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Vijfde politieke partij in Vorden: W E E K E N D D I E N S T E N

Prins Dennis gaat politiek in
Prins Dennis Jansen van carnavals-
vereniging "De Deurdreajers" heeft
zich op de valreep ingeschreven
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 4 maart. Dit maakte hij za-
terdagochtend bekend in de raads-
zaal van het gemeentehuis waar
burgemeester Kamerling hem de
sleutel van de gemeente Vorden
overhandigde. De partij van de
Prins heeft bij de gemeenteraads-
verkiezingen lijst 11 geclaimd en
het motto van de verkiezingscam-
pagne van Prins Dennis is: Kansen
met Jansen. "Ik zie deze vier dagen
als Prins Carnaval als een opstapje
om straks de locale maar zeer waar-
schijnlijk ook de landelijke politiek
in te gaan. Als ik toch zie hoe goed
jullie als college je best hebben ge-
daan om de belangen van Vorden de
afgelopen jaren hebben behartigd
dan kan ik eigelijk bijna niet wach-
ten tot dit carnavalsfeestje is afgelo-
pen en ik mij volledig kan storten
op mijn nieuwe partij", zei Prins
Dennis aan het begin van zijn
speech die bol stond van de humor
maar waar ook de kritische noten
ten aanzien van het beleid van de
gemeente niet ontbraken. Het mag
duidelijk zijn dat de politieke partij
van Prins Dennis als een geintje be-
doeld is maar zijn verkiezingspro-
gramma was er niet minder om.

"Ik geef toe dat het niet mee zal vallen
om het uiterst succesvolle beleid van
het huidige college te evenaren. Laat
staan te verbeteren", aldus Prins
Dennis I. "Eén ding is de afgelopen vier
jaar echter wel een geharrewar ge-
weest: de gemeentelijke herindeling.
Oftewel krijgt de gemeente Vorden ver-
kering met Lochem of gaat het toch
vreemd met Hengelo en Steenderen.
Als Lijst 11 willen wij daarom de ge-
meente ondersteunen met het zoeken
naar de juiste partnergemeente. Wij
hebben daarvoor adviesbureau KPMG
in de arm genomen - niet geheel onbe-
kend bij jullie - en die kwamen met een
helder rapport. Eén ding is heel erg
duidelijk: ga niet in zee met Steen-
deren. Eigenlijk is het meer een waar-
schuwing voor Steenderen en in het

bijzonder voor de Aviko. Want ga maar
eens na welke bedrijven er de afgelo-
pen jaren uit Vorden verdwenen zijn of
gaan verdwijnen: Empo, Sorbo en
Mevo. Allemaal bedrijven die eindigen
op een o. Dus laat dit een waarschu-
wing zijn voor de Aardappel
Verwerkende Industrie Keppel en
Omstreken: De Aviko", aldus Prins
Dennis.
Het lijkt de lijsttrekker van Lijst 11
daarom beter om te fuseren met ge-
meenten als Hengelo en Ruurlo.
"Weten we tenminste zeker welke ge-
meenten er gaan verdwijnen en dat wij
als enige overblijven", aldus Prins
Dennis. Vervolgens deed de prins de
rest van zijn verkiezingsprogramma
uit de doeken. "We moeten ervoor gaan
zorgen dat er weer bedrijven naar
Vorden komen. Maar hoe doe je dat?
Hoe gaan we Vorden verkopen? Om dit
moment is er maar één mogelijkheid
om iets goed te kunnen verkopen - dus
ook onze eigen gemeente - en dat is
met sex. Nu heeft Lijst 11 expertise op
tal van zaken maar hoe we dit pro-
bleem nu m^fcen aanpakken...
Nu is er geluKKig een ongelofelijk dom
en niveauloos programma op de Neder-
landse televisie dat getuige de ge-
spreksonderwerpen tijdens de koffie-
pauzes in menig bedrijf toch goed be-
keken wordj^pii een lang verhaal kort
te maken: I ̂ heb programmamaker
Menno Buch van "Sex voor de Buch" ge-
beld en eens geïnformeerd hoe hij de
gemeente Vorden richting het bedrijfs-
leven zou promoten. Buch heeft zich
verdiept in de mogelijkheden van ons
Achtkastelendorp en hij zag net als on-
ze partij zeker kansen. Wat dit precies
in gaat houden zult u de komende we-
ken op de maandagavond kunnen zien*
in ons Postbus 51 spotje bij Veronica",
aldus de prins. Om de verkiezingscam-
pagne helemaal af te maken kwam
oud-prins Mare van der Linden - de per-
soonlijk adviseur van Prins Dennis -
met een verkiezingslied op de prop-
pen. Op de melodie van de nieuwste
carnavalskraker van André van Duin
had Mare van der Linden het strijdlied
van Lijst 11 geschreven: "Kies jezelf,
stem op 11, dat is de beste keus. Kies je-
zelf, stem op elf dit is de leus".

Kampioen tennissen
Tennisster Hanneke Mulderije uit Vor-
den is afgelopen zondag Nederlands
kampioen geworden bij de meisjes tot
en met veertien jaar. Mulderije wist op

overtuigende wijze de finale te winnen
van de als eerste geplaatste Elise
Tamaela uit Utrecht. De setstanden wa-
ren 6-2 en 6-3.
Het Nederlands Kampioenschap had
plaats in Enschede. Hanneke Mulderije
moest in totaal vijf partijen spelen en
kwam uit voor LTCD Beinum. Hanneke
Mulderije is verder ook lid van Vordens
Tennispark.

Het kloppend hart van Vorden
zie achterpagina

Hervormde kerk Vorden
Zondag l maart 10.00 uur ds. M. Westerink, ge-
zinsdienst in de Ned. Hervormde kerk; 19.00 uur
pastor van Zeelst, Raad van Kerken, lijdensdienst
m de Geref. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l maart 10.00 uur ds. N.M. da Costa,
Didam, dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l maart 10.00 uur ds. M. Westerink, ge
zinsdienst in de Ned. Hervormde kerk; 19.00 uur
pastor van Zeelst, Raad van Kerken in de Geref.
kerk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 28 februari 18.30 uur Eucharistie-
viering met volkszang.
Zondag l maart 10.00 uur Eucharistieviering

'Xn.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 28 februari 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag l maart 10.00 uur woord- en communie-
dienst.

Weekendwacht pastores
l -2 maart pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575)
527080.

Huisarts 28 februari - l maart dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van O^ta-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt daWpbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd e'éfst bellen
voor overleg.

Tandarts
28 febr. - \ maart P J. Waar^^rchem, tel. (0573)
441744. Spreekuur voor spoWPvallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWM R
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 1 1 2

WD

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat

l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoon nummer
0900-8806 ( 2 0 c t / m i n j

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Hum voor t/iuisvfrplt'^ni^ 24 • g, te!. !0575)
51 6463.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543! 531053.

Pedicure
L. Kvers-jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908;.!na Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552452.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexueie mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573)452375.

Slachtofferhulp tel. 10575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij



Vlaaien volgens Limburgs recept.
Keuze uit ruim 30 soorten.

Calorie-arm ... en goed voor 12 royale punten.
Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met

verse room, vers fruit en géén conserveringsmiddelen.
dit weekend:

Zwitserse Appel-Bavaroise vlaai
lekker fris en romig ~| /• Uö

voor maar 14?
Müsli kruidkoek

et note

4.5
royaal gevuld met noten en rozijnen

M50
voor"""

Zeeuwse bolussen450
5 voor

Elke donderdag:

5 BRODEN «>or12.95

Echte Kaiser Brötchen
250

5 voor

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

MPELWEGtt-VIERAKKER

5CHARREL-EIEREN'MRDAPPtLS'FRUIT

Vordenaren zagen eens pruimen hangen
als eieren zo groot:

PRUIMEN
500 gram 2?8

niet zomaar een
groente winkel...

BISTRO

KRIELTJES
500 gram

CONFERENCE

HANDPEREN
1500 gram

98

BAKSCHUVEN
MET UITJES

198
•

GROTE KROP

ijsberg-
sla

Mper stuk
98

VERS GESNEDEN

ANDIJVIE
500 gram 1*.98

SALADE
VAN DE DAG
200 gram

49

Verder weer volop aardbeien, spinazie, raapstelen
Aanbiedingen geldig van ma. 23 februari t/m zat. 28 februari

R A U W K O S T - - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galléestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

VERKIEZINGSDEBAT
Het COSBO Vorden en het Gehandicaptenplatform
organiseren met het oog op de gemeenteraads-
verkiezingen op 4 maart a.s. een
verkiezingsbijeenkomst op 27 februari 1998
in 't Stampertje (Dorpscentrum) aanvang 14.00 uur.

De vier aan de verkiezingen deelnemende partijen zullen hun programma's voorleggen en onder lei-
ding van een discussieleider zal er gelegenheid zijn hierover met de partijvertegenwoordigers van ge-
dachten te wisselen.
De bijeenkomst is voor iedereen en gratis toegankelijk.

Voor uw tuin
stenen, plantringen, f lag-
stones, palisaden, bloem-

bakken, opsluitbanden, tuf-
stenen, enz. enz.

Kom vrijblijvend eens kijken bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Wij zijn op zoek naar een

flinke jongeman
leeftijd 14-17 jaar die ons zaterdag-
smorgens of wanneer hij vrij heeft
van school, helpt met het
schoonmaken en wassen van
paardentrailers en aanhangwagens

ir m kftanhang«r%Jand
&_ Jt\w>

De Witte Smid t.a.v. J.D. Koop, tel. (0575) 43 12 04

Beregoed

Nu bij aankoop van
een Anna tul pan

uit de serie Préférencc
een originele Berenpan

voor maar

flO,-

SPEELGOED
HUISHOUD- EN

^^ _ _ ^_ ̂ M •_ «^ ̂ ^

^^ • !• •̂O U C 1 1 Ho
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566 Chipknip

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maar één keer en

daarom trakteren we als hooit

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-ketel alle records

breekt op het gebied van z u i n i g ,

schoon en comfortabel s token . En

win een cruise voor twee met de

luxe v i j t m a s t e r Club Med l . De

a c t i e loopt tot 31 maar t 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

, de actiefolder en de ne n

f. Jansen
installatiCTedrijf

Telefoon (0575) 55 26 37

• A.s. zondag 1 maart bin-
go aanvang 19.30 uur in café-
rest. d'Olde Kriet te Wich-
mond, tel. 44 12 85

• Te koop gevraagd door par-
ticulier: boerderij/woning met
weiland in het buitengebied
van Vorden. Aankoop event.
op termijn. Brieven onder nr. V
49-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Te koop: Opel Kadett sta-
tioncar 1.7 D 165.000 km, wit,
APK 2-'99, bouwj. '89, prijs
n.o.tk. Tel. (0575) 55 26 07

• Te koop: Honda MB b.j. '89
wit/bl., incl. verz. tel. (0575) 55
6831

• Openingstijden Wereld-
winkel Vorden: di/ t/m do.
9.00-17.30, vr. 9.00-20.00, za.
9.00-16.00, pauze van 12.30
-13.30

• Wij zoeken een leuke op-
pas voor de zaterdag en de
schoolvakanties. Kinderen in
de leeftijd van 6 en 10 jaar.
Min. leeftijd 16 jaar. Lijkt het je
wat, schrijf dan een brief on-
der nr. V 49-2 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: antieke platte-
buiskachel, prijs n.o.t.k. Bel-
len tussen 18.00 en 19.00 uur
tel. (0575) 46 51 33

• Kunt u op 4 maart niet zelf
naar de stembus? Stem dan
PvdA bij volmacht. Bel 55 43
91, 55 31 05 of 55 43 41

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

Wist u dat zelfs

ERNA
fouten maakt?

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

• Vrijdag 27 februari verwer-
pingsavond met o.a. sjoelen,
ballero, spijkerslaan, schieten
etc. bij café 't Wapen van't
Medler, Ruurloseweg 114,
Vorden, aanvang 20.00 uur.
Oranjecommissie Medlertol

CDA
Stemmen

bij volmacht?

Vervoer
naar het

stembureau?

Bel in Vorden
Ria Aartsen

55 14 27
Bel in Wichmond
Jo Bouwmeister

441216

CDA



Voor de vele blijken van me-
deleven en belangstelling wel-
ke ik mocht ondervinden na
het overlijden van mijn lieve
man

Johannes Gerardus
de Graaf

betuig ik u mijn hartelijke
dank.
Het medeleven, persoonlijk of
schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was mij een grote troost en zal
steeds een dankbare herinne-
ring blijven.

Uit aller naam,
W.M. de G raaf-
Harselaar

Vorden, februari 1998

Voor uw blijken van medele-
ven na het overlijden van mijn
lieve man, vader, opa en broer

Herman Johan
Decanije

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam,
H.G. Decanije-
Meerbeek

Galgengoorweg 7
7251 JC Vorden

Hartelijk dank voor uw grote
belangstelling, de cadeaus en
de bloemen tijdens de ope-
ning van onze winkel!

Wereldwinkel Vorden

Raadhuisstraat 6, tel. 55 41 55

Arie van Voskuilen:
• Toerisme in Vorden stimu-

leren en ruimte geven
• Afwijzing van de

24-uurs economie
• Open en eerlijk politiek

bedrijven

STEM L I J S T 1

CDA
• Te koop: E-pony 1,565 m,
merrie, vos, 9 jaar. Zeer ge-
schikt voor dressuur en sprin-
gen. Tel. (0573) 45 34 97

• Te koop: 2-paards trailer
Zuidema. Gewicht leeg 675
kg, laadvermogen 1325 kg,
bouwjaar 1991. Tel. (0573) 45
3497

• Stem PvdA lijst 3. Wilt u op
4 maart vervoer naar het
stembureau? Bel 55 43 91,
55 31 05 of 55 43 41

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Stem niet alleen op 4 maart
PvdA lijst 3 maar wordt ook
lid van de PvdA! Antwoord-
nummer 3989, 1000 PA Am-
sterdam (geen postzegel no-
dig). Of bel 55 43 91, 55 31 05
of 55 43 41

Op maandag 2 maart hoop ik 80 jaar
te worden.

Hendrik Kok

Houtwal 4
7251 M K Vorden

Wie mij daarmee wil feliciteren, is
van harte welkom op zondag 1
maart a.s. in de zaal van café 't
Wapen van 't Medler' (Eykelkamp),
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Receptie van 14.30 tot 17.30 uur.

Bedroefd delen wij u mede dat is overleden onze
moeder en vriendin

GERRIE DIJKMAN

* 10 augustus 1944 t 16 februari 1998

Dick en Edith
Steven en Erna

Wim

16 februari 1998
Corr.adres: Zuivelweg 18, 7021 CS Zelhem

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in beslo-
ten kring plaatsgevonden.

Wij geven met droefheid kennis van het overlijden
van onze zus, schoonzuster en tante

GERRIE DIJKMAN

op de leeftijd van 53 jaar.

A. Welmers-Dijkman
J. Welmers

Zutphen: H. Dijkman
T. Dijkman-Wonnink

Vorden: A. Dijkman
B. Dijkman-Hulleman

Zutph^B E. Dijkman
G. Dijkman-Offereins

Neven en nichten

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon
den.

Wij wensen Dick, Steven en Wim, verdere familie,
vrienden en kennissen na het overlijden van

GERRIE

veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Jacqueline
Richard
Veronique

Vorden, februari 1998

Onze laatste groet.

GERRIE
bedankt voor watje hebt gedaan,
In herinnering zul je blijven bestaan.
Je had voor ieder altijd wel even tijd,
't Leven was voor jou een strijd.
Toch probeerde je door te gaan,
en je door de problemen heen te slaan.
Maar de strijd heb je nu opgegeven,
Je hebt nu dan je rust gekregen.
He/aas mochten wij je niet meer gedag zeggen,
Daar moesten wij ons bij neerleggen.
Er zijn er velen die ook zo denken,
Dus zullen wij je vanaf hier gedenken.
Al was dit misschien dan je laatste wens,
Je bent en blijft voor ons een mens.
Die je niet zonder laatste groet mag laten gaan,
Anders is het net of je niet hebt bestaan.

Toon en Yvonne

Vijf karbonades.vpor
een sappig prijsje

|95
5 schouderkarbonades^r

Vlaamse riblappen, O 98 garnalensalade,
500 gr. ö~ WO gr.

89

Hausmacher, 119 Italiaanse reepjes,
100 gr. 100 gr.

gekookte achterham, ̂ 35 Zwitserse grillworst, 65
100 gr. £ 100 gr. ^ '

Keurslager

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

DE PRIJSBEWUSTE HUISVROUW KOOPT TOCH ZEKER AL BIJ...

Zutphenseweg IA - Telefoon (0575)551885

kogelharde
kilo

SPRUITEN Q98

hagelwitte
kilo

BLOEMKOOL ]98

„«.dgele BANANEN
kilo l?8

BILDTSTAR
zak 5 kilo

aardappelen
2?8

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 28 febr.

SOEPGROENTE,„„e
150 gram O?»
uit eigen snijkeuken 250 gram

MUNSTER
voor de fijnproever 100 gram

KNOFLOOKOLUVEN
groen of zwart 100 gram

Openings-
tijden
dinsdag t/m
donderdag:
10,00 -18.00 uur

vrijdag: \
10,00;-21.00 uur

zaterdag:
10.00-16.00 uur

('s avonds op
af spraak kan pok)

Nu al tijd voor zonwering?
Wees er vroegtijdig bij, de nieuwste modellen bij ons te
bewonderen, bijvoorbeeld

CASSETTE TERRASSCHERMEN
in mooie witte uitvoering voor bijzonder scherpe prijzen.

OP ALLE ZONWERING 10% KORTING

Plaatsen doen wij vakkundig, zonder meerprijs. Laat u eens
vrijblijvend voorlichten bij ons aan de zaak of bij u aan huis.

PLV-norm, Romazo-lid

Voor perfectie naar:

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25
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• Telefax gemeente: (057% 55 '74 44.

M Openingstijden Gemeentehuis:
rrymidag Wen met vrij dag van

M.OO WJ7.00 wur

onderdeel burgerzaken op de föngd

.|;£ Kamerling: ;
rnaaiagntörgen van 11.00 tot 12,00 uur

:' m volgens ajspraa je. 1 1 1 illi lf pf f f • : f :

Harder:
donderdagmorgen van 9.QÖ tot 10.00 uur
en volgens af spraak.

Wethouder D, MuWerye^eu^broéfc; i . :
\dtyfardagmargen van 10.00 tot 11,00 nuf
ens volgens afspraak

Afraken kimt u telefonisch makm
Hj c|e receptie van liet gemeentehuis.

B Openingstijden bibliotheek;
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13,30 tot 2QMuur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur^
donderdagvan 1330 tori 730 uw;

13,30; tot 20.30 UUT;
moo tot 12.00 wwr L

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navra-
gen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

OMMANDANT VAN DE VORDENSE VRIJWILLIGE BRANDWEER:
"BRANDWEER VORDEN ZOEKT VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS"

Graag vraag ik uw aandacht voor het werk van de brandweer Vorden. In ons korps
werken 26 vrijwilligers.
Tot nu toe werken er nog geen vrouwen bij ons en daar zien wij graag verande-
ring in komen.
Bij de brandweer Vorden is plaats voor 4 enthousiaste vrouwelijke vrijwilligers.

Bent u sportief, 35 jaar of jonger en woont/werkt u in Vorden, dan nodig ik u uit
om kennis te maken met het werk van de brandweer.

l vAMIL-BROCHURE

De nieuwe Vamil-brochure, met daarin opgenomen allerhand milieutips, is weer ver-
krijgbaar. Wilt u een exemplaar van deze brochure, neemt u dan contact op met de
heer H. Brussen, tel. 55 74 32.

Brandweerwerk is veel meer dan het blussen van branden!

De brandweer is er om hulp te boeden aan mensen en dieren in nood. Het blus-
sen van branden is een belangrijk onderdeel van ons werk, maar er is meer. Denk
bijvoorbeeld aan de inzet van de brandweer tijdens de wateroverlast. Ook bij ver-
keersongevallen, stormschade en milieucalamiteiten wordt een bejroep gedaan
op de brandweer.

ERBOUW BEDRIJFSPAND TOT KANTOOR INDUSTRIEWEG l TE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
10, lid 8 sub. e) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" voor het gedeeltelijk verbouwen van een bedrijfspaM^ot kantoor aan de
Industrieweg l te Vorden.
De vrijstelling maakt overschrijding van de voorgevel rooilijn mogelijk voor de entree
van het kantoorgedeelte.

Brandweerwerk is teamwerk!

Samen de klus klaren, daar gaat het om. Het is uitdagend werk. We kunnen ande
ren die in nood verkeren helpen. De aanwezigheid van mensen.met verschillende
achtergronden en ervaringen is belangrijk voor de kwaliteit van het werk. Het is
dan ook een goede zaak dat binnen de brandweer, net als in de meeste andere or-
ganisaties, zowel mannen j^vrouwen werken.

Brandweer biedt goede opleidingen!

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag U hoeft uiteraard niet meteen inzetbaar te zijn als u bij de brandweer komt wer-
ken. Iedereen die als vriJAj^Liger door de selectie is gekomen, wordt opgeleid
(avondopleiding) voor zijn^Riaar taak. Tevens zijn er regelmatig oefenavonden.
Onder realistische omstandigheden oefenen we allerlei onderdelen van het
brandweerwerk.

26 februari 1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzaj|^er gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koed^is). Belanghebben-
den kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wet-
houders kenbaar maken.

'BJ ±J OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager

Industrieweg l Jansen Metaal-
waren b.v.

inhoud

gedeeltelijk verbouwen
bedrijfspand tot kantoor
en veranderen woning

datum ontvangst

1&02-98

Deze bouwaanvraag kunt u inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 17 FEBRUARI 1998:

Bouwvergunning

plaats aanvrager inhoud

Reeoordweg 2 Beheersstichting inpandig verbouwen

vrijstelling

bodemonderzoek
Urtica bergruimte tot onbe-

noemde ruimte

Sloopvergunning

plaats aanvrager

Dorpsstraat 8,
Wichmond

Kapvergunningen

plaats

Bekmansdij k
(sectie F, nr. 1318)

G.RA Krijt

inhoud

slopen meerdere bedrijfsgebouwen en
terreinverhardingen

aanvrager

H.B.J. Snellink

inhoud herplantplicht

zandweg perceel H.W. Wesselink
sectie D, nr. 1292

vellen 40 are bos ontstane open
(bestaande uit eik, plekken met
populier, berk en lariks) eiken (maat

"veren)

vellen 2 eiken

Brandweerwerk is op te vatten als een kleine deeltijdbaan!

Het werk als vrijweilliger vraagt véél inzet. De eerste periode neemt het werk in-
clusief oefeningen en het volgen van de opleiding zeker twee avonden per week
in beslag. Hiertegenover staat een vaste jaarvergoeding en daarnaast aparte uur-
vergoeding voor oefenuren/cursussen.

Brandweerwerk is ook vrouwenwerk!

Er zijn inmiddels al heel wat brandweerkorpsen waar vrouwen als vrijwilliger of
beroeps werken. De ervaringen zijn positief. Het is een goede zaak dat de brand-
weer Vorden net als andere organisaties uit mannen en vrouwen bestaat. Mede
daarom hebben wij besloten om in de werving specifiek aandacht te besteden
aan de werving van vrouwelijke vrijwilligers, maar mannen blijven uiteraard ook
welkom.

Brandweerwerk wat voor u?

Dan nodig ik u uit kennis te maken met het werk van de brandweer. Mijn tele-
foonnummer is 593300. In april organiseren we een informatieve bijeenkomst.

Ing. PJ. van Zanten,
brandweercommandant.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...•P «f
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Jf* V ERKIEZINGEN

De burgemeester van Vorden brengt onderstaande kandidatenlijsten voor de gemeenteraads verkiezingen op 4 maart 1998 ter kennis van de kiezers.

Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Vorden op woensdag 4 maart 1998

Aartsen-
den Harder,

M. (Ria)

l *" Vorden

Boers,
A.H. (Ab)

van
Voskuilen,

A.C. (Arie)

3 Vorden

Regelink,
J.W. (Wim)

Tolkamp,
GJ.G. (Trudy)

Klein
Lenderink,

J. (Jan)

6 Wichmond

van der
Linden,
H.C.J. (Hans)

7 Vorden

Wichers,
W.C. (Wim)

8

van
Overbeeke,

R.J. (Rob)

9 Vorden

Harmsen,
GJ. (Gert)

10 Vorder

Bink-
Noorland,

A. (Alie)

11 Wichmond

van
Voskuilen,

C.A. (Cees)

12 Vorden

Hartelman,
A.J.A. (Bart)

13 Vorden

Vaags-
Oltvoort,
M.E. (Marietje)

14 Vorden

Bouwmeister,
J.D. (Jo)

15 Wichmond ,

Rutting,
A.M. (Ton)

16

Stapelbroek-
van Driel,
B.M.A. (Barbara)

17 Vierakker

Kruisselbrink-
Debbink,
J.B. (Annie)

18 Vorden

Graaskamp,
H.J- (Henk)

19 Vorden

Geerken,
J.F. (Johan)

20 Vorde

Voerman,
G.C. (Chris)

21 Vorder

Weenk,
H.(Henk)

22

Rogmans,
B.G.P. (Ben)

23 Vorder

Brandenburg,
E. (Bert) (m)

Mulderije-
Meulenbroek,

DJ. (DorienHv)

l Vorden

Pelgrum,
j.M. (Rinus) (m)

Rietman,
G.J. (Hank) (m)

de Zee,
F.J. (Focko) (m)

van
Ditshuizen,
F.F. (Freddy) (m)

6 Vorden

Langenberg-
Meiberg,

A.A.C.C. (AntoinctlcMv)

7 Vorden

Borgman,
E.J.R. (Jan) (m)

S

Wolsing-
Lucassen,

J.B.M. (Jacqueline) (v)

9 Vorden

Bruil,
D. (Derk) (m)

10

Waarle,
A.WJ. (Bertus)

(m)

11 Vorden

te Velthuis,
G. (Gerrit) (m)

12 Vorden

Bouwmeester,
E. (Erik) (m)

13 Vord

Pelgrum,
G.J. (Han) (m)

14 Vorde

Hoogland,
PJ.M.

Jongbloed,
C.A. (v)

Boogaard,
H.

van der List,
J.M.

Docter,
A.H.W.

Bergsma-
Bosman,

I J . ( v )

6 Vorden

Sikkens,
A.R.

Bakker,
M. (Maltie)

Nobel,
R.M. (Rcinhard)

Somsen,
D J.G. (Dickl

Kiezen, kijken en drukken

O Druk op naam
gewenste kandidaat

Kijk in het venster, bij verkeerde
keuze druk op HERSTEL

€> Druk op rode stemknop



Raad van Kerken dienst
Aanstaande zondag l maart (de eer-
ste zondag van de 40-dagentijd vóór
Pasen) is er 's avonds in de Gerefor-
meerde Kerk een dienst uitgaande
van de Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg. Deze dienst zal in het te-
ken staan van de landelijke kerken-
dag die op 25 april wordt gehouden
rondom het thema: "Verzoening".

Voorganger in deze dienst is Pastoor J.
van Zeelst en er is muzikale medewer-

king van het 30+ koor onder leiding van
de heer F. Smeets en het orgel zal worden
bespeeld door mevr. B. Schot.
Verder zullen leden van de liturgische
commissie van de Raad van Kerken hun
medewerking verlenen die samen met
Pastoor Van Zeelst de dienst hebben voor-
bereid.

Na afloop is er gelegenheid om een kop-
je koffie of thee te drinken. De Raad van
Kerken nodigt een ieder van harte uit.

Biej ons in d'n Achterhook
Kommende zaoterdag mo'k met nao de markt. Of motn is 't eigenlijk neet.
Harm van de Wilgenkamp hef mien evraogd umme met te gaon. Veur de gezel-
ligheid zo te zeggen . Dan had e wat anspraoke, snap iej. Want hee wil helema-
ol 't Oaveriesselse in. Daor mot aans een plaatse wean waor eiken zaoterdag
zo'n antiekmarkt is' Wao'j van alle olde prottel kont koopn. Daor is 't Harm
umme begonnen. Hoe verroester hoe mooier.

Al een jaor of wat lop Harm met plannen umme hier in Vodd'n ok met te doen
met de karnevalsoptoch. Hee kump daor aans achter Diem hen, een streek wa-
or ze gek bunt van dat fees. Maor hee wettot nog toe nog neet goed hoe offe dat
an mot leggen. Vandaor dat e vegange zaoterdag met potlood en pepier langs
de route van 'n optoch ston en alles opschreef. Weer in huus ekommen hef e al-
le gegevens in de computer inevoerd zoat de jonge luu dat tegeswoordig doet.
De golden koetse, de koninklijke trein, de sorbowagen en wieter al 't olde iezer
wat e zoal opeschreven hadde.

Toe hoeven hee maor effen op een knoppe te drukken en kon e zien op wat veur
meniere hee 't beste met kon doen. Heel professioneel anepakt umme zo te zeg-
gen. Now wis e precies hoe hee met 't minste wark en geld toch met kon doen.
Volgens de computer was 't 't beste dat e zaog dat e een olde karre of bakfietse
op de kop tikn daor wat old iezer en luchtballonnen op en an hing en klaor was
e. Vandaor da'w zaoterdag nao die markt gaot.

Maor 'k zal Harm wel anraon umme maor niks van den prottel te koopn. Want
'k gleuve neet dat de karnevalsclub daor now op zit te wachten. Better is 't um
maor wat anders te prakkezeern. Daor bunt nog andere dii^Kat waor wat op
emaakt kan wodn. Zaakn die'j met karneval op een ̂ adugge meniere veur gek
kont zetn. Meschien kan 't bestuur van de vereniging wat veursteln doen an de
luu die an 'n optoch met doet. Want now bliekt dat t'r toch heel wat volk is die
an zo'n spittakel met wilt doen (waorveur alle lof!!) mot 't toch meugelijk wean
umme boaven 't potte en pannen niveau uut te kommen. En dan ko'w ok hier
in Vodd'n zeggen: de karnevals optoch mag zich bes laotn z^fc hier biej ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman

Hengeloër Jan Luiten
wint Tulpenrit van
De Graafschaprijders

Jan Luiten uit Hengelo (G) is zondag-
middag in Vorden winnaar geworden
van de Tulpenrit (orienteringsrit) die
georganiseerd werd door de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschap-
rijders".
Start en finish waren bij café "Het
Wapen van het Medler". De rit die was
uitgezet door Harry Horsting en Wim
Wisselink, had een lengte van 48 kilo-
meter. Er deden 38 equipes mee.
Alvorens Bert Regelink de prijzen uit-
deelde, werden er enkele rondjes bingo
gespeeld.

De uitslag van de Tulpenrit was als
volgt: A-Klasse: l J. Luiten, Hengelo 32
strafpunten; 2 H.D. Hermsen, Goch 52;
3 E. Kleinreesink, Hengelo 127;4 HJ.
Cortumme, Toldijk 143; 5 R. Pit, Pesse
144 strafpunten. B-Klasse: l J.van Wijk,
Hoogeveen 179; 2 J. Talens, Mussel-
kanaal 196; 3 S. Lelieveld, 't Harde 221;
4 G. te Veldhuis, Halle 228; 5 G. Lomul-
der, Westerbork 252.
C-Klasse: l M.A. Veldhuis, Wijhe 121; 2
W. Memelink, Vorden 121; 3 E.
Horsting, Zutphen 134; 4 W. Wisselink,
Halle 151; 5 M. Maalderink, Toldijk 152
strafpunten. De aanmoedingsprijs (A/B
klasse) werd gewonnen door A. Nolten
uit Nijmegen met 364 strafpunten. De
eerstvolgende orienteringsrit van "De
Graafschaprijders" vindt plaats op 17

V o l l e y b a l

Dash Heren l
De Volleybal heren van Dash met spon-
sor Schuurman uit Borculo dachten za-
terdag: "Laten we de heren van Voor-
waarts uit Twello eens even laten zien
dat als je niet bij de topclubs van de
Promotie klasse behoord het niet willen
zeggen dat je het een van de topclubs
niet moeilijk kunt maken."
Want dat zijn van die wedstrijden waar
Dash niets te verliezen heeft, dus onbe-
vangen gespeeld kan worden. Dash
moest met enige opstellingswijzigingen
de wedstrijd beginnen i.v.m. enkele zieke
spelers. Daardoor was het in de eerste set
even wennen aan de nieuwe situatie,
hierdoor stonden de mannen van Dash
in no-time achter met 2-7 door de hoge
aanvalsdruk van Voorwaarts.
Toen begon de inhaalrace door het ver-
hogen van de opslagdruk en in de aanval
bekeken te spelen kroop Dash punt na
punt dichterbij tot 11-12. Hier stopte de
trein mede door een paar goed geslagen
ballen van Voorwaarts en een sterk blok:
11-15.
In de tweede set werd er bij Dash nog wat
gesleuteld aan de opstelling, om zodoen-
de meer grip op Voorwaarts te krijgen.
Dit startte niet geheel onverdienstelijk
door een beter blok en doordat er in de
verdediging meer ballen gepakt werden.
De punten liepen gelijk op tot 13-13 maar
door een bepaalde opstellingssituatie
kon er aan het einde van de set niet vol-
doende aanvalskracht geboden worden
om de set gunstig voor Dash uit te laten
vallen: 13-15. De derde set werd er door
Dash redelijk tegenstand geboden en
kon het nog bij blijven tot op het mo-
ment dat Voorwaarts het idee kreeg van:

"Wij zijn aan onze tweede plaats in de
standenlij st toch iets verplicht". Toen
was het snel gedaan: 7-15. Verlies voor
Dash (0-3), maar een goed gespeelde wed-
strijd. Dit was de laatste weds trijd tegen
Voorwaarts die Dash in de Promotie klas-
se waarschijnlijk ooit nog zal spelen om-
dat het volgende volleybalseizoen de
twee teams in verschillende districten in-
gedeeld zullen worden. Er blijven uit de
huidige klasse maar 5 teams over die in-
gedeeld kunnen worden in het nieuwe
district dat meer zuid/oost georiënteerd
zal worden.

Voetbal
V.V. Vorden
Programma
Vorden Al - GSV 38 Al Scheidsr. T. Welie;
Longa 30 A2 - Vorden A2; Brummen B2 -
Vorden BI; Vorden Cl - Daventria C2;
Vorden Dl - WHCZ D4; Warnsv. E2 -
Vorden El; Warnsv. E4 - Vorden E2.
Vorden E4 - WHCZ E6; Vorden Fl - Be
Quick Fl; Voorst Fl - Vorden F2; Vorden
F3 - Be Quick F3; SHE F2 - Vorden F4.
Vorden l - V. en K. l; Vorden 6 - St. Joris 5.

S.V. Ratti
Uitslagen
Ratti Al - Helios A2 3-2.

Programma
Ratti Al - Apeldoorn CSV A2; Ratti Cl -
WVC C3; Haarlo Dl - Ratti Dl; Ratti Fl -
Markelo Fl; Rekken F2 - Ratti F2; Ratti 5
(zat.)-S.VD.W'752.
Rekken l - Ratti l (dames).

Sociï
Programma
OBW A - Sociï A; Sociï C - RKPSC C; Sociï E
- AZC E; Sociï F - Warnsveldse Boys F.
Sociï 3 - Doesburg 5; Pax 8 - Sociï 4.

Oud Vorden
De zaal van Hotel Bakker was vorige
week dinsdagavond goed gevuld met
mensen die belangstelling hadden
voor de dialezing over B^eis 't Loo
door de heer Maassen u^pjrummen.
Helaas voor de oudheidkundige vereni-
ging Oud Vorden meldde de heer
Maassen zich 's morgens ziek en moest
er wat anders gezocht worden. Geluk-
kig bleek de heer Rob Kater bereid om
zijn dia's over de restauratie van 't Loo
te vertonen. Kater heeft zes jaar op 't
Loo gewerkt en kon daar heel veel over
vertellen. Zodoende waren de vele le-
den van Oud Vorden toch niet voor
niets gekomen en konden ze genieten
van een boeiend verhaal en talrijke
dia's.

Vrouwendub Medler
Maandag 16 februari waren de dames
Albers en Groot Kormelink van de
stichting De Helpende Hond samen
het hun hond te gast bij de Vrou-
wenclub Medler. Mevrouw Groot Kor-
melink vertelde over haar handicap en
de hulp die ze van haar hond krijgt.
Mevrouw Albers traint de honden.
Met een goed opgeleide hond kunnen
veel gehandicapten toch zelfstandig le-
ven. De Stichting SOHO is een non-pro-
fit organisatie en is volledig afhanke-
lijk van giften en donaties.

De Zonnebloem Vorden
viert tienjarig bestaan
Terwijl elders in het dorp de carnavals-
muziek vrolijk schalde, hield de afde-
ling Vorden van "De Zonnebloem" even-
eens een feestje. In een goed gevulde
zaal van het Dorpscentrum werd het
eerste lustrum herdacht.
Wethouder mevrouw Aartsen, die na-
mens het gemeentebestuur haar geluk-
wensen aanbood, had heel veel waar-
dering voor het werk dat al die vrijwil-
ligers doen. "Steeds op pad om bezoe-
ken af te leggen, ik stel het zeer op

prijs", aldus de wethouder. De heer
Kuiperij, districtshoofd van "De
IJsselstreek" heeft twaalf jaar gelden al
eens een poging gedaan om in Vorden
een afdeling van de grond te krijgen.
Dat lukte hem toen niet. Twee jaar la-
ter wel. "En wat hebben we nu, een
heel bloeiende vereniging", aldus
Kuiperij.
De afdeling Vorden heeft het afgelopen
jaar keihad gewerkt. Een ledenwerfac-
tie heeft 250 nieuwe leden opgeleverd,
waardoor het totale ledental de 500 is
gepasseerd. Secretaresse Trudy Rog-
mans bracht iedereen dank, alsmede
de sponsoraktiviteiten van bedrijven
en plaatselijke supermarkten. Er vond
deze middag ook nog een huldiging
plaats. Daarvoor was regiovoorzitter J.
Visser naar Vorden gekomen om de
heer P. Gerritsen ( die vanaf de oprich-
ting lid is) de zilveren speld te over-
handigen. Voor mevrouw Gerritsen
was er eveneens een attentie. De jubi-
laris wordt binnen de afdeling Vorden
omschreven als zeer punctueel met
veel inzet, een echte "regelaar".
De aanwezigen in de zaal werden deze
middag ook muzikaal "getrakteerd".
Het Operette Gezelschap uit Warnsveld
verzorgde een drietal optredens, waar-
bij de pauzes werden opgevuld door ac-
cordionist Dirk Marsman. Voor de aan-
wezigen, ouderen, hulpbehoevenden
en gehandicapten van alle gezindten,
een programma dat zeer in de smaak
viel en waar met veel genoegen op zal
worden terug gekeken.

FEBRUARI
Iedere dag:

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

24 KBO Kranenburg/Vorden, soos
24 NCVB Vorden, jaarvergadering
24 N.B.V.P., Excursie Coberco
25 BZR in 't Stampertje
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 HVG Wildenborch 50 jaar

MAART
ledere dag:

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

2 Vrouwenclub Medler
2 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
3 ANBO, Bingo in Dorpscentrum
4 HVG Linde, Staringinstituut
4 HVG Wichmond, Ouderenmiddag
4 Welfare handwerkmiddag in de

Wehme, tevens verkoop
4 BZR Vorden in 't Stampertje
4 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

10 Bejaardensoos Kranenburg
11 HVG Linde, Middagexcursie
11 BZR Vorden in't Stampertje
11 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
13+14 Uitvoering Sursum Corda
15 L.R. en P.C. de Graafschap,

Feestavond
16 Vrouwenclub Medler, Coberco
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
17 N.B.V.P., Doe middag
18 HVG Wichmond, doe-avond
18 HVG dorp Vorden, Paasliturgie uit de

Fakkel.
18 Welfare, handwerkmiddag in de

Wehme, tevens verkoop
18 BZR Vorden in 't Stampertje
18 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
19 P.C.O.B., op weg met het Paaslicht

(mevr. Visser)
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
24 HVG dorp, bezoek Delta Zutphen
24 Bejaardensoos Kranenburg
24 NCVB Vorden, Joodse traditie



Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang

van donderdag 26 februari tot en met 25 maart 1998, voor
een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan " 't Olde Lettink ".

Dit bestemmingsplan or.ivat de percelen Almenseweg
35/37 en Mispelkampdijk 9. Voor de eerste percelen gaat
het om horecagelegenheid 't Olde Lettink met aangren-
zende gronden, gelegen in de punt van de Oude
Zutphenseweg, de Almenseweg en de Mispelkampdijk.
Het plan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van de
horeca-activiteiten (logiesaccomodatie) in de voormalige
boerderij en een schuur direct ten westen van café 't Olde
Lettink. Voor de Mispelkampdijk 9 gaat het om de wijziging
van agrarisch bedrijf in burgerwoning.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 25 februari 1998.

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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met

ingang van donderdag 26 februari tot en met 8 april
1998 ter gemeentesecretarie, sector grondgebied
(koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt, de vergun-
ningen op grond van artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 voor:

• het aanpassen van landhuis "het Enzerinck" op het
perceel Almenseweg 60;

- het herstellen en aanpassen van de Hackfortse
watermolen op het perceel Baakseweg 10.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikkingen bij het
college van burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift indienen.

Vorden, 25 februari 1998,

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

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

van donderdag 26 februari 1998 voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage ligt het onherroepelijk
geworden bestemmingsplan "Vorden centrum en oost
1994".

Het plan is een algehele herziening van de bestemmings-
plannen voor de dorpskom van Vorden, voorzover gelegen
ten oosten van de Boonk en de Schoolstraat en ten noor-
den van de Vordense Beek (exclusief het terrein van de
Decanije), inclusief industrieterrein Werkveld alsmede de
lintbebouwing langs de Ruurloseweg (tot aan de
Hamelandweg) en de Almenseweg.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland,
waarin goedkeuring wordt onthouden aan verschillende
passages in de voorschriften, bekrachtigd.

Vorden, 25 februari 1998.

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

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Wat hef CDA Morden wil?
Luister maandag 2 maart a-s. 20.00 uur

Streekrad/o Achterhoek FM
kabel 87.5, ether f05.4 FM

Eerste rij v.l.n.r.: Trudy Tolkamp, Rob van Overbeeke, Ria Aartsen, Wim Regelink, Gert Harmsen.
Tweede rij v.l.n.r.: Jan Klein Lenderink, Wim Wichers, Ab Boers, Arie van Voskuilen, Hans van
der Linden

EOCMARK31
2 Bos tulpen

2 Begonia's

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Elstar s kilo

Witlof 1 kilo

v*

6.
1?5

Zoute sla- snijbonen +*
1 pond uit het vat l •

7 soorten Paddestoelen
KOL DEN HOF 's Versmarkt

Perzikkwarkvlaai

W9.5nu

Witte broodjes

5halen *J betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Voor uw riool- en
regenwaterafvoer

buis*
hulpstukken

voordelige prijs
wordt thuis gebracht

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

O P E N
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

Ab Boers:
• Bereikbaarheid en her-

kenbaarheid politie;
meer blauw op straat

• Extra parkeerplaatsen
langs de bevoorradings-
weg

STEM L I J S T 1

CDA
Voor uw tuin

Vijverfolie
0,5 mm dik, 4-6-8 m breed

nu f 4,- per m2

ook 1 mm leverbaar
ook andere maten tegen meer-

prijs leverbaar.

Worteldoek
voorkomt doorgroei van onkruid

2 m breed f 1,90 per m2

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.
DATA:

28 februari - 21 maart - 25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• u i i t j i 1 ! ' , 1 gangen geserveerd
• een gok|e in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Kei|enborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Ria Aartsen:
• Een loket voor aanvragen

zorg, welzijn en wonen
• Resterend aantal bouw-

kavels met name uit-
geven aan jonge
Vordense starters

S T E M L I J S T 1

CDA



Visser Mode houdt Mode Info Dagen van 25 tot en met 28 februari

De lente begint bij Visser Mode
Herenmode
van

• Melka • Bush • V.I.P. «

Gross • Roberto Sarto «

State of Art • Passion «

Ledüb • Pierre Monee «

Cottonfield • Cioppa • Love

Visser-
M O D E

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden,tel.(0575)551381

De enige echte (échte)
groentenman in de regio
die alles in eigen snijkeuken
maakt.
Ook het adres voor kant en klaar maaltijden

échte.
Ntt»/

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17

De nieuwe coll<
is binnen

f>f> r* r j F F Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

hp Markt 2UUhem
Telefoon (0314} V? 06

Op zoek naar.. .goede muziek, een leuk cadeau, een geinige kaart, heel
veel speelgoed, iets voor in de huishouding, een mooi servies, knutsel
ideën, een tijdschrift cd rom enz. enz.

HUISHOUD-EN ^^ i j ̂ ?^F^? |̂ % ̂ ^KMAUDZ?E
SKHOP o U111 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Opruiming/uitverkoop

PB VAKMAN

BARGNDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59

hanglampen • tafellam-
pen • vloerlampen • lam-
pekappen • bureaulam-
pen • buitenlampen

Dit alles nu met

40% korting
Tevens Bosch elektrisch
gereedschap nu met kor-
tingen

tot 25%

Alles voor de jacht en schiet&port
,. Ruime keus in buksen, pistolen, richtkijkers, sportbogen,
, owJ/j/A jagersjassen, regenkleding, truien, kousen, hoeden, petten.

s«£j Meindl schoenen

«_i i d v e r-z o i-g i n g

Vorden. tel. (0575) 55 14 23

(). Nonlcn
'li-lpfoon (0073) 50 12 72

Het doet je
goed,
dat voel je
zowel voor dames als heren

w

Bij Visser Mode a d d e Burge-
meester Galleestraat 9 in Vorden is
de lente begonnen. Van woensdag
25 tot en met zaterdag 28 februari
houden Henco en Tineke Elbrink
zogenoemde Mode Infi^)agen waar
iedereen kennis kan ̂ ĉn met de
nieuwe voorjaarsmode.

Voor het eerst sinds lange tijd wordt
een terugkeer van romantiek voor-
speld, inclusief bloemdessins en trans-
parante jurkjes. Het lijkt een reactie op
de populaire 'minimale' mode die al
seizoenen lang het beeld bepaalt en
die ook de komende zomer nog een
grote rol zal spelen.

"In de herenmode zie je veel natuurlij-
ke stoffen en de kleuren zijn zachter
geworden. Er wordt met name veel met
de kleuren geel en groen gewerkt.
Verder is de herenmode vergeleken bij
vorig jaar veel stoerder ", vertelt Henco
Elbrink.

Ook in de vrouwenmode komen de
kleuren zachtgeel en zachtgroen weer
terug. Daarnaast veel sprekende volle
kleuren zoals marinewit en pastei-
groen. "De kleuren zijn wat aangedikt
maar de mode is wel heel sierlijk en
vrouwelijk gebleven. Verder kun je met
deze mooie volle kleuren veel meer
combineren", vertelt Tineke Elbrink.
Wat betreft de stoffen wordt er bij de
dames veel gewerkt met stretch- en
elastische stoffen. Met betrekking tot
de rokken valt het op dat deze weer
langer zijn: tot aan de enkel. Verder
doen blousejasjes het nog steeds erg
goed.

Ook op de kinderafdeling is er weer
veel nieuws te zien. Het valt op dat in
de kindercollecties zowel heldere als
gedekte kleuren gebruikt worden. Het
modeteam van Visser Mode staat al te
popelen om u de nieuwe collectie te la-
ten zien en ook de winkel is helemaal
in voorjaarssfeer.

Mocht u de komende week geen tijd
hebben om een kijkje te nemen dan
zijn er de komende maand nog tal van

modeshows waar u naar toe kunt gaan.
Zo worden er op donderdag 5 maart
drie modeshows gehouden waar de
trends & thema's voor het voorjaar '98
te zien zullen zijn. Tijdens deze dag
houdt Visser Mode een extra koop-
avond. De kindermodeshow is op vrij-
dag 13 maart. Maar liefst negen man-
nequins en dressmen in de leeftijd van
vier tot en met veertien jaar maken er
op deze avond een spetterende show
van. De toegang is gratis.

De seniorenshows zijn op donderdag
19 maart. In totaal zijn er drie shows. U
zult tijdens dag zien dat het in de mo-
de niet meer gaat om status of leeftijd,
maar om 'kleedmomenten'. Oftewel
men kleedt zich naar de gelegenheid:
sportief, comfortabel of chic. Dat gege-
ven levert ook voor senioren - dames én
heren - een heel levendig modebeeld
op.

Voor meer informatie of het reserveren
van een plaats bij één van de mode-
shows kunt u contact opnemen met
Visser Mode, Burgemeester Gallee-
straat 9 in Vorden, tel. (0575) 55 13 81.

Evenemen-
ten in
Voiden
24, 31 mei en l juni: openstelling
van tuinen De Wiersse.
12, 13, 19 juli: openstelling tuinen
De Wiersse.
16 t/m 18 juli: kermis en braderie.
7 en 8 augustus: Beachparty.
9 augustus: koetsentocht.
22 en 23 augustus: Willem Kuyper
Jeugdvoetbaltoernooi w Vorden
23 augustus: Country Living Fair.
25 oktober: openstelling tuinen De
Wiersse.



N
Speelgoed- en cadeaushop Sueters in Vorden van alle markten thuis:

Van Marco Borsato tot cd-rom's

Speelgoed-, huishoud-en kadoshop
Sueters aan de Dorpsstraat 15 in
Vorden is van alle markten thuis. In
dit artikel gaan we uitgebreid in op
de grote hoeveelheid cd's, cd-rom's,
mc's en video's die Sueters ver-
koopt.

Tegenwoordig wordt muziek vaak afge-
speeld via de cd-speler. Door verbeterde
apparatuur wordt door volwassenen de
me weinig meer gebruikt. Kinderen
daarentegen kopen nog wel steeds mc's
voor hun casettespeler. Bij Sueters heb-
ben ze dan ook een ruime keuze aan
kinder-mc's.
Verder heeft Sueters een grote collectie
cd's. Eigenlijk is alles op het gebied van
de Mega Top 100, de Album Top 100, de
cd-single Top 20 en de verzamel Top 20
aanwezig. De cd die het op dit moment
nog steeds er goed doet is het laatste al-

.bum van Marco Borsato: De Waarheid.
En laten we vooral ook niet de klassie-
ke cd's vergeten en de New Age cd's.
Ook Achterhoekse bands als Normaal,
Boi Foi Toch en de Jan Ottink Band zijn
nog steeds uiterst populair.
Wat ook bij de muziek hoort is de vi-

deo. S p e b e d - en kadoshop Sueters
heeft een uitgebreide collectie kinder-
video's. De grootste topper hierbij is de
nieuwste Walt Disney klassieker
'Assepoester'. Deze is 18 februari uitge-
komen. Egi echte aanrader.

CD-ROM's
Helemaal in spelend op het computer-
tijdperk is de cd-rom. Niet voor de cd-
speler maar voor op de computer met
cd-rom aansluiting. Sueters heeft een
uitgebreide collectie cd-rom's op het
gebied van spelletjes, hobby, erotiek en
educatieve cursussen zoals binnen-
huisarchitectuur, talen en Window' 95.
Er zijn al cd-rom's voor kinderen vanaf
3 jaar.
Mocht de firma Sueters een bepaalde
cd-rom niet op voorraad hebben dan
bestaat er de mogelijkheid om deze te
bestellen. Meestal zijn de cd-rom's dan
twee dagen later binnen en kunt u ze
dan ophalen.

Speelgoed-, huishoud- en kadoshop
Sueters is gevestigd aan de Dorpsstraat
15 in Vorden, tel. (0575) 55 3,5 66.

Prijspuzzel
Elke maand verschijnen in Contact de pagina's 'Vizier op Vorden'. In deze
pagina's is ook een puzzel opgenomen welke u in staat stelt een Rabo-reis-
cheque te winnen met een waarde van f 500,-

Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's 'Vizier op Vorden' zijn losse letters verbor-
gen. Zoek deze op en zet ze in de goede volgorde. Er ontstaat nu een spreuk.

Oplossing nr. 2

De oplossingen moeten worden ingezonden vóór 13 maart 1998
naar:
• Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Eliesen Electro, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
• Lammers Mode, Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
• Kapsalon Marianne, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
• Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Wilbert en
Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18. VordenDorpsstraat 18. Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

öWfV1^

daqverse rauwkostsaladesstaat bekend om z'n
van de firma Otten uit Devehrcr

Nu bij aankoop van 1 pak bistro krieltjes of bistro schijfjes

1 pak lentesaladea 200 gram van 2,99 voor 0,99

IE5EN
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
Tel. (0314) 68 13 78

DEZE WEEK
bij inlevering van deze bon: ei-

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575)44 12 64
VORDEN^opsstraal 8 lel. (0575) 55 10 00
ZUT?HE|̂ f̂cwstad 45 tel (0575) S4 32 02

SHARF» MAGNETRON

lommers
MODE
L I N G E R I E

J?
BLEUMINK

1 TWEEWIELERS
*^ VERKOOP - VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant

Sparta-met

Zutphcnseweg 29
Vorden

Telefoon
(0575) 55 19 71

3*-

n

WAARDEBON

GMG of Bobike

voor

De nieuwe collectie
potterie, glaswerk,
zink en rieten manden
is binnen.

Wij hebben 250 m' voor u klaar staan

Ruurloseweg 65a, Vorden, telefoon (0575) 55 36 71

bodega

1 Jmttoffelt je Dorpsstraat 34, Vorden
Telefoon (0575) 55 17 70

GAAT U TROUWEN? Bespreek tijdig de sfeervolle zaal van bodega 't Pantof-
feltje in Vorden .'t Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving. Bekend om z'n
uitstekende keuken. En natuurlijk kunt u blijven kiezen tussen gratis oldtimer of
bruidstaart. Voorkom teleurstelling. Dus kom op tijd aan voor een vrijblijvend
gesprek.

Aan het eind van het eerste kwartaal (eind maart) wordt uit de goede oplos-
singen één winnaar getrokken. Hoe vaker u meedoet, hoe groter uw kans op
winnen wordt. Veel succes!

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Rabobank, VOV en Drukkerij
Weevers.

Ingezonden door:



Recordaantal deelnemers aan carnavalsoptocht:

De Sjonnies bezorgen Vorden carnavalsvirus
Met De Sjonnies als hoofdact en
Bakkerij Manschot in het voorpro-
gramma kon de zaterdagavond voor
carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers eigenlijk al niet meer kapot. En
dat bleek ook wel tijdens de eerste
avond van het carnaval in residen-
tie De Herberg, want het openings-
bal trok ruim driehonderd bezoe-
kers. "We hebben de laatste jaren
nog nooit zoveel bezoekers op de
zaterdagavond gehad. Alles bij el-
kaar dus een uitstekende start van
vier dagen onvervalst carnaval in
Vorden", aldus President Henk
Groenendal na afloop van het ope-
ningsbal.

Het carnaval in Vorden ging voor De
Deurdreajers van start op vrijdag 20 fe-
bruari, 's Ochtends brachten Prins
Dennis en zijn gevolg een bezoek aan
de Openbare Basisschool, De Vordering
en De Garve. Bij de laatst genoemde
school stond de hele dag in het teken
van het thema 'Feest'. De afgelopen we-
ken heeft dansconsulente Dinie van
Rossum van het Steunpunt Kunst-
zinnige Vorming in Doetinchem het
vak dansante vorming gegeven in de
acht groepen van De Garve. Op vrijdag-
ochtend hielden alle groepen hun
eindpresentatie. Volgens docent Jan
Marijnissen van basisschool De Garve
leren de kinderen door middel van de-
ze lessen zich uit te drukken in een
dans. "Verder sluit het thema naadloos
aan bij de carnaval", aldus Marij nissen.
En daar had hij gelijk in, want aan het
einde van de ochtend werd er met de
hele school een alternatieve polonaise
gedanst.
Op vrijdagmiddag werd door Prins
Dennis de oudste en jongste inwoner
van de gemeente Vorden bezocht. De
jongste inwoner was op dat moment
Martij n Knoef, zoon van Erik en Ina
Knoef van de Burgemeester Gallee
straat. De oudste inwoner van Vorden
is de heer W. Steenblik uit Delden.
Steenblik vierde het afgelopen jaar zijn
honderdste verjaardag. Verder werd tij-
dens de eerste dag van het carnaval in
Vorden de uitslag van de etalagewed-
strijd bekend gemaakt. Evenals vorig
jaar ging de beker naar Foto
Willemien.

Deurdreajersdarp
Eén van de hoogtepunten van het car-
naval is elk jaar weer de sleutelover-
dracht op het gemeentehuis. Tijdens
deze bijeenkomst op zaterdagmorgen
in de raadszaal van het gemeentehuis
had President Henk Groenendal een
verrassing in petto voor het voltallige
college en gemeentesecretaris Van
Vleuten. Hij bood het viertal een na-
melijk een boerenkiel aan in de kleu-
ren van de gemeente Vorden.
Vervolgens ging Groenendal in op de
nieuwjaarstoespraak van burgemees-
ter. "In deze toespraak kwam uw liefde
voor Vorden sterk naar voren. U deed
dit door middel van het volgende ge-
dicht: Vorden in wintertooi, Vorden in
lentetooi, Vorden in zomertooi, Vorden
in najaarstooi, Vorden is altijd mooi'. Ik
vind dat u uw eigen gedicht met het
aanbreken van de carnaval wel kunt
aanpassen want ook in carnavalstooi is
Vorden uniek en mooi. Wat ik alleen zo
jammer vind is dat wij met de komst
van de publicatieborden van de ge
meente Vorden niet meer ons eigen
bord met het opschrift 'Deurdreajers-
darp' mogen plaatsen bij het begin van
de bebouwde kom. Daarom zou ik
graag willen vragen of u voor de carna-
val svereniging een uitzondering wilt
maken. Want met een dergelijk bord
aan het begin van het dorp is Vorden in
carnavalstooi extra uniek en extra
mooi".

Hierna was het woord aan Prins
Dennis die in zijn speech zijn verkie-
zingscampagne uit de doeken deed.

Prins Dennis Jansen vertelde de aanwe-
zigen in de raadszaal dat hij zich op de
valreep had ingeschreven voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van woens-
dag 4 maart. De J^rtij 'Kansen met
Jansen' heeft bij c^P^erkiezingen lijst
11 geclaimd. In zijn toespraak pleitte
Prins Dennis voor het afschaffen van
de stemmachine. "Wij vinden het be-
langrijk dat de kiezer het op 4 maart
weer ouderwets gemakkelijk krijgt.
Want ik heb het idee dat lang niet ie-
dereen in de gemeente Vorden zit te
wachten op dat ingewikkelde knop-
pensysteem dat de vorige keer werd ge-
bruikt. Want stel je nu eens voor: Je
komt net na het werk - dus vlak voor
sluitingstijd - café Eskes binnen - er was
gelukkig nog net een plekje vrij op de
parkeerplaats - en je ziet links zo'n hy-
permoderne computer staan met abso-
luut meer dan 11 knoppen terwijl er
maar vijf partijen zijn en rechts daar-
naast zit het opperhoofd van het stem-
bureau: WD-raadslid Rinus Pelgrum
inclusief klompen en zingende zaag.
Dan is het toch logisch datje in de war
raakt en je weer gewoon terug verlangt
naar het papier en het rode potlood en
de ouderwetse melkbus. Dus ons mot-
to zal dan ook zijn: "Wie het potlood
niet eert, is de computer niet weerd".

Hierna deelde Prins Dennis I zijn per-
soonlijke onderscheidingen in de vorm
van een rood potlood uit aan burge-
meester Kamerling, de wethouders
Aartsen en Mulderije en gemeentese-
cretaris Van Vleuten. Vervolgens richt-
te de prins zich tot burgemeester
Kamerling. "Al met al heb ik het idee
dat ik niet te kort door de bocht ben ge-
gaan en mijn partij helemaal klaar is
voor de verkiezingen. Ik zal uw nieuws-
gierigheid niet langer op de proef stel-
len, want het gebruikelijke overhandi-
gen van het persoonlijke cadeau staat
natuurlijk nog op het programma. Uit
het KPMG-rapport bleek dat het college
van B en W moeite heeft deze wereld-
stad Vorden te besturen en zelfs de stu-
ring binnen dit trio blijkt niet altijd
een eenvoudige opgave. Ook de nieuw-
jaarsspeech van u bleek een bochtje te
ver en daarom geef ik u hierbij een

nieuwe kans, een cadeau waarmee u
ook thuis kunt oefenen", aldus Prins
Dennis die burgemeester Kamerling
een stuur aanbood.

Suffertje 9
Burgemeester E.J.C. Kamerling kon de-
ze grap van Prins Dennis wel waarde-
ren. Kamerling begon zijn eigen toe
spraak met het feliciteren van Presi-
dent Henk Groenendal die op deze dag
zijn 51e verjaardag vierde. De burge-
meester bood Groenendal een bordje
aan met het opschrift 'Kasteel'. "Ik stel
voor dat u dit bord een mooi plaatsje
geeft in De Herberg. Op die manier
weet iedereen voortaan nog beter waar
je moet zijn met de carnaval", aldus de

heer Kamerling. Tijdens de bijeen-
komst op het gemeentehuis bleek dat
de burgemeester zijn huiswerk uitste
kend gedaan had en zelfs op de hoogte
was van de trouw- en verhuisplannen
van de prins. Het stuur dat hij even
daarvoor van Prins Dennis kreeg, had
echter nog geen goede uitwerking op
de speech van Kamerling want door
Weekblad Contact het plaatselijke
suffertje te noemen ging hij net weer
even iets te kort door de bocht.

Optocht
De carnavalsoptocht kende maar liefst
21 deelnemers. Naast de malletband
van Sursum Corda en de harmonie van
Concordia deed er ook een showband
uit Velp mee aan de optocht. In de ca-
tegorie 'Wagens' ging de eerste prijs
naar de dames van voetbalvereniging
Vorden. Het gaat hier om een vriendin-
nenclub waarvan de meeste dames ge
trouwd zijn of samenwonen met een
speler van het eerste elftal van W
Vorden. De dames hadden zich ver-
kleed als Sorbo-girls. Met de kreet "De
Sorbo moet naar Duiven uitwijken en
Vorden heeft het nakijken" staken ze
hun ongenoegen richting de gemeente
over het vertrek van Sorbo naar Duiven
niet onder stoelen of banken. Op de
tweede plaats eindigde de wagen van
de optochtcommissie. Zij reden in de
optocht mee met een groene caravan
en waren allemaal verkleed als Koos
Grandioos. Voor de mensen die het nog
niet weten: dit is de nieuwste creatie
van André van Duin. Op de derde
plaats eindigde P. van der Ligt uit
Zutphen die de komst van Koningin
Beatrix naar de Hanzestad op 30 april
had uitgebeeld.

Bij de loopgroepen behaalde de illegale
stokerij van Gerald Veldscholten en
Bert Krabbenborg de eerste plaats. De
tweede plaats was voor de groep van
Dick Buunk. Samen met enkele vrien-
den deed Buunk mee onder de naam
The Nice Girls. Alle heren waren voor
deze gelegenheid verkleed als girls en
reden de optocht op zogenoemde be
hendigheidsfïetsen. De derde plaats
was voor Reina Groenendal en Lieneke
Visscher die verkleed als varkens mee
liepen in de stoet. Door middel van het
spandoek "Aan ons hebben ze de pest
niet" legden ze het verband met het
nog altijd actuele thema "Varkenspest".

Het college van B en W en gemeentesecretaris Van Vleuten werd

door de carnavalsvereniging in een boerenkiel gestoken.

Voor meer foto's van het carnaval in Vorden zie de internetsite van

Weekblad Contact; http://www.weevers.nl.contact



KWALITA 33 witman
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

A.s. woensdag
de gehele dag

gesloten.

Urticö Q<? VA/^pranc;

Reeoordweg 2, tel.: (0575) 55 42 02
Van eigen bedrijf deze week,

opnieuw in productie:
Magere kwark

f 3,25 per pot van 350 gr.
f 4,25 per pot van 500 gr.
Heerlijke rookworst

Frisse winterpostelein
en nieuwe aanvoer van smeerkaas:

naturel f 3,25
met kruiden f 3,45

winkel open: dinsdag, donderdag en zater-
dag van 9.00 tot 12.30 uur

en vrijdags op de markt

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Auto +

Motor +

Aanhanger E > B

Theorie-opleiding op CD-I

Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Mag ik mij voorstellen?
Ik ben een jong dynamisch hoveniersbedrijf,

die werkt tegen een betaalbaar uurtarief van f 45,-.
Tevens werk ik op basis vanjaarcontracten om uw tuin

het gehele jaar door te onderhouden.
Bij aanleg van complete tuinen wordt van tevoren

een prijsafspraak met u gemaakt
zodat u precies weet waar u aan toe bent

• tuinaanleg • onderhoud • groenvoorzieningen
• sierbestrating • herbestrating • tuinafrastering

•advies tuinaanleg

Lekkebekje 4 - 7251 JN Vorden
Telefoon (0575) 55 34 48 b.g.g. 06-51 14 80 66

^@G

V O O R J A A R S K R I E B E L S

y E en n i
lente

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

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



Richard ten Pas nieuwe prins in Kranenburg

Het leek zaterdagavond net alsof de
bekende illusionist Rosta Rostelli
naar de Kranenburg was gekomen.
De nieuwe prins en adjudant in
Kranenburg kwamen namelijk te-
voorschijn uit een diepvries waar
even daarvoor twee bestuursleden
van het comité Kranenburgs Carna-
val in verdwenen waren. Wat de
meeste aanwezigen niet wisten was
dat er in het podium van Gasterij
Schoenaker een kleine souffleurs-
ruimte zit. Via deze ruimte wisten
de twee bestuursleden ongemerkt
de diepvries te verlaten en werden
hun plaatsen ingenomen door
Prins Richard ten Pas en adjudant
Marcel Dekkers.

Het carnaval in Kranenburg ging van
start op vrijdag 20 februari. Met als ti-
tel "Plankenkoorts in het café" hield
het Comité Kranenburgs Carnaval op
deze avond een playback- en sound-
mixshow die op vakkundige wijze aan
elkaar gepraat werd door Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen. Nancy
Rust won de playbackshow bij de jeugd
en mocht de wisselbeker in ontvangst
nemen die door de Vordense dialect-
band Kans Bendjen beschikbaar was
gesteld.
Bij de volwassenen was de eerste prijs
voor Marietje Schmitz en Huub Bos die
op uiterst overtuigende wijze het num-
mer "Paradised^ the Dashboardlight"
van Meat Loafvertolkten. Als enige

deelnemer aan de soundmixcompeti-
tie werd Marieke Besselink automa-
tisch uitgeroepen tot winnaar. Marieke
Besselink werd tijdens haar optreden
begeleid door de gitarist Stef Wueste-
nenk.

Tevreden
Over de publieke belangstelling had
het Comité Kranenburgs Carnaval niet
te klagen. "Op vriidagavond was het
café helemaal vol en ook over de zater-
dagavond zijn we niet ontevreden. Er
waren toch zeker zo'n tweehonderd
mensen op ons gekostumeerde bal en
het was hartstikke gezellig. Dus wat
wil je nog meer", aldus bestuurslid
Bertus Pellenberg.

Op zondagmiddag stond er een kinder-
optocht op het programma met mede-
werking van blaaskapel "De Schadden-
stekkers" uit Ruurlo. Afgezien van een
'spatje' regen verliep deze optocht
goed. Hierna werd de jeugd vermaakt
met kindertheater verzorgd door
"Theater Fiets". En dat ging er in als
koek, want de kinderen reageerden
zeer enthousiast.
Voor de volwassenen was er zondag-
middag een ouderwets café-carnaval
waar de karaokewedstijd ook dit jaar
weer niet ontbrak. Evenals bij de kin-
deren in de zaal was er in het café 's
middags ook nog een optreden van
Steven Paul. Alles bij elkaar dus een ge-
slaagd carnaval in Kranenburg.

Evangelisatiecommissie
start met nieuwe cursus
In de maanden maart en april houdt
de Interkerkelijke Evangelisatie Com-
missie een nieuwe cursus. Ditmaal is
gekozen voor het onderwerp "Huwe-
lijk, gezin en opvoeding". De cursus be-
staat uit zes avonden. Aan de hand van
een lezing op de videoband door des-
kundigen wordt er in groepjes nage-
praat. De cursus wordt gehouden in De
Voorde en heeft plaats op de woens-
dagavond. De cursusavonden zijn op 4,
11 en 25 maart en l, 8 en 22 april. Voor
meer informatie en opgave kan men
contact opnemen met Carolien Brou-
wer, tel. 55 10 60.

Iedereen telt

Wilt een sociale en rechtvaardige verdeling van
beschikbare middelen?

Wilt u een beter evenwicht tussen individualiteit en
solidariteit?

BLIJF DAN OP 4 MAART NIET THUIS

STEM PvdA lijst 3

HVG Linde
Vorige week dinsdag vertrok een bus
met dames van de vrouwenverenigin-
gen Linde, Medler en Vorden richting
Bovenkarspel om de West-Friese Flora
te bezoeken. Een lust voor het oog was
de verscheidenheid aan bollen. Tulpen
in de fraaiste kleuren met en zonder
franje. Verder veel lelies, irissen, kro-
kussen en narcissen. Prachtig waren
ook de bloemstukken die groots opge-
steld stonden. Daarbij werd de sfeer
van Indonesië aangehaald, zij het wat
matig. Omdat het bijzonder druk was,
werd al schuifelend de huishoudbeurs
en veiling bekeken. Dankzij iedereen
die mee is geweest was het een ge
slaagd dagje uit.

De Zonnebloem houdt
zaterdag 28 februari
braderie in't Jebbink
De Zonnebloem houdt op zaterdag 28
februari een grote braderie in sporthal
't Jebbink. Enige tientallen standhou-
ders zorgen voor een keur aan hobby-
artikelen, oude ambachten en kunst-
nijverheid. Er zijn gedurende de hele
dag doorlopend muziek- en dansvoor-
stellingen. Verder zijn er drankjes en
hapjes te koop en wordt er een reis ver-
loot die door de Rabobank beschikbaar
is gesteld. De toegang is gratis en er is
verpleegkundige hulp aanwezig.

Erik Buursma winnaar in de A-klasse:

Stephan Braakhekke wint clubtrial
Zaterdagmiddag opende de Vor-
dense motorclub "De Graafschap-
rijders" het seizoen met de traditio-
nele trial, zowel voor regio-rijders
alsmede de clubtrial. Bij de regio-
trialisten ging de zege in de A-klas-
se naar Erik Buursma uit Erp, ter-
wijl Stephan Braakhekke de club-
trial won.

In totaal kwamen er 49 trialrijders uit
de regio Oost en Noord Nederland aan
de start. De Graafschaprijders nam
deel met 13 coureurs. Bij het uitzetten
van de 8 non-stops had de VAMC de
hulp van Dick en Michael Bogchelman.
Vanaf dit seizoen kan weer met recht
gesproken worden van non-stops om-
dat het trialreglement van de KNMV
niet meer toestaat om in de trial proef
stil te staan! De deelnemers moeten
dus continue rijdend het parcours af-

leggen. De deelnemers moeten dus
continue rijdend het parcours afleg-
gen.De KNMV hoopt hierdoor dat de
drempel om de trialsport te gaan be-
drijven lager komt te liggen. De non-
stops kunnen nu eenvoudiger worden
afgelegd, waardoor je niet direkt een
motor-tovenaar behoeft te zijn om aan
deze sport mee te doen. De regiorijders
moesten het parcours met de 8 non-
stops vier keer afleggen. De clubrijders
van de VAMC twee keer.

Na afloop was er voor hun een afslui-
tende crossproef met tijdopname. De
tijd werd verrekend met het aantal
strafpunten van de non-stops. Na af-
loop waren de deelnemers zeer te spre-
ken over de omstandigheden in het
"Groot Veld" waar de trial werd verre-
den. Voorzitter Joop Wuestenenk reikte
de prijzen uit.

Uitslagen
De uitslagen van de trial waren als volgt:

A-Klasse; l Erik Buursma, Erp 18 strafpunten; 2 Henk Rebel, Nunspeet 60; 3
André Westerink, Nunspeet 63.
B- Klasse: l Gerrit Westerink, Nunspeet 29; 2 Lambert Polinder, Nunspeet 33; 3
Anne Buursma Erp 36 strafpunten.
C-Klasse: l Hans Turksma, Oldebroek 23 strafpunten; 2 Werner Tippke,
Stadlohn(Duitsland) 26; 3 Dik Lambrechts, Duiven 27.
D-Klasse: l Wilco de Roos, Harskamp 18 strafpunten; 2 Hans Vos, Uden 30;3 A.
Warners, Assen 37.

Fietsen: l Rik Koekoek, Hoogeveen 6 str.; 2 Nick Weiss, Stadlohn 15; 3
Sebastiaan Ottinger, Stadlohn 18 strafpunten.

VAMC leden: l Stephan Braakhekke 62,4 strafpunten; 2 Hennie Wullink 64,8; 3
Marcel Bulten 67; 4 Gerben Vruggink 68,2; 5 Erwin Plekkenpol 70,4 strafpun-
ten.
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Dutch Open motortrial Zelhem
Op l maart houdt de Zelhemse Auto
en Motor Club een Dutch Open Trial
meetellend voor het Nederlanse kam-
pioenschap. Met de spectaculaire 2-
daagse kampioenstrial in november
1997 nog maar nauwelijks achter de
rug zal deze wedstrijd de eerste zijn
van het trialseizoen 1998. Evenals de
voorgaande malen belooft deze wed-
strijd weer een waar spektakel te wor-
den voor het publiek.

Trial is een takt van motorsport welke
waarschijnlijk de moeilijkste maar zeker
de langzaamste takt van motorsport is.
Trial zouden we kunnen omschrijven als
het rijden met een daarvoor speciaal ont-
worpen motorfiets over natuurlijke en
kunstmatig opgeworpen hindernissen
waarbij de behendigheid in het vinden
van de juiste balans de graadmeter is om
een minimaal aantal strafpunten te krij-
gen. Trial is een sport waarbij concentra-
tie, machine- en lichaamsbeheersing
voorop staan. Om het prestatie element
in de trialsport te uitdrukking te bren-
gen zijn een aantal hindernissen (zgn.
non-stops) in de route opgenomen. De
hindernissen worden met een nummer
aangeduid en bordjes geven het begin en
eind aan. De trialrijder dient binnen dit
d.m.v. lint afgezette gebied de hindernis
te nemen. Zodra de as van het voorwiel
het bordje begin is gepasseerd, is de rij-
der aan de non stop begonnen en kan hij
strafpunten oplopen.

Het blijft voor de rijder dus zaak zo wei-
nig mogelijk strafpunten te behalen, om
in de eindrangschikking hoog te kunnen
eindigen. Spectaculair is de manier

waarop een hindernis dient te worden
genomen en het vinden van de juiste ba-
lans tussen rijder en motor moet worden
gevonden om geen "voetje" te halen. Een
"voetje" wordt al snel gezet om een ba-
lans te vinden tussen motor en trialist.
De Zelhemse Auto en Motor Club mag
binnen trialend Nederland gezien wor-
den als de toonaangevende club. Deze
positie heeft de ZAMC zich afgedwongen
door een perfecte organisatie op grond
van jarenlange ervaring en mede door
de aandacht welke de ZAMC besteed een
de non-stops. Ruime maar moeilijk non-
stops en spectaculair opgezet voor het
publiek. De ZAMC mag zich verheugen
op een prettige samenwerking met de
Regio Achterhoek waardoor het moge-
lijk is deze attractieve non-stops te reali-
seren. Ook aan de entourage rondom de
wedstrijd wordt door de vereniging veel
aandacht geschonken.

De trial op l maart zal bestaan uit 10
non-stops welke 4 keer verreden moeten
worden. De non-stops hebben een zeer
uiteenlopend karakter hetgeen veel af-
wisseling biedt aan rijders en publiek.
Aan hoogteverschil is op het trialterrein
geen gebrek. Opstappen van 2 meter zijn
geen uitzondering. Samen met o.a. riool-
buizen, boomstammen, spoorbielzen
etc. leidt dit tot perfecte hindernissen.

U kunt het trialterrein vinden door van-
uit het centrum van Zelhem de pijlen te
volgen. Iedereen die een hoog staaltje
van motorsport wil aanschouwen is van
harte welkom in Zelhem. Trial is een
kijksport voor het hele gezin en voor de
toegangsprijs hoeft u het namelijk niet
te laten want het is namelijk gratis.

Zondag 1 maart in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11
van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang f 10,-

Info: de Phoenix, telefoon (0314) 3418 07

\

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

BLOEMENDAAL &WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Voor een optimale advisering en begeleiding
door deskundige medewerkers t.a.v. uw

belastingaangifte 1997
kunt u op de volgende avonden weer bij ons
terecht:

woensdagavond 4 maart

woensdagavond 11 maart

woensdagavond 18 maart

woensdagavond 25 maart

tussen 18.30 tot 20.30 uur

Vergeet u niet de waardebepaling van de ge-
meente m.b.t. uw eigen woning mee te nemen.
(Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

^ycomp bv
ffl bercompounds

zoekt voor haar productie-afdeling

2 raige
gMotiveerde
productiemedewerkers

Tel. inlichtingen bij mevr. J.C. van Kranenburg-Cribbelier
Telefoon (0575) 55 40 66

Of een briefje met uw gegevens aan:
Polycomp bv, Postbus 57, 7250 AB Vorden

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0314) 62 31 98
b.g.g. 06-53405682

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U levert ons uw floppy aan en wij zorgen
dat het op tijd voor u geprint wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - E-nwll: info«w*«v«ra.nl - ISDN 661329

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de -gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 9 feb. t/m zondag

ISfeb. 1998.

Bij een
jaarverbruik
van:

HO id
1000 Ml
1200 M]
1400 M3
1600 M3
1100 Ml
2000 MS
2200 M 3
2400 M3
2600 M3
•OOM]
3000 M3
3300 M3
MOOMl
3900 M3
4100 Ml
4900 id
5000 M3
5900 M]
«00 M!

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

18 M3
22 M3
27 M3
31 M3
36 M3
40 «3
44 M3
49 M3
53 M3
58 M J
62 M3
67 M3
73 M3
80 M3
87 M3
93 M3

100 «3
111 M3

122 M3
133 M3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

363 M 3
452 M3
544 M3
633 M3
724 M3
813 M3
904 M3
994 M 3

1084 M3
1173 M3
1266 M}
1355 M3
1491 u3
1628 M 3
1764M3
1897M3
2034 M3
2260 M3
2486 M3
2712 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de inde

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548



Aad's Woodshop start
woensdag 4 maart
met winkel in Zelhem
Aad en Jannie van der Kraan uit
Zelhem openen op woensdag 4 maart
hun eigen winkel: Aad's Woodshop.
Deze winkel is gevestigd naast Albert
Vels Woninginrichting aan de Hum-
meloseweg 46b in Zelhem.
Alle spullen die Aad en Jannie van der
Kraan in hun winkel verkopen zijn van
hout. Je kunt het zo gek niet bedenken:
houten speelgoed, houten spelen, hou-
ten woondecoratie en houten gebruiks-
artikelen. Ongeveer een kwart van wat
er in de winkel staat is door Aad van
der Kraan zelf gemaakt. De andere
spullen zijn allemaal ingekocht.
"Kwaliteit staat bij ons voorop", zegt
Aad van der Kraan. "Wij kopen onze
spullen dan ook uitsluitend in bij goe-
de leveranciers".
Het is inmiddels alweer 2,5 jaar gele
den dat Van der Kraan begon met het
maken van houten duwkarren, pop-
penwagens, schommelwiegen, loop-
fietsjes, poppenhuizen en garages. "Ik
zat in de WAO en het eigenlijk alle-
maal als hobby begonnen. De afgelo-
pen jarenstonden Aad en Jannie van
der Kraan met hun spullen op de
markt. "Op dinsdag en zaterdag staan
we in Doetinchem, op woensdag in
Dieren, op donderdag in 's-Heerenberg
en op vrijdag in Gendt. Voorlopig blij-
ven we op de markt staan. Dat gaat
mijn vrouw doen. En ik richt me op de
winkel", legt Aad van der Kraan uit.

Restaurant 't Wapen
van 't Medler bezig
met grote verbouwing
Café-restaurant 't Wapen van 't Medler
is eind januari gestart met een grote
verbouwing. Aanleiding voor deze ver-
bouwing is het fietspad dat straks tus-
sen Kranenburg en Ruurlo wordt aan-
gelegd. "Met de aanleg van het fiets-
pad raken wij straks onze parkeer-
plaatsen aan de voorzijde van het res-
taurant kwijt. Voor mensen die wat
moeilijker ter been zijn, is dit niet pret-
tig. Daarom hebben wij besloten om de
ingang te verplaatsen naar de achter-
kant van het pand waar ook de par-
keerplaatsen zijn. In totaal komen er
twee ingangen. Eén aan de zijkant voor
het café-restaurant en één aparte
hoofd-ingang voor de zaal. Het voor-
deel van deze tweede ingang is dat de
mensen die een feest of bruiloft heb-
ben niet meer door het restaurant hoe
ven te lopen", aldus eigenaresse E. ten
Have van 't Wapen van 't Medler.
De verbouwing wordt in fasen uitge-
voerd. "Op dit moment zijn ze nog met
de achterkant van het gebouw bezig.
Naast een nieuwe ingang hebben we er
voor gekozen om ook de toiletten te
vernieuwen. Eind februari is het café-
restaurant aan de beurt. We gaan het
restaurant-gedeelte dan zolang ver-
plaatsen naar de zaal aan de achterzij-
de van het pand. De mensen kunnen
dus de komende weken nog gewoon
komen eten bij ons. Vanaf vrijdag 6
maart gaat in verband met de verbou-
wing echter ook onze keuken voor vier
weken dicht. Het is de bedoeling dat
onze keuken op zondag 5 april weer
open gaat en de mensen dus weer kun-
nen komen eten. Tenslotte krijgen we
er ook een hele nieuwe serre bij die
onderdeel gaat uitmaken van het res-
taurant. Deze serre moet half april
klaar zijn", legt Ten Have uit.
Om teleurstellingen te voorkomen
raadt eigenaresse E. ten Have iedereen
die begin april wil komen eten aan om
van te voren te bellen. "Bij een verbou-
wing weet je het maar nooit. Het kan
altijd een paar dagen uitlopen. Maar
het mag duidelijk zijn dat we in het
paasweekend van half april weer volop
open zijn".

MET VOLOP UNIEKE STUNTPRUZEN
Profiteer van deze unieke gelegenheid Tf^^T ^kA^ E L
en maak dus uw voordeelkeus uit: _ _ /

• Hoeslakens
Dekbedden

• Dekbedovertrekken
• Baddoeken enz.
Veelal in de kleuren wit en ecru

PAK DIRECT
VOORDEEL

NUHET KAtj LiiToLux
BEDSHQP DE DUIF

Nieuwstad 44-48, Zutphen , Tel. 0575-512816

• ;

6 halen
4 betalen!

24 halen
16 betalen!*

72 halen
40 betalen!'

Deze week hoeft u bij aankoop van
drie flessen Domaine de \a Dournie
-een volle rode wijn uit de Zuid Franse

St. Chinian- er maar twee te betalen! Voor de liefheb-
bers van witte wijn nebben wij een frisse droge wijn uit
öaumur. Ook voor deze geldt, drie halen = twee betalen!

L l TB R F L E E N

DOMAINE
de \a DOURNIE

St. Chinian

SAUMUR
Kalmoes
Beerenburg

-*/^
f 2

Famous Grou&e
Scotch Whisky

van toepassing op afgebeelde wijnen

i Henkes ">•*95 $
\ Jonge Jenever ^ l " | Pa&soa
Dujardin OY9? i | Smirnoff
Vieux Blauw ^l l | Vod ka

fYfjwtnzljn V Jf
afliaalprijzon

2695

2995

GULLE

BOTTELIER
GULLE 30TTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN
Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl
R u i m en vrij parkeren - Gratis bezorgen



BOUWMATERIALEN

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

IFINN l»1**?kareha

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

THEO TERWEL I
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Mode
voor

de
vrouw

van
lommers

MODE

L I N G E R I E

Banden, velgen, uitlaten, accu's,
schokdempers, APK e.d.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
AUTOBAHDfH

Onze prijzen zijn altijd .inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

Natuurlijke geneeswijzen c

• Energetische therapieën

Massage

Josine Ruiter
Natuurgeneeskundig therapeut Jf

Varsselsestraat 6 £
7021 MV Zelhem £

Tel. (0314) 62 37 19

WERELD-AANBIEDING
KOOP NU EN BETAAL PAS NA DE WK-FINALE

ELECTRO
WORLD

EEN
DUIDELIJKE

ZAAK

Deskundige
voorlichting

Gratis
thuisbezorgen

Eigen
technische

dienst

ECONOMY
personal

Stffib*

deorecorder

SE N EC RO
BAAK Zutphen-Emmerikseweq 46
VORDEN' Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45
'Bang & Olufsen dealer

tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

ELECTRO WORLD, EEN VOORDELIGE ZAAK!
Van toepassing /ijn de Algemene Voorwaarden Eteclrolechnische Detailhandel (AVED). vastgesteld door Uneto. die on ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag
onder nr. 114/1996 Ier inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosiekx>s ruiten worden toegezonden Prijs- en modelwijzig»>gen voorbehouden,- Afbeeldingen l
afwijken ten opzicht van de opgegeven typenummers. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Ook nieuwsgierig n<wr onze wi

Kpm naar de opening op
woensdag 4 maart

tussen 14.OO en 1Q.OO
met o.a.-. leuke openingsaanbiedingen

knabbel en MM. de "ik ben er geweest muur'.
finderen gaan niet met lege handen naar huis.

Dus groot en klein weten waar ze 4 maart moeten zijn1.

Aad's Woodshop
Hummeloseweg 46 b
7O21 K.H Zelhtm M. O514.624Ö7O

Administratie- en belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur

Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

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

Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve dienstver-

lening.

• verzorging financiële administratie midden- en kleinbedrijf en agrariërs

• mineralenadministratie

• loonadministratie

• samenstellen jaarstukken en tussentijdse rapportage

• verzorging alle belastingzaken

• deskundige adviezen

• bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van uw belastingaangiften houden wij extra zittings-
avonden op woensdag 4, 11, 18 en 25 maart van 17.3O tot 19.30 uur.
Gaarne telefonische afspraak.
Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen



een bruisende plattelandsgemeente die
leefbaar en betaalbaar moet blijven.
Daar staat de WD in Vorden voor.

Kies daarom op 4 maart op lijst 2

DE KANDIDATEN (bovenste rij van links naar rechts)

Jan Borgman: wil snelle duidelijkheid over de Noordtak van de
Betuwelijn.

Hank ftJefman; wil versteviging van het toerisme en meer armslag
voor de VW.

Doffen Muldefffe Meufenöroefc is een wethouder die tussen de
mensen staat. Wat wil ze? Beperking van regels! en eigen verantwoor-
delijkheid voor de burger!

Erik Oouiwiieeifei'; wil huisvesting voor iedereen in Vorden, dus ook
voor de jongeren, ouderen en gehandicapten en in alle kernen.

Bert Brandonbarg: de gemeente zal de tering naar de nering moeten
zetten als er uit Den Haag minder geld beschikbaar komt. Ook voor de
gemeente Vorden geldt dat, waar mogelijk, bezuinigd moet worden om
de lasten van de burgers niet onnodig te verzwaren. Uitgangspunt moet
ook zijn: de gebruiker betaalt.

Freddto van Dffsnulzen; vecht voor een goed werkend ammoniak-
reductieplan en gebiedsgericht stankbeleid.

ftfnus Pefgnim; vindt dat doorgegaan moet worden met de aanleg

van riolering en dat begonnen moet worden met de kabel-TVin het bui-
tengebied.

(onderste rij van links naar rechts)
Der* Brull: wil eerlijke kansen voor de boeren. Flexibele en globale
opzet van bestemmingsplannen.

Han PeJgrvm; vindt dat een klantgerichte houding ook bij de overheid
moet.

Gerrff te Véftfiuis; heen permanente zorg voor 'de veiligheid: veilig-
heid voor alle verkeersdeelnemers en veiligheid voor alle burgers op
straat en in huis.

Waarfe; wil vestiging van ambachtelijke bedrijven in het bui-
tengebied.

Jaqueffne WdfsJng-Lucassen; wil dat voorzieningen in de kleine
kernen óp peil blijven.

Focko de Zee: gaat vechten voor economische versterking van het
platteland, bedreigingen omzetten in kansen.

Anfofnette Langenberg-MeJberg; wil naar actief industriebeleid,
omdat werkgelegenheid moet. Dus een bedrijvencontactfunctionaris in
Vorden.

Kies voor het kloppend hart van Vorden.

Lijst 2
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