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Nieuw clublokaal
van PV Vorden
'Ik hoop dat er veel duiven in en uit
zullen vliegen'. Met deze woorden
opende wethouder M. Aartsen, zater-
dagmorgen het nieuwe clublokaal van
de Postduivenvereniging 'Vorden'.
Zij kreeg van Alice Bruggeman een
schaar aangereikt om het lint door te
knippen, waarna het clublokaal betre-
den kon worden.
Tot 1993 huisde de postduivenvereni-
ging in een ruimte bij het toenmalige
café Het Zwaantje. Toen het café in
andere handen overging, was PV Vor-
den genoodzaakt naar een ander ver-
trek uit te zien. Na lang zoeken werd
uiteindelijk het voormalige PGEM-
gebouwtje aan de Hengcloseweg aan-
gekocht. Een nadeel was de grootte
van het gebouw. Vandaar dat er door
de leden het afgelopen jaar heel hard
gewerkt is aan de verbouwing van het
pand waardoor de oppervlakte van het
gebouw nu twee keer zo groot is. Na
de officiële opening was er zaterdag-
middag een doorlopende receptie in
het clublokaal. 'Veel mensen kwamen
een kijkje nemen', aldus voorzitter
Cor Bruinsma. Zie Tweede Blad voor
uitgebreid interview.

Veel bezoekers op carnavalsfeest in Kranenburg

Uitslag Optocht
De optocht van De Deurdreajcrs
kende de volgende prijswin-
naars: categorie wagens: l. Un-
dercovergroep Firestones; 2.
Het Spookslot; 3. Het Stand-
beeld. Bij de loopgroepen wer-
den Ma en Opa Flodder de win-
naars. De door De Deurdreajers
uitgeschreven etalagewedstrijd
leverde de volgende winnaars
op: 1. Loga; 2. Videotheek
'EightCastle'.

Op donderdag 9 maart
begint de lente

Donderdag 9 maart wordt het écht

lente tijdens onze tintelende mode-

show: een verrassende mix van klas-

sieke thema's, landelijke romantiek

en exotische invloeden. De nieuwste

trends, gekozen uit de collecties van

bekende modemerken. De shows

beginnen om 9.45, 13.45, 15.30 en

19.15 uur. U bent van harte welkom.

Geslaagde optocht van de Deurdreajers

De Vordense carnavalsvereniging
'De Deurdreajers' heeft de carna-
valsoptocht weer nieuw leven inge-
blazen. De laatste optocht dateerde
uit 1982. Het huidige bestuur vond
dat de draad weer opgepakt moest
worden. Zaterdagmiddag was de
start van een optocht, weliswaar
nog niet groot van omvang, maar
toch leuk om te zien.

Vanwege de opheffing van het weg-
schap HEK staat er ook in Vorden
langs de Rondweg een kunstwerk,
welke nooit officieel is onthuld. Ech-
ter zaterdagmiddag toch nog een ont-
hulling. Op de wagen van de Raad
van Elf was namelijk een namaak
'Hek-kunstwerk' gemonteerd, die
voor de stoet vertrok, door burge-
meester Kamerling werd onthuld.
Ook een leuke carnavaleske wagen
was die van de bewoners van Villa
Nuova, alsmede het 'Spookslot' van
de dansmarietjes. De voormalige
Prinsen en Prinses ontbraken even-
min in de optocht, terwijl de sigaar ro-
kende Ma Flodder en de 'Firestones'
zelf ook duidelijk plezier hadden met
hun creaties. De voetbalvereniging
'Vorden' en 'Kasbendjen' timmerden
in de optocht eveneens ' aan de weg'.
Het carnaval in Vorden begon vrijdag
met een bezoek van Prins Wilbert de
Eerste en jeugdprins Ruud aan de
scholen 'De Vordering', 'St. Will i-
brord' en 'De Kraanvogel'. Tevens
werd een bezoek gebracht aan de heer
Nijland die met zijn 98 jaren de oud-
ste inwoner van Vorden is. Hij ont-
ving een fruitmand van de Prins. Ru-
ben Evert Boerstoel, de jongste inwo-
ner kreeg van de Prins een spaarbank-
boekje met het bedrag van elf gulden
en elf cent, terwijl de gelukkige moe-
der een bos bloemen kreeg aangebo-
den.
Zaterdagmorgen vond in het gemeen-
tehuis van Vorden de slcutclover-
dracht plaats, waarbij Prins Wilbert

burgemeester Kamerling twee pop-
pen aanbood, voorstellende een vrou-
welijke «^mannelijke parkeerwach-
ter. 'Zod^^rop toegezien kan worden
dat er in Vorden goed wordt gepar-
keerd', aldus de prins. Ten aanzien
van de parkeerproblematiek had hij
nog een suggestie voor het college in
petto. 'H^jviseer U een pendelbus in
te stellcn^Bij het gemeentehuis is vol-
doende parkeerruimte. De mensen
kunnen daar de auto parkeren en ver-
volgens met de pendelbus naar het
centrum rijden', aldus de Prins.
President Henk Groenendal van 'De
Deurdreajers' zei geruchten gehoord
te hebben dat burgemeester Kamer-
ling Vorden zou verlaten. 'Waarom
toch? We hebben toch zulke charman-
te en ambitieuze wethouders die zelfs
onder de douche nog aan politiek den-
ken', zo sprak hij refererend aan een
interview in Weekblad Contact.
Groenendal kreeg vervolgens de la-
chers danig op zijn hand. Hij memo-
reerde het kraken van de 'Wientjes-

voort' dat afgelopen jaar zelfs de aan-
dacht van de landelijke pers kreeg.
'Er is nog één kraker gebk^n en dat
ben ik', zo zij hij, waarna^Poenendal
zijn 'steek' afdeed om de aanwezigen
in de zaal zijn fraai groene, haneka-
machtige kapsel te tonen.
Burgemeester Kamerling toonde zich
verheugd over de inzet va^b vereni-
ging om de zaken, zoals^rc optocht,
energieker aan te pakken. Tijdens de
speech had Kamerling een pet op van
vóór de tweede wereldoorlog, daar-
mee een link leggend naar de komen-
de bevrijdingsfeesten. Vervolgens
barstte het feest los en vierde carna-
valsvereniging De Deurdreajers vier
dagen onvervalst carnaval in residen-
tie De Herberg. 'En het was iedere
avond hartstikke druk', laat president
Henk Groenendal dinsdagavond we-
ten tijdens het zogenaamde haring-
happen. 'Ons streven om het Vorden-
se carnaval dit jaar weer nieuw leven
in te blazen is dan ook ruimschoots
gelukt.'

Feest in Kranenburg
Niet alleen in het dorp Vorden, ook in het buurtschap Kranenburg werd
zaterdagavond op uitbundige wijze carnaval gevierd. Daarvoor 'tekende'
het 'Comité Kranenburgs Carnaval'. Op het voetbalterrein van 'Ratti' was
een feesttent geplaatst. Veel belangstelling voor dit feest waarbij opval-
lend het grote aantal jeugdige bezoekers. Deze avond werd de nieuwe
Prins geïnstalleerd. Dat gebeurde op ludieke wijze door voorzitter Jos
Besselink. Deze had een goocheltruc ingestudeerd. Een grote kist die door
midden werd gezaagd. Onder veel handgeklap van de aanwezigen kwam
daar uiteindelijk Prins Nico I (Nico Lichtenberg) uit te voorschijn. Er
werd vervolgens afscheid genomen van de oude Prins en zijn adjudant,
respectievelijk Prins Berno de Eerste (Bennie Duistermaat) en adjudant
Ronald Scholtz. Na al deze officiële plichtplegingen kwam er onder muzi-
kale leiding van 'The Players' een daverend feest op gang. Zondag werd
het programma voortgezet. Voor de kinderen was er in de kantine van
'Ratti' een kindertheater, terwijl Kas Bendjen de aanwezigen in de feest-
tent vermaakte. Er werden ondermeer samen met leerlingen van de school
'De Kraanvogel' enkele nummers ten gehore gebracht. Verder was er deze
middag nog een optreden van Hendrik Haverkamp. Kortom, een geslaagd
Kranenburgs karnaval.

Onderzoek naar privatisering sporthal

BURG. GALLÉESTR.9, VORDEN, 05752-1381

De gemeenteraad van Vorden stem-
de dinsdagavond in met het plan
van het college om een onderzoek in
te gaan stellen naar de privatisering
van sporthal 't Jebbink. Dit onder-
zoek zal worden uitgevoerd door de
stichting Spel en Sport uit Amster-
dam. De kosten van het onderzoek
bedragen 12.500 gulden. Alleen de
PvdA was tegen het voorstel en ver-
weet het college van het 'zoveelste
prutonderzoek'.

In het beleidsprogramma 1995-1998
heeft B. en W. aangegeven dat voor
het kunnen nemen van een besluit om

sporthal 't Jebbink al of niet te privati-
seren een onderzoek noodzakelijk is.
Het college is van mening dat de af-
weging voor een zo ingrijpend besluit
moet gebeuren op basis van goed on-
derbouwde argumenten. 'En daarvoor
is dit onderzoek noodzakelijk', aldus
wethouder M. Aartsen-den Harder tij-
dens de raadsvergadering.

De heer W.M. Voortman (PvdA) vond
het onderzoek dat het college wil la-
ten uitvoeren weggegooid geld.
'Want wat gaan we nu bekijken?',
vroeg hij zich af. 'Of het mogelijk is
om te komen tot privatisering. En het

antwoord daarop is bekend. Dat is
mogelijk. Waarom kunnen we nu ge-
lijk een politiek debat voeren over wat
we willen. Willen we privatiseren of
niet? Voor een antwoord op die vraag
hebben we toch geen duur extern bu-
reau nodig', aldus Voortman.

De heer E. Brandcnbarg (VVD) was
het niet eens met de fractievoorzitter
van de PvdA. 'Je moet niet gaan pri-
vatiseren omdat je graag wil privati-
seren. Nee, dat moet je doen op grond
van goede argumenten. En daarvoor
heb je een objectieve derde partij no-
dig', zei Brandenbarg.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 3 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in
de Gereformeerde Kerk.
Zondag 5 maart 10.00 uur, 1e zondag van de
Veertigdagentijd, SoW-gezinsdienst ds. H. Wes-
terink m.m.v. gemeenteleden. Muzikale mede-
werking van het RK Kinderkoor. Thema n.a.v.
Lucas 4: 1-13; 19.00 uur Oecumenische dienst
als begin van de lijdenstijd. Ds. K.H.W. Klaas-
sens, in de RK Kerk in de Kranenburg, m.m.v.
Excelsior.
Woensdag 8 maart Biddag voor gewas en
arbeid 19.30 uur ds. M. Berg uit Barchem in de
Gereformeerde kerk.

Geref. Kerk Vorden
Vrijdag 3 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in
de Gereformeerde Kerk.
Zondag 5 maart 10.00 uur gez. gezinsdienst in
de NH Kerk; 19.00 uur ds. Klaassen, dienst
R.v.K. in RK Kerk, Kranenburg.
BIDDAG woensdag 8 maart 19.30 uur ds. M.
Berg, gez. dienst in NH Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 5 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 4 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 maart Pastoor
W. Zandbelt, Keijenborg, tel. (05753) 1314.

Huisarts 4-5 maartdr. Haas.
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, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg:tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 4-5 maart P.J. Waart, Barchem, tel.
(05734) 1744. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon

05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. Tel. 05753-1400.
Overige zaken op afspraak. Tel. 05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer

06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. tel. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek 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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKKR - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hag-
oort, Gezinsdienst viering HA.
Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Bidstond voor gewas en arbeid.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 maart 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 5 maart 10.00 uur Gebedsviering, He-
renkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 maart Pastoor
W. Zandbelt, Keijenborg, tel. (05753) 1314.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spiftaal, Ooyer-

hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden 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.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



WORLD
SPECIAALZAAK

ELECTRO WORLD

DE NIEUWE NAAM VOOR UW
BEKENDE ELECTRO SPECIAALZAAK

ELIESEN ELECTRO

Zutphen-Emmerikseweg 46 7223 DG Baak, Tel 05754-1264
Nicuwstad45 720I NL Zuiphcn. Te! 05750-43202
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Desso "Provence"
Woonkamertapijt,
400 breed, op jute rug.

Voorjaarsprijs II Al

van 165,- nu • ir

Moquette tapijt "Derby'q
Woonkarner/slaapkctmertapi
400 cm breed, op jute rug.

Voorjaarsprijs

van 155,- nu

•PM JV»frW l *-*£>•

129,
Gedessineerd tapijt "PointlB
Slaapkamertapijt, 400 cm breed.
op jute rug.

Voorjaarsprijs

van 79,- nu 59,-
Vorden

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

Klassetapijt nu
extra voordelig en
6RATI5 gelegd

HELMI NK
meubelen

Ecolook tapijt "Style"
Woonkamertapijt op
jute rug. 400 breed,

Voorjaarsprijs
van 145,- nu

129,-
Tredford

"Tretscurly
en Stardust"

100% zuiver scheerwol-
tapijt, 400 breed,

NU OP = OP PRIJS

249.-

'MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O5454-7419O ,-

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735-2000
Fax:05735-3317 BOUWMATERIALEN BV

Laatste ronde

Showroom keukens met gigantische

Beslist een sprintje waard.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

U kunt dagelijks vrijblijvend in onze showroonm terecht.

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

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

Boh Foi Toch
vrijdag 1 7 maart

"de Boggelaar" Warnsveld

In voorprogramma:

"Op Drift"
(dialect-pop)

aanvang 20.30 uur
zaal open 19.30 uur

voorverkoopt 18,50
aan de zaal f 20,00

Organisatie T.V. Treklust
Warnsveld

Ook etat is

AlbertHeijn

AH Koffiemelk
!/2 liter van 2,25 voor

AH Luiers diverse maten
van 16,98 voor

Met onze Top l O aanbiedingen:

Mager RundergehqJ^ O OQ
kilo _ ^ _ 7 f 7 O

_ l ,49
1 4,50
179
2,99
1,99
1,29
1,19

2,99
0,39

Zaanse Snijder wit - bruin - volkoren
van 2,41 voor

Unox Chicken Tonight
500 gram van 3,79 voor

Conference Handperen
kilo van 2,99 voor

AH Halve Perziken
heel blik van 1,79 voor

Pa té's diverse smaken
100 gram van 1,79 voor.

Honig Pannekoekmix
+ crazy sfroopsfiff
van 4,64 voor

Zeeuws Meisje Margarine
250 gram van 0,75 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

met riant parkeren, alle dagen

gratis in de aanbieding.

>tV

Electro
Vorden bv

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Tel.: 05752 - 1 000
Fax: 05752 - 391 7

Officieel Bang & Olufsen Dealer

GELDIG MAANDAG 27/2 T/M ZATERDAG 4/3/'95

ONZE VLEESAANBIEDINGEN:

FIJNE RIBLAPPEN 1000 gram van 19,80 voor 12,90
KOTELETTO'S 8 stuks nu 6,98

VOOR UW ONTBIJT:

VOLKORENBROOD metzonnebloempitten
800 gram gesneden van 2,19 voor

VERGEER KAAS STUNl

1,79

jong/jong belegen/belegen kaas H A QQ
nu per kilo 1U,9ö

VERSE VLEESWAREN
kipfilet en slagersham
SAMEN 200 gram van 5,67 voor 4,b9

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

WITTE/BLAUWE DRUIVEN 1 kilo van 7,98 voor 3,98
VAN DE TV: BROCCOLI 500 gram van 2,98 voor 1,49

EEN GREEP UIT ONZE WEEKAANBIEDINGEN:

EDAH DRINKYOGHURT diverse smaken
paka 1/1 liter van 1,69 voor 1,o9
EDAH ZILVERUITJES exfra fijn 370 ml van 1,29 voor 0,99
EDAHPINDA'S gezouten of ongezouten , Q
zaka 250 gram van 1,79 voor 1,49
JAN HAGELKOEKJES 200 gram van 1,69 voor 0,99

UIT ONZE DIEPVRIES:

BAKKER SLAGROOMSOESJES pak a 225 gram van 2,69 voor 1,99
BECKERSVLEESKROKETTEN 8 stuks van 2,39 voor 1,79
BAKKER KAASSOUFFLES 4 stuks van 2,49 voor 1,99
Onze EDAH-card blijkt nu al een enorm succes te zijn. Nog niet in het bezit van onze card,
kom gerust en vraag bij onze kassières.
Wat kunt U er mee doen: ^ 5% KORTJNQ

op al onze EDAH-merkartikelen
^ Elke week een andere w r t l l tri.

NU: EDAH CORNFLAKES pak a 375 gram van 2,79 voor 1,99

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

*****0 P E N I N G S T I J D E N**"*

MA. 10.00-18.00 uur* *DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
* VR. 8.30-21.00 uur* *ZA. 8.30-16.00 uur*

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

Edah Servicelijn

O

van maandag t/m vrijdag van
10 lot 12 en van 2 tot 4 uur

6-0506 kunt u gratis bellen met onze
service afdeling Daar kunt u
ook terecht voor het adres

/an de Edah bij u in de buurt.

Edah JG. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

ACTIE é
'ZUINIG T

STOKEN'
Volg kritisch uw gasverbruik door

wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe

beter) te vergelijken met uw streef-

verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-

meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
20 febr. t/m zondag 26 febr. 1995.

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

van:

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-

de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van:

24 m3

30 m3

36 m3

42 m3

49 m3

55 m3

61 m3

67 m3

73 m3

79 m3

85 m3

91 m3

100 m3

109 m3

118m3

127 m3

137 m3

152 m3

167 m3

182 m3

375 m3

468 m3

561 m3

654 m3

751 m3

842 m3

937 m3

1031 m3

1125 m3

1217 m3

1314 m3

1405 m3

1544 m3

1687 m3

1826 m3

1967 m3

2109 m3

2342 m3

2576 m3

2808 m3

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

GAM G
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen met één

van onze kantoren:

DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51

WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12

ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47

ZUTPHEN : 05750 -4 24 24

Wij feliciteren

mode bv met de heropening.

RONDEEL BV
Ruurloseweg42-7251 LK Vorden

/ SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

l IL JL __/

WILINK Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995

Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. 05752-2039

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en mijn zus-
je

Aniek

Jan Garritsen
Ria Garritsen-Smallegoor
Tom

22 februari 1995
Vogelzang 24
7234 SZ Wichmond

Aniek en Ria rusten van
12.00-15.00 uur.

Langs deze weg bedank ik ie-
dereen voor de belangstelling,
en de vele kaarten kado's,
welke ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 90-ste
verjaardag.
Het is voor mij een dag ge-
weest om nooit te vergeten.

Th. Olthof-Lubbers

Hackforterweg 8
7234 SH Wichmond

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eikeregel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden nietgeplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• TE KOOP: prima weide-
hooi, tevens mooi rogge-stro.
Tel. (05753) 7346.

• Vrijdag 10 maart Verwer-
pingsavond met o.a. sjoelen,
ballero, spijkerslaan, schieten,
etc. bij café 't Wapen van het
Medler, Ruurloseweg 114, Vor-
den, aanv. 20.00 uur. Oranje-
commissie Medlertol.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• Toneelgroep Linde pre-
senteert het blijspel 'Geen
been om op te staan'. 18
maart a.s. om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.

• TE KOOP: veekar achter
tractor voor ca. 5 koeien. Tel.
05752-6680.

• Denk aan de tuinkeurings-
avond maandagavond 6 maart
in het Dorpscentrum. Aanvang
20.00 uur.

• Denk aan de tuinkeurings-
avond maandagavond 6 maart
in het Dorpscentrum. Aanvang
20.00 uur.

VERHUISD:

op 1 maart

van:Julianalaan 11

naar: Pastorieweg 31

J. Groot Roessink

7251 AK Vorden
Tel. 1483

Deze advertentie is aangeboden door

Drukkerij Weevers B. V.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

üm

Nationaal Reumafonds (M)
Oen Haag. Bank 70 70 70 848.

POOT-
AARDAPPELS

BESTELLEN?

NU KLUVERS BELLEN!

KLUVERS
VOEDERS

ZUTPHENSEWEG 41
VORDEN

TEL 05752-1318

^f
^^1B
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\

l
1
1
1
1
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•
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3:19Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur, en:
b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 3 maart 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: Kluvers Vorden C.V.
straat en huisnummer: Zutphenseweg 41
postcode/gemeente: 7251 DH Vorden

om een revisievergunning voor een graan-, voe-
der- en kunstmesthandel/dierenspeciaalzaak en
sportartikelen
datum aanvraag: 31 januari 1995
adres van de inrichting: Zutphenseweg 41
kadastraal gemeente: Vorden
sektie: K, nummer(s): 3868

2. naam aanvrager: L.M.B. Vorden
straat en huisnummer: Industrieweg 13
postcode/gemeente: 7251 JT Vorden

om een revisievergunning voor een landbouw-
mechanisatiebedrijf
datum aanvraag: 15 januari 1995
adres van de inrichting: Industrieweg 13
kadastraal gemeente: Vorden
sektie: M, nummer(s): 1061

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is 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
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 31 maart 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, 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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend, dat met ingang van vrijdag 3
maart 1995, gedurende vier weken, voor een ieder op
de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Vorden Buitengebied 1994'.
Dit plan is een technische herziening van de geldende
bestemmingsplannen voor het gebied Vierakker en
Wichmond (voormalig gebied gemeente Warnsveld),
met uitzondering van de dorpskern van Wichmond,
voor zover geregeld in de bestemmingsplannen
'Wichmond 1994' en 'Wichmond 'de Wogt' 1993', als-
mede voor een beperkt gebied langs de Okhorstweg,
dat tot nu toe deel uit maakt van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982'.
Het ontwerpplan brengt de planologische regelgeving
voor dit gebied op hetzelfde nivo als het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1982', dat geldt voor het
overige buitengebied van de gemeente en wijkt op en-
kele punten af van het voorontwerp, dat in maart 1994
voor inspraak ter inzage heeft gelegen.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze (schriftelijk) kenbaar maken aan de
Gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 2 maart 1995

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

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

UITSLAG
VERLOTING

1e prijs nr. 1705
2e prijs nr. 1563
3e prijs nr. 0618
4e prijs nr. 0934
5e prijs nr. 1639
6e prijs nr. 0492

7e prijs nr. 0761
8e prijs n r. 1461
9e prijs nr. 1292

10e prijs nr. 1361
11e prijs nr. 1783

Prijzen op te halen bij:
Sabine Kosse, Almenseweg 17, Vorden

Verkiezingen
Provinciale Staten

8 maart 1995

Voor hen die naar het stembureau
gebracht willen worden zijn wij
inzetbaar.
Tel. (05752) 1427 Mevr. Aartsen.
Tel. (05750) 27213 Hr. Stapelbroek.

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Oude Kaas
500 gram

Jonge Komijnekaas
500 gram

_7.75

_4.95
Collection Roombrie 60+
100 gram 1.98

Kernhem Roomkaas
zie recept elders in Contact
100 gram 2.49

Winternotenmix
250 gram 3.49
Ardenner Filetham
gerookte rauwe ham zonder vet _
100 gram 3.49

Nieuw binnen H
PAASASSORTIMENT o.a. bonbons eitjes.

24 VIOLEN
voor

BEUK voor de haag

2,50

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

LEVEN, WONEN EN
WERKEN IN GELDERLAND

*vet

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

Chem-Dry
Serv/ce

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen een
uur weer droog is

• Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken,
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
meubelstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie! Tel. (05750) 4 33 77

Chem-Dry Quick Service®

Van Duin

1495,-

FLORIDA
16-daagse Fly-drive incl. huurauto,
vertrek elke week in maart:
1 week hotel in Miami Beach,
1 week hotel in Ortando

SPANJE
10-daagse busreis naar Salou
Hotel'" incl. volpension, ver- OQQ
trek op iedere vrijdag in mei £vvf'

ISLAMARGARITA
9-daagse vliegreis incl. hotel,
vertrek op 14,16, 1 OQQ
21 en 23 maart l £%W,'

LANZAROTE
8-daagse vliegreis incl. hotel
met ontbijt, vertrek op A 7 R
11,18en25maart O /v / "

GRANCANARIA
8-daagse vliegreis
incl. appartement,
vertrek elke week in maart » w w f

THUISREISSERVICEjOSCA VAN WIJK,
BRINKERHOF 83, VORDEN

TEL. 05752-1744 DAGELIJKS VANAF 16.00 UUR

'N VROEGE VOORJAARSAANBIEDING

..VORDENSE SOEZEN,
gevuld met slagroom en speciale vruchten

DIT WEEKEND

1,50voor maar per stuk

GEVULDE KOEKEN
roombotermet 100% amandelspijs

NU s HALEN 4 betalen

DINOBOLLEN
reuzekrentebollen - extra gevuld

DIT WEEKEND

ZEER VOORDELIG
Vers van de warme bakker,

dètproeft UU!

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

% 10PPERS
Ook bij de Verstoppers Vorden

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

dit weekend volop prijzenfestijn ?
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 2, 3 en 4 maart

Dit weekend keuze uit vele soorten

Tip voorde boterham:
EIGEN FABRIKAAT

BOTERHAMWORST
150 gram 1,39

Keurslagerskoopje geldig:

donderdag 2 maart, vrijdag
3 maart en zaterdag 4 maart

BIEFSTUK 3 voor 1 O,-

SPECIAL

HONGAARSE
GEHAKT

CORDON BLEU

100 gram 1,75

VLEESWAREN-
SPECIAL

GEBRADEN
PEPERGEHAKT

100 gram 1,75

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Grote ELSTAR
KLASSE 1 1V2 kilo 3,50

RAUWKOST
Komkommer-Dille

250 gram 2.50

KLASSE 1 kilo 2,50

MAANDAG
6 MAART:

PANKLARE
Groene kool

500 gram 1 OU

DINSDAG
7 MAART:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram feOU

WOENSDAG
8 MAART:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1 OU

de
ecKte.

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

LEKKER HARTIG!

SURINAAMSE OF
JAVAANSE
BROODJES

gevuld met vlees en groente

NU 2,= per stuk

EIGEN GEBAKKEN

ONTBIJTKOEK
MET HONING!

2.95NU

SOEZEN of
MOORKOPPEN

NU 5 VOOR 9,75
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
()ok kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

iscaalnieuws

Zondag 5 maart 1995
van 11.00 -16.00 uur

Ponyrijden
Dieren-ambulance

GRATIS
Foto van
uw hond

Lokatie:
Banninkstraat 28
Hengelo (gld)
lnl.:05753-2042

Diverse demonstraties
o.a. Ver.duitse herders

Trim demonstratie A .̂'.:/N Jachthonden
Jack Russei Race 9 Ringdemonstratie
Sledehonden demonstratie Gehoorzaamheidshonden

U kunt zich tevens laten inschrijven
voor de nieuwe cursus op 11 maart 1995

Iedereen weet zo langzamerhand wel
wat A.O.W. of W.A.O. betekent.
Maar heeft u wel eens van de WOZ
gehoord? Dat is de wet Waardering
Onroerende Zaken die per l januari jl.
in werking is getreden. Die wet regelt
de waardebepaling en waardevasts-
telling van onroerende zaken. De
vastgestelde waarden worden ge-
bruikt als heffingsgrondslag voor de
onroerende-zaakbelastingen, de wa-
terschapsomslagen, de inkomstenbe-
lasting (huurwaardeforfait) en de ver-
mogensbelasting (waarde eigen wo-
ning).
De gemeenten worden belast met de
uitvoering van de waardebepaling en
de waardevaststelling. Gemeenten
waarvoor de waardepeildatum van de
onroerende-zaakbelasting viel op l
januari 1992, 1993 of 1994, mogen
die peildatum blijven gebruiken voor
de belastingjaren tot en met 2000.
Maar de uniforme peildatum is l ja-
nuari 1995. De waardering van onroe-
rende zaken vindt eenmaal per 4 jaar
plaats. Dat betekent dat de gemeente
aan de Rijksbelastingdienst en de Wa-
terschappen gegevens zal verstrekken
over de waarde van uw onroerend
goed.
Hoewel de wet pas in 1997 in volle
werking treedt, beschikt de Rijksbe-
lastingdienst sinds l maart 1995 over
de taxatie voor de onroerende-zaak-
belasting, zoals deze tot op heden ver-
richt zijn en kan het waardegegeven
worden gebruikt voor controle van de
aangifte. Het is daarom goed te weten,
dat de belastingdienst over het waar-
degegeven van uw woning de be-
schikking heeft. Op het gemeentelijk

aanslagbiljet onroerende- zaakbela-
sting 1994 staat de getaxeerde waarde
vermeld. Gelet op de waardestijgin-
gen van de laatste jaren, zal die in veel
gevallen niet overdreven hoog zijn.
Dat is maar goed ook, want het huur-
waardeforfait is de laatste jaren nogal
opgekrikt.

Voor het huurwaardeforfait moet u
uitgaan van de waarde in bewoonde
staat. Dat is 60 % van de vrije ver-
koopwaarde. Een huis met een vrije
verkoopwaarde van f 200.000 valt
dan in de klasse f 90.000 tot f
120.000. Het daarbij behorende huur-
waardeforfait is f 2.520. Iemand die
een (vrijstaande) woning heeft met
een waarde van bijvoorbeeld f
500.000 heeft een waarde in bewoon-
de staat van f 300.000 (60 % ). Dat
valt in de klasse
f 270.000 tot f 320.000, waarbij een
huurwaardeforfait hoort van f 7.560.
Wie een dergelijke woning bewoont,
zal aan de top van de inkomensschijf
al gauw 50 of 60 % belasting betalen.
Dat is over laatstgenoemd bedrag
f 4.536. Als hij dan ook nog in de ver-
mogensbelasting valt, moet boven-
dien 8 °/oü vermogensbelasting van
die f 300.000, is
f 2.400 worden betaald. En als de
onroerende-zaakbelasting dan nog
eens ruim f l .000 zou zijn, is hij alles
bij elkaar toch zeker f 8.000 kwijt
voor het hebben van zo'n huis. Geluk-
kig maar dat de aftrek van de hypo-
theekrente voor dit kabinet in ieder
geval niet ter discussie staat.

MrdrsB.HJ.deRegtFB

VRTC
Afgelopen disndag was het precies 15
jaar geleden dat de oprichtingsverga-
dering plaatsvond van de Vordense
Rijwiel en Toerclub. Daarom vond
ook op die datum de algemene jaar-
vergadering plaats in Zaal de Buur-

man. De voorzitter ging even terug in
de tijd tijdens zijn openingswoord,
maar wees daarna duidelijk naar de
toekomst. Vanwege het volle pro-
gramma, ging de voorzitter vlot door
de agendapunten heen. De VRTC is
een gezonde club als het gaat om de
financiën memoreerde een tevreden

penningmeester, zodat hij ook weer
werd herkozen tijdens de verkiezin-
gen voor nieuwe bestuursleden. Dat
gold niet voor dhr. M. Groot lebbink
want hij had te kennen gegeven een
stapje terug te doen. Voor hem in de
plaats kwam mevr. A. Baank de gele-
deren van het bestuur weer op het
juiste aantal te brengen. Dhr. Groot
lebbink werd bedankt voor het vele
werk dat hij, als bestuurder voor de
VRTC heeft gedaan, en mocht dan
ook de traditionele bloemen en ca-
deaubon in ontvangst nemen. Toer-
fietser van het jaar werd Reinheid
Harmsen die Jan Visschers opvolgde.
Uit de rondvraag kwam deze avon'd
geen vuurwerk, zodat een ieder zich
ging opmaken voor het tweede ge-
deelte van de avond: een lezing over
trainingsaspecten, begrippen, en hoe
ga ik daar mee om.

Volleybaltoernooi
De Veldhoek
Zoals elk jaar organiseert volleybalve-
reniging De Veldhoek een toernooi
voor straat-, buurt-, verenigingen-, fa-
milie- en bedrijfsteams uit de omge-
ving van de Veldhoek.
Er kunnen maximaal 21 teams deelne-
men. Zij dienen zich te houden aan de
bepalingen, o.a. ieder team bestaat uit
minimaal 7 personen; er mogen maxi-
maal 2 competitiespelers deelnemen;
er mogen maximaal 3 heren in het veld
zijn opgesteld; de minimale leeftijd is
16 jaar.
Belangstellenden kunnen zich vóór 13
maart a.s. opgeven bij Bennie Hebtink,
tel. 05753-7216 of Anita Assink, tel.
05736-1452.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 27 februari waren de dames
van de Vrouwenclub Medler weer bij
elkaar. De heer Sepmeier was uitge-
nodigd om te komen vertellen over
een project voor doven een slechtho-
renden in Kenia. Naast deze boeiende
lezing was er handwerk te koop waar-
van de opbrengst ten goede komt aan
het project.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN GRINDHANDEL

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

N.MEEK m "Afvallen; gewoon doen!"
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. (05750) 27702
(tussen 17.00-20.00 uur)

WITKAMP LAREN
PRESENTEERT

IN
DE GROTE ZAAL

ZONDAG 5 MAART

Aanvang 21.00 uur

puo CLIMAX
in café

Zit U niet lekker in uw vel of krijgt U allerlei klachten
door uw overgewicht. Probeer dan op een
verantwoordelijke manier af te vallen.
Een gewichtsconsulent kan U daarbij helpen.
Bel voor een afspraak!

Astrid Hoebink
Gediplomeerd Gewichtsconsulent
Vordenseweg 29a - 7255 BV Hengelo G
tel.: 05753 - 4096 (na 15.00 uur)

Urtira De

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

Deze week in de AANBIEDING
bereid in onze nieuwe kwarkmakerij:

VOLLE KWARK
IN POT VAN 500 GRAM
ALLEEN DEZE WEEK 2,95
Verder hebben we voor U volle melk, dikmelk, karnemelk
en kaas.
Ook hebben we aardappelen en groente van

-kwaliteit.
Reeoordweg 2 Openingstijden:
7251 JJ Vorden dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Tel. 05752-3459 zaterdag van 9.30-12.30 uur

•" BADKAMER VERBOUWEN ? "'

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.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

R f. Jansen installatiebedrijf

^^ burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

voor gezonde en verse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burgemeester Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

2 bos bloemen, chrysanten, tulpen, anjers, etc. etc
voor 8,95

EXTRA GROTE

Hortensia
10,95

1 DOOS

Violen 9,95
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Vorden

Voorzitter CorBruinsma van de Postduivenvereniging:

Een vrachtwagenchauffeur uit Nij-
broek reed vorige week woensdag op
de Ruurloseweg tegen een gesloten
spoorboom aan. Dit gebeurde ter
hoogte van de Industrieweg. De be-
stuurder van de vrachtwagen werd
volgens de politie vermoedelijk ver-
blind door de zon.
In de nacht van 22 op 23 februari werd
er ingebroken bij een wapenhandel
aan de Zutphensweg. De daders kwa-
men binnen door een winkelruit in te
slaan. Uit de zaak werden in totaal
acht luchtdrukwapens weggehaald.
De politie vermoedt dat de inbrekers
gestoord zijn, aangezien alle wapens
de volgende ochtend terug gevonden
werden in de tuin van de winkel.
Op donderdag 23 februari brandde
aan de Ganzensteeg een schuur af. De
brand werd veroorzaakt door een
houtkachel. Nadat de eigenaar 's
avonds een tijdje in de schuur had ge-
werkt, ging hij het woonhuis in om op
z'n kinderen te passen. De kachel liet
hij branden omdat hij 's avonds nog
zou terug gaan. Toen rond half 8 de
hond alarm sloeg, stond de schuur in
brand. De gealarmeerde brandweer
kon voorkomen dat twee naastgele-
gen schuren ook in as werden gelegd.
Verder werd er zaterdagnacht inge-
broken bij het Dorpscentrum. De da-
ders kwamen binnen via de woning
van de beheerder. Uit het Dorpscen-
trum werd een klein geldbedrag ont-
vreemd.
Vermiste voorwerpen: gouden arm-
band, Dameshorloge (merk Seiko),
blauw regenpak. Gevonden: paar
bruine leren handschoenen.

Zweeds wittebrood
na 50 jaar terug
bij Warme Bakker
Bij bakker Schurink aan de Burg-
meester Galleestraat is vanaf 27 fe-
bruari Zweeds Wittebrood te verkrij-
gen. Deze bijzondere aktie loopt tot 5
mei (bevrijdingsdag) en is landelijk
opgezet ter herdenking van het feit dat
precies vijftig jaar geleden, tijdens de
hongerwinter van 1944-1945,
Zweeds Wittebrood verkrijgbaar was
bij de Nederlandse Warme Bakkers.
Vooral de oudere generatie zal zich
het Zweeds Wittebrood uit 1945 nog
herinneren. Eindelijk was er weer lek-
ker vers brood in een lange periode
van voedselschaarste. Het Zweeds
Wittebrood smaakte dan ook heerlijk
en werd beschouwd als een feestmaal.

Veel belangstelling
tijdens heropening
herenafdeling Visser
De herenafdeling van Visser Mode
aan de Burgemeester Galleestraat
werd dinsdagmiddag feestelijke hero-
pend. Velen kwamen een kijkje ne-
men in de geheel verbouwde winkel.
Naast een drankje en een hapje wer-
den de bezoekers getracteerd op de al-
lernieuwste voorjaarsmode. Niet al-
leen voor de heren, maar ook voor de
dames en kinderen.

Sursum Corda
Vier leden van Sursum Corda hebben
afgelopen week het HaFa Muziekexa-
men afgelegd. Hierbij slaagde Lies
Brouwer op dwarsfluit voor het
A-examen en Marjolein Hilferink
eveneens op dwarsfluit voor het
C-examen. De twee overige kandida-
ten sluiten hun C-examen volgende
week zaterdagmiddag in het Dorps-
centrum af. Het gaat hier om Anita
Lieverdink (alt-saxofoon) en Ellen
Schuurman (klarinet).

Electro World
De organisaties AMCO en Euronics
slaan de handen in één. Door deze sa-
menwerking ontstaat een centrale in-
koopcombinatie onder de naam Uni-
ted Retail Nederland, waaraan 400
electro speciaalzaken zijn verbonden.
Door deze integratie groeit United
Retail in de bruin- en witgoedbranche
uit tot de grootste inkoopcombinatie
van Nederland. De nieuwe electro
speciaalzaken zijn met ingang van 9
maart te herkennnen aan de naam
Electro World. Zie ook advertentie.

In de woonkamer van de familie
Bruinsma ligt de Vredesduif op ta-
fel. Oftewel het algemeen duiven-
sportblad. En het magazine ligt
daar niet voor niets. Cor Bruinsma
is namelijk een duivenliefhebber in
hart en nieren. Sinds 1988 is hij
voorzitter van de Vordense Post-
duivenvereniging. Over een half
jaar legt Bruinsma de voorzitters-
hamer neer. 'Ik heb altijd geleerd
datje op het hoogtepunt moet stop-
pen. Sinds de oprichting in 1988
hebben we als vereniging veel be-
reikt. Met als hoogtepunt natuur-
lijk de opening van ons nieuwe
clublokaal afgelopen zaterdag. Het
wordt nu dan ook tijd dat iemand
anders de kar gaat trekken', zegt
Cor Bruinsma. Een gesprek over
duiven kweken, zenuwen tijdens
wedstrijdvluchten en de aankoop
van het nieuwe verenigingsgebouw.

- Hoe bent u erbij gekomen om dui-
ven te gaan houden ?
'Dat is me met de paplepel ingegoten.
Mijn vader hield vroeger ook al dui-
ven. En waar je mee in aanraking
komt, raak je als het ware mee be-
smet. Zo gaat dat meestal. Je kunt dan
ook gerust stellen dat ik een echte dui-
venliefhebber ben. En de kroon op het
werk is dan natuurlijk als je zelf een
duif hebt gekweekt die tijdens wed-
strijden telkens vooraan zit. Want
daar gaat het allemaal om in de dui-
vensport.'

-Wat is een goede duif?
'Een duif is niet gelijk een goede duif.
Dat zou wel erg makkelijk zijn. Dan
waren we allemaal kampioen. Het
kan soms jaren duren voordat je een
goede duif hebt gekweekt. Het is dus
niet zo dat het resultaat van een goede
doffer en een vrouwtjesduif automa-
tisch een snelle wedstrijdduif ople-
vert. En als dat wel zo is, dan heb je
heel veel geluk gehad. Het kweken
van duiven is dus niet zo makkelijk
als dat lijkt. Na ongeveer 24 dagen
kunnen de jonge duiven van de oude
af. Voordat ze dan aan wedstrijden
kunnen meedoen, moet je ze eerst
gaan trainen. Dat doe ik door ze klei-
ne eindjes weg te brengen. Ze leren
dan hoe ze de weg naar huis kunnen
terug vinden. Op die manier breng je
het wedstijdritme erin. Zoiets moetje
alleen wel langzaam opbouwen. Dat-
zelfde geldt voor wedstrijden. Eerste
doe je bijvoorbeeld mee aan een wed-
strijd in Duiven, daarna Den Bosch,
en zo ga je langzamerhand steeds ver-
der. Driehonderd kilometer, vierhon-
derd, vijfhonderd, zeshonderd.'

- Worden de duiven door u zelf weg-
gebracht?
'Nee, zo gaat dat niet. Onze postdui-
venvereniging maakt onderdeel uit
van de Kring Doetinchem. Wanneer
er wedstrijden zijn komt er een wagen
van de Kring in Vorden om de duiven
op te halen. Die chauffeur rijdt dan
langs alle 15 verenigingen in dit ge-

Cor Bruinsma. ' de opkomst hoger zal zijn dan de verwachting is.'

bied en zorgt voor het transport van de
duiven. Op zo'n wagen zit verder ook
iemand die de duiven onderweg ver-
zorgt en voert. Want de duiven zijn
soms wel meer dan één dag onder-
weg. Via teletext zien wij dan hoe laat
ze zijn losgelaten en aan de hand van
de weersvoorspelling kun je dan zelf
ongeveer uitrekenen hoe laat ze aan-
komen.'

- Dat betekent dat u op zo'n dag ook
thuis moet zijn.
'Ja, want als je niet thuis bent, val je
niet in de prijzen. Je moet namelijk
wel weten hoe laat de duif is aangeko-
men.'

- Maar even een boodschap doen kan
toch wel.
'Op zo'n dag haal ik het niet eens in
mijn hoofd om boodschappen te gaan

doen. Ik ben daar dan veel te gespan-
nen voor.
Tijdens wedstrijden loop ik ook altijd
zenuwachtig door het huis. Raar is dat
eigenlijk. Want het is de duif die het
moet doen. Als ik de duiven rond tien
uur 's ochtends verwacht, ga ik zo
rond half tien ook al bij het hok zitten.
Want je weet maar nooit. Je kunt wat
dat betreft ook beter te vroeg bij het
hok zitten, dan te laat.'

- Het winnen is volgens mij heel be-
langrijk voor u.
'Ja, dat klopt. Als ik iets doe, dan zet
ik me daar voor honderd procent voor
in. En dan wil ik ook de beste zijn. Dat
kan natuurlijk niet altijd, maar het is
wel mijn streven. Als er geen wed-
strijden waren voor duiven, dan hield
ik ook geen duiven meer. Dan is voor
mij de lol eraf. Duiven moeten preste-

ren. Er zijn ook mensen die tevreden
• zijn met een middelmatige prijs. En
die genieten net zo van hun sport als
ik. Maar zoals zij de duivensport bele-
ven, dat kan ik niet. Een goed voor-
beeld is mijn broer. Die vindt het een
hele prestatie als één van zijn jonge
duiven over een afstand van meer dan
800 kilometer weer thuis gekomen is.
Maar dat is voor mij niet het uitgangs-
punt. Als die duif niet regelmatig in
de prijzen valt, dan is het voor mij
geen goede duif. Ik wil resultaten
zien.'

- Bestaat er de mogelijkheid om vals
te spelen ? Je zou bijvoorbeeld eerder
kunnen klokken en kunnen zeggen dat
de duif om half tien terug is in plaats
van tien uur.
'Nee, dat kan niet. Want voordat de
duiven met de vrachtwagen worden

Lezing
Op dinsdag 7 maart komt de heer
F.M.J. van Roessel op uitnodiging
van 'De Vogel vriend' naar Vorden om
een lezing te verzorgen. De heer Van
Roessel was dierenarts in Laren en is
thans docent aan de Landbouw Hoge-
school te Wageningen. Hij zal op deze
avond diverse ziekten van volièrevo-
gels behandelen. Ook zal hij duidelijk
maken hoe men bepaalde ziekten kan
constateren om tot een duidelijke
diagnose te komen en als de ziekte
dan is vastgesteld welke geneesmid-
delen gebruikt kunnen worden. Uiter-
aard zal ook de voeding en de huis-
vesting aangehaald worden omdat dit
vaak al het begin van bepaalde ziektes
tot gevolg heeft. Deze avond zal wor-
den gehouden in het clubgebouw van
de Duivensportvereniging aan de
Hengeloseweg.

Verenigde Staten; Bradley, Marion -
Het huis in het woud; Brink, Andre -
Integendeel; Campion, Jane - De pia-
no; Dendermonde, Max - Mondriaan,
de man die de charleston danste;
Elander, Magnus - Wildparken in de
wereld; Elliot, Rose - De nieuwe ve-
getarische keuken; Gilmore, Mikal -
Een schot in het hart; Helm, Rien van
der - Reishandboek Aruba; Heiman,
Albert - De G.G. van Tellus; Her-
mans, Willcm Frederik - Malle Hugo;
Horst, Frans van der - Effectief tijdbe-
heer; Lambert, Ed - Huwelijksrepor-
tage; Reij, Margit - Richelieutechnie-
ken; Smulders, Jacintha - Poppen res-
taureren; Wageningen, Gerda - Pleeg-
zuster Anne; Wood, Barbara - Poorten
van het paradijs; Zhai, Zhenhua - De
rode bloem van China.

Openbare
Bibliotheek
Bellefontaine, Jac. - Thais koken;
Bittmann, Wolfgang - Natuurreisgids

MAART:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
1+8+10 VVVRondwandeling

landgoed de Wildenborch

3HVGWichmond,
wereldgebedsdag

6 Voorjaarsbijeenkomst,
tuinkeuringen Vorden

7 Plattelandsvrouwen, Doe-avond
8 ANBOKlootschietenvanaf

't OldeLettink
8 Welfare Handwerken, Wehme
9 HVG dorp, bezichtiging R.K. kerk

Kranenburg
11 Feestavond voor leden en

donateurs van LR en PC de
Graafschap

13 ANBO Kegelen bij de Boggelaar
13 VrouwenclubMcdlcr, tulpen

maken
14 Soos Kranenburg
15 ANBO Klootschieten vanaf

't OldeLettink
15 Plattelandsvrouwen dhr. Seves,

lezing
15 HVGWichmond, 'Corn Dollies'
lóPCOBindeWehme
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 HVG Wildenborch dhr. Abbink,

schaapsherder

17 ANBO Alg. Vergadering en
aanvullend programma in het
Stampertje

18 Toneelver. Linde in het
Dorpscentrum

21 NCVB Vorden, asielzocken
22 ANBO Klootschieten vanaf
'tOkleLettink
22 HVG dorp Paasliturgie
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
27 VrouwenclubMedler,'Corn

Dollies'
28 Soos Kranenburg, 50 jaar

bevrijding Vorden
29 ANBO Klootschieten vanaf

't OldeLettink
29 HVGdorpRingavondinLochem

zaal Bousema
30 Bejaardenkring Reisje

Landbouwfederatie
'De milieu-en mestwetgeving blijven
als een dreiging boven de landbouw
hangen. De verruimde verplaatsings-
mogelijkheden bieden voor ons ge-
bied weinig soulaas, met name zolang
de achtergronddepositie bedrijfsuit-
breiding tegenhoudt. In elk geval zal
er een goed Ammoniak Reductieplan
dienen te komen', aldus H.G. Vriclink
in zijn jaarverslag van de ZMO. Het
jaarverslag dat maandag 6 maart tij-
dens de jaarvergadering van ZMO af-
deling ter sprake zal komen.

opgehaald, worden ze voorzien van
een gummi-ring. Als de duif na afloop
van de wedstrijd thuis komt, dan moet
deze ring in de klok worden gedaan.
Het nummer wordt dan registreert op
een band die zich in de klok bevind.
Het is ook niet mogelijk om te sjoe-
melen met deze band, want de klok
wordt voor de wedstrijd verzegeld.
Wanneer de duiven zijn aangekomen,
gaan alle dertig leden van onze vere-
niging vervolgens naar het clublokaal
en daar zit dan een zogenaamde klok-
kencommissie klaar die de zegels van
de klokken afhaalt en de banden eruit
haalt. Nadat de tijden zijn genoteerd
worden de banden opgestuurd naar de
Kring Doetinchem. Daar wordt dan
ook nog weer eens gecontroleerd of
alles volgens de juiste procedure is
verlopen. En op die manier doe je dus
mee aan de wedstrijden voor de
Kring. En datzelfde geldt voor afde-
lings- en landelijke wedstrijden.'

- De Vordense Postduivenvereniging
is in 1988 opgericht. Hoe groot is de
club?
'We hebben in totaal z'n dertig leden.
Oorspronkelijk waren die bijna alle-
maal lid van verenigingen in andere
plaatsen, omdat er in Vorden geen
Postduivenclub was. De eerste vijf
jaar hebben wij onze thuisbasis bij
café 't Zwaantje gehad. Maar toen het
café in andere handen overging, wa-
ren wij genoodzaakt uit te kijken naar
een ander vertrek. We hebben toen ge-
lijk contact opgenomen met de ge-
meente Vorden. Maar die hadden aan-
vankelijk niets voor ons. Toen wij
even later te horen kregen dat het
PGEM-gebouw aan de Hengelose-
weg haast niet meer gebruikt werd,
hebben we gelijk bij de gemeente aan
de bel getrokken. De gemeente Vor-
den heeft toen voor ons bemiddeld bij
de directie van de PGEM. Dat resul-
teerde erin dat wij het gebouw konden
aankopen. Een nadeel was alleen de
grootte van het gebouw. Vandaar dat
er door de leden het afgelopen jaar
heel hard gewerkt is aan de verbou-
wing van het pand waardoor de op-
pervlakte van het gebouw nu twee
keer zo groot is. Wat dat betreft ziet de
toekomst van de Postduivenvereni-
ging er zeer zonnig uit. '

- Maar financieel heeft de vereniging
het af gelopen jaar toch wel enkele te-
genslagen gehad. Een inbraak in het
clubgebouw tijdens de verbouwing en
verder is het doek gevallen voor de
jaarlijkse rommelmarkt in verband
met het wegvallen van de opslag-
ruimte.
'Maar wij kunnen we tegen een stoot-
je. Zo doen we elk jaar met de vereni-
ging mee aan de Grote Clubaktie en
zijn er plannen om weer nieuwe acties
op te gaan starten. Want het is niet
onze bedoeling om telkens bij de ge-
meente ons handje op te houden. We
zijn een gezonde vereniging en dat
moeten we ook zo houden. Het uit-
gangspunt is dat we ons zelf moeten
kunnen bedruipen.'

In het jaarverslag wordt tevens op ge-
wezen dat de rundvleesprijzen het af-
gelopen jaar zwaar onder druk ston-
den, waar met name de vlccsvcchou-
ders ernstig onder te lijden hebben ge-
had: De prijs voor de eieren was te
vergelijken met de prijs van vlak na
de oorlog. 'De juichverhalcn in de
krant dat het inkomen in 1994 is ge-
stegen met 30.000 gulden op jaarbasis
is volkomen misplaatst. Het betreft
voor de meeste bedrijven slechts een
minder groot verlies dan in 1993', zo
stelt Vrielink in zijn jaarverslag. Het
ledenbestand van de ZMO bestaat uit
ruim 200 leden. De CBTB afdeling
heeft 43 leden; de ABTB afdeling
Vorden telt 20 leden; de ABTB afde-
ling Vierakker telt 36 leden.

Tijdens de jaarvergadering die op 6
maart in zaal Bakker begint zijn de
bestuursleden R.G. Mcnnink en H.G.
Wagenvoort aftredend en herkiesbaar.
Na de pauze zal Mr.B.G.P. Rogmans,
plaatsvervangend rechter bij de recht-
bank in Amsterdam een voordracht
houden met als titel : 'Over het werk
van de rechter'.



DE WONERIJ

TAPIJT
GORDIJNEN
ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

IN BAAK
t VERBOUWINGS-

OPRUIMING
OP ALLE ARTIKELEN

mode voor
het héle gezin

(Mintc
fashion

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

Wij starten daarom met een
fantastische aanbieding:

Denim
Blouses
Volwassen maten
Normaal kosten ze bij ons ƒ 29,95
Alleen deze week slechts25po

met lange mouw
en in een prachtige kwaliteit.
Voor groot en klein.

Kindermaten
92/176
Normaal vanat ƒ 22,50
Alleen deze week reeds vanaf

17.50
Loop even binnen om de

voorjaarsmode te bekijken,
want bet loont de moeite.

ELIESEN Electro
Zutphen-Emmerikseweg 46

BAAK-Tel. 05754-1264

CORNER

Zutphenseweg 8 - 7251 DK Vorden - Tel. (05752) 2426

DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN
Gapstar Levi's Tripper Edwin News Knock Out Turn Over enz. enz.



50 jaar Bakker in Vorden!
Dat willen we met u vieren...
en dat doen we door u de ongelooflijke
aanbieding te doen om -net als vroeger-
haantjes bij ons te komen eten voor het
nostalgische prijsje van 15 gulden.
Echt waar, een komplete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelenlfranse
frites, gemengde salade, compöte en
appelmoes voor slechts f. 15,-.
De periode waarin we deze aktie voeren loopt
in de maanden januari, februari en maart en
is niet bedoeld voor groepen.
U zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 05752-1312

Ruime eigen parkeergelegenheid pal
voor de deur.

BIJ DECO HOME

We hebben weer veel leuke nieuwe dessins. En die

frisse kleuren, die moet u echt zelf komen bekijken!

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. :05753-4000

HOME

„Want zo liefheeft God de
wereld gehad, dat Hij zijn

eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig

leven heeft.''

H.W. Remmelink, Vordensebinnenweg 20,
7231 BC Warnsveld, Tel. 05750 - 2 75 45.

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE

^HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

BIJ OLDENHAVE IS DE
LEIDING IN GOEDE
HANDEN
Waterleidingen, gasleidingen, leidingen
voorelectra, rioolleidingen, kortom bij
Installatiebedrijf Oldenhave is al uw lei-
dingwerk in goede handen. Bel gerust
voor een vrijblijvend advies of offerte.

Maar we leveren en installeren ook com-
plete badkamers met fraai vormgegeven
sanitair. Voor nieuwbouw, verbouw en
renovatie.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGENIZUTPHEN1ULFT

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert

Laatnuuw HANDMAAiER

*a MOTORMAAIER

Vakkundig slijpen en

6 reviseren.
Ook voor onderdelen het
juiste adres!

r i Wordt gehaald en
iSHByj gebracht.

Vorden
Tel. 05752-1261

Zondag 5 maart
van 12.00 tot 17.00 uurGROTE

BRUIDSBEURS
Beijer Besselink

Ted Buter
Jan Dijkerman

Rabobank
Oplaat

Correct
Slotboom

Bodega 't Pantoffeltje
Drukkerij Weevers/Wevo-druk

Doorlopende modeshows
van Beijer Besselink
van 12.00 tot 17.00 uur.
ledere bezoeker wordt getrakteerd
op koffie en gebak, aan^^oden
door Oplaat en 't Pan^peltje

met medewerking van

bruids-, cocktail- en herenmode
uakfotografie en uideo-producties
bruidsboeketten en corsages
reisburo (huwelijksreizen
brood- en banketbakkerij
Oldtimer
juwelier
voor uw bruiloftspartij

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

THEO TERWEL \
III AUTOSCHADESPECIALIST 11

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

en...

de toegang is gratis!

't
leqa

Frank en Mirjam Meulenbroek
Dorpsstraat 34 - Tel. 1770 - Vorden

15 APRIL DANSAVOND M.M.V.

Reserveer vroegtijdig.

Problemen met
belastingaangiftes ?

Voorkom
teleurstellingen!

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

Eigenaar H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg,

tel. 05753-3274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van al uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve
dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden- en
kleinbedrijf

* loonadministratie
* jaarstukken en tussentijdse rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangiften houden wij extra
zittingsavonden op woensdag 8,15,22 en 29 maart van 17.30-19.30
uur. Gaarne op telefonische afspraak.

Lid. Ned. College voor Belastingadviseurs,
aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen.

START VAN HET VOORJAAR
BIJ

MODECENTRUM TEUNISSEN IN RUURLO

Uw Modecentrum Teunissen in Ruurio opent, speciaal voor U, het nieuwe seizoen

VOORJAAR 1995
Om een compleet beeld te geven willen wij U hierbij uitnodigen voor onze
OPENHUIS-DAGEN.

Op zaterdag 4 maart kunt u genieten van sprankelende modeshows,
waarbij mannequins en dressman u een totaal beeld geven van datgene dat
Modecentrum Teunissen voor u in huis heeft.

DONDERDAG 2 MAART
OPENHUISDAG

VRIJDAG 3 MAART
OPENHUISDAG

ZATERDAG 4 MAART
SHOWDAG

OPENHUISVAN

OPENHUISVAN

OPENHUIS
MODESHOWS VAN

9.00 TOT 12.30 UUR
13.30 TOT 18.00 UUR

9.00 TOT 12.30 UUR
13.30 TOT 21.00 UUR

10.30 TOT 11.30 UUR
14.00 TOT 14.45 UU R
15.15 TOT 16.00 UUR

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurio
Telefoon: 05735-1438

Tijdens de openhuis-dagen trakteren wij U op een koffie of thee complet of
op een drankje en kunt U op Uw gemak alle nieuws bekijken.

Voor iedere bezoek(st)er hebben wij een fijne verrassing.
Telefonisch reserveren kan, hoeft niet.

U bent van harte welkom.



Kerknieuws

Diensten
Op vrijdagavond 3 maart heeft er in
de rooms-katholieke kerk in Vierak-
kcr een bijzondere oecumenische
dienst plaats die in het teken zal staan
van het land Ghana. Op deze wereld-
gebedsdag komen christenen van alle
kerken over de gehele wereld naar
hun kerken om samen eensgezind
rond hetzelfde thema tot bezinning te
komen. In de Dorpskerk in Vorden is
er op zondag weer een gezinsdienst
met medewerking van het 30+ koor.
Het thema van de bijeenkomst is 'Le-
ven in de Woestijn'. Verder heeft er
aan het begin van de vastentijd op
zondagavond 5 maart een dienst
plaats van de Raad van Kerken in
Kranenburgse RK Kerk. Voorganger
is dominee Klaassens. Verder wordt
er medewerking verleent door Exel-
cior en organist Teun Wissink.

Jubileumherdenking
4 mei in Wichmond
Enkele leden van de Oecumenische
Werkgroep en het Oranjecomite
Wichmond- Vierakker zijn gestart met
de voorbereidingen van de 4 mei her-
denking. Evenals andere jaren zal er
een stille tocht naar de algemene be-
graafplaats zijn. Aalsluitend heeft er
een bezinningsbijeenkomst plaats in
de Nederlands Hevormde Kerk. Van-
wege 50 jaar bevrijding wil de Oecu-
menische Werkgroep en het Oranje-
comite alles zo zorgvuldig mogelijk
voorbereiden. Voor eventuele sugges-
ties of ideeën voor deze bijeenkomst
kunt u zich wenden tot Barbara Sta-
pelbroek, Vierakkersestraatweg 15,
Vierakker. Tel: 05750-27213.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen houden op 7
maart een zogenaamde 'doe-avond'
waarbij een lepeldoosje zal worden
gemaakt. Op 15 maart komt de heer
Scves uit Nijverdal naar Vorden. Hij
zal vertellen over orthopedie. Op 21
en 28 maart kunnen de dames weer
zelf het een en ander doen zoals bij-
voorbeeld het maken van een cierwar-
mer in de vorm van een paaskip. Tij-
dens de laatste bijeenkomst hebben de
dames bezoek gehad van de heer
Vrogten. Deze is werkzaam bij de
P.T.T en vertelde over het onderwerp
'de reis van een brief'. Dagelijks wor-
den er 15 tot 16 miljoen brieven ver-
voerd, dus ook gesorteerd. Na afloop
van zijn lezing kreeg de heer Vrogten
uit handen van presidente mevrouw
De Jonge een zuivclmand aangebo-
den.

Vordens Dameskoor
Onder voorzitterschap van mevr. Zie-
verink hield het Vordens Dameskoor
op dinsdag 21 februari een goed be-
zochte ledenvergadering in het
Dorpsccntrum. Nadat de secretaresse
en penningmeesteresse hun resp. jaar-
verslag hadden uitgebracht over het
afgelopen jaar, werden vier dames ge-
huldigd. Mevr. Groot-Obbink ontving
een fraai glas met inscriptie voor 45
jaar lidmaatschap, mevr. Eskes ont-
ving een oorkonde voor 40 jaar lid-
maatschap, terwijl mevr. Siemes en
mevr. Zieverink het zilveren bondsin-
signe kregen voor 25 jaar lidmaat-
schap. Bovendien kregen alle dames
een prachtig boeket overhandigd. Dit
jaar was er geen bestuurswisseling.
Besloten werd ook dit jaar weer een
reisje te maken, ook de koekactie zal
weer worden gehouden. Tevens zal
een contactavond worden georgani-
seerd. Na een animerende rondvraag
sloot de voorzitster deze jaarvergade-
ring.

Rode Kruis
Waar de bevolking wordt getroffen
door oorlogsgeweld of natuurrampen,
daar zijn medewerkenden van het
Rode Kruis prominent aanwezig om
gewonden en daklozen bij te staan.
Daarbij wordt niet gelet op huid-
skleur, ideologie, geloof of dat de ge-
troffenen rijk of arm zijn. Zonder aan-
zien des persoons wordt iedereen de
vereiste hulp geboden. Woorden van
deze strekking sprak Rode Kruis-vrij-
williger, de heer H. Boogers uit Zut-
phen, 23 februari tijdens een informa-
tiebijeenkomst van de ANBO in 't
Stampertje. Het Nederlandse Rode
Kruis beschikt over circa 30.000 vrij-
willigers waaronder artsen en ver-
pleegkondigen. De heer Boogers ver-
telde dat voor de financiering van de
vele activiteiten van het Rode Kruis
wordt geput uit de opbrengsten van
contributies, donaties en collectes.

Jubileum voor Wichmondse buurtbus

De buurtbus in WichmondlVierakker bestaat 12,5 jaar en is niet meer weg te denken. Want zeer veel mensen maken
gebruik van de buurtbus. 29 vrijwilligers zorgen op dit moment voor de busverbinding met Vorden en Zutphen. Het huidi-
ge bestuur bestaat uit de heer A. Nijenhuis (voorzitter), mevrouw A. Kettelarij (coördinator), mevrouw T. ten Dijke en de
heren J. Holtslag en H. Eggink, terwijl de heer H. Berenpas de kaartverkoop voor zijn rekening neemt.

Concordia
Leden van de Vordense muziekver-
eniging 'Concordia' hebben dezer da-
gen met goed gevolg hun examen af-
gelegd. Voor altsax slaagden: Marloes
van de Heide en Dirk van Dijk.
Vier leerlingen behaalden het diplo-
ma A op dwarsfluit, te weten Femke
Eggink; Boukje van de Toren; Marjo-
lein van Olst en Esther Schimmel.
Voor slagwerk behaalde Jeroen Klein
Lenderink het diploma A. Karin Wul-
link doet 11 maart in Vorden examen
voor C. Het voorbereidende gedeelte
heeft zij reeds positief afgesloten.

Verwerpingsavond
Op vrijdagavond 10 maart houdt de
feestcommissie 'Medlertol' weer
haar jaarlijkse verwerpingsavond bij
't Wapen van het Medler. Waarin
vroeger jaren elke 'Warme Bakker' in
de wintermaanden een gezellige
avond organiseerde voor zijn buurt-
bewoners en klanten, pakte de feest-
commissie van de 'Medlertol' enkele
jaren geleden dit idee weer op. Sjoe-
len, ballero, schiten, spijkerslaan en
het Rad van Avontuur staan op deze
vcrwerpingsavond centraal voor een
gezellig avondje uit. Het prijzenpak-
ket bestaat voor het merendeel net
zoals in vroeger jaren bij de bakkers
uit krentebroden en koeken. Maar ook
prachtige vleesschotels en zuivelpro-
dukten behoren tot het prijzenpakket.
De feestcommissie 'Medlertol' no-
digt een ieder hierbij vrijdagavond uit
om een kijkje te komen nemen in café
't Wapen van het Medler (zie adver-
tentie).

Amnesty
De afdeling Vorden van Amnesty In-
ternational belegt maandagavond 6
maart in het Dorpscentrum een schrij-
favond. Deze avond wordt onder
meer geschreven voor een echtpaar
uit Kameroen die protest tegen een ar-
restatie van een vakbondsleider had-
den aangetekend. Zij werden met ge-
weerkolven geslagen, terwijl de man
ontkleed naar het politiebureau werd
gesleurd. Voorts wordt er geschreven
vooreen in Frankrijk wonende acade-
micus die op het vliegveld van Tunis
werd gearresteerd toen hij familie
wilde bezoeken. Hij werd 17 dagen
gemarteld en werd berecht wegens
lidmaatschap van een verboden orga-
nisatie en deelrKimc aan een demon-
stratie en ongeoorloofd collecteren.
Ook wordt geschreven voor een Turk-

Open Tafel
De Stichting Welzijn Ouderen ver-
zorgt dagelijks samen met het verzor-
gingshuis De Wehme een Open Tafel.
De bedoeling van dit projckt is om
vooral alleenstaanden de gelegenheid
te bieden onder genot van de maaltijd,
wat gezelligheid aan elkaar te hebben.
De keuken van de Wehme zorgt voor
goede en gevarieerde maaltijden. De
vrijwilligers van de SWOV zorgen
voor een keurig gedekte tafel en het
opscheppen en rondbrengen van het
eten. In het afgelopen jaar werden er
meer dan 4000 maaltijden verstrekt.
Wanneer het koken U niet altijd uit-
komt of U niet graag alleen eet, maak
dan eens gebruik van deze voorzie-
ning. U moet zich hiervoor een dag
van te voren 's morgens vroeg opge-
ven bij de receptioniste van De Weh-
me.

se die wacht op berechting wegens
lidmaatschap van een verboden orga-
nisatie. Mishandeling van dergelijke
arrestanten gebeurt in Turkije routi-
nematig. Wil men thuis schrijven dan
kan kontact worden opgenomen met
Ank Wallenburg (05752- 2337) of
voor Wichmond met Leni Lamers
(05754 - 1341). Zondag 5 maart is er
gelegenheid om in de kerken van Vor-
den en Wichmond een petitielijst te
tekenen.

Recorddeelname
Regiotrail van
Graafschaprijders
De Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' was zaterdagmiddag na-
mens d^KNMV de organisator van
de regiWrial. In totaal kwamen 59 rij-
ders aan de start plus nog 28 leden van
de organiserende vereniging zelf. Een
aantal van in totaal 87 coureurs bete-
kent optrial-gebied een absoluut re-
cord, ^fc
Vader ^n zoon Brunsveld hadden 8
prachtige non-stops uitgezet. Het par-
cours diende door de regio-rijders
vier keer te worden afgelegd. Voor de
clubrijders was dit drie keer. Wel
stond er voor deze laatste categorie
aan het eind van de middag nog een zo

genoemde cross-proef met tijdopna-
me op het programma. De rit in Vor-
den was voor de regio-rijders de eer-
ste wedstrijd in het seizoen 1995.

De uitslagen waren als volgt: A-Klas-
se: I M. Brunsveld, Lochem 12 pun-
ten; 2 P v.d. Sluis, Arnhem 22; M.
Bogchelman, Zelhem 26. B-Klassc: I.
G. Bogchelman, Zelhem 5; 2 W. Veld-
horst, Zelhem 7; 3 L. Polinder, Har-
derwijk. 10; 4 E. van Engelen, Nuns-
pect 10; C-Klasse: I S. vd Sluis, Arn-
hem l punt; 2 E. Bosvelt, Didam 2; 3
H. van Buuren, Arnhem 4; 5 W. Tip-
ke, Stadlolm (Duitsland) 4 punten.
D-Klassc: I F.Bosvelt, Didam 14; 2 V.
Rooke, Arnhem 33; 3 R.Heynen,
Westcrvoort 58. Clubrijders 'De
Graafschaprijders': I Marcel Bulten,
Vorden 32 pnt; 2 Winant Hoenink,
Vorden 33; 3 Joh. Braakhekke, Bar-
chem 34; 4 L. Lenselink^Eefde 35; 5
W.Schoemaker, Warn^|U 35. Er
vond deze zaterdag tevens een fiet-
strial plaats. Deze werd gewonnen
door R. Koekoek uit Hoogeveen; 2 B.
Westerink, Nunspeet; 3 M. Baas,
Nordhorn (Duitsland). ̂ ^

Supporters van'Crescendo'
voeren weer een toneelstuk op
Net zoals voorgaande jaren zullen
de supporters van de christelijke
muziekvereniging 'Crescendo' uit
Hengelo Gld. weer een toneelstuk
opvoeren en wel op zaterdag 4 en 11
maart a.s. in het gemeentecentrum
'Ons Huis', Beukenlaan 30 te Hen-
gelo Gld.

Het toneelstuk van dit jaar heeft als ti-
tel: 'Het spoor bijster' en is een to-
neelstuk in drie bedrijven, geschreven
door G. Hamstra-Vos. In 1951 is dit
toneelstuk ook al eens opgevoerd
door o.a. toenmalige leden van de mu-
ziekvereniging.
Het toneelstuk speelt zich af rondom
de hoofdpersoon Gerda Wicherts, die
'het spoor bijster' is. Nu haar man Jan
Wicherts, sinds anderhalfjaar direc-

teur is van de boerenleenbank, ver-
loochent zij helemaal haar afkomst,
door bijv. haar kinderen voor te hou-
den dat haar ouders een heel groot ho-
tel hadden (i.p.v. een kleine kroeg) en
dat haar zuster, die nu na 20 jaar op
bezoek wil komen, in Amerika zou
wonen (terwijl die nog steeds in de
buurt van de ouderlijke kroeg woont).
Verder is zij constant in de weer om
haar beide dochters te koppelen aan
de notaris, de dokter of de burgemees-
ter, die alle drie nog vrijgezel zijn. Of
het Gerda echter zal lukken om haar
dochters aan de juiste man te helpen
en of zij nog weer in het 'rechte spoor'
zal geraken, kan men zelf zien op za-
terdag 4 en 11 maart in''Ons Huis'.
De donateurs hebben vrije toegang op
vertoon van hun donateurskaart.

Telefooonnummers
Met ingang van oktober 1995 krijgen
alle telefoonbezitters een nieuw num-
mer. Iedereen wordt hiervan tijdig op
de hoogte gesteld. Wanneer U vragen
hebt of hulp wenst bij het veranderen
van de nummers in uw telefoontoes-
tel, bel dan gerust de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden. De vrijwilligers
van de SWOV willen U met al plezier
helpen. Voor hulp in tijd van nood
kunt U bij ons terecht.

Gehoor
Deze maand weer iets over hulpmid-
delen. Op latere leeftijd neemt het ge-
hoor sterk af. De bel wordt niet meer
gehoord of het rinkelen van de tele-
foon ontsnapt aan uw aandacht. De
bel kan in zo'n geval worden vervan-

gen door een exemplaar met lage to-
nen of u kunt een signaallampje laten
aanbrengen.
Wat de telefoon betreft, onder aan het
toestel zit een schijfje waarmee u het
apparaat harder kunt laten overgaan.
Verder zijn er ook speciale telefoon-
hoorns met een geluigsregelaar bij de
PTT verkrijgbaar. Hiermee kunnen de
binnenkomende gesprekken worden
versterkt.

KBO
Op 28 maart gedenkt de KBO het 50
jaar bevrijding van Vorden. De heer
J.H. Bosch uit Zutphen verzorgt deze
middag een lezing in het Restaurant 't
Wapen van 't Medler.

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'A'j 'n optoch van de carnavalsvierders nog wilt zien zo'k nog maor 's
uutscheien met dat gc-aöste in 'n hof. Volgens ut weerberich krie'w nog
weer un paar kolde nachte. Dan kö'j ut zaod maor better in de buul
laotn.'
'Daor hè'j geliek an, maor veur a'j an ut zaaien en potten kont mo'j de
boel eers wel opruumen. Zee hadn mien vanmaarn un karre vol koemes
ebrach en die mot t'r dan eers wel onder ewarkt wodn. Maor ik zal de
schuppe en grepe opbergen. Gaot maor vaste nao Riek, die zal wel in de
kokken wean, met un goed ketier bun'k wel reisveerdug.'
En dat was Toon ok zoda'w nog op tied waarn umme de carnavalsoptoch
te können bewonderen. Gelukkug veur de luu op de wagens wazze wi'j
neet de enugsten die woln zien wat of zee d'r van ebraojen hadn.
D'r ston nogal wat volk langs de weg die de meziek (jammer genog maor
een corps) en de wagens bekekken. Zowaar hadn ze ok nog un echte jury
op-etrommeld die un oordeel mos vellen oaver wat now wel de mooiste
wagen van 'n optoch was. Ut waarn veurname luu, ene rookn d'r zowaar
un grote sigare van wel un riksdaalder. Maor die luu zölt ut neet makke-
luk hemmen ehad want zovölle verschil zat t'r neet in.
Althans neet in mien ogen maor daor mo'j ow bi'j bedenken da'k niks
gin vestand van wagens vesiern hebbe. Veur mien waarn ze allemaole
eaven mooi umdat de luu in ieder geval eur beste hadn edaon umme den
oproc weer oaverende te helpen.
En dat leste schient hier in Vodden neet zo makkeluk te wean. In Reurle,
Hengel of Wichem schient dat wat minder problemen te geven, al is ut
dan bi'j andere geleagenhejen. Maor meschien dat t'r nao dit eerste pre-
beern volgend jaor weer meer wagens op de straote komp.
Wat minder mooi was de pröttel (heuj of stro) die d'r 'n heeln zondag op
de straote in ut darp lei. Nao'k mien hebn laotn veteln hef de carnavals-
verenugging de rommel op maondagmaarn eavenwel netjes operuumd.
Zodoende kan d'r wieter gin mense anmarkingen op maak'n, bi ' j ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman

SPORT-
NIEUWS

Voetbal

Programma Voetbalver. Vorden
5 maart Heeten l - Vorden l ; K S V 3 -
Vorden 4.

s.v. Ratti
Uitslagen: Ratti Al - Bredevoort Al
2-1.
Programma zaterdag 4 maart: Ratti
Al -Gendringen A2.

Programma Soefi
4-3-'95: Sociï E - Zutphen E; Dieren-
se Boys D - Sociï D.
5-3: Sociï 2 - Eerbeekse Boys 3; Viod
6-Sociï3;SVBV5-Sociï6.
Uitslagen Sociï
26-2-'95: AZC 5 - Sociï 43-1; Sociï 5
- Anadoly 1-1.

Squash

De Squash Competitie '94-'95 is af-
gelopen. Het damesteam van Vorden
is vierde geworden in de derde divi-
sie. Heren l en Heren 2 van Vorden
hebben beide een tweede plaats ge-
haald in de vijfde divisie en hebben
dus net de promotie gemist. Nu de
competitie afgelopen is doen de spe-
lers van Vorden mee aan het tocr-
nooiencircuit. Zaterdag 18 februari
plaatsten Urby Duin en Martin Wis-
sink zich voor de tweede ronde voor
de Prince Cup in Hengelo (Ov.). Zon-
dag 26 februari plaatsten ook Mikc
Bronsveld en Dcrek Stoncr zich voor
de tweede ronde van de Prince Cup in
Driebergen. Bij het Dunlop Toernooi
in Ede zagen geen van de vier spelers
kans zich te kwalificeren.

D a m m e n

Hermen Kroesbergen is er in geslaagd
in Huissen het persoonlijk junioren-
kampioenschap van Gelderland op
zijn naam te schrijven. Met een remi-
se in de slotronde kon hij de concur-
rentie voorblijven. Ook Gerco Brum-
melman sleepte een Gelders kam-
pioenschap in de wacht. Hij prolon-
geerde zijn titel in de tweede klasse.
Henk Lenselink verloor in de slotron-
de en werd als derde geklasseerd in
deze klasse. Tenslotte werd Mikc
Voskamp winnaar van de halve finale
in de hoofdklasse. Hierdoor heeft hij
zich geplaatst voor het Gelders hoof-
dklassekampioenschap, dat in april
van start gaat. Gerrit Boom heeft nog
goede uitzichten op een plaats in het
Nederlands kampioenschap. In de
slotronde van de in Zwolle afgewerk-
te halve finales speelde hij remise met
Wim van der Kooi. Beide spelers zijn
nu op een tweede plaats geëindigd,
achter Wieger Wesselink, die zich nu
wel geplaatst heeft. Boom en Van der
Kooi werken nog een barrage af om
uit te maken wie van hen beiden aan
het NK mag deelnemen. Dostal-spe-
ler Hendrik van der Zee was reeds ge-
plaatst voor het NK, dat dit jaar in
Stadskanaal zal worden gehouden.

Paarde s port

L.R.enP.C.
De Graafschap
Bij de Gelderse indoor-kampioen-
schappen springen voor ponies die op
zaterdag 25 februari in Drontcn wer-
den gehouden behaalde Inge Rege-
link met Lady de 2e plaats in het
M-springen categorie C. Op grond
van dit resultaat zal zij binnenkort
deelnemen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen, die in Ermelo zullen
worden gehouden. Bij de springwed-
strijd voor paarden die op zaterdag 25
februari in Lochem werd gehouden
behaalde Lilian Cuppers met Horino-
coflow de 2c prijs in het B-springen.
In de klasse L behaalde Martine Rut-
ting met Erasmus de 7e prijs in het
klassieke parcours en de 2e prijs bij
hetjachtspringen.

B a d m i n t o n

Flash
Zaterdag 25 en zondag 26 februari
werden er districts jeugdkampioen-
schappen gehouden van de Neder-
landse Badminton Bond District
Oost. Van de badmintonvcreniging
Flash-Vorden deed Ronald Meijers
mee aan de onderdelen Heren-enkel,
Heren-dubbel en Gemengd-dubbel.
Na de nodige spannende partijen be-
haalde Ronald de eerste plaats met de
Heren-dubbel en Gemengd-dubbel.
Ook bij de Heren-enkel behaalde hij
een finaleplaats. Het werd een span-
nende wedstrijd, waarbij hij de eerste
set won met 15-12, de tweede verloor
met 9-15. De derde set moest de be-
slissing brengen. Na eerst nog voor
gestaan te hebben verloor hij deze set
nipt met 14-15. Met deze geweldige
tweede plaats bij het Heren-enkelspel
en biede eerste plaatsen bij het Heren-
dubbel en Gemengd-dubbel, wist Ro-
nald Meijers zich te plaatsen voor de
Nederlandse Kampioenschappen
die op l en 2 april in Zutphen gehou-
den worden.

EHBO
Na een lang winterseizoen heeft de
EHBO Vorden op maandag 27 fe-
bruari een examen afgenomen. De
cursisten die de opleiding genoten
van kaderinstructrice J. Gotink heb-
ben na een moeilijke examenavond de
cursus met goed gevolg afgesloten.
De geslaagden zijn: dhr. ter Bokkel,
dhr. Bokkers, dhr. ten Have, mej. Ha-
vekes, mej. Ledeboer, mej. v/d Linde,
dhr. Mulderije, dhr. Platerink, dhr.
Raap, dhr. Reindsen en mej. Starink.
Het examen werd afgenomen door
dhr. Glimmervecn en dhr. Durand.
Verder zal de EHBO-Vorden in het
najaar wederom een cursus voor nieu-
welingen houden. Men houdt via
Contact iedereen op de hoogte.



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 2 maart 1995
56e jaargang no. 49

'Samen sterk voor de Dorpskerk' moet 500.000 gulden gaan opleveren:

Actie voor behoud van Dorpskerk van start

In 1743 maakte Jan de Beyer een pentekening van de Vordense Dorpskerk

Wist u:
dat de heer Boerstoel sr.

(schildersbedrijf) een prach-

tige pentekening heeft ge-

maakt van de Dorpskerk?

dat deze tekening op de leien

en kaarsen wordt gedrukt die

t.z.t. worden verkocht?
dat Contact ook lezers heeft

in het buitenland zoals in

Amerika, Canada en Duits-

land?

dat deze buitenlandse lezers

ook mee kunnen doen aan de

actie voor de Dorpskerk?

dat speciale giften belasting-

aftrekbaar zijn?

dat het actiecomité open
staat voor suggesties en

ideeën om de actie te laten

slagen?

De geld inzamelingsactie 'Samen sterk voor de Dorpskerk' gaat volgende week van start. In totaal moet er voor de
restauratie van het dak van de kerk 500.000 gulden bijeen worden gebracht. Tegelijk met het verschijnen van
Weekblad Contact zal volgende week een folder worden verspreid met informatie over deze actie. Daarin staat
ook hoe u persoonlijk een bijdrage kunt leveren aan het behoud van de Dorpskerk. ^̂

Het dak van de kerk is op het ogenblik
in zeer slechte staat. Bij zware storm
is de kans vrij groot dat er gaten in
slaan en dat de dakpannen eraf vlie-
gen. Kortom: levensgevaarlijk. Van-
daar dat de kerkvoogdij vorig jaar een
restauratiecommissie in het leven
heeft geroepen die samen met een
speciaal geldwervingscomité de res-
tauratie van de kerk zal begeleiden.
Naast een rijkssubsidie is het streven
om 500.000 gulden bijeen te brengen.
Op het antwoordstrookje van de fol-
der die u volgende week in de bus
krijgt, kunt u kenbaar maken hoeveel
u persoonlijk wilt bijdragen aan de
restauratie van de kerk. De rechterzij-
de van de folder kunt u afscheuren, in-
vullen en in de bijgaande enveloppe
doen. Deze wordt bij u opgehaald in
de periode 17-23 maart.
Verder zal de geldwervingscommis-
sie het komend jaar diverse activitei-
ten ondernemen met als doel zo veel
mogelijk geld in te zamelen. Zo wor-
den er oude leien verkocht met daarop
afbeeldingen van de kerk. Ook zullen
er kaarsen aan de man worden ge-
bracht voor het goede doel en vindt er
op 5 mei een sponsorloop plaats. Dit
belooft een ware sensatie te worden.

En iedereen kan aan deze sponsorloop
meedoen: van jong tot oud. Het geld-
wervingscomité heeft er het volste
vertrouwen in dat halverwege het vol-
gend jaar het streefbedrag van
500.000 gulden wordt gehaald. Per

slot van rekening is de kerk een bepa-
lend monument voor het dorp. ledere
Vordenaar zal dit beamen.
Niet vooyniets is dan ook het motto
van dczHie : 'Samen sterk voor de

oyn

^Hie^P

Geschiedenis
In een oude oorkonde van 1121 wordt er reeds gesproken over een kapel in
Vorden. Dit is de voorloper geweest van de huidige 13e eeuwse Dorps-
kerk. De toren van de kerk stamt echter uit de 14e eeuw. Het gebouw werd
in het verleden diverse malen door rampen getroffen. Zo woedde er in
1655 een brand. Mede door een groot geldbedrag van de gemeente Zut-
phen kon de kerk weer worden opgeknapt. Het was destijds wel vakere zo
dat verschillende gemeenten elkaar in dit soort gevallen hielpen. In 1702
was er wederom een flinke schade. Door zware windstoten werd het dak
beschadigd. Of dit nog niet genoeg is sloeg op 22 februari 1817 's middags
om half twee het noodlot weer toe. Bij sterke wind, hagel- en sneeuwbuien
sloeg de bliksem in de toren, die gelijk in brand vloog. Door het heldhafti-
ge optreden van verschillende Vordenaren wist men tegen half vijf de
brand te blussen. De kerk bleef zo behouden al moest er natuurlijk wel het
één en ander vernieuwd worden. Veder heeft de kerk de laatste honderd
jaar diverse restauraties ondergaan. Zo werd in 1896 de toren onder han-
den genomen en in 1954 de ingang van de zijgevel. Tenslotte is in 1967 de
toren nogmaals gerestaureerd, waarbij de wijzerplaten van de klok op het
leien dak werden aangebracht.

Mocht u geen bank- of gl̂ ekening
hebben, of anderszins inlichtingen
wensen te ontvangen, kunt u contact
opnemen met één van de onderstaan-
de p«r$onën van de
missie.
M.Aartsen- Stationsweg 12
den Harder telefoon 2534

G.Bogchelman

W-j. Kornegoor

-B. •Kegelink

N.Rodenburg-
de Lange

H.G.Vrielink

D;];B.Wijers

L G. Weevers

HoetinkhofHO
telefoon 3145

Hoekendaalse-
weg 4
telefoon 1525

Brinkerhof 85
telefoon 2534

Dorpsstraat 3 2
telefoon 1470

Banknummers
Lezers van Contact die in het buitenland wonen, kunnen gebruik maken van
onderstaande banknummers. Uiteraard ook mensen die een extra gift wil len
doen.

Rabobank Vorden

ABN/AMRO Vorden

SNS-bank Vorden

36.64.47.475
47.30.94.835
93.33.31.479

girorekening van de bank 862923

girorekening van de bank 837570

girorekening van de bank 310031

Mispelkampdijkó
telefoon 2197

Pastorieweg 2
telefoon
1010/1404

lul
HUIS-AAN-HUIS ACTIE

SPONSORLOOP 5 M El

SPORTDAG/
HELICOPTERVLUCHTEN
2ePINKSTERDAG

VERKOOPVAN KERK-LEIEN

KAARSENVERKOOP

GROTE VEILING

MUZIEKCONCERTEN

WAT ER VERDER NOG KOMT
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^SPREEKUUR
WETHOUDER

DJ. MULDERIJE
Op donderdag 3 maart houdt wethou-
der Mulderije geen spreekuur.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
UHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

• • • : i

j- VRIJE AFSCHRIJVING
MILIEU-

INVESTERINGEN
Ook voor 1995 kunnen ondernemers
een beroep doen op de 'Regeling
Vrije Afschrijvingen Milieu-investe-
ringen, vernieuwde milieulijst 1995'.
Een brochure hierover kunt u verkrij-
gen bij het Bureau VA-Mil, Postbus
3338, 4800 DH Breda, telefoon 076-
227277, telefax 076-229044. U kunt
ook bellen naar de BelastingTelefoon
voor ondernemers via het (gratis)
telefoonnummer 06-0443.

ERGUNNINGEN
r
In de week van 20 tot en met 24
februari 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan;
— mevrouw T.J.G.M. Michels, voor

het bouwen van een garage op het
perceel Ganzensteeg l te Vorden;

— ABO G B.V., voor het verbouwen
van een winkel op het perceel
Nieuwstad 5a te Vorden;

— de heer G. Ridder, voor het bou-
wen van een dakkapel op het per-
ceel de Horsterkamp 19 te Vorden;

— de heer G.H. Vreeman, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Wildenborchseweg onge-
nummerd/hoek Enzerinckweg te
Vorden;

— de heer H.J. Takken, voor het slo-
pen van een schuur op het peceel
Kostedeweg 2 te Vorden;

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na verzending van
de vergunningen aan aanvragers, daar-
tegen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aan-
vragers zijn bekendgemaakt, kunt u
ter secretarie navragen.

••D, 'LEGATIE VAN
VERKEERS-

BESLUITEN
De gemeenteraad heeft op dinsdag 28
februari 1995 besloten om de
bevoegdheid tot het nemen van ver-
keersbcsluiten over te dragen aan bur-
gemeester en wethouders. In het ver-
leden had de gemeenteraad deze
bevoegdheid ook al overgedragen,
maar door het in werking treden van
de nieuwe Wegenverkeerswet 1994
moest de gemeenteraad een nieuw
delegatiebesluit nemen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

17 FEBRUARI 1995
— de heer S. van der Meulen, voor

het verbouwen van een werktui-
genbcrging op het perceel Kapel-
weg 12 te Vorden;

— de heer J. Krooi, voor het verbou-
wen van een woning op het perceel
Christinalaan 10 te Vorden

21 FEBRUARI 1995
— de heer J.M. Wormgoor, voor het

verbouwen van een schuur op het
perceeel Lankhorsterstraat 24 te
Wichmond

23 FEBRUARI 1995
— de heer H. Bargeman, voor het ver-

bouwen van een woning op het
perceel Het Hoge 40 te Vorden;

— de heer D. Lindenschot, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Nijlandweg l te Vorden.

ï'HuiS-AAN-HUIS INZAMELING HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

Ook dit jaar komt de chemokar weer langs om uw huishoudelijk chemisch afval
op te halen.
De gemeente is hiervoor in een aantal wijken onderverdeeld.
vrijdag l O maart 1995;
wijk l, ten oosten van de Almenseweg/Burg. Galleestraat/Raadhuisstraat en
Nieuwstad exclusief deze straten;
maandag 13 maart 1995:
wijk 2, ten westen van de Almenseweg/Burg. Galleestraat, ten noorden van de
Zutphenseweg (inclusief deze straten);
dinsdag l maart 1995
wijk 3, ten zuiden van de Zutphenseweg, ten westen van de Raadhuisstraat/
Nieuwstad, inclusief de Raadhuisstraat en Nieuwstad;
wijk 4: kern Vorden,
het gedeelte van de bebouwde kom waar de chemokar nog niet is geweest + de
kern Wichmond + de kern Kranenburg.
Aparte regeling voor het buitengebied
U woont in het buitengebied wanneer uw woning buiten de bebouwde kom
staat, dat wil zeggen buiten het gebied van de kernen Kranenburg, Vierakker,
Vorden en Wichmond waar de 50 km snelheidsbeperking geldt. Ook het deel
van Vorden ten noorden van de Ruurloseweg voorbij de spoorlijn wordt tot het
buitengebied gerekend. Inwoners van het buitengebied kunnen aan de hand van
een antwoord strook die bij een brief hoort (binnenkort krijgt iedereen een brief
over het ophalen van huishoudelijk chemisch afval, waarin alles nog eens pre-
cies staat) aangeven of de chemokar bij hen langs moet komen om huishoude-
lijk chemisch afval op te halen.

f ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 'BUITENGEBIED
1994'

Vanaf 3 maart aanstaande ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied
1994' gedurende 4 weken ter inzage in het koetshuis bij kasteel Vorden.
Dit plan heeft betrekking op het voormalige grondgebied van de gemeente
Warnsveld, zoals dat per l januari 1989 via gemeentelijke herindeling is toege-
voegd aan de gemeente Vorden.
Voor de goede orde: de bebouwde kom van het dorp Wichmond, voorzover
geregeld in het plan 'Wichmond 1994' en 'de Wichmond- de Wogt 1993' valt
buiten dit plan. Een uitzondering: Om plantechnische redenen is een klein
gedeelte in de omgeving van de Polweg, dat eigenlijk tot het 'oude' grondge-
bied van Vorden hoort, in dit plan meegenomen.

Wat is nu eigenlijk een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dicht bevolkt land als
het onze, kan het nu eenmaal niet meer anders, dan dat we met elkaar afspraken
moeten maken over hoe we de beschikbare grond gebruiken.
Die afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die plan-
nen tot stand komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren over een op basis van die wet
door de gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op een
goede ordening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebouwen die erop
staan mogen gebruiken.
Mogen, want als een stuk grond bestemd is voor bedrijven wil dat nog niet zeg-
gen dat dat stuk dan ook binnen de kortste keren volgebouwd moet worden met
bedrijven. Daar staat tegenover dat, als er voor een bepaald gebied bijvoorbeeld
de bestemming 'Wonen' is vastgelegd, u er niet zonder meer een winkel mag
beginnen. * .
Het bestemmingsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en gebou-
wen, maar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen en
aanlegvergunningen (- toestemming voor bijvoorbeeld het graven van sloten
en greppels). De gemeente heeft het recht tegen gebruik dat in strijd is met het
bestemmingsplan, op te treden.
Een dergelijk bestemmingsplan is dus ook voor u van belang. Bent u namelijk
wel een winkel begonnen, of heeft u zonder vergunning een schuur gebouwd,
dan kan de gemeente u verplichten de winkel te sluiten of de schuur weer af te
breken. De kosten die daarmee gemoeid zijn mag de gemeente dan aan u door-
berekenen.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat voor
welke bestemming(en) het bedoelde gebied mag worden gebruikt. Daarbij vin-
den we dan voorschriften die bijvoorbeeld het soort bebouwing voor dat gebied
aangeven. Verder staat erin welke algemene vrijstellingen er zijn en op welke
terreinen nog nadere eisen gesteld kunnen worden.
Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de bedoeling van het
gehele plan is.

Is de gemeente nu helemaal vrij bij het opstellen van een bestemminsplan ?
Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde autonome
bevoegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden met plannen op
rijks- en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld met planologische
kernbeslissingen, waarin zaken van nationaal belang worden geregeld. De
gemeente kan daar met haar plannen natuurlijk geen inbreuk op maken. Het-
zelfde geldt voor de provinciale (streek)plannen.

Hoe komt zo'n bestemmingsplan nu tot stand?
We schreven al dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning toetst aan
het bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo'n bestem-
mingsplan tot stand komt van belang, maar is ook uw recht op inspraak en de
mogelijkheden om te reageren (bezwaar te maken) in de Wet geregeld.

Inspraak:
Al tijdens de voorbereidingen krijgt u de gelegenheid uw mening te geven over
het plan. Voor het plan 'Buitengebied 1994' heeft u die mogelijkheid gehad in
maart 1994. De gemeente heeft toen o.a. een inspraak-avond gehouden in 'd'n
Oldekriet'.
De reacties, die er toen zijn gekomen, zijn verwerkt in het plan. Allen, die toen
schrifteüik hebben gereageerd, hebben wij geantwoord en ooj^u weer in
kennis gQeld van de ter-visie-legging van het ontwerp-plan.

Ontwerp-bestemmingsplan.
Voordat we zo'n plan ter inzage kunnen leggen moet de gemeente, naast de ver-
werking van de inspraak-reacties, de rijks- en provinciale instanties de gelegen-
heid geven te beoordelen of het Rijks- en provinciaal beleid voldoende is ver-
taald in het plan. Daarna moet het plan ook worden behandeld in de Provinciale
Planologische Commissie (PPC).
Bij de reacties op de inspraak-procedure hadden wij gepland het ontwerp in
december 1994 ter inzage te kunnen leggen. Zoals zo vaak bleek die planning te
ambitieus, maar nu is het ontwerp er dan toch.

Zienswijze kenbaar maken/Vaststelling plan door gemeenteraad.
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u uw zienswijze kenbaar
maken aan de gemeenteraad. Vervolgens moet de gemeenteraad het plan vast-
stellen. Wij verwachten dat dit nog voor de zomer 1995 kan plaatsvinden.

Verdere procedure-
Afhankelijk van de reacties (bezwaren) op het door de raad vastgestelde plan,
zal de vervolg-procedure langer, dan wel korter zijn. Bent u het namelijk niet
eens met het vastgestelde plan, dan kunt u bij gedeputeerde staten van Gelder-
land- , en als u het ook met de beslissing van dat college niet eens bent uiteinde-
lijk ook bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beroep
instellen.

Is nu straks alles, hoe klein ook, uitgesloten als het niet in het bestemmingsplan
past?
Wij kunnen u geruststellen. De wet voorziet in een aantal vrijstellingsmogelijk-
heden, zoals tijdelijke bouwwerken, kassen en de zogenaamde 'kruimelgeval-
len' als bedoeld in het Besluit meldingplichtige bouwwerken. In de Woningwet
worden bovendien een aantal zaken genoemd, waarvoor u geen bouwvergun-
ning nodig heeft en dus ook geen toetsing aan het bestemmingsplan hoeft plaats
te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om erf- of tuinafscheidingen, niet hoger dan 2
meter (in een voortuin niet hoger dan l meter); niet-ingrijpende veranderingen
van een bouwwerk (b.v. het plaatsen van een dakraam, de bouw van een over-
kapping met een open constructie, niet hoger dan 2,7 m en met een bruto-opper-
vlakte van ten hoogste 20 m2 op een voor- zij- of achtererf (bijvoorbeeld een
pergola of een carport) etc.
Over de vraag of een door u gewenst bouwwerk nu wel of niet vergunning-
splichting is, kan de afdeling bouw- en woningtoezicht (Koetshuis) u alle infor-
matie verstrekken.
Een volgende keer zullen wij nader ingaan op de inhoud van het plan 'Buitenge-
bied 1994'.
Om toch al iets van de sluier op te lichten hebben wij al wel schetsmatig een
globaal overzicht van de voor de agrarische bestemmingen gelden voorschrif-
ten opgenomen.

Tenslotte:
Als u in het gebied woont, lijkt het ons raadzaam het bestemmingsplan in te
komen kijken.
Ook hier geldt: 'Voorkomen is beter dan genezen'.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

™
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WEEVERS
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CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

Globaal overzicht voorschriften agrarische gebieden Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 1994 VORDEN

BESTEMM«|

- bestemmingsomschrijving

NADERE EISEN
- bebouwing op agrarisch

bouwperceel A

- bebouwing op agrarisch
bouwperceel B

VRIJSTELLINGEN gehoord de
P.O.
- 2e agrarische bedrijfswoning
- silo's op agrarisch

bouwperceel A en B
- schuilplaats mens en dier
- veldschuren en melkstallen
- overschrijding bouwperceel A

en B
- hoogte gebouwen op

agrarisch bouwperceel A

VRIJSTELLINGEN
- overgang agrarische woning

en gebouwen naar
woondoeleinden

WIJZIGING art. 11 W. R. O.
- vervallen bouwperceel A of B

WIJZIGINGEN ex art. 1 1 W.R.O.
gehoord de P. D.
- nieuw bouwperceel A

- nieuw bouwperceel B
- vergroting bouwperceel A
- vergroting bouwperceel A
- wijziging bestemming

- verbod wijziging nieuw
bouwperceel A

WIJZIGINGEN ex art. 11
W.R.O. gehoord de P.D. en
S.B.B.
- nieuw bouwperceel A

- nieuw bouwpercdeel B
- vergroting bouwperceel A

- wijziging bestemming

- silo's op agrarisch
. bouwperceel A en B

- verbod wijziging nieuw
bouwperceel A

AGRARISCH GEBIED
%

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijwswoning
G6 H10

- veldschuren
G4 H6,5 • 200

- melkstallen
G4 H6,5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8

- geen

H15 (GS:H23)*
G3 H6 • 50
G4 H6,5 • 200
L10

•

•

- beroepsmatige uitoefening
reëel agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand
agrarisch bedrijf

•
•
• 1,5 ha
- bijzondere agrarische

bedrijven A
- bij afsplitsing woning en

bedrijfsgebouwen

.

AGRARISCH GEBED MET
BEPERKTE BEJ^WING

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G6 H10

- veldschuren
G4 H6,5 • 200

- melkstallen
G4 H6.5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8 • 1500

- geen

H15 (GS:H23)*
G3 H6 • 50
G4 H6.5 • 200
L10

•

•

- overwegend functioneel
plaatsgebonden reëel
agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand
overwegend functioneel
plaatsgebonden agrarisch
bedrijf

- • 1ha

•
•• 1,5hamax.25%
- bijzondere agrarische

bedrijven B
- bij afsplitsing woning en

bedrijfsgebouwen

AGRARISCH GEBIED VAN
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

- agrarische grondgebruik
- behoud, beheer en/of herstel

landschappelijke waarde
karakteristieke open essen,
zomede bodemreliëf

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G5 H8

- veldschuren
G4 H6.5 • 200

- melkstallen
G4 H6,5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8 «1 500

- geen

H15 (GS)*
G3 H6 • 50'

L10

H10(GS)*

•

•

•

- overwegend functioneel
plaatsgebonden reëel
agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand
overwegend functioneel
plaatsgebonden agrarisch
bedrijf

- • 1 ha*
• *
- •91,5ha;max.25%*

- bijzondere agrarische
bedrijven C

- H23*

- bij afsplitsing woning en
bedrijfsgebouwen

AGRARISCH GEBIED VAN GROTE
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

- behoud, beheer en/of herstel
grote landschappelijke
waarde karakteristieke open
essen, houtopstanden,
zomede bodemreliëf

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G5 H8

- veldschuren
G4 H5 • 100

- melkstallen
G4 H5 • 100

- geen

H15 (GS)*
G3 H6 050 (GS)*

L10

H10(GS)

•

•

• *
- overwegend functioneel

plaatsgebonden bedrijfs-
matig agrarisch bedrijf

- • 1 ha; max. 25%

- H23'

VERKLARING

- Bouwperceel A = bouwper-
ceel voor bedrijfsgebouwen
-f woning

- Bouwperceel B = bouwper-
ceel voor bedrijfsgebouwen
behorende bij een bedrijf op
een bouwperceel A

G6 - maximale goothoogte
6m

H8 - maximale hoogte 8 m

• 50 - maximale oppervlakte
50 m2

L10 . - maximale overschrij-
ding 10 m

P.D. - Provinciale Dienst
belast met agrarische
aangelegenheden

G. S. - na een ontvangen ver-
klaring van geen
bezwaar van Gedepu-
teerde Staten

S.B.B.- Staatsbosbeheer

- mits de (grote)
(natuur-) (landschap-
pelijke en) algemene
waarde van het gebied
niet blijvend onevenre-
dig door het op te rich-
ten bouwwerk zal wor-
den aangetast

• - in voorschrift opgeno-
men

overwegend functioneel
plaatsgebonden = agrarische
bedrijven waarvan tenminste
60% van de totale produktieom-
vang in direct verband staat met
de bijbehorende onbebouwde
oppervlakten grond
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