk ink -
Kasteel, tel. 556908.

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

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB 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
uur.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 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.
Personenalarmering melden bij SWOV.



2 bos bloemen
naar keuze

2 azalea's
Hortensia

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

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

Carnavalsvereni

'De Deu
Vorden

Uitslag verloting

Ie 0039
2e 1023
3e 2028
4e 2194

5e 1655
6e 1831
7e 1136
8e 0312

9e 2034
10e 0539
11e 0260

De vierde prijs is aangeboden door Combi Willemien.
De prijzen zijn af te halen bij S. Kosse, Almenseweg
17 te Vorden

AUTO VAN DE WEEK
Mazda 626 1.8 Millionaire
08-1991 Ipg
km.stand 95.500

BLAUW
Daewoo Espero 2.0 CD
Nissan Sunny 1.3
Opel Kadert 1.3 Ipg
Opel Vectra
Peugeot 306 XN Ipg

ROOD
Daewoo Nexia 1.5 GTX
Suzuki Swift 1.0 G L
Suzuki Swift 1.3 GS

ZILVER
Ford Escort 1.3 CL
Ford Escort 1.4 CL
Ford Fiesta 1.1 Cheers
Ford Mondeo 1.8 TD
Opel Kadert 1.4 expression
Honda Civic 1.5 LSI automaat

WIT
Opel Vectra 1.6
Peugeot 309 XR 1.4

ZWART
Opel Corsa 1.5 TD diesel

AUTOBONUf

Groot
jebbink

12-1995
04-1987
07-1989
03-1991
10-1993

12-1995
01-1994
07-1992

11-1991
03-1991
03-1992
07-1994
01-1992
11-1993

01-1991
01-1991

06-1991

Rondweg 2
7251 RVVorden
Tel. (0575) 55 22 22

Pootaardappels
bestellen?
Nu Kluvers

bellen!!!

KLUVERS
VOEDERS

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

Tel. (0575) 55 13 18
F .̂(0575) 55 37 98

Wegens vakantie

Gesloten
van maandag 24-2 t/m maandag 3-3-1997

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

GEMARINEERDE
KARBONADES

6 voor een
TIENTJE

WEEKEND

1kilo

KIPFILET

f9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

voor een broodje half om
Pekelvlees
100 gram

+
Gekookte lever
100 gram SAMEN f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram voor f 2j85

of

3 voor f lOj"™

MARKTAANBIEDING

BAMI Of NASI

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG ~s
Tel.(0575)551470

De koerswinst in veilige haven dankzij
het AEX GarantFund.

Wie in aandelen belegt, behaalt op lange ter-

mijn het hoogste rendement, maar moet af en toe

ook een koersdaling incasseren. De Rabobank biedt

het AEX GarantFund mrt 97/02 aan, dat wel uitzicht

biedt op die fraaie winsten, maar waarbij het risico

van een koersdaling tot een minimum beperkt is.

Het AEX GarantFund is ontwikkeld door de Robeco

Groep en heeft een looptijd van 5 jaar.

Gedurende die periode profiteert u van de

koersstijgingen van de AEX, de belangrijkste index

van de Amsterdamse beurs. Maar nu komt het...

/odra de AEX stijgt, wordt op van tevoren vast-

gestelde koersniveaus de koerswinst veilig gesteld.

En ook al gaat het daarna wat minder op de beurs,

die winst ka"n u niet meer ontgaan. Bovendien be-

taalt u, als particuliere belegger, over uw winst geen

inkomstenbelasting.

Intekenen op het AEX GarantFund kan slechts

tot en met 24 februari aanstaande. Het aantal

participaties is gelimiteerd en de toekenning vindt

plaats op volgorde van binnenkomst. Informeer dus

snel bij uw financieel adviseur van de Rabobank.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

DIAN BERENDINA

We noemen haar

Dian

10 februari 1997

Wim en Janny
Lenselink-Bannink

'de Vosheuvel'
Vosheuvelweg 6
7251 NC Vorden
Telefoon (0575) 55 66 09

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

Torn

Torn is geboren op 11 februari
1997 en woog toen 4480 gram
en is 51 cm lang.

We hebben wel een verzoek,
belt u ons even voor u ons
bezoekt.

Henny, Gerrit en Bart
Klokman

Vlakkendijk 3
7261 KX Ruurlo
Tel. (0573) 46 12 50

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Maxine

Maxine is geboren op 13 fe-
bruari 1997.

Vader rust van 13.00 tot 15.00
uur.

Gerwin, Inge en Julia
de Jonge-Bosch

Dr. C. Lulofsweg 6
7251 XP Vorden

Wij willen u hartelijk bedanken
voor alle felicitaties, geluk-
wensen, cadeaus en bloemen
die wij op onze huwelijksdag
(7 februari) mochten ontvan-
gen.

Oscar en Carmen
Rondeel

Vorden, februari 1997

Langs deze weg willen we u
hartelijk bedanken voor de
felicitaties, bloemen, kaarten
en cadeaus die we op ons 40-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen.

Herman en Willy
Voskamp-de Greef

Vorden, februari 1997
Gr. v. Limburg Stirumstraat 4

22 februari a.s. hoop ik 80 jaar te
worden.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
20 februari

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur

Wie mij hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op zondag 23 febru-
ari van 15.30 tot 17.30 uur in café
'De Keizerskroon', Dorpsstraat 15 te
Ruurlo.

W. Uenk

Verkavelingsweg 6a
7263 RG Mariënvelde

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat is over-
leden onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

HENDRIKA ZUUR-VISSER
WEDUWE VAN LOUIS HENRI ZUUR

Geboren te Vorden
24 oktober 1917

Overleden te Vorden
12 februari 1997

Wij zullen haar rflissen.

Onze dank gaat uit naar directie en personeel van
woon- en zorgcentrum 'De Wehme' te Vorden voor
de liefdevolle verzorging.

Zwijndrecht:

Leidschendam:

Manneke en Chris van den
Broek-Zuur

Saskia en Christian
Henk en Anja Zuur

Brenda en Karin

Correspondentie-adres:
H.W. Zuur,
Hannie Schaftstraat 134
2264 DM Leidschendam

De crematieplechtig^p is gehouden zaterdag 15
februari in het crematorium te Dieren.

Na een kortstondiglFziekte is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, mijn schoonzuster en
onze tante

HARMINA GERHARDA
VANTIL-KLUMPER

WEDUWE VAN W. VAN TIL

(tante Zus)

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: A.M. Klumper-Wissels
Keijenborg: G.H. Wentink-Klumper

G.H. Wentink

Vorden, 15 februari 1997

Correspondentie-adres:
Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag
19 februari om 13.00 uur in uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons trouwe lid, mevrouw

G. VAN TIL-KLUMPER

Zij was vanaf de oprichting in 1948 lid van ons
koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor

Vorden, 15 februari 1997

De saus roert
u er lekker

voor niets bij.

kip- of kalkoenreepjes
bij aankoop van 500 gr.

met gratis roerbaksaus, 100 gr. per 100 gr.

9
175

95 gekruide Balkan
schijven, 100 gr.

150 gr. halen,
100 gr. betalen tiersalade, 100 gr.

(keuze uit 3 soorten)

150 gr. halen, Munster
runderrookvlees 100 gr. betalen 100 gr.

paling worst

Keurslager

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

75

25

Contactjes
• TE KOOP: uien
sumptie-aardappelBild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Te koop: groen granieten
aanrecht, 2,90 m lang met
dubbele spoelbak, compleet
met TL-verlichting, schakelaar,
2 stopcontacten, kranen, aan-
rechtkastjes en 2 laadjes.
Achterkant betimmerd met
schrootjes. Prijs n.o.t.k. Zelf
ophaJen, begin april. Tel.
(0573) 49 13 44

• Vrijdag 28 februari verwer-
pingsavond met o.a. sjoelen,
ballero, spijkerslaan, schieten,
etc. bij café 't Wapen van 't
Medler, Ruurloseweg 114,
Vorden, aanvang 20.00 uur.
Oranjecommissie Medlertol

• Te koop: land bouwwagen;
één-scharige wentelploeg;
weidesleep; mengmesttank
3500 I; hoge drukspuit; gas-
boiler; enz. J. Wesselink,
Bergkappeweg 2, Vorden, tel.
(0575) 55 66 63

• Te koop: ruime luxe een-
gezinswoning met garage.
Tel. (0545) 27 27 01 na 18.00
uur

• Gezin met kinderen zoekt te
huur: woning/huis in Vorden
of omgeving voor 2 è 3 jaar.
Tel. (0575) 55 14 59

• Gelieve geen hout meer te
bezorgen bij paasvuur in de
Kranenburg wegens vol-
doende aanbod. Hartelijk
dank. Stichting CCK

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Geen resultaat
binnen 30 dagen, dan geld
terug. Bel Lenie Walgemoet,
Vorden, tel. (0575) 55 28 25

AAN DE DONATEURS
VAN HET
VORDENS DAMESKOOR

Wegens het plotseling overlijden
van ons lid mevr. G. van Til-Klum-
per

gaat de geplande contact-
avond op woensdag
19 februari 1997 niet door.

Het bestuur

UW€CHTe GROCNTEMAN GAAT DE BOER OP

boordevol sop

HANDENPERSSINAASAPPEl
Sotustiono'i

18 voor

verscontoloupe

MELOEN
oronjevlezig

hagelwitte

BLOEMKOOL

per stuk249

vers uit eigen snijkeuken

gekookte BIETJES

500 gram

om te smull'n

BOERHARMSALADE
van Coba veur ullle

BOER'NHANGOP
authentiek boeren dessert ^Aft

200 gram L 70

BOER'NKRIEL MET SPEK
ex tra gevuld 0/1 M

500 gram ü\l

RAUWKOST - EXOTENr^
>, Fam.
J. Huitink

Geldig van 17 t/m 22 februari Burg. Grülcejtraat 3, Vor&n
Tel. 0575-551617



QEMEENTE D U L L E T I N y ORDEN
tt-XttWWX^

Telefoon gemeente; $575} 55 74 74.

74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
i^gtoten met vrijdag van
SM tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 1700 urn;

• Openingstijden bibliotheek;
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tol 12.00 uur.
Burgemeeste r E|.C. Ka merling:
maandagmorgen van 11W tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aart$en-den Harder.'
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. MuJderije-MeuIenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak,

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

EMEENTE MAAKT WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK BEKEND !

De samenwerkingsovereenkomst is op 18 februari 1997 om 20.00 uur ondertekend
in gasterij Schoenaker in Kranenburg.

EISDOCUMENT KWIJT? EERST AANGIFTE BIJ POLITIE!

Met ingang van 15-februari 1997 moet u bij vermissing van uw paspoort of
Europees identiteitskaart eerst aangifte doen bij de politie. Daarna kunt u een
nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente. Dit is één van de nieuwe maat-
regelen om de toenemende fraude met reisdocumenten tegen te gaan.
Van iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een proces-verbaal
op. De gewaarmerkte kopie van dit proces-verbaal moet u bij de aanvraag van een
nieuw paspoort of Europees identiteitskaart aan de gemeente overleggen. Zonder
deze kopie krijgt u geen nieuw reisdocuement!
Bij vermissing in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij Nederlandse
politie, voordat u bij de gemeente een nieuw document kunt aanvragen.
Wanneer u een reisdocument, door uw eigen schuld kwijtgeraakt (bv diefstal uit
auto of verlies) moet u, naast de rechten voor het nieuwe reisdocument, f25,00
extra betalen.

Eind februari verstuurt de gemeente Vorden aan eigenaren en gebruikers van
woningen en bedrijfspanden, een beschikking waarin de waarde staat van de
woning of het bedrijfspand. De gemeente voert hiermee de Wet Waardering
Onroerende Zaken (Wet WOZ) uit.

Wat is een beschikking?
De WOZ-beschikking is een schriftelijke beslissing van het College van burge-
meester en wethouders. In de WOZ-beschikking wordt de waarde van een onroe-
rende zaak vastgesteld. De beschikking is geen belastingaanslag.

Waarvoor wordt de waarde gebruikt?
De WOZ-waardc wordt gebruikt voor:

1) de onroerendc-zaakbelastingen (gemeente)
2) de waterschapsomslag gebouwd (waterschap)
3) de inkomstenbelasting (belastingdienst)
4) de vermogensbelasting (belastingdienst)

De Wet WOZ zorgt er dus voor dat de belangrijkste belastine^i over onroerende
zaken worden gebaseerd op dezelfde waarde. Tot nu toe was i^Jwaarde per belas-
ting verschillend. De gemeente stelt de waarde vast en verstrekt deze aan de belas-
tingdienst en aan het waterschap.

Wanneer geldt de nieuwe WOZ-waarde?
De gemeentelijke aanslag onrocrende-zaakbelastingen, diq^^eind maart 1997
ontvangt, is gebaseerd op de waarde in de WOZ-beschikking^^
Ook de waterschapsomslag gebouwd van het waterschap (alleen voor eigenaren,
niet voor gebruikers van een onroerende zaak) wordt in 1997 vastgesteld op basis
van de WOZ-waarde.

Blauwe envelop inkomstenbelasting
Veel inwoners ontvangen nu een blauwe envelop van de belastingdienst voor de
aangifte over het jaar 1996. De belastingdienst heeft ons meegedeeld dat de WOZ-
waarde nog niet voor 1996 van toepassing is. Het belastingjaar 1997 is het eerste
jaar dat de WOZ-waarde gaat gelden. Begin 1998 ontvangt u het aangiftebiljet
over 1997. Dan is het niet meer mogelijk om-zelf de waarde van uw onroerende
zaak te schatten. U moet dan de WOZ-waarde invullen.
Ook voor de vermogensbelasting geldt als eerste jaar 1998.

Hoelang is de nieuwe WOZ-waarde geldig?
De waarde in de beschikking geldt in beginsel voor vier jaar. De eerste periode is
van 1997 tot en met 2000. De waarde staat voor vier jaar vast en verandert niet
mee met prijsstijgingen of-dalingen van de vastgoedmarkt. Bij een grondige ver-
bouwing of sloop waardoor de waarde van de onroerende zaak aanzienlijk wij-
zigt, krijgt u een nieuwe beschikking.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de inhoud van de WOZ-beschikking dan kunt u schrif-
telijk bezwaar aantekenen bij het College van burgemeester en wethouders. Uw
bezwaarschrift moet u wel motiveren. U moet dus aangeven waarom u het niet
eens bent met de vastgestelde waarde. De gemeente kan u op verzoek een taxa-
tieverslag van uw onroerende zaak verstrekken. Het bezwaarschrift moet u bin-
nen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking versturen. Na de zes
weken kunt u geen bezwaar meer indienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.
Dit betekent dus dat u bij de aanslag onroerende-zaakbelastingen, de inkomsten-
belasting, vermogensbelasting, waterschapsomslag gebouwd geen bezwaar meer
kunt maken tegen de vastgestelde waarde van de onroerende zaak.

Bijsluiter
Bij de WOZ-beschikking zit een bijsluiter waarin alles over de beschikking nog
eens wordt uitgelegd. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij
de gemeente.

BI S~*T
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KRANENBURGS BELANG -

GEMEENTE VORDEN

Kranenburgs Belang en de gemeente Vorden hebben een samenwerkingsovereen-
komst opgesteld die ertoe m t leiden dat er een vruchtbare samenwerking ont-
staat tussen Kranenburgs Belang en de gemeente Vorden, op basis van het door
Kranenburgs Belang opgestelde Dorpsplan van Kranenburg.
Burgemeester en wethouders en Kranenburgs Belang streven ernaar om jaarlijks
één onderwerp uit het Dorpsplan in uitvoering te hebben en één onderwerp in
voorbereiding.

ERGUNNINGEN

Op 11 februari 1997 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

de heer B.J.G. Helmink voor het bou-
wen van een woning met garage op het
perceel Lindeselaak 7 te Wichmond;

de heer GJ. Hofs voor het vergroten
van een woning op het perceel
Zutphenseweg 74 te Vordery^

de heer RA Kluit voor het veranderen
van een opslagloods in een auto-
showroom met magazijn op het per-
ceel Dorpsstraat 28 te

de heer H J. Koning voor het uitbreiden
van een woning op het perceel
Brinkerhof 74 te Vorden;

mevrouw H. Wenneker-Hirschfeld voor
het slopen van de restanten van een
afgebrande boerderij op het perceel
Hackforterweg 25 en 25a te
Wichmond;

de heer H. Elbrink voor het vellen van
2 sparren op het perceel het Jebbink 9a
te Vorden.

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

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

ligt van 21 februari tot en met 21
maart 1997 ter inzage:
een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

Unigro, Postbus 230, 3990 GA Houten,
voor het wijzigen van een detailhandel
annex parkeerplaats op het perceel
Dorpsstraat 18 te Vorden.

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstellingsmogelijkheid van
artikel 18 A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan het plan voor:

- het bouwen van een tuinhuisje aan de
Voornekamp 15, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K, nr. 5066.

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van don-
derdag 20 februari 1997, gedurende
twee weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
maken.

NGEKOMEN BOUWAANRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres

mevr. A.H. Loman- Overweg 15
Bargeman Vorden

Datum ontvangst Omschrijving

07-02-97

GJ. Rietman

G. Burkink

Boshuisweg 5
Vierakker

Polweg 6
Wichmond

11-02-97

12-02-97

bouwen van een
dubbele garage

verbouwen vani een
garage/berging

verbouwen van een
veeschuur

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



FUJI
INLEVERCAMERA 400/24+3
MET FLITS
Van 24,95
Voor 19,95

EUROACTIV APSOLUTIX

Van 249,-
Voor

l IV MTOULUIIA

199,-
MINOLTA 70 W TITANIUM
28-70 MM ZOOMLENS

Van 449,-
Voor

n {.uuiviLcnio

399,-

iNON AS 1

l WEATHER CAMERA

Van 499,-'
Voor 399,-

SONY TRV11 VIDEO 8 CAMERA
+ GRATIS WINTERJACK!

Van 1999,-
Voor

VVIIVICrtJMUIV!

1699,-

Combi Wïllemien, Dorpsstraat 20, Vorden.
FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
R 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

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10 ̂

KEUKENTAPIJT
200 breed, grijs blauw
van 79,- per meter nu

KLEINE COUPONNEN
TAPIJT + VINYL

49,cOOA

per stuk 7,50 1O,°° 12,5015,°°

KEUKENLOPER
80 cm breed
nu per meter

VILTTAPIJT
200 breed
van 79,- per meter nu

29,'75

45,<OO

PARADE TAPIJT
topkwaliteit, zuiver scheerwol /* f\r? QQ
400 breed, van 630,- per meter nu 49 W j

topkwaliteit, zuiver scheerwol
400 breed, van 529,- per meter nu

DESSO TOPKWALITEIT
synthetisch
400 breed, van 399,- per meter nu

T R ET FORD TAPIJT
topkwaliteit, zuiver scheerwol
400 breed, van 589,- per meter nu

OO

/• ̂  f-
•§ t O

Woonwinkel van Warnsveld

Tel. 52 61 32 - Rijksstraatweg 39 - Warnsveld

Bij ons zorgen

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

CONCURRERENDE PRIJ&N MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

atelierschildersbedrijf- glas i
D

>V

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

GELDWIJZER
Onder de titel "Hoe zit dat nu eigenlijk?" heb ik gedurende een aantal jaren voor Contact stukjes mogen
schrijven over belastingzaken. Dat heeft natuurlijk alles met geld te maken. Maar er is meer. Door de te-
rugtredende overheid zullen we steeds meer onze eigen broek moeten ophouden. Onze eigen financiële
zaakjes van nu en later moeten regelen. En dat is niet alleen een kwestie van belastingen, maar van finan-
ciële planning.
Ook juridische-, notariële-, verzckerings- en beleggingstechnischc aspecten spelen daarbij een grote rol. En
hoe breng je dat in elke individuele situatie met elkaar in verband. Terwijl u er waarschijnlijk dagelijks mee
wordt geconfronteerd. Stapels folders, brochures en advertenties over 'click-fondsen', beleggingen, hypo-
theken bedelven de deurmat. Om nog maar te zwijgen over de telefoontjes onder etenstijd.
Zonder een gedegen kennis van de feitelijke persoonlijke omstandigheden is er over al dat materiaal ei-
genlijk in een individuele situatie niet veel zinnigs te zeggen. Het moet passen. Het gaat om maatwerk.
Sparen, beleggen en verzekeren zijn alleen maar middelen om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld
eerder stoppen met werken. Maar daarvoor zal dan wel iets geregeld moeten worden.
Het principe van financiële planning is dan ook eigenlijk eenvoudig. Ga er vanuit dat er nu even een pas
op de plaats moet worden gemaakt. Breng in kaart waarom nu bepaalde financiële maatregelen moeten
worden genomen. Maar hoe en welke. Het opstellen van een financieel plan -en daar zelf inzicht in hebbcn-
is daarentegen absoluut niet zo eenvoudig.

Nu gaat het er niet om een enorme materialist of egoïst te worden. Geld maakt niet gelukkig..., maar het
geeft wel een rustig gevoel. Sommige arme mensen zeggen ongelukkig te zijn door het gebrek aan geld.
Sommige rijke mensen zeggen ongelukkig te zijn door de psychische druk van hun bezit. Maar er zijn ook
arme mensen die heel tevreden zijn met wat ze hebben en rijke mensen die er echt van genieten.
Een aantal jaren geleden emigreerde een relatie van mij naar België met ongeveer 10 miljoen vermogen.
Maar ongelukkigerwijs kwam hij te wonen naast iemand die misschien wel 50 miljoen bezat en hem met
de nek niet aankeek. Geen lekkere buurt dm met je geld gelukkig te zijn. Bovendien was hij toch maar lid
gebleven van de tennisclub in zijn oude woonplaats. Daar was het heel wat gezelliger. Het is dus allemaal
maar betrekkelijk.
Waar het om gaat is dat het actief bezig zijn nietje persoonlijke financiën wel kan bijdragen aan geluk. Net
iets meer maken van je netto inkomen, vermogen, spaargeld, beleggingen.

Zien hoe een beleggingsfonds eigenlijk werkt, hoe de beurs in elkaar zit, hoe het met je pensioen of kapi-
taalverzekering zit, wat er met je vermogen gebeurt na overlijden. Het gaat er dus om plezier te beleven
aan het goed regelen van je persoonlijke financiën. Door deze "Geldwijzer" hoop ik daar een beetje aan bij
te dragen. Volgende keer meer.

Mr. drs. B.H.J. de Regt FP.



Bomenbelang Vorden blijft zich inzetten voor behoudt acacia's Wildenborchseweg:

"Wij voelen ons door de gemeente overvallen"
"Ik heb het gevoel dat de gemeente
Vorden nu een overvaltechniek ge-
bruikt. Martin Niessink zegt zojuist
dat de 66 acacia's aan de Wilden-
borchseweg moeten verdwijnen om-
dat ze onder andere een gevaar op-
leveren voor het verkeer. Dat argu-
ment is helemaal nieuw voor mij. Ik
wist helemaal niet dat de verkeers-
veiligheid aan de Wildenborch-
seweg in hét geding was. Martin
Niessink tovert volgens mij nu ge-
woon een nieuw konijn uit zijn
hoed en dat vind ik in strijd met
een behoorlijke procesorde", aldus
voorzitter Hans van Laake van
Bomenbelang Vorden.

Afgelopen maandag had er in het ge-
meentehuis een openbare hoorzitting
plaats over het kappen van de acacia's
langs de Wildenborchseweg. Bomen-
belang Vorden is van mening dat het
nergens voor nodig is dat de 66 acacia's
geveld worden omdat het hier om vita-
le bomen gaat en diende daarom eind
december een bezwaarschrift in.
Bomenbelang heeft er geen moeite
mee dat er op de kruising van de
Wildenborchseweg en de Ruurloseweg
enkele acacia's gekapt zijn ten behoeve
van een betere aansluiting van beide
wegen op elkaar. "Maar dat wil niet
zeggen dat alle bomen tegen de vlakte
moeten. Wij hebben de gemeente daar-
om een herstelplan aangeboden", al-
dus Hans van Laake. In de afgelopen ja-
ren zijn er diverse gaten in de laan ge-
vallen doordat er om verschillende re-
denen acacia's zijn verdwenen.
Bomenbelang Vorden stelt voor om op
deze open plekken weer jonge acacia's
van enig formaat in te planten. Volgens
Hans van Laake zijn de bomen aan de
Wildenborchseweg nog lang niet afge-
schreven. "Acacia's kunnen driehon-
derd jaar oud worden. De bomen aan
de Wildenborchseweg zijn dat nog
lang niet en verkeren overwegend in
goede conditie. Dus nog lang niet afge-
schreven. Daar komt nog eens bij dat
acacia's op hogere leeftijd pas echt de-
coratief worden. Ga maar eens kijken
aan de Widenborchscwcg. Dat zijn ge-
woon hele mooie bomen om te zien",
aldus Hans van Laake.

Beschadigd
De gemeente Vorden zit al enkele jaren
met de acacia's aan de Wildenborch-
seweg in haar maag. Volgens medewer-
ker Martin Niessink moeten er vrijwel
ieder jaar enkele van deze bomen ge-
veld worden. "Voor de afnemende vita-
liteit zijn diverse oorzaken aan te wij-
zen. De belangrijkste is de aanrijscha-
de. Het merendeel van de bomen heeft
een beschadigde stamvoct. Een aantal
van- de bomen heeft deze beschadin-
gen redelijk doorstaan. Er zijn echter
ook een groot aantal bomen waarbij
door de beschadiging aan de stamvoet
holtes zijn ontstaan met rottingsver-
schijnselen", aldus Niessink. "Deze rot
zet zich door in de stam. In de stam
zijn dan ook weer diverse holtes ont-
staan, waar spechten dankbaar ge-
bruik van maken. Verder hebben diver-
se acacia's last van waterlot en zwam-
aantasting en bevatten de kronen van
verschillende bomen aan de
Wildenborchseweg dood hout. Slechts
een klein aantal bomen vertoont geen
gebreken. Op dit moment zijn twintig
van de 66 bomen gezond", aldus
Martin Niessink.

Omdat de acacia's jaarlijks extra zorg
vragen en de toekomstverwachtingen
voor deze bomen twijfelachtig zijn,
vindt de gemeente het nu een goed
moment om alle 66 acacia's te rooien
en tot verjonging over te gaan. Het is
de bedoeling van de gemeente om op
het traject tussen de Ruurloseweg en
de Oude Zutphenseweg beuken te plan-
ten.

Volgens Hans van Laake van Bomen-
belang Vorden is het bij oudere acacia's
helemaal niet raar dat er waterlot en
licht dood hout in de kronen wordt ge-
constateerd. "Dat is bij een acacia die
zo rond de 75 jaar oud een heel nor-
maal verschijnsel. V^der plaatsen wij
onze vraagtekens t^^et plan van de
gemeente om beuken te herplanten.
Die bomen zijn daar helemaal niet ge-
schikt. De bermen en directe omgeving
van de Wildenborchseweg zijn zeer
droog en voedsela^^ Dat is goed te
zien aan de dikte van de acacia's. Een
beuk verlangt echter een vochthouden-
de en voedselrijkere bodem. De om-
standigheden voor beuken zijn aan de
Wildenborchseweg dus desastreus. Met
name aan de oostzijde van de weg
wordt het problematisch. De jonge
beuken zouden hier sterk onder druk
komen te staan. De bomen die op dit
moment aan de oostzijde op particu-
lier terrein staan, zorgen ervoor dat er
weinig of geen ruimte voor jonge bo-
men is om hier recht omhoog te groei-
en. De verwachting is dat de bomen
schuin over de weg gaan groeien met
alle gevolgen van dien", aldus Hans
van Laake.

Beuken
Tijdens de hoorzitting ging Martin
Niessink van de gemeente Vorden hier
niet op in. Na afloop van de zitting liet
hij weten dat de Wildenborchseweg ei-
genlijk helemaal niet geschikt is voor
bomengroei. "De meeste mensen we-
ten volgens mij niet dat de gemeente
Vorden jaarlijks een behoorlijk bedrag
uitgeeft aan het verzorgen van de bo-
men. Zo worden bijvoorbeeld de beu-
ken die in het dorp staan jaarlijks ver-
zorgt. Dat doen wij door water en
meststoffen toe te dienen. Alleen op
die manier zorg je ervoor dat deze beu-
ken in leven blijven. Wat dat betreft
zullen ook de beuken die wij aan de
Wildenborchseweg willen gaan plan-
ten jaarlijks in de gaten moeten wor-
den gehouden". Dat de Wildenborch-
seweg eigenlijk niet geschikt is voor bo-
men blijkt volgens Niessink wel als je
kijkt naar de berken die iets verderop
staan. "Die hebben ook grote proble-
men met de droge grond".

Verder vond voorzitter Hans van Laake
van Bomenbelang dat het kappen van
bomen haaks staat op het landschap-
beleidsplan. "Daarin staat dat bomen-
rijen een grote cultuurhistorische

waarde hebben. Verder pleit de ge-
meente er in het landschapbeleidsplan
voor om niet onnodig gezonde bomen
te vervangen. Er kan dan volgens de ge-
meente beter worden gekozen voor tus-
senplant. En dat is nou precies wat wij
voorstellen. De vraag is n j^k alleen
waarom de gemeente in het^^al van
de Wildenborchseweg voor een hele
andere optie kiest. Dat staat toch haaks
op het landschapbeleidsplan", aldus
Hans van Laak.

Landschapsbeleidsplan
Martin Niessink van de gemeente
Vorden stond op dat moment even met
zijn mond vol tanden. "Het zou heel
goed kunnen dat dit in het land-
schapsbeleidsplan staat. Daarvoor zou
ik eerst het landschapsbeleidsplan er
even bij moeten pakken", zei hij. Op
zich een merkwaardige uitspraak om-
dat Martin Niessink als cultuurtech-
nisch medewerker van de gemeente
Vorden een belangrijke inbreng heeft
gehad bij het tot stand komen van het
landschapsbeleidsplan. "Het staat op
pagina 114", vulde Hans van Laake aan.
Martin Niessink legde daarna uit dat

de gemeente Vorden wel heeft overwo-
gen alleen de slechte bomen te zagen
en de open plekken in te planten met
jonge acacia's. Niessink: "Maar er on-
staat in die situatie evenwel een onre-
gelmatige rij bomen. Verder is de aca-
cia een houtsoort die voor een goede
groei een zonnige groeiplaats nodig
heeft. Als we daar jonge acacia's zou-
den planten dan ondervinden ze teveel
lichtconcurentie van de resterende vol-
groeide bomen. Optimale groei van de
jonge bomen kan als gevolg daarvan
nooit plaats vinden". Verder liet
Martin Niessink weten dat de acacia-
laan aan de Wildenborchseweg niet zo
uniek is als Bomenbelang Vorden wel
doet geloven. "Jullie zeggen telkens dat
de Wildenborchseweg de enige acacia-
laan in Vorden is, maar dat klopt dus
niet. Ook aan de Almensweg en in
Onstein zijn er prachtige acacialanen",
aldus Niessink.

Advies
De commissie voor beroep- en be-
zwaarschriften zal binnenkort het col-
lege adviseren of het wenselijk is of de
bomen aan de Wildenborchseweg te
kappen. Daarna zal het college van
Burgemeester en Wethouders de afwe-
ging moeten maken of ze willen terug-

komen op het besluit om de 66 acacia's
te kappen. Het is de bedoeling van de
gemeente om dit voorjaar over te gaan
tot het vellen van de bomen. In ver-
band met de aanpassing van het kruis-
punt van de Ruurloseweg en de
Wildenborchseseweg zal zal dan de
weg voor het verkeer worden afgeslo-
ten.

Afsluiten
De Lochemse wethouder H. Ouden-
ampsen wil samen met de gemeente
Vorden gaan bekijken of het mogelijk
is om de Wildenborchseweg voor het
vrachtverkeer af te sluiten. Ouden-
ampsen zei dat vorige week tijdens de
commissievergadering voor volkshuis-
vesting, ruimtelijke ordening en mi-
lieu nadat raadlid H. Kreunen van
Gemeentebelangen daar op aan had ge-
drongen. Volgens Kreunen rijden de
vrachtwagens de Wildenborchseweg
volledig stuk. Wethouder Ouden-
ampsen heeft tot op heden nog geen
contact opgenomen met de gemeente
Vorden. "Maar hij mag mij natuurlijk
altijd bellen", aldus D. Mulderije. De
Vordense wethouder laat weten dat de
gemeente bezig is met het opstellen
van een categoriseringsplan. "Daarom
wil ik op dit moment ook nog geen uit-
spraken doen over de Wildenborch-
seweg. Eerst gaan we alle wegen in
Vorden onder de loep nemen. Pas als
het categoriseringsplan klaar is, dan
kunnen we verder praten over de
Wildenborchseweg. Want anders ben
je toch weer bezig met een ad hoc be-
leid. En dat is nou net niet onze bedoe-
ling", zegt ze. Wethouder Mulderije
legt uit dat het afsluiten van de
Wildenborchsweg voor vrachtverkeer
grote gevolgen zou hebben voor het
verkeer op de Almenseweg. "Het
vrachtverkeer zou daar dan flink gaan
toenemen. En daar is de Almenseweg
niet geschikt voor zoals u weet. Wat
dat betreft is de Almensweg al even on-
geschikt voor vrachtverkeer als de
Wildenborchsweg. Maar al dat soort
zaken zal straks wel naar voren komen
als na de zomer het categoriserings-
plan klaar is. Daarom wil ik op dit mo-
ment ook nog geen uitspraken doen
over de Wildenborchseweg. Daar is het
nog veel te vroeg voor. Ook moeten we
afwachten wat de Rondweg rondom
Zutphen en Warnsveld straks gaat op-
leveren voor het verkeer richting
Lochem."



VOOR ZORGELOOS
ONDERHOUD GA JE
NAAR EEN VAKMAN

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
bel(0575M623l9.

LENSELINK
S C H I L D E R S B E D R I J F

Geltinkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575) 462319

Jaarlijks lopen tienduizenden mensen hersenletsel op,
waarna hun leven dramatisch veranderd is en hun
persoonlijkheid beschadigd.

Steun het wetenschappelijk onderzoek naar hersenletsel en
meld u aan als donateur van de l lersenstichtinp Nederland.

Giro 860
HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10 •• 2511 CD 's-Gravenhage

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

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

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 17 FEBRUARI T/M ZATERDAG 22 FEBRUARI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGERE RUNDERBRAADWQRST
RUNDERSTOOFLAPPEN
ZIGEUNERKARBONADE
KIPKROKANT-SCHNITZELS

1000 gram van 14,90 voor 8,98

1000 gram van 19.80 voor 12,90

1000 gram van 18,90 voor 13,90

1000 gram van 18,90 voor 13,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

WITLOF 500 gram van 2,50 voor

HANDPEREN 1 kilo van 2.98 voor
TOMATEN 1 kilo van 4,98 voor

KRUIDEN- OF WlJNZUURKOOL vac. verpakt 500 gram van 1,98 voor

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Sni/verse Vergeer kaas

1,25

1,98

2,98
0,98

KOMIJN JONG
RAMBOL NOOT

SNIJVERSE KOOKWORST
PAARDEROOKVLEES

500 gram van 6,40 voor

100 gram van 3,49 voor

100 gram van 1,49 voor

100 gram van 2,59 voor

4,90
2,90

0,99
1,99

NU MET UW GRATIS EDAH-CARD
de volgende artikelen in de aanbieding

BLUE BAND MET CALCIUM kuip 500 gram van 1.99 voor 1,39

BLUE BAND HALVARINE kuip 500 gram van 1,89 voor 1,38

CALVÉ YOFRESH YOGANDISE pot 500 mi van 2,75 voor 1,79

VERKADE SULTANA'S div. smaken, pak 175 gram van 2.59 voor 1,68

BONDUELLE GROENTECONSERVEN blik 425 mi van 1,59 voor 0,95

ABEE TONIJNSALADE

Diepvries:
GROKO SOEPGROENTE

HONIG 4-GRANEN

PANNENKOEKMIX

bakje 200 gram van 2,99 voor 1,79

zak 450 gram van 1,78 voor 0,89

1^0,95pak 400 gram van 1,59

(30% korting)

(27% korting)

(35% korting)

(35% korting)

(40% korting)

(40% korting)

(50% korting)

(40% korting)

Bij een tekort aan actie-artikelen kunt u bij de vleeswa-
ren-/kaasafdeling een tegoedbon vragen.

Deze bon is 1 week geldig na f *<jm.

Van maandag 24-2 t/m zaterdag 15-3 1997 is er weer een
spetterende waardebonfolder met een totale kortingen van

f 49,-. Geen bon ontvangen, vraag er een bij Diana of
Jeanet van de vleeswaren-Xkaasafdeling

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

Vanaf Hemelvaartsdag wij
houden. Enorm spektakel
met als thema:'HENGELO

STAAT VOOR EEN PAAL'

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

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

FEBRUARI 1997
Iedere dag:

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

18 Soos Kranenburg. Wet. Voorz.
Gehandicapten

18 WCL Cursus, Plattelandsvrouwen
19 Welfare handwerken, Wehme
19 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
19 HVG dorp Mevr. T. Tolkamp, lezing

botontkalking
19 HVG Wichmond, slachtofferhulp
19 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 P.C.O.B. in de Wehme
23 'Vorden Zingt' in de Dorpskerk
24 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
25 WCL Cursus, Plattelandsvrouwen
25 NCVB, Jaarvergadering
26 Plattelandsvrouwen
26 Bridgeclub 'BZR Vorden' in

Dorpscentrum
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 Plattelandsvrouwen, B. ter Mul-

Thinen
28 ANBO. Lezing met dia's over land

en volk van Jordanië en Syrië in 't
Stampertje

MAART 1997
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
(info bij receptie) SWOV open tafel
iedere dag bij de Wehme.

3 Bridgeclub Vorden in
Dorpscentrum

3 Vrouwenclub Medler IVN
4 Bejaardensoos Kranenburg
5 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 Welfare handwerken Wehme
5 HVG Wichmond, Ouderenmiddag
5 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
6 Bejaardenkring Vorden

10 Bridgeclub Vorden in
Dorpscentrum

12 HVG Dorp Vorden bezoek
Synagoge

12 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

Nedac Sorbo Groep start
in april met nieuwbouw
De Nedac Sorbo Groep wil op 3 april be-
ginnen met de bouw van haar nieuwe
pand op industrieterrein Centerpoort-
Noord in Duiven. De directie van de
Nedac Sorbo Groep heeft de gemeente
Duiven gevraagd versneld medewer-
king te verlenen voor deze nieuwbouw.
Het college van B en W in Duiven is op

dat verzoek ingegaan door gebruik te
maken van artikel 19 in de wet op
ruimtelijke ordening.
De Nedac Sorbo Groep heeft op het in-
dustrieterrein in Duiven een stuk
grond van vijf hectare gekocht waar
een bedrijfshal van 16.800 vierkante
meter komt te staan. Verder wordt er
een kantoor gebouwd van drie verdie-
pingen met een oppervlakte van 700
vierkante meter. Het is de bedoeling
dat de nieuwbouw begin volgend jaar
klaar is.

Hervormde Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Wich-
mond hield op 5 februari een bijeen-
komst waar het nieuwe bestuur werd
voorgesteld. Na het huishoudelijke ge-
deelte kwam mevrouw Dabekausen
aan het woord. Zij is als gynaecoloog
werkzaam in het Nieuwe Spittaal en ze
vertelde over haar dagelijkse werk.
Daarnaast kwam het onderwerp "de
overgang" aan bod, waarbij werd stil-
gestaan bij de problemen die vrouwen
in deze fase van hun leven kunnen
hebben.

NCVB
De afdeling Vorden van de Nederlands
Christen Vrouwen Bond houdt op dins-
dag 25 februari haar jaarvergadering.
Voor de pauze wordt het huishoudelij-
ke gedeelte afgewerkt met onder ande-

re de bestuursverkiezingen. Mevrouw
H. Lenselink treedt af en mevrouw I. de
Jonge neemt haar plaats in. Na de pau-
ze voert de afdeling Voorst van de
NCVB de musical "Emanfrustratie" op.
De jaarvergadering wordt gehouden in
het Dorpscentrum.

'Vorden zingt' in de
Dorpskerk op
zondag 23 februari
Zondagavond 23 februari is er in de
Dorpskerk weer "Vorden zingt". Op het
programma staan bekende en geliefde
liederen die de afgelopen tijd op ver-
zoek zijn binnengekomen. Er wordt ge-
zongen uit diverse bundels zoals het
Liedboek voor de Kerken, Johannes de
Heer en Opwekking. Er is dus voor elk
wat wils. Dat veel mensen dit zingen
op verzoek aanspreekt blijkt telkens
uit de bijzonder grote opkomst. Ook
vanuit de regio is er veel belangstel-
ling. Tot uit de wijde omgeving komt
men speciaal hiervoor naar de
Vordense Dorpsperk.
Er zal een korte overdenking worden
gehouden door drs. AA. van der Spek
uit Enter over het thema "Wie ben ik?"
Het orgel wordt bespeeld door de heer
W. Kuipers uit Apeldoorn. Na afloop
van "Vorden zingt" is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken in de Voor-
de.



Markante "Tante Zus" van Til overleden

SPORT-ffl
NIEUWS

Na een kortstondige ziekte is afgelopen zaterdag mevrouw G. van Til-Klumper oveüeden. In Vorden noemde iedereen haar echter "Tante Zus".
Mevrouw Van Til werd 79 jaar en stond vooral bekend om haar humoristische voordrachten. Verder was "Tante Zus" heel erg actiefin het
verenigingsleven. Zo was ze jarenlang betrokken bij de folkloristische dansgroep De Knupduukskes en ook bij het Vordens Dameskoor zong
ze vanaf de oprichting in 1948 mee. De bovenstaande foto dateert uit een zeer ver verleden toen "Tante Zus" nog actief betrokken was bij de
Knupduukskes.

Hengelo (G) werd gehouden, behaalde
Manna Gotink met haar po^Koof een
2e prijs in de klasse L. MedeHror dit re-
sultaat mag zij deelnemen aan het
Gelders kampioenschap in Kootwijker-
broek. Deze wedstrijd wordt verreden
op 8 maart.
Op de springwedstrijd in B^üiem be-
haalde Janneke Heuvelink nwrhaar po-
ny Polly een 2e prijs in de klasse M.
Mede hierdoor werd zij kringkampioen
in de klasse M en mag zij PC de
Graafschap gaan vertegenwoordigen
op de Gelderse kampioenschappen in
Dronten. Marina Gotink was met haar
pony Goof ook succesvol op deze
springwedstrijd. Zij behaalde een 2e
prijs in de Klasse L. Ook dit resultaat
bracht haar naar de Gelderse kam-
pioenschappen. Op l maart wordt om
het Gelders kampioenschap springen
gestreden in Dronten. Cynthia Korne-
goor behaalde op de springwedstrijd in
Barchem een 6e prijs bij het springen
klasse B.

Voetbal

Vorden l - IJsselstreek l
Na een lange winterstop van ruim 2
maanden konden beide ploegen einde-
lijk de grasmat weer op. Vorden begon
uitstekend. Een van de eerste aanvallen
was meteen raak. Met een slimboogbal-
letje wit Mare van der Linden doelman
Duvelhof van IJsselstreek in de 2e mi-
nuut te verschalken: 1-0.
Hierna golfde het spel op en neer. Na
kwartier dook doelman Ronald Hoe-
vers op de schoen van een aanvaller
van IJsselstreek en voorkwam zo een
doelpunt. Ronald Hoevers verving deze
middag op uitstekende wijze de gebles-
seerde Marinho Besselink. Zowel de
aanvallers van Vorden en IJsselstreek
kregen kansen om te scoren, doch de-
den dit niet voor het rustsignaal.
Na de theepauze schroefde Vorden het
tempo op. De spelers van IJsselstreek
kregen geen vat meer op het spel van
Vorden. In de 68e minuut vlagde de
grensrechter van IJsselstreek dat de bal
over de zijlijn zou zijn geweest. De
grensrechter vlagde echter nadat een
supporter van IJsselstreek riep dat de
bal "uit" was. De scheidsrechter liet te-
recht doorspelen. De voorzet kwam bij
Mark Sueters die bal op het hoofd van
Peter Hoevers deponeerde en de bal in
het doel knikte. De goed leidende
scheidsrechter Denkers uit Winters-
wijk werd van alle kanten belaagd door
de spelers van IJsselstreek. Deze liet
zich niet van de wijs brengen en keur-
de het doelpunt goed: 2-0. Even trok
IJsselstreek hierna fel van leer. Van ver
werd op het Vorden doel geschoten en
dit zonder enig resultaat. In de slotfase
werd Mare van der Linden door een
blessure gewiseld door Rene Nijenhuis,
die zijn debuut in Vorden l maakte.
Zijn eerste balcontact was meteen een

forse overtreding. Zijn tegenstander
wist dus meteen wie hij was.
Vlak voor het eindsignaal scoorde Peter
Hoevers met een mooie lob: 3-0. Voor
Vorden een mooie opsteker na de win-
terpauze. Zondag speelt Vorden thuis
tegen Zutphen.

Uitslagen: Witkampers Al - Vorden Al
3-0; Vorden BI - Keijenborg BI 10-3;
Vorden B2 - Brummen B2 2-1; Go Ahead
C2 - Vorden Cl 0-6.
Vorden l - IJsselstreek l 3-0; Vorden 2 -
Vosseveld 2 7-1; AZC 4 - Vorden 41-0;
Vorden 5 - Zutphania 3 9-2; Be Qiiick 6 -
Vorden 6 3-0.
Programma: Vorden Al - DEO Al; Vor-
den BI - Reunie BI; Warnsveld B2 -
Vorden B2; Vorden Cl - Warnsveld C2.
Vorden l - Zutphen 1; Vorden 3 - Sp.
Lochem 4; Veldhoek l - Vorden 4 ; Vor-
den 5 - Zutphen 3.

S.V. Ratti
Uitslagen: Diepenheinï Al - Ratti Al 3-
4; Ratti BI - Rietmolen BI 1-3; Baakse
Boys Cl - Ratti Cl 3-4.
Programma: Ratti Al - Witkampers Al;
Ratti BI - Winterswijk BI; Ratti Cl -
Gazelle Nieuwland C2; se. Klarenbeek 4
- Ratti 5.
Ratti 2 - Warnsveldse Boys 4; Ratti 3 -
Zutphania 6; Oeken l - Ratti l (dames).

Socii
Uitslagen: Socii C - Noordijk C 1-0;
Ruurlo A - Socii A 3-11; Socii - Ratti 6-0;
AD 69 4e - Socii 2 0-3; Ratti 3 - Socii 4 0-
10; Socii 6 - Be Qiiick 7 4-3.
Programma: Baakse Boys - Socii;
Dierense Boys 6 - Socii 4; Socii 5 -
KleinDochteren 4; Socii 6 - Pax 9.

Paardensport
LR en PC de Graafschap
Op de dressuurwedstrijd, welke in

Stal Nieuwmoed
"Stal Nieuwmoed" van de familie
Jurriens uit Vorden was op zaterdag 8
februari zeer succesvol met haar New
Forest Hengsten op de keuring in
Ermelo. De hengst Carlo werd daar uit-
geroepen tot kampioen van alle heng-
sten. Later op de dag werd de jonge 3-ja-
rige New Forest Hengst "Offum mi-
nos", die door Stal Nieuwmoed is opge-
fokt, goedgekeurd bij de nieuwe jaar-
gang 1997.

Volleybal

Programma Dash
Keizersprong l - Widaco jongens B;
Boemerang 2 - Dash 2 meisjes B; DVO l
- Dash l heren; Vios 3 - Dash 3 heren;
ABS 4 - Dash 6 dames; Dash 2 - SV
VoorwaRts l dames; Dash 3 - Vios l da-
mes; Dash 4 - DVO 5 dames; Dash 4 -
DVO 5 dames; Dash 5 - Bruvoc 2 dames;
Dash 7 - Bruvoc 3 dames; Dash l - OVera
l meisjes B; Dash/Sorbo - Harambee da-
mes.

Bridge
BZR
Uitslagen woensdag 12 februari 1997

Groep A: 1. Greidanus / Kloosterman
66.1%; 2. groot Bramel / Wolters 57.8%;
3. v. Uffelen / v.d. Veen 53.1%.
Groep B: 1. de Jonge / Krukziener 58.3%;
2. mv/hr. Speulman 57.6%; 3. Bonman /
Snel 55.6%.

Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 10-2-97
1. Arnold / Groot Landeweer 64.2%; 2.
M. van der List / de Bruin 62.2%; 3.
Berman / van Gastel 58.7%.

Schieten
RA.W.-Wichmond
Op 5 en 6 februari organiseerde de
schietvereniging RAW uit Wichmond
weer het jaarlijkse straten-schiettoer-
nooi.
De uitslag is als volgt: 1. Toverstraat l,
177 punten; 2 Toverstraat 2 164 punten;
3. Boshuisweg l 164 punten; 4.
Kapelweg 5 158 punten; 5. 't Ludger 152
punten.
Het team van Toverstraat l nam voor
de tweede keer de wisselbeker mee
naar huis. Bij de heren was de heer H.
Hieven de beste schutter (70 punten).
Bij de vrouwen werd door mevrouw N.
Roordink de hoogste score behaald (52
punten).

D u i v e n s p o r t
P.V. Vorden huldigt kampioenen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst
heeft het bestuur van de P.V. Vorden die
leden gehuldigd die het afgelopen sei-
zoen zowel binnen de vereniging, als-
mede in Kring-en afdelingsverband
goed gepresteerd hebben.

De lijst der kampioenen ziet er als
volgt uit:
Vitesse aangewezen: I C. Bruinsma; 2
GA. Wesselink; 3 E. Bruinsma.
Vitesse onaangewezen: l C. Bruinsma;
2 AA Jurriens; 3 A. en A. Winkels.
Midfond aangewezen: l C. Bruinsma; 2
HA Eykelkamp en Zn; 3 GA. Wesselink
Midfond onaangewezen: l C. Bruins-
ma; 2 G. en H. Boesveld; 3 AA Jurriens.
Eendaags aangewezen: l AA Jurriens;
2 GA Wesselink; 3 HA Eykelkamp en
Zn.
Eendaags onaangewezen: l W.H. 01-
denhave; 2 HA. Eykelkamp en Zn; 3
AA Jurriens.
Jong aangewezen: l A. en A. Winkels; 2
Roy Eykelkamp; 3 M. Olijslager.
Jong onaangewezen: l A. en A. Win-
kels; 2 HA. Eykelkamp; 3 C. Bruinsma.
Natour aangewezen: l M. Olijslager; 2
AA. Jurriens; 3 HA. Eykelkamp en Zn.
Natour onaangewezen: l M. Olij-
slager^ C. Bruinsma;3 AA Jurriens.
Overnacht Fond aangewezen: l F. Hum-
melink; 2 H.W. Oldenhave; 3 AA Jur-
riens.
Overnacht Fond onaangewezen: l F.
Hummelink; 2 H.W. Oldenhave;3 HA
Eykelkamp en Zn.
Totaal oud aangewezen: l C. Bruinsma;
2 AA Jurriens; 3 M. Olijslager.
Totaal oud onaangewezen: l AA. Jur-
riens; 2 C. Bruinsma; 3 HA. Eykelkamp
en Zn.
Generaal Oud en Jong: l AA. Jurriens
30106 punten; 2 C. Bruinsma 29104; 3
HA. Eykelmap en Zn. 26814; 4 M.
Olijslager 23437; 5 A en A. Winkels
22797 punten.
Duifkampioenen: Vitesse C. Bruinsma;
Midfond C. Bruinsma; 3 Eendaags Fond
AAJurriens;
Overnacht Fond C. Goedhart; Jong: A
en A. Winkels; Natour: M. Olijslager;
Asduif C. Bruinsma.

Motorsport
Orientatierit
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag
23 februari een orienteringsrit. Start
en finish zijn bij "Het Wapen van het
Medler" aan de Ruurloseweg te Vorden.
De rit heeft een lengte van 53 kilome-
ter en is uitgezet door WimWisselink,
Harry Horsting en Bert Regelink.



Maandag 24 februari a.s.

Heb je trouwplannen
voor 1997 of 1998?
Al je plannen krjjgen meteen
vaste vorm op de Ie bruisende
Bruids-Info-Show b[j Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
acht bedrjjven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag* extra feesteljjk
maakt

vanaf 1930 uur
zaal open 1830 uur

in Zelhem
entree 10,00

incl. kopje koffie + peut four

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar
of telefonisch te reserveren:

cip de Biiild$hIiif0«Stiow
/t

Bloemen en kaöoshop ffaaarfnft Zethem

Zatencentnun 't Vfttte Pa*rd Zelhem
Brood en Bmiket tturuy Schotten Zelhem

-, oocfctetf- '••'•'•:•
en herenmode* Bettncm en Enschede

Kapaaion Gorvnef ZeOvem

DnMsetfi Ifeevtn» Druk Zelhem
iïtarf Jtoter. vakfotografie en
uide&pmdutctiez, Zutphen

Jiuveticr Bungharttt Zelhem

ZALEhCEMTRUM

RUURLOSEWEQ l
7021 MA ZELHEM

Tel. (0314) 62 12 27

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

INBRAAKPREVENTIE
Laat de sloten van

ramen en deuren nakijken.
Vraag prijsopgave.

Bel hiervoor

HARMSEN
Vorden, (0575) 55 14 86

onen ei p L u p e n
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

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
3 febr. 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:
zondag 9 febr.

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

26 m3

32 m3

39 m3

45 m3

52 m3

58 m3

64 m3

71 m3

77 m3

84 m3

90 m3

97 m3

106 m3

116 m3

126 m3

135 m3

145 m3

161 m3

177 m3

193 m3

maandag
1997.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
3-1V96
van:

443 m3

550 m3

662 m3

774 m3

885 m3

995 m3

1103 m3

1216 m3

1327 m3

1438 m3

1547 m3

1659 m3

1825 m3

1990 m3

2156 m3

2322 m3

2487 m3

2764 m3

3041 m3

3315 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
ZEVENAAR : 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

Wand-en vloerlegels

BOUWMATERIALEN BV
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 1>

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

vanaf

vanaf

98,°°
00

9

Truien vanaf 49°° Jachtjassen

Loden jassen vanaf 25O.00 Damesrokken
o.a. Steinbock

Schoenen vanaf 98°°

Overhemden vanaf 25,°° Niet afprijsde Jachtjassen

20% korting
JACHT- EN WAPENHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden
steeds doeltreffend! Telefon (0575) 55 12 72

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

Kullkleden
Tentenverhuur
Afdekkleden
Marktkraamzellen
Parasols
Campingartlkelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

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

\

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 14 85
Telefax (0575) 55 16 89

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK —
accountants en belastingadviseurs

Voor het deskundig verzorgen van uw

belastingaangifte 1996
zal ons kantoor ook dit jaar weer geopend
zijn op de volgende avonden:

woensdagavond 26 februari
woensdagavond 5 maart
woensdagavond 12 maart
woensdagavond 19 maart

van 18.30 tot 20.30 uur



Rondeel en Groot Roessink gaan samenwerken met Dijkman uit Warnsveld:

Bouwbedrijf Dijkman bundelt krachten in regio
De Vordense aannemers Rondeel en
Groot Roessink gaan nauw samen-
werken met Bouwbedrijf Dijkman.
Dit Warnsveldse bedrijf bundelt zo
de krachten in de regio. De drie aan-
nemers hebben in totaal vijftig
mensen in dienst waarvan Dijkman
met vijfendertig werknemers de
grootste is. Door middel van deze
samenwerking willen de drie bouw-
bedrijven hun marktpositie verbe-
teren en een nog beter produkt le-
veren. Afgezien van deze kwaliteits-
verbetering zal er voor de klant wei-
nig veranderen. Bennie Rondeel,
Henk Groot Roessink en Jan
Dijkman blijven elk "hun" bedrijf
leiden en vanaf bestaande locaties
de werkzaamheden uitvoeren.

Aannemer Henk Groot Roessink liep al
een tijd rond met het idee om samen te
gaan werken met een groter bouwbe-
drijf. Hierbij dacht hij aan een bedrijf
dat de omvang in huis heeft om de pie-
ken en dalen in de bouwproductie op
te vangen. Maar er speelden ook ande-
re zaken een rol. "Bouwen is een heel
mooi vak, maar het nadeel van het
runnen van een klein bedrijfis dat er
veel rompslomp om de hoek komt kij-
ken waar je eigenlijk niet op zit te
wachten. Als kleine aannemer moet je
namelijk van alle markten thuis zijn.
Je bent alles tegelijk: werkvoorberei-
der, calculator en boekhouder.
Daarnaast legt de overheid je allerlei
eisen op met als gevolg dat je de nodi-
ge cursussen moet volgen. Ook daar
gaat heel veel tijd inzitten. Alles bij el-
kaar maakte dit het werk er niet leuker
op. Ik werkte soms zeventig tot tachtig
uur in de week. En dat is best wel
zwaar. Daar komt nog eens bij dat ik
vier jaar geleden met rugklachten
werd geconfronteerd", zegt de 48-jaiï-
ge Henk Groot Roessink.
"Daarom liep ik al een tijdje met de ge-
dachte rond om samen te gaan werken
met een groter bouwbedrijf. Zij zouden
mij dan kunnen ondersteunen op het
gebied van de administratie en calcula-
tie en bij het voldoen aan de vele eisen
die de overheid aan bouwbedrijven in
Nederland stelt. Op het kantoor van
Jan Dijkman zitten medewerkers die
hele dagen niets anders doen en daar
helemaal in gespecialiseerd zijn.
Dergelijke zaken gaan zij dus voortaan
voor hun rekening nemen."

Kwaliteit
Het mag duidelijk zijn dat Henk Groot
Roessink erg blij is met de samenwer-
kingsovereenkomst die hij per l janu-
ari van dit jaar heeft afgesloten met
Dijkman. "Als je om je heen kijkt, dan
zie je dat steeds meer bedrijven over-
gaan tot schaalvergroting. Enerzijds
uit kostenbesparing maar ook met het
oog op de kwaliteit. Ook de gemeenten
in ons land ontkomen daar niet aan.
Die praten op dit moment ook volop
over samenwerken. En als ik naar de
aannemers kijk, dan gaat het ook die
kant op. Tien jaar geleden waren er in
de regio Zutphen nog 52 aannemers
aangesloten bij de Nederlandse Bond
van Ondernemers in de Bouwnijver-
heid. Momenteel zijn dat er nog maar
36. Door samen te werken, denk ik dat
we ons marktgebied kunnen vergroten
en een betere kwaliteit kunnen leve-
ren. Ook hoeven wij door de samen-
werking met Dijkman geen grotere

Van links naar rechts: Henk Groot Roessink, Jan Dijkman en Bennie Rondeel

werken meer uit de weg te gaan. In de
afgelopen jaren heeft Bouwbedrijf
Dijkman zeer uiteenlopende projecten
uitgevoerd en een geweldige know-how
opgebouwd". Een ander groot voordeel
is in de ogen van^fcpot Roessink dat
zijn medewerkers nrcer zekerheid krij-
gen. "We werken hier met vijf mensen.
Door de samenwerking krijg je een bre-
dere basis en dat is goed voor de con-
tinuiteit van het tfÉjrijf. Alles bij el-
kaar levert deze samenwerking alleen
maar een meerwaarde op. Niet in de
laatste plaats voor onze klanten, want
het is de bedoeling dat zij er de vruch-
ten van gaan plukken".

Geen opvolger
Bennie Rondeel signaleert dezelfde
voordelen. "We werken hier nu met
tien mensen waarvan sommigen meer
dan tien jaar bij mij in dienst zijn", al-
dus de 61-jarige aannemer. "Mijn leef-
tijd en het gemis van een opvolger heb-
ben mij doen uitzien naar een vorm
waarin mijn bouwbedrijf ook in de toe-
komst kan blijven functioneren. Dat
ben ik verplicht ten opzichte van de
jongens die hier werken. We hebben
nu een prima bedrijf met veel klanten
in Vorden en directe omgeving.
Samenwerking met een bouwbedrijf
dat groter is, ligt daarom het meest
voor de hand", aldus Bennie Rondeel.
Enkele jaren geleden had Bennie
Rondeel al eens een gesprek gevoerd
met Jan Dijkman over een mogelijke
samenwerking. "Maar dat was eigen-
lijk nog niet echt concreet. Ook toen
we vorig jaar oktober met elkaar om de
tafel zaten, moest ik nog erg wennen
aan het idee om met een ander bouw-
bedrijfsamen te gaan werken. Pas rond
de kerst werden de gesprekken echt se-
rieus. Op dat moment bleek dat ook
Henk Groot Roessink wel iets voelde
voor een samenwerking en daardoor is

alles eigenlijk in een stroomversnel-
ling geraakt en eind januari is de sa-
menwerking die op l maart in zal gaan
rond gekomen", zegt Bennie Rondeel.
Voor Groot Roessink en Rondeel is het
geen bezwaar dat beide b^pijven in
Vorden gevestigd zijn en tot dezelfde
bedrijfsgrootte behoren. "We richten
ons beide niet op dezelfde markt. Zo
werk ik in tegenstelling tot Bennie
Rondeel meer voor de agra^che sec-
tor. Nee, ik denk dat we elk(^wat dat
betreft goed aanvullen. DaarKomt nog
bij dat we beide al ruim 25 jaar in het-
zelfde dorp werken", aldus Henk Groot
Roessink.

Kleine werk
Ook Jan Dijkman blij is met het sa-
menwerkingsverband. "Door middel
van deze samenwerking kunnen wij
onze marktpositie verbeteren. Verder
passen de twee bedrijven ook heel goed
bij ons. Net zoals bij Rondeel en Groot
Roessink is het zogenaamde kleine
werk de basis van ons bedrijf. En dan
heb ik het niet alleen over de kleine
verbouwingen maar ook over het ver-
vangen van bijvoorbeeld een drempel.
En als je dat soort werk goed doet, dan
komt de rest ook wel", aldus Jan
Dijkman (47). De afgelopen jaren heb-
ben Bouwbedrijf Dijkman geen windei-
eren gelegd. Het gevolg daar is dat het
bouwbedrijf betrokken is bij diverse
grote bouwprojecten in deze regio.
"Vroeger was het zo dat wij voor derge-
lijke projecten niet eens gevraagd wer-
den. Men ging er dan vanuit dat wij dat
toch niet aankonden. Maar de laatste
jaren is daar verandering in gekomen
en worden we ook voor grotere projec-
ten gevraagd. Dat betekent echter niet
dat de relatief kleinere klussen onbe-
langrijk voor ons gaan worden. Nee, in-
tegendeel. Dat is de basis van ons be-

drijf en daarom sluiten onze werk-
zaamheden ook zo goed aan bij Groot
Roessink en Rondeel", zegt Jan
Dijkman die vorig jaar een nieuw be-
drijfspand opende aan de Lage Weide
in Warnsveld.

Toekomst
De drie aannemers hebben voor de vol-
gende constructie gekozen. Jan
Dijkman en zijn vrouw hebben een
nieuwe holding opgericht waar de drie
verschillende BV's ondervallen. Het
gaat hier om de bouwbedrijven
Rondeel Vorden BV, Groot Roessink
Vorden BV en Dijkman Warnsveld BV.
Over ruim drie jaar wordt Bennie
Rondeel 65 jaar met als gevolg dat hij
dan met pensioen gaat. Wat er dan
gaat gebeuren met Bouwbedrijf
Rondeel Vorden BV is nog onduidelijk.
"Op dit moment is dat nog koffiedik
kijken", zegt Bennie Rondeel. Het drie
tal vertelt vervolgens dat er wel plan-
nen zijn om van de twee Vordense
bouwbedrijven straks één zaak te ma-
ken. "Maar ook dat is helemaal niet ze-
ker", zegt Jan Dijkman. Waar dit "nieu-
we" bedrijf moet komen te staan is vol-
gens de drie aannemers dan ook nog
helemaal niet aan de orde. "Nadat ik
met pensioen ga, kan Bouwbedrijf
Dijkman nog drie jaar de panden aan
de Ruurloseweg huren. Dat staat in ons
contract", legt Bennie Rondeel uit.
"Maar het zou ook heel goed kunnen
dat we straks alleen aan de
Hengeloseweg doorgaan", vult Jan
Dijkman aan. "Of op een nieuwe loca-
tie halverwege de Hengeloseweg en de
Ruurloseweg", zegt Henk Groot
Roessink. Bennie Rondeel zorgt ten-
slotte voor nog meer onduidelijkheid
door het industrieterrein aan te wijzen
als mogelijke locatie. Wordt vervolgd
zullen we maar zeggen.

Verwerpingsavond
Op vrijdagavond 28 februari houdt de
feestcommissie "Medlertol" weer haar
jaarlijkse verwerpingsavond bij 't Wa-
pen van 't Medler. Waar vroeger elke
warme bakker in de wintermaanden
een gezellige avond hield voor zijn
buurtbewoners en klanten, pakte de
feestcommissie van de "Medlertol" en-
kele jaren geleden dit idee weer op.
Sjoelen, ballero, schieten, spijkerslaan
en het Rad van Avontuur staan op deze

verwerpingsavond centraal voor een
gezellig avondje uit. Het prijzenpakket
bestaat voor het meerendeel net zoals
vroeger uit krentebroden en koeken.
Maar ook prachtige vleesscholtels en
zuivelprodukten behoren tot het prij-
zenpakket. Zie ook advertentie.

Bejaardensoos
Op woensdag 26 februari is er weer een
bejaardensoos in het Ludgerusgeböuw
in Vicrakker. Tijdens deze middag is

Mia Tankink uit Doetinchem te gast.
Tankink is docent aan een middelbare
school en geeft een lezing over het the-
ma "Geloof ik, of geloof ik het wel".

Wandkleed komt niet
terug in Dorpscentrum
Het bestuur van het Dorpscentrum
gaat niet in op het verzoek om het

wandkleed weer terug te hangen in de
hal. In totaal waren er in de afgelopen
maanden 160 handtekeningen opge-
haald om het kleed weer op de oude
plaats terug te krijgen. Het wandkleed
werd 18 jaar geleden door een aantal
dames gemaakt onder leiding van de
Larense naaldkunstenares Judith
Hosli. Op de plek waar dit kleed hing,
is door het Dorpscentrum een vitrine
geplaatst voor aankondigingen en me-
dedelingen.



Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK
1 ̂ ^ H Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

werk bij ruim 150
regionale installatie

bed'ijvenophel
gebit":1,
l oo

elecira

Dtie

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 23 februari
koud-, warm- en
nagerechtenbujfet

f25,-
s.v.p. reserveren

Zaterdag 22 maart Tirolcravond

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

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

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

Kom gerust eens langs voor een goed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

De start van 2 nieuwe cursussen:

TOUCH FOR HEALTH l
Inhoud: - het leren van spiertesten om het

lichaam in een goede houding te
zetten en zo de gezondheid te ver-
beteren

- het leren van technieken om stress
te reguleren en te verminderen.

Duur 8 dinsdagochtenden van
9.3O- 12.OO uur of
8 dinsdagavonden van
19.30-22.00 uur

Start beide cursussen op 11 maart
Plaats Barchemseweg 33, Ruurlo

Inlichtingen en opgave:

J. Verspiek-Bos, instructeur
Telefoon (0573) 45 22 24

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kteine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Uift (0315) 640022

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE

(0575)
551519

Een gezellig familie-dinertje plannen?
Daarvoor moet u bij de Rotonde zijn. Goed eten voor een schappelijke prijs.

En het leuke is: binnen elk budget, dus ook het uwe, maken wij een keuze-menu,
zodat elke familielid kan eten waar hij zin in heeft. Al komt u met 20 man!

Natuurlijk serveren we ook een 'vast' menu als u dat fijner vindt.
Speciale wensen? U zegt het maar! En wist u dat wij een gezellige alkoof hebben

waar u ongestoord met z'n allen kunt zitten?
Kom gerust eens informeren naar de mogelijkheden voor uw dinertje.

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

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering,

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake financieel maatwerk.

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)

SPORTSHOP LOCHEM
STRIPT HAAR PRIJZEN!

F.S.N.
erkend

wintersport
specialist

Zutphenseweg 2
Lochem

Tel. (0573) 254189

ROOZEGAARDE
Sport&Mode îy

Voor onze damesmode- en sportzaak in Hengelo (Gld.) zoeken wij
een representatieve en klantvriendelijke

part-time verkoopster
(20 uur per week)

Wij vragen:
- leeftijd t/m 20 jaar
- een aantoonbare affiniteit met sport/

sportartikelen .
- eventueel bezig met een relevante opleiding via

het leerlingwezen

De werktijden kunnen in overleg worden geregeld.
Schriftelijke sollicitaties met c.v. en pasfoto naar

ROOZEGAARDE
Sport & Mode
Spalstraat 13 - 7255 AA Hengelo (Gld.)

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan

de Barchemseweg 7

U kunt dan uitzoe-
ken uit de

enorme collectie
kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573 451286

BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

* STUNTAANBIEDING
'̂ •Pr nu op '̂ •Pr

ROYAL ALBERT SERVIES .

^>

20% korting
ook los verkrijgbaar

alleen uit voorraad leverbaar A

*
******

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1, Vorden - Telefoon (0575) 55 17 42



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met
ingang van donderdag 20 februari

1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 janu-
ari 1997 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
"Vorden West
en Zuid, herziening het Jebbink 15" en het ongewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan "Vorden Buitengebied
Holskampweg 3".

Het plan "Vorden West en Zuid, herziening het Jebbink
15" voorziet in een wijziging van de bestemming voor
het perceel het Jebbink 15 (voormalig groene kruisge-
bouw). De hoofdbe-stemming blijft "Woongebied IN",
maar de medebestemming "Gemeenschapsdoel-
einden" wordt omgezet in een medebestemming "Wer-
ken". Binnen deze nieuwe medebestemming is een
beperkte groep bedrijven toegelaten, waaronder medi-
sche laboratoria. Het plan is in zoverre gewijzigd vast-
gesteld dat de bruto-vloeroppervlakte voor bedrijfs- en
kantoordoeleinden wordt beperkt tot de thans aanwe-
zige oppervlakte van 232 m2.

Het plan "Vorden Buitengebied Holskampweg 3" regelt
voor het perceel Holskampweg 3 de overgang van de
agrarische bestemming in een bestemming voor (bur-
ger)woondoeleinden waarbij de woonfunctie wordt
beperkt tot het bestaande woongedeelte en de achter-
liggende deel.
Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplan-
nen hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de
gemeenteraad, diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken en een ieder, die
bedenkingen heeft tegen de in het plan "Vorden West
en Zuid, herziening het Jebbink 15, aangebrachte wijzi-
ging, kunnen, gedurende de genoemde termijn, schrif-
telijk bedenkingen indienen bij gedeputeerde staten
van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 19 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 van
Vorden maken bekend dat met
ingang van donderdag 20 februari

1997, gedurende zes weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
(gedeeltelijk) door gedeputeerde staten van
Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan
"Buitengebied 1996, nr. 1".

Het plan geeft een dubbelstemming "aannemingsbe-
drijf" aan de percelen Maalderinkweg 6 en
Wiersserbroekweg 1 naast de bestaande agrarische
bestemming.

Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden
aan de in de bedrijvenlijst (bijlage A) van, via een wijzi-
gingsprocedure, toe te stane bedrijven, opgenomen
bedrijven "Grafkistenfabrieken", "Glas-in-loodzette-
rijen", "Bouwinstallatiebedrijven" en "Verhuurbedrijven
van gebruiksgoederen".

Een ieder kan, gedurende de termijn van ter-inzage-
legging beroep instellen tegen de gedeeltelijke onthou-
ding van goedkeuring door gedeputeerde staten.
Degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten heeft gewend, alsmede een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich overeenkomstig dat artikel tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring
beroep in-stellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Een besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Een besluit treedt
dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 19 februari 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

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

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

ligt vanaf 21 februari 1997 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer H.E. Bouwmeester
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden
Schuttestraat 26

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met legkippen, melk-
vee en fokzeugen

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
Qing.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 21 maart 1997.

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

DatunlPlS februari 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. KamerlingA.H.E

rwidvoorWdere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),
fax. (0575) 55 74 44

't Is altijd
vlaaienfeest

Meer dan 30 soorten vlaaien volgens origineel
Limburgs recept

Elke week weer een nieuwe ontdekking!
DEZE WEEK: NIEUW

KERSEN KRUIMELVLAAI
royaal gevuld, goed voor 12 royale punten

f 14 95
voor maar l l •* j

OOSTENRIJKSE
APFEL-STRUDEL

in overleg kunnen ze warm geleverd worden

ACHTERHOEKSCHE BOLUSSEN
ouderwets lekker, met kaneel en suiker

6 voor ¥ "Pj
|

TIP VAN DE WEEK:

PROEF ONS VERNIEUWD
WADDENBROOD

rijk aan vitamines en mineralen.
Puur natuur, dat proeft u!

VERS VAN DE WARME BAKKER

Zie ook onze dagaanbiedingen en doe mee
aan onze spaaractie

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

"Wat betekent
het, verder leven
met een orgaan
van een ander"

E'" zijn nogal \vat misverstonden over

het donorschap, lïn dat is jammer, want daar-

door dragen veel mensen ten onrechte géén •

donor-codicil Met als gevolg dat duizenden

Zieke Nederlanders wachten op een donor-

orgaan. Tot het niet meer hoeft.

Vragen? Bel 06 - 821 21 66 (20 cent per

mimiut) van de Stichting Donorvoorlichting.

OJ schrijf naar posth. 764,1200 AT Hilversum.

Vragen over'n donor-codicil zijn doodgewoon. Bel O6 8212166
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