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Aanbieding tijdens gemeenteraadsvergadering:

Dorpsplan Kranenburg gereed WEEKENDDIENSTEN

Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 27 februari - vanavond -
zal voorzitter Jan Lucassen van Kra-
nenburgs Belang het Dorpsplan Kra-
nenburg aanbieden aan het college
van Burgemeester en Wethouders. In
totaal heeft de belangenvereniging
een jaar gewerkt aan dit plan. Het is de
bedoeling dat de gemeente Vorden
met ingang van l januari 1997 een sa-
menwerkingsconvenant aangaat met
de inwoners van Kranenburg. In het
Dorpsplan staan de wensen van Kra-
nenburgs Belang voor de komende
twintig j aar.

De belangrijkste doelstelling van het
Kranenburgs Belang is het op peil hou-
den van de leefbaarheid in het kerkdorp.
Volgens voorzitter Jan Lucassen is het
absoluut niet de bedoeling dat Kranen-
burg allerlei extra voorzieningen eist.
'Nee, helemaal niet. Wij zitten in Kranen-
burg bijvoorbeeld niet op een buurtwin-
kel of supermarkt te wachten. Voor der-
gelijke boodschappen gaan we wel naar
Vorden toe. Maar we hebben ons wel ten
doel gesteld om drie grote voorzieningen
voor Kranenburg te behouden. En clan
heb ik het over de basisschool, Gasterij
Schoenaker en de voetbalvereniging SV
Ratti', aldus Jan Lucassen.
Om de leefbaarheid in Kranenburg op
peil te houden is het volgens Kranen-
burgs Belang noodzakelijk om ook de
komende jaren te kunnen bouwen in
Kranenburg. 'Op die manier houd je het
wonen in Kranenburg ook aantrekkelijk
voor jongeren en trekken ze niet massaal
weg naar andere plaatsen', zegt hij. Lu-
cassen is dan ook bijzonder blij dat het
college de passage uit het volkshuisves-
tingsplan heeft geschrapt waarin staat
dat er na het jaar 2000 niet meer mag
worden gebouwd in Kranenburg. Dit wil
niet zeggen dat Kranenburgs Belang
geen wensen meer heeft voor de komen-
de twintig jaar. Zo hoopt Jan Lucas-
sen dat er in 1996 eindelijk wordt begon-
nen met de aanleg van een fietspad langs
de Ruurlosweg. 'Verder moeten er maat-
regelen worden getroffen om een veilige
oversteek naar de Ganzesteeg, de kerk
en het klooster mogelijk te maken. Dat is

gewoon een levensgevaarlijk punt om de
Ruurloseweg over te steken', aldus Jan
lucassen.
Verder hoopt Kranenburgs Belang dat er
een goede bestemming voor het klooster
gevonden wordt. Het klooster van de
Orde van Franciscanen wordt momen-
teel nog bewoond door een tiental kloos-
terlingen. Doordat er sfeeds minder
kloosterlingen zijn heeft de Orde beslo-
ten eind 1998 het klooster in Kranenburg
af te stoten. Kranenburgs Belang is erg
bezorgd over de bestemming van dit ge-
bouw. 'Het zou zonde zijn als dit ge-
zichtsbepalende gebouw wordt afgebro-
ken. Misschien is het mogelijk om daar in
de toekomst appartementen in te maken.
Op die manier krijgt Kranenburg meer
inwoners en dat komt de leefbaarheid
van ons kerkdorp weer ten goede', zegt
Lucassen.
Ook het koetshuis dat op de hoek van de
Ruurloseweg en de Eikenlaan staat,
komt in het dorpsplan ter sprake. Vol-
gens Kranenburgs Belang verkeert.dit
pand - dat eigendom is van de familie
van Dorth tot Medler - in zeer slechte
staat. Kranenburgs Belang vraagt zich af
of dit pand niet op de monumentenlijst
kan worden^wMaatst. 'Mocht dit niet
haalbaar zijr^pm zal bekeken moeten
worden wat de verdere mogelijkheden
zijn. In het uiterste geval sloop, want bij
verder verval zal het dorpsaanzicht er
zeker niet fraaier op worden.'
In totaal leg^Cranenburgs Belang 12
wensen op t{B om de komende jaren
aan te werken. Het merendeel hiervan
bestaat uit wensen op het gebied van de
infrastructuur. Zo wil Kranenburgs Be-
lang graag aan beide kanten van de Ei-
kenlaan een troitoir. Op dit moment is de
Eikenlaan bij de inrit aan de Ruurlosweg
slechts aan één zijde voorzien van een
troitoir. Ook vraagt het Kranenburgs Be-
lang om een verharding van de Ham-
veldseweg. 'De Hamveldseweg wordt
straks de ontsluiting voor de nieuw-
bouwwijk in Kranenburg en zal daarom
verhard moeten worden. Zeker het ge-
deelte van de parallelweg tot aan de
Kerkweide. De aanwonenden hebben nu
al te kampen met stof- en modderover-
last.'

Gouden speld voor
Fleurop-bloemist
Dijkerman in Vorden
Fleurop-bloemist J. Dijkerman van de ge-
lijknamige bloemisterij in Vorden is don-
derdag 22 februari onderscheiden met
de gouden speld van Fleurop Interflora
Nederland. De bloemist kreeg deze on-
derscheiding uitgereikt in verband met
zijn 25-jarig lidmaatschap van de bloe-
menverzendorganisatie.
Fleurop Interflora Nederland stelt hoge
eisen aan haar leden op het gebied van
vakbekwaamheid, winkelinrichting en
assortiment. Regelmatig wordt door het
anoniem plaatsen van testorders dan ook
gecontroleerd of de leden nog steeds aan
de vereiste kwaliteit voldoen. Bloemist
Dijkerman voldoet al 25 jaar aan deze ei-
sen. Fleurop Interflora is één van de
grootste samenwerkingsverbanden van
zelfstandige detaillisten ter wereld. In to-
taal telt de organisatie ruim 54.000 leden.
Met 1650 leden in Nederland is de vere-
niging in staat in vrijwel elke gemeente
in Nederland een bloemengroet te laten
bezorgen.

CBTB
De leden van de afdeling Vorden van de
CBTB hebben op de jaarvergadering
geen bestuursverkiezing meer gehou-
den. 'Wij verwachten dat er zo media
1998 een organisatie (LTO) zal zijn. Van-
daar dat we besloten hebben tot die tijd
met het huidige bestuur door te gaan', al-
dus voorzitter G.J. Visschers. Tijdens
deze bijeenkomst vertoonde de heer
Graaskamp dia's over Afrika.

Vrouwenraad
Mevrouw Oosterhuis, werkzaam bij het
buro 'Slachtofferhulp Achterhoek' heeft
tijdens een goed bezochte bijeenkomst
van de Vrouwenraad Vorden een lezing
gehouden over het onderwerp 'Slachtof-
ferhulp'. Dit soort buro's bieden hulp bij
allerlei soorten misdrijven zoals mishan-
deling; aanranding; mishandeling; bero-
ving etc. maar ook bij verkeersongeval-
len. Er wordt merendeels gewerkt met
vrijwilligers die onder leiding staan van
geschoolde deskundigen. In het kader
van de internationale vrouwendag zal de
Vrouwenraad Vorden op 5 maart in Zut-
phen een rechtszitting bijwonen.

Hervormde Gemeente
Zondag 3 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
Gezinsdienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 3 maart 10.00 uur gez. gezinsdienst in de
N.H. Kerk; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Vrijdag 1 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in
Christus Koningkerk.
Zondag 3 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Vrijdag l maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in
Christus Koningkerk.
Zaterdag 2 maart 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 maart 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 3 maart 10.00 uur Gebedsviering, herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 maart Pastoor C.
Loeffen, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Huisarts 2-3 maart dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
55 16 78.
Alleen voo> dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-̂ ^0 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opb^H (zonder afspraak)
komen of een dringende visite^anvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 2-3 maart P.J. Waart, Barchem, tel. (0573)
441744.
Spreekuur alleen voor spo^fcwallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur. ^p

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje februari: Mevr. Wolters, tel. 55 12 62
b.g.g. 55 68 75; maart: Mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag 13.30-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00-
12.30 uur, vrijdag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel.
(0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.



HERONTDEKTE

EENVOUD

VOOR EEN

NATUURLIJKE

LEVENSWIJZE
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Voor eksklusieve
raambekleding naar:

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Telefoon (0575) 52 32

Erkend installateur voor
elektra - gas - sanitair - water

Lid VNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

mmmmmm ... kip ... lekker!

N I E U W

KIP GRILLWORST

LEKKER MAKKELIJK

GEPANEERDE

KIPSCHNITZELS
100 gram f 1,59

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

KIP GRILLWORST
100 gram f 1,59

GEBR. KIPFILET
100 gram f 1999

Geldig van 28 februari t/m 5 maart

EXTRA VOORDELIG

7 kippeppten of
75 gr. kipfilet

f 10,-

KIPSPECIALITEIT

KIP KROKANT-
SCHNITZELS

5 haien 4 betalen

Lef op onze dagaanbiedingen In de winkel

Ook uw adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

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

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

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

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

De bibliotheek is
meer dan een
uitleen-adres
voor boeken. Het

is ook een infor-

matiecentrum

waar b.v. nieuwe

technieken voor

kennisoverdracht

als CD-ROM en

CD-I worden toe-
gepast en doorge-

geven. De Stichting

VOB helpt de bi-

bliotheek om ook

op dit terrein aktief

te zijn. Geef u op
als donateur van

deze Stichting

(Postbus 62 7250
AB Vorden). Dan

geeft u de biblio-

theek meer finan-

ciële armslag.

>Pi

HH

Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp BV

Welkoop zaait voordeel!
Met ingang van 20 februari nemen we als zelfstandige ondernemer de Welkoop-winkel over van Coöperatie ABC. We zijn dan aangesloten bij een grote
organisatie met nu bijna 100 Welkoop-winkels in het hele land. We hopen u als vanouds van dienst te zijn en heten u van harte Welkom bij Welkoop.

KWEEKBAKJE
Ubbink, vensterbankmodel, bestaande uit:
1 kweekbak 14 x 56 cm, 1 potplaat è 4 x 9
plantpotjes 5 x 5 cm en transparant deksel
Exclusief planten.

TUINCOMPOST
Trio. Organisch, bodemverbe-
terend middel. 50 liter. ,

DE GROEN EN DOEN WINKEL

KENNER HONDEBROK
Bevat alle benodigde eiwitten en vitamines en
is uitstekend verteerbaar.
Een complete maaltijd. 25 kg.

.

TOM POES
Vlees, blik 810 gram

Looptijd aktie: 1 week na verschijningsdatum van deze krant

VORDEN, Stationsweg 16 - O575



Een heel nieuw leven
In liefde ontvangen
Vergeefs zoeken wij naar een zin
Die omschrijft wat wij nu voelen
Woorden zeggen niet
wat wij bedoelen
Bij zoiets moois als dit begin

Met vreugde en dankbaarheid
geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

E/se
ELISABETH ANNA
MARTI NA

Marja Westervoorde-
Niezink

Eddie Westervoorde
Gert-Jan

21 februari 1996

De Laegte 20
7251 VM Vorden

Marja en Ese rusten
van 13.00-15.30 uur

Heel erg blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Torn
broertje van Lise

Tom is geboren op 23 februari
1996

Eric en Ans Eggink

't Gotink 13
7261 VE Ruurlo
Telefoon (0573) 45 34 19

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen t 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
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.

• Vrijdagavond 1 maart ver-
werpingsavond met o.a.
sjoelen, ballero, spijkerslaan,
schieten, etc. bij café 1 Wapen
van 1 Medler, Ruurloseweg
114, Vorden, aanvang 20.00
uur. Oranjekommissie Medler-
tol

TE KOOP: Volvo type 340
kleur wit, b.j. 1989, km
114.220, prijs f 4.750,-. A.
Dijkman, Hoetinkhof 39, tele-
foon 55 14 41

• Werkgroep Tuinkeuring
Vorden houdt een snoeide-
monstratie. Inl. en opgave
mevr. Lenselink, tel. 55 26 70

• Werkgroep Tuinkeuring
Vorden houdt een snoeide-
monstratie. Inl. en opgave
mevr. Lenselink, tel. 55 26 70

i
• TE KOOP: 175 oud-hol-
landse dakpannen, rood +
garagekanteldeur. Telefoon
(0575) 46 16 90

• TE KOOP: brandhout. B.
Oosterink, tel. (0575) 55 25 09

• Bloemschikkursus start
in maart In Eefde. Tevens
workshops bv. Paaskransen.
Ervaren docent, kleine groep.
Info: (0575) 51 66 51

• TE KOOP: konsumptie-
aardappelen het hele jaar
door. J. M. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld. Tel.
(0575) 52 33 93.

.REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat, na een
liefdevolle en zorgzame verpleging in 'de
Leeuwerikweide1 te Zutphen, van ons is heenge-
gaan onze zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

WILHELMINA HENDRIKA
SESSINK-WITTE

WEDUWE VAN WUJHELMUS HENDRIKUS SESSINK

in de ouderdom van 90 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Zutphen, 22 februari 1996

Correspondentie-adres:
W.J.A. Sessink,
Almenseweg 26, 7251 H R Vorden

De uitvaartmis en crematieplechtigheid heeft
heden plaatsgevonden.

TE HUUR GEVRAAGD

ADVIESBURO
ZOEKT

KANTOORRUIMTE
voor ca. 3 medewer-

kers.

Reakties onder nr.
V 49-1

buro Contact
Postbus 22,

7250 AA Vorden

WIJ ZIJN
VERHUISD

naar
Beatrixlaan 7

7251 AM Vorden
Tel. (O575) 55 44 O8

A.C. Ottens en
T. Kugel

Elke Ie zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwt re kvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: 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: (0675) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij:

Zutphenseweg - VORDEN

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

DDMTACT
Lokaliseert W*t u
echt interesseert

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

In 1O minuten
een heerlijke

hachee op tafel.

c'?»' i» -ij. fJtSÜIf

hachee met gratis rijst, per portie
98

gebraden gehakt
100 gram O38 rundvleessalade

100 gram O83

gekookte achterham
100 gram 245 Oostenrijkse grillworst

100 gram

4 schouderkarbonades en
500 gram gekruid gehakt

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21 KEURSLAGER
Deze week: het is eenvoudig genoeg het aantal pitten in een
appel te tellen, maar wj|̂ n zeggen hoeveel appelen er in één
pit zitten?

Uitslag verloting
karnavalsver.
De Deurdreajers

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs

nr. 1296
nr. 1606
nr. 2201
nr. 1957
nr. 0105
nr. 1748
nr. 0167
nr. 2961
nr. 2097
nr. 2968
nr. 3000

Prijzen 'zijn af te
halen bij

Sabine Kosse
Almenseweg 17

Vorden

H A N D E N A R B E I D

Fimo Soft
in vele kleuren

CD Normaal
•Top of the bult*

vanaf nu verkrijgbaar
natuurlijk bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VOROEN

TEL. 0575-553566

Ook «dttf is
AlbertHeijn

Met onze
TOP 10-aanbiedingen:

Rundergehakt
kg. van 14,50 voor

Slavinken
kg van 15,50 voor

AH magere yoghurt
met vruchten, liter van 2,99 voor

Geroosterde achterham
100 gram van 2,89 voor

8,98
11,90
_1,99
_2,19

O

O

e

©

AH Zaanse snijder
wit, tarwe, volkoren
800 gram van 2,41 voor

Bildstar
5 kilo van 4,98 voor

Biotex hoofdwas nieuw
1,7 kilo van 14,99 voor

Page plus toiletpapier
8 rol van 5,98 voor

_1,99
_2,98
11,99
_4,19

Pale sherry g*
medium en dry, liter van 8,45 voor _ O j

Krokante muesli
Euro Shopper, 454 gram voor _ 1,99

Albert Heijn
Hengelo (Gld.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

met gratis Airmiles voor een voorjaars-
uitstapje
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MTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
MTelefax gemeente: (0575) 55 74 44.
W^Jet gemeentehuis is open van maandag
toten met vrij dag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
UOpeningstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

ERGUNNINGENm
Op 20 februari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

de heer G.R.A. Krijt voor het bouwen
van een woning met garage op het per-
ceel Lindeselaak l te Wichmond.
Bijenhof's Fijnhout Bewerking B.V. voor
het inpandig uitbreiden van een kantine-
ruimte op het perceel Industrieweg 2 te
Vorden.
de heer GJ. Nijland voor het slopen van
een schuur op het perceel Bleumink-
maatweg 5 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekendgemaakt kunt u
ter secretarie, sektor Grondgebied, na-
vragen.

.VA-KRANT BIJ GEMEENTE AF TE HALEN
De nieuwe uitgave van de krant van de werkgroep EVA (Economie, Vrouwen en Ar-
moede) kan afgehaald worden bij de afdeling welzijn in de boerderij naast het ge-
meentehuis. Naast een aantal artikelen over de gevolgen van de wijzigingen in de
Algemene bijstandswet worden belangstellenden uitgenodigd voor een solidariteits-
dag voor vrouwen met een minimumuitkering. Deze dag wordt gehouden in Arn-
hem op donderdag 14 maart 1996.
Nadere informatie kan gevraagd worden bij mevrouw D. Folkertsma, tel. 552544.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN
Naam Bouwadres

Vereniging voor Inter- Dorpsstraat 19
confessioneel basis- Wichmond
onderwijs te Wich-
mond / Vierakker

Datum
ontv.
19-02-96

Omschrijving

uitbreiden van een
schoolgebouw

GJ. Nijland

C.G. Vliem

Bleuminkmaatweg 5 21-02-96

Zelledijk7
Vorden

21-02-96
garage/berging
uitbreiden van een stal

Deze bouwaanvragen kunt u inzien in het koetshuis bij kasteel Vorden.

» rri
JM OEKENNING

HUISNUMMERS AAN
ZELFSTANDIGE

HUISHOUDENS
Burgemeester en wethouders hebben het
.beleid voor het toekennen van huisnum-
mers gewijzigd. Ieder zelfstandig huis-

houden kan thans voor een huisnummer
in aanmerking komen. Met name voor
huishoudens die in één gebouw wonen,
bijvoorbeeld een boerderij, is dit van be-
lang. Aan deze huishoudens kan nu een
eigen huisnummer worden toegekend.
Tot voor kort hanteerden burgemeester
een andere grondslag voor de toeken-
ning van huisnummers. Er moest daad-
werkelijk sprake zijn van een woning in
de zin van de Woningwet.
Door het toekennen van een huisnum-
mer is het niet zo dat er (en dit geldt met
name voor agrarische bedrijven) sprake
is van een tweede bedrijfswoning, waar-
aan bepaalde rechten kunnen worden
ontleend, zoals het bouwen van bijge-
bouwen en schuren.

-• BOUWEN VAN EEN KANTOORUNIT OP HET PERCEEL
BAAKSEWEG 11 WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde
staten afgegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar', medewerking te verlenen
aan een plan voor het:

- plaatsen van een kantoorunit op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie S, nr. 733 en plaatselijk bekend Baakseweg 11 te Wichmond;

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met ingang
van donderdag 29 februari 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis),
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar worden gemaakt.

OVERDRACHT ONDERHOUD SPORTPARK AAN DE
EIKENLAAN AAN DE V.V. RATTI

Burgemeester en wethouders hebben het onderhoud van het sportpark aan de Eiken-
laan overgedragen aan de voetbalvereniging Ratti. De voetbalvereniging krijgt hier-
voor een bedrag van f. 53.100,—.
Ratti moet er voor zorgen dat de velden in een zodanig goede staat verkeren dat het
beoefenen van de voetbalsport naar behoren mogelijk is.

> \^RGROTEN BEJAARDENWONINGEN TOT EEN
WOONGEBOimOPHETPERCEELNIEUWSTAD32TE

VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 9, lid 6, sub a
van het bestemmmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in artikel 9, lid 2 voor het wijzigen van de inrichting (van het terrein) en
met toepassing van artitotó, lid 6 sub c het bouwblok te wijzigen voor het vergroten
van bejaardenwoningen^^en woongebouw van maximaal twee bouwlagen, op het
perceel Nieuwstad 32 te Vorden.
De op de vrijstelling/wijzigingen betrekking hebbende stukken liggen tot 11 maart
1996 voor belanghebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders worden kenbaar gemaakt.

Politie Varia
Vorden

Een 21-jarige inwoner van Lichtenvoor-
de kwam maandag 19 februari bij een
aanrijding op de Vordenseweg in Warns-
veld om het leven. Het ongeluk gebeur-
de ter hoogte van een flauwe bocht in de
buurt van café-restaurant De Boggelaar.
De man kwam met zijn wagen uit de
richting Vorden en haalde twee vracht-
wagens in. Hierbij botste hij tegen een
vrachtwagen die uit tegenovergestelde
richting kwam. De 21-jarige man uit
Lichtenvoorde overleed ter plaatse aan
zijn verwondingen.
Op 20 februari deed een inwoner uit zut-
phen aangifte van een gestolen stereo to-
ren en porselein. De voorwerpen werden
weggehaald uit zijn caravan die op cam-
ping Wientjesvoort staat. De inbrekers
kwamen binnen door een deur te force-
ren. Verder rukte de Vordense brand-
weer op dinsdag 20 februari uit voor een
brand in een woning aan de Raadhuis-
straat. De brand ontstond nadat de kop
van een gasbrander er was afgespron-
gen. Een installateur was hiermee aan
het werk. De eigenaresse van de woning
heeft met een deken de vlammen ge-
doofd. De brandweer - die zeer snel ter
plekke was - hoefde niet in actie te ko-
men.

In de nacht van dinsdag op woensdag
werd er ingebroken bij een bedrijf op het
industrieterrein Werkveld. De dieven
gingen er vandoor met twee slijptollen.
Deze slijptollen werden de volgende
ochtend teruggevonden bij een bedrijf in
Borculo waar ook was ingebroken. Ver-
der werd er in de nacht van dinsdag op
woensdag een kleurentelevisie, een vi-
deo en een klein kluisje ontvreemd uit
een ander bedrijfspand op het industrie-
terrein Werkveld. De PTT deed op vrij-
dag 23 februari aangifte van het feit dat
de telefooncel aan de Dorpsstraat was
vernield.

Op zaterdag 24 februari had er een fron-
tale botsing plaats op de Koekoekstraat.
Toen een 27-jarige Vordenaar in de rich-
ting van het dorp reed, raakte zijn wagen
ter hoogte van de kruising met de Ijzer-
horst en de Vierakkersestraatweg in de
slip. De man belandde met zijn wagen
aan de andere kant van de weg en botste
frontaal op een tractor met aanhangwa-
gen die werd bestuurd door een 60-jarige
man uit Voorst.

De personenwagen was total loss. In
deze auto zat een 11-jarige jongen uit
Vorden. Hij werd met lichte verwondin-
gen aan de rug en schouder voor foto's
naar het Nieuwe Spittaal gebracht.
Tot slot werden er dit weekend in nieuw-
bouwwijk Leemgoor drie ramen inge-
gooid.

Voorlopig geen verkeersmaatregelen

Wethouder Mulderije tevreden
over gesprek IVIispelkampdijk'
Wethouder Dorien Mulderije kijkt te-
vreden terug op het gesprek dat ze vo-
rige week voerde met de bewoners van
het Mispelkampdijk. Enkele bewo-
ners van deze straat hadden in een
brief geklaagd over de vele vrachtwa-
gens die via de Mispelkampdijk naar
het industrieterrein gaan. Verder vin-
den ze dat er veel te hard wordt gere-
den in hun straat. 'Ik heb de bewoners
van de Mispelkampdijk niets kunnen
beloven, maar het was wel een heel
prettig gesprek', aldus Mulderije.

De aanwonenden van de Mispelkamp-
dijk vroegen in het gesprek met de wet-
houder om concrete maatregelen. Zo
willen ze dat het informatiebord van Vor-
den aan de Zutphenseweg wordt ver-
plaat naar een plek voor de afslag met de
Rondweg. Ook vroegen de bewoners om
een extra bord in de straat met de tekst
'verboden voor vrachtverkeer'.
Wethouder Mulderije vertelde de verte-
genwoordigers van de Mispelkampdijk
dat de gemeente momenteel bezig is met
een categoriseringsplan. 'Dat houdt in
dat we op dit moment alle straten van
Vorden onder de loep aan het nemen

zijn. In april komen we met een rapport
en aan de hand daarvan zullen we de no-
dige verkeersmaatregelen in Vorden ne-
men. Daarom kon ik in het gesprek afge-
lopen donderdag ook nog niets beloven.
Sowieso wordt er geen bord met het op-
schrift 'verboden voor vrachtverkeer ge-
plaats. Want dat is wettelijk niet toege-
staan omdat er al zo'n bord aan de Zut-
phenseweg staat. Verder hebben wij er al
diverse malen met de provincie over ge-
had om het informatiebord aan de Zut-
phensweg te verplaatsen, maar de pro-
vincie ziet daartoe geen mogelijkheid',
aldus Mulderije.

Ook verkeersdrempels ziet Mulderije
niet als een mogelijke oplossing. 'Nee.
Eerst moeten we namelijk weten waar de
brandweerkazerne komt te staan. Als die
op de hoek van het Wiemelink en de Mis-
pelkampdijk wordt geplaatst, dan ko-
men er natuurlijk nooit verkeersdrem-
pels op die weg. Dat mag wel duidelijk
zijn', aldus Mulderije. Wel wil de wet-
houder een oproep doen aan alle inwo-
ners van Vorden. 'Ik hoop dat het wat uit-
haalt, maar ik roep iedereen op om zich
aan de maximumsnelheid te houden'.



D E Z E W E E K B I ] E D A H - E X T R A V O O R D E E L
GELDIG VAN MAANDAG 26 FEBRUARI t/m ZATERDAG 2 MAART '96

VANWEGE ENORM SUCCES OPNIEUW EEN

VLEESWAARDEBON-FOLDER GELDIG VAN

DINSDAG 27 FEBRUARI T/M ZATERDAG 23 MAART 1996

MET EEN TOTAALKORTING VAN FL 160,-.

EEN GREEP UIT DE WAARDEBONFOLDER:

GEKRUID GEHAKT ca. 1000 gram ca. 10,90 MET BON 5,00 KORTING

KIPPEBOUTEN 6 of 7 stuks ca. 1900 gram ca. 15,00 MET BON 7,50 KORTING

HEN-CU KIP HAWAISCHNITZELS ca. 1000 gram ca. 20,90 MET BON 7,50 KORTING

HACHÉE/STOOFVLEES ca. 800 gram ca. 14,30 MET BON 5,00 KORTING

MAGERE RUNDERLAPPEN ca. 850 gram ca. 16,80 MET BON 5,00 KORTING

Heeft U geen bon ontvangen, vraag het aan Diana of Jeanet van onze vernieuwde
kaasafdeling.

NOG EEN WAARDEBONFOLDER, ECHTER GELDIG VAN

MAANDAG 26 FEBRUARI TOT EN MET ZATERDAG 16 MAART 1996

MET EEN TOTAALKORTING VAN FL 44,-.

EEN GREEP HIERUIT:

1 pak VENZ HAGELSLAG diverse smaken 400 gram 3.09 NU MET BON 1,00 KORTING

2 pak BLUE BAND HALVARINE kuip 500 gram 4,10 NU MET BON 1,00 KORTING

2 pak/fles FRIESCHE VLAG HALVAMEL 500 ml 3,70 NU MET BON 1,00 KORTING

2 zakken MARS / MILKY WAY / BOUNTY / TWIX / SNICKERS

300 gram 7,98 NU MET BON 1,50 KORTING

2 pakken NOBOSPRITS 200 gram 3 smaken 3,70 NU MET BON 1,50 KORTING

1 krat DOMMELSCH PILS 24 (lesjes 18,79 NU MET BON 2,50 KORTING

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

V/D TT/:

CUBA PERSSINAASAPPELS net i 2 kilonn 3.98 .«r 2,48

FRANSE GOLDEN DELICIOUSatn'^.»», 2,98

HUTSPOT 500 gram ran 1.98 nor 1,49

VOOR UW ONTBIJT:

KNIP WIT
800 gram gesneden van 1,77 voor 1,49

VERGEER KAAS SNIJVERS:

JONG BELEGEN 1000 gram van 11,98 voor 8,98

Spaar nu voor een Kaas en Koos handdoek:
Hoe krijg je deze handdoek in Uw bezit? Voor slechts 4 spaarzegels en f 4,95 bijbeta-
len. Voor verdere informatie, vraag bij onze kaasafdeling.

Edah G. BOITERMAN B.U.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 20 00

De 3 principes van Edah:

Prettig winkelen. Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.

'Dankzij uw steun kan ik doorgaan
Voor ƒ 25,-Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:

Wanneer je als Nederland arts in Zimbabwe
woont en werkt, dan weetje maar al te goed hoe
belangrijk het is datje, indien nodig, kunt
terugvallen op een organisatie als SIMAVI.'

SIMAVI steunt vele projecten. In tientallen ontwik-
kelingslanden, uitsluitend waar het écht nodig is.
Uw Nederlandse gulden besteden wij aan:
moeder-kindzorg, drinkwaterprojecten, vluchtelingenhulp en blindheidbestrijding.

Voor/70,-

kunnen tien mensen in India
worden geholpen aan goed
drinkwater

kan het werk van platte-
lands-ziekenhuizen worden
uitgebreid en verbeterd

kan iemand zijn gezichts-
vermogen weer terug-
krijgen

Spruitenbosstraat 6,
2012 LK HaarlemSIMAVI

GIRO 300100

CHR. MUZIEKVERENIGING

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

1 TREKKINGSLIJST
6e trekking d.d. 23-2-1996

Lotnummer Prijs Naam, adres, woonplaats

354

878
305

457

705
390

267
956

979

Magnetron

Dames/herenfiets
Fotocamera

Dames/herenbortoge

Boormachine
Soundmachine

Kledingbon f 150.-
Waardebon VOV
1100,-
Waardebon VOV
150,-

R. Kramp, Het Kerspel 25, Vorden
L.B.M. Westerhof,
Pieter van Vollenhovenlaan 8, Vorden
H.L. Hissink, Margrietlaan 1, Warnsveld
Makelaarskantoor Pelgrum,
Dorpsstraat 19, Vorden
J. Visser,
Nijverheidsweg 13, Steenderen
G. Groot Nuelend, Lindeseweg 1, Vorden
L.B.M. Westerhof,
Pieter van Vollenhovenlaan 8, Vorden
M. Rouwenhorst, De Steege 47, Vorden
FR. Ooms-Lubbers,
Vordenseweg 24, Hengelo (Gld.)
E. Bosveld,
Verwoldetaan 36, Arnhem

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Zaterdagavond
2 maart

is de bar gesloten
tot 00.30 uur

bodega

Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 55 17 70
„ Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek ,.

Het voorjaar staat
al weer bijna voor de deur

Een goed tijdstip om uw interieur
weer eens op te frissen.
Bijvoorbeeld met een nieuwe vloer-
bedekking.
Dan is

De Spannevogel
het juiste adres,
waar u gegarandeerd slaagt.

1001 soorten
in zachte vloerbedekking, vinyl,
laminaat en massief parket.

Laat u zich verrassen door de vele soorten en
kleuren en vraag vrijblijvend advies bij

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93



Frisse lentemode bij Teunissen

Na een interne verbouwing heeft Mo-
decentrum Teunissen gisteren de zaak
officieel heropend met een spranke-
lende modeshow. Zes mannequins
showden de nieuwe damescolletie
voor de komende lente. Gelijktijdig
introduceerden Rob en Corry Teunis-
sen hun unieke merkenweek.

De nieuwe collecties van de merken Ros-
ner, Frankenwalder, Bianca en Ravens
worden tot en met zaterdag aanstaande
voor het voetlicht gebracht. Zaterdag 2
maart wordt de collectie nog eens gepre-
senteerd door middel van modem tsen.
Tot en met zaterdag 2 maart mag iedere
klant bij het afrekenen een ballon door-
prikken. In iedere ballon bevindt zich
een feestcheque waarop een kortingsper-
centage is vermeld van 5 tot 50 procent
op het bestede bedrag. Die cheque kan
worden besteed van 9 april tot en met 4
mei in het Ruurlose modehuis.

Deze week hebben Rob en Corry Teunis-
sen al talloze complimenten mogen ont-
vangen over de nieuw ingerichte zaak.
De winkel ziet er met zijn nieuwe kleu-
ren, zalm en zacht groen, bijzonder lente-
fris uit. Er is door de nieuwe inrichting
veel ruimte gecreëerd, waardoor alle col-
lecties een overzichtelijke plaats hebben
gekregen. 'Dat is ook een stuk gemakke-
lijker bij het maken van de keuze', zegt
Rob Teunissen. De herenmode is ver-
huisd naar achteren en de damesmode
wordt voor in de winkel gepresenteerd.

Nieuwe modellering damesmode
Belangrijke trends voor het komend
voorjaar zijn de belijning en de kleuren.
Van de gebruikelijke tinten ecru en bruin
is men afgestapt. Voor de nieuwste kleu-
rencombinaties gelden de kleuren mari-
ne met lime of kiwi. Marine geldt dan als
basiskleur, die met de hardere kleuren
rood en hard geel is opgewerkt. De mo-
dellering toont een meer vrouwelijke lijn:
smaller in de schouders en de taille aan-
liggend. Dus niet echt getailleerd, maar

wel zodanig dat ronde vormen goed tot
hun recht komen. De nieuwe mode toont
een sierlijk en elegant beeld van de mo-
dieuze vrouw. De modellering is afgeleid
van de mode uit de jaren zestig. Dit geldt
voor zowel kleur als voor belijning en
modellen. Er is een vernieuwde interesse
voor de jurk van de jonge vrouw. In deze
merkenweek kunt u met de nieuwe belij-
ning en kleuren kennismaken. De stof-
soorten zijn duidelijk minder stug. De
meeste modellen zijn vervaardigd van
soepele stoffen, stoffen die ademen en
niet plakkerig aanvoelen. Belangrijk zijn
de stoffen in de micro- en cuprókwaliteit:
gemakkelijk in dracht en zelf wasbaar.
Geliefd is ook de soepele katoen-tricot
kwaliteit. De katoen-tricot kwaliteit
vindt men met name in het merk Lindon.
Een Deens merk dat schitterende combi-
natiemode brengt. Dit merk kenmerkt
zich door frisse kleuren in ruiten en stre-
pen en zachte uni's.
In de merkenv^k wordt de mooie com-
binatiemode vW de merken Ravens,
Frankenwalder, Rosner en Bianca voor
het voetlicht gebracht en dat per thema.
In deze combinatiemode kunnen klanten
zelf hun keuze maken. De prachtige
kleuren geven J^pze fraaie combinaties
met rokken, blWies en pantalons. In de
pantalons ligt de nadruk nog steeds op
de geliefde stretch-kwaliteit. Het comfort
dat deze pantalons geven is voorlopig
niet te evenaren. Rosner staat voor de
meest perfecte pasvorm in pantalons.
Frankenwalder komt met geklede mode
voor bijzondere gelegenheden, zoals
bruiloften en feesten, zonder uit het oog
te verliezen dat alle modellen tevens
goed draagbaar moeten zijn voor andere
momenten. Ravens presenteert een eigen
handschrift: prachtig katoen in een rui-
tenprogramma van fris rood, groen en
marine. Hier ziet men ook sportieve bla-
zers, jassen en body warmers. Kortom, in
de merkenweek worden de verschillen-
de merken en collecties uitgebreid gepre-
senteerd. Over een paar weken houdt
Modecentrum Teunissen open huis. We
blijven u op de hoogte houden.

SPORT-
NIEUWS r\

TTI

D a m m e n

Rinsumageest-Dostal 6-14
Het eerste team van Damclub Vorden
heeft een forse maar verdiende overwin-
ning geboekt in het Friese Rinsumageest.
De tegenstander -die wereldkampioen
Valneris en topper Arjan van Leeuwen
moest missen - kwam er niet aan te pas.
Ze wonnen nog wel hun eerste partij.
Gerrit Boom verloor zijn wedstrijd en
daarmee kwam Dostal in het begin met
2-0 achter te staan. Eddy Budé speelde
vervolgens remise (3-1). Aansluitend
boekte Merins zijn eerste overwining
voor het Dostalteam (3-3). Ook Gerrit
Wassink wist zijn partij te winnen even-
als Hendrik van der Zee. Hierdoor werd

de stand 3-7. Henk Grotenhuis ten Har-
kel zag vervolgens zijn mooie flankcen-
trumaanval belood met een overwinning
(3-9). Johan Haijtink werd in een op het
oog rustige stand verrast met een ijzers-
terke manoeuvre. Hij moest een schijf of-
feren, maar kon daar de partij niet meer
mee redden (5-9). De nieuwe aanwinst
van Dostal - Merins - debuteerde met een
overwinning (5-11). Nina Jankovskaja
liet haar voordeel enigszins verzanden,
maar in het eindspel speelde haar tegen-
stander niet de beste zetten zodat zij als-
nog de winst kon pakken (5-13). Tenslot-
te hield Henk Hoekman de gevaarlijke
Auke Scholma op remise (6-14).
Overige uitslagen: DCH Hengelo 2-DCV
Vorden 3 6-10, DCV Vorden 5-DSO Sin-
deren26-2.

Schooldammen
Het schooldamteam van de Willibror-
dusschool heeft in de Gelderse finale de
He plaats bereikt. Inde finaleronde werd
Tweespan uit Huissen met 6-2 verslagen.
Topscorer werd Cyriel Marijnissen met
de mooie score van 12 punten uit 7 wed-
strijden. Erik Roelof behaalde 6 punten.

Motorsport

Regio trial
Het seizoen 1996. van de KNMV regio
trial werd zaterdagmiddag traditioneel
in Vorden geopend. De organisatie was
in handen van VAMC 'De Graafschap-
rijders' uit Vorden die voor deze gelegen-
heid hulp kreeg van ZAMC uit Zelhem.
Leden van deze club waren niet alleen
behulpzaam bij het uitzetten van de acht
prachtige non-stops. Ook zorgden zij sa-
men met 'De Graafschaprijders' voor en-
kele kontroleurs.
Vanuit de regio namen in totaal 41 trial-
rijders op het militaire oefenterrein aan
de wedstrijd deel.
De trialrijders reden in totaal 4 ronden
met daarin per ronde 8 non-stops. De
coureurs waren vol lof over deze non-
stops waarbij 'De Graafschaprijders' te-
vens complimenten over de perfekte or-
ganisatie in ontvangst mocht nemen.
Uitslag Klasse A: l Marcel Brunsveld,
Lochem 22 strafpunten; 2 Peter v.d. Sluis
Arnhem 24; 3 Erik Buursema, Erm 31.
Klasse B: l Fred de Jonge, Valthermont 35
strafpunten; 2 Simon Kbote, Apeldoorn
35; 3 André Westerink Nunspeet 46.
Klasse C: l Anne Buursma, Erm 5 straf-
punten; 2 Greet Polinder, Nunspeet 30; 3
Werner Tipke Stadlohn 30. Klasse D: l
Nienke Scheffer, Toldijk 57 strafpunten.
Fiets: l Riek Koekoek, Hoogeveen 4 straf-
punten; 2 Bart Westerink, Nunspeet 7; 3
Bert Koster, Hoogeveen 16.

Clubtrial
Tegelijkertijd met de regiotrial organi-
seerde 'De Graafschaprijders' uit Vorden
zaterdag een clubtrial welke gewonnen
werd door Stefan Braakhekke. Aan deze
wedstrijd deden 28 rijdersjnee. Deze clu-
brijders reden drie roi^^i. Bovendien
werd aan het eind van de middag voor
hen nog een crossproef over vier ronden
met tijdopname georganiseerd.
De uitslagen waren: l Stefan Braakhek-
ke, Vorden 65,4 strafpunten; 2 Johan
Braakhekke, Barchem 66,6; 3 Marcel Bul-
ten, Vorden 70,6.

Midwinterrit
De VAMC 'De Graafschaprijders' hield
zondagmiddag een 'Midwinterrit', een
orientatierit over een afstand van 48 kilo-
meter. De rit was uitgezet door Wim Wis-
selink en Gerrit te Veldhuis. Start en fi-
nish waren bij gasterij Schoenaker waar
Bert Regelink na afloop de prijzen ui-
treikte.
De uitslagen waren als volgt: A-Klasse I
J. Luiten, Hengelo 121 strafpunten; 2
H.J.Cortumme, Toldijk 137; 3 E. Klein
Reesink, Hengelo 138. B-Klasse: l R. Pit,
Pesse 187 strafpunten; 2 H.Huiting, Gie-
terveen 208; 3 J.van Wijk, Hoogeveen
221. C-Klasse: G. van Veldhuizen, Vor-
den 68; 2 M. A. Veldhuis, Wijhe 121; 3 H.
van de Horst, Harderwijk 144 strafpun-
ten. Aanmoedigingsprijs: T.Beening,
Hengelo 394.

Expositie 'Zicht
op Hackfort'in
bibliotheek Vorden
'Zicht op Hackfort'. Onder deze titel
opent de galerie van de openbare biblio-
theek Vorden haar deuren met een nieu-
we expositie. Vanaf dinsdag 5 maart to-
nen deelnemers aan de cursus land-
schapstekenenen en schilderen op Kas-
teel Hackfort van de seizoenen 1994 en
1995 hun werk. Een rijke schakering van
toegepaste technieken en materialen le-
vert een kleurrijk beeld op van 'Hackfort
en omgeving'. De tentoonstelling duurt
tot en met zaterdag 30 maart.

Squash

Vorige week deed de 13-jarige JK Veldink
van Squash Centrum Vorden mee aan
het Nationaal Jeugd Circuit in Veldho-
ven. In de C-categorie won hij alle wed-
strijden. In de finale verloor hij uiteinde-
lijk krap met 2-3. Het eerste weekend van
dit circuit sloot hij dus af met een tweede
plaats. De derde wedstrijd van dit natio-
nale circuit zal plaatsvinden in Squash
Centrum Vorden op l en 2 juni.

B J' J d £ C

Uitslag Groep A Bridgeclub BZR Vorden
van woensdag 21 februari: l. dms Gilles/
Meijer 64.7%, 2. mv Elferink/hr Van Uf-
felen 58.9%, 3. dms Arnold/Van Gastel
en hrn Den Elzen/Hissink 50.5%. Groep
B: l dms Jaburg/Knoppers 65.8%, 2. dms
Kamp/Vreeman 63.7%, 3. mv/hr Ten
Tije59.2%.

Voetbal

W Vorden
Programma 2 maart: Vorden Al-Epse
Al, Wilp Bl-Vorden BI, Vorden B2-Ratti
BI, Vorden Cl-SKVW Cl. 3 maart: Eiber-
gen 1-Vorden l, Vorden 2-Keyenborg 2,
Vorden 3-Zeddam 2, Vorden 4-Klein
Dochteren 2, Loenermark 5-Vorden 5,
Diepenheim 6-Vorden 6.

Ratti
Programma jeugd 2 maart: Ratti Al-Eri-
ca Al.

Socii
Programma 2 maart: Socii ErHercules E,
Socii C-Heeten C, Terborg B-Socii B. 3
maart: De Hoven-Socii l, Socii 2-Be quick
3, Socii 3-Viod 6, Lochem 7-Socii 4, Loe-
nermark-Socii 5, Socii 6-Lochem 8.

V o 11 e \j b a l

Uitslagen: MCI SVS 1-Dash l 0-3, MA2
Dash 1-Boemerang l 3-0, Dl Dash 3-Wik
2 3-1, H2A Dash 2-DVO 31-2, H3A Dash
3-ABS 31-2, D3B Dvo 5-Dash 5 3-0.
Programma: D3A Terw-Dash 4, H2A
Side Out 3-Dash 2, JC2 Keizersprong
1-Dash l, heren recranten Dash 1-Gors-
sel, HP SVS 2-Dash l, Dl Vios 2-Dash 3,
D3B Terw 3-Dash 5, D4B WSV 3-Dash 7,
D3B Dash Sorbo 1-Holyoke, DP Dash
2-SVS 2, D3A Dash 6-ABS 2, H3A Dash
3-Terw 3, JB2 Dash 1-Heeten l.

P aar de su or t
Bij de op 17 februari gehouden indoor-
dressuurwedstrijd voor paarden in Bar-
chem behaalde Simone Baauw met Ile de
Soleil de tweede prijs in de Ml-dressuur
met 156 punten. Ook Janneke Heuvelink
en Inge Regelink vielen in de prijzen. Bij
de op 18 februari gehouden indoor-
springwedstrijd voor ponies in Lochem
behaalde Janneke Heuvelink met Polly
de derde prijs bij het L-springen en Inge
Regelink met Lady de tweede prijs bij het
M-springen.

Dierenspeciaalzaak
Molenkamp houdt
informatieavonden
Dierenspeciaalzaak Molenkamp uit Zel-
hem houdt de komende twee maanden
diverse voorlichtingsavonden in deze re-
gio voor honden- en kattenliefhebbers.
Tijdens deze avonden komen er allerlei
onderwerpen aan bod zoals vachtver-
zorging, borsteltechnieken, vlooienbe-
strijding en wormbehandeling. Voor
meer informatie kan men contact opne-
men met Dierenspeciaalzaak Molen-
kamp in Zelhem (tel. 0314-621735).



PRESENTEERT
IN GROTE ZAAL

m.m.v. Disco Fire Sound

Live muziek in het café

Zondag 3 maart
Aanvang 21.00 uur

'Dankzij uw steun kunnen wij doorgaan'

GIRO
300100

foor f 25,-
worden tien mensen in India aan

goed drinkwater geholpen

'oor ƒ 50,-
wordt het werk van plattelands-

ziekenhuizen verbeterd

'oor f 70,-
krijgt iemand in een ontwikkelings-
land zijn gezichtsvermogen terug

ISIMAVI
Spruitenbosstraat 6, 2012 I_K Haarlem

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Cursussen
De ZorgGroep Oost-Gelderland houdt binnenkort een assertivi-
teitstraining. Deze oefengroep is bedoeld voor mensen die het
moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. De groep komt op
tien maandagmiddagen in het kantoor van de ZorgGroep Oost-
Gelderland aan de Zutphenseweg l c in Vorden bij elkaar onder be-
geleiding van Brenda Huberts en Hanneke Verhoog. De eerste bij-
eenkomst is op maandag 25 maart.
Verder start De ZorgGroep Oost-Gelderland eind maart op de donderdagavon-
den met een cursus voor mensen met slaapproblemen. Onder deskundige lei-
ding gaat men in acht bijeenkomsten aan de slag om tot een verbetering van de
nachtrust te komen. Het oefenen van ontspannings- en ademhalingsoefeningen
en het leren hanteren van de 'Denk-stop-methode' alsmede het omgaan met
spanningen staat centraal tijdens de cursus. Bovendien krijgt men informatie
over wat slapen is, hoe in het algemeen slapeloosheid ontstaat en het gebruik
van slaapmiddelen. Op donderdag 21 maart wordt er een informatieavond ge-
houden over de cursus. Voor meer informatie over beide cursussen kan met con-
tact opnemen met 06-8806.

2 bos snijbloemen naar keuze f 8,95

begonia's 6 primulaatjes

DE VALEWEIDE bloemen

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Vanaf a.s. donderdag 29 februari

in Wichmond
Vishandel Hengel
uit Hengelo (Gld.)
Iedere donderdagmorgen op de parkeerplaats bij d'Olde Kriet

SPECIALE AANBIEDING VAN DE WEEK

WARME GEBAKKEN normaal f 3,50 nu voor

MAKREEL 2 stuks voor

HAR INGE l̂ c stuks voor

3,-
5,-

f 10,-
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

m
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ONDERHOUD KAN OOK
IN FLEURIGE KLEUREN

Misschien zijn uw huis en uw bedrijfspand aan onderhoud
toe. Denk eens aan een karakteristieke kleurenkeus.
We maken graag een persoonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor kwaliteitswerk.

Hengelo Gld. Zelhemseweg 21 Telefoon 0575 - 46 40 00
Zelhem. Telefoon 0314 - 62 19 98

Is uw drukwerk vakwerk geworden

an komt t van Weevers uit Vorden

%

Zaterdag 9 maart

dansavond
met medewerking van dansorkest

Aanvang 20.30 uur.
Entree f 10,-

inklusief kopje koffie + bittergarnituur

bodega

v
Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

Problemen

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 dienstverlening:

* 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 belastingaan-
giften houden wij extra zittingsavonden op
woensdag 6, 13, 20 en 27 maart van 17.30-19.30
uur. Gaarne op telefonische afspraak.

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij
Federatie Adviserende Beroepen

BEDANKT,
VAN UW GROINTE-, FRUIT-

EN TUINAFVAL IS AL VEEL
SCHONE COMPOST GEMAAKT

EEN BETER HUIEU BEGINT BIJ JEZELF

. . . tot
dakkapel

Ook voor uw
verbouwing:

TIMMERBEDRIJF

Ido
Hummelink
(0575) 55 65 63

Bijblijvend
prijsopgaaf

•̂̂ •k ^^^ ^^^ ^^ i^F

Doorheen Boekhandel

* Familiedrukwerk
* Geboortekaarten
* Trouwkaarten
* Uitnodigingen
* Handelsdrukwerk
* Briefpapier
* Enveloppen
* Folders enz. enz.

Wij verstrekken u gaarne
een vrijblijvende offerte.
Borculoseweg 17
7261 BG Ruurlo
Tel. (0573)45 1263



WET MILIEUBEHEER openbare
kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden,
ligt vanaf 1 maart 1996 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer H.J. Hukker
adres: de Horst 2
postkode/gemeente: 7251 PT Vorden
adres van de inrichting: de Horst 2 te Vorden

om: een nieuwe,fde gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee, fokzeu-
gen en vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover 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 wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 29 maart 1996.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden in-
gebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van de
ter inzagelegging.

Datum: 27 februari 1996
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro mi-
lieu, tel. (0575) 55 74 83 (doorkiesnummer), fax. (0575)
55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van donderdag 29
februari 1996, gedurende zes weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan:

'Buitengebied Herziening 1995' (goedkeuringsbesluit
GS: 10 januari 1996-nr. RG95.52097).

Het plan voorziet in de mogelijkheden tot het oprichten
van bijgebouwen op de landgoederen en de overgang
van bedrijfswoning naar burgerwoning voor ambachts-
en detailhandelsbedrijven en een manege.

Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter inzage-legging.

Vorden, 28 februari 1996.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Stichting
Kranenburgs Carnaval
kijkt terug op een bijzonder geslaagd carna-
valsweekend, dit mede dankzij de sponsors die
de kindermiddag ondersteunen, hiervoor nog-
maals onze dank.

De prijzen van de gratis verloting zijn gevallen
op de volgende nummers:

3
9

18
24
43
45

54
58
76
86
87
88

100
203
205
244
261
275

713
717
720
729
735
749

751
752
759
761

Mocht u in de prijzen zijn gevallen, dan kunt u
kontakt opnemen met B. Pellenberg, tel.
55 16 79

HONDERDEN ZIWÜW ETALAGE
DUIZENDEN LEZENW ADVERTENTIE

De echte Tefal Hapjespan
Hap snel toe voor maar i 1
Tefal verrast u met een pracht van een

aanbieding. Tijdelijk kost een echte Tefal

hapjespan maar 15 gulden bij aankoop

van een Tefal Armatal pan uit de serie

Préférence. Allemaal pannen

met een super krasvaste anti-aanbaklaag,

zoals alleen Tefal ze maakt. Vanzelfsprekend

kunt u zo'n veelzijdige hapjespan met z'n

stoomknop voor allerlei gerechten heel

goed gebruiken. U kunt er in bakken,

braden, sudderen en stoven. Dus hap snel

toe. Voor een klein extra bedrag bent u

ineens twee Tefal pannen rijker.

Deze aktie geldt t/m 31 maart 1996.

BARENDSEN
E N

Kerkstraat 1 - Vorden
Telefoon (0575) 55 17 42

VRUCHTE
MANDJES

6 halen

Yoghurt*
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*
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f 10,- *
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nu per stuk

f 0,50

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

JE HARD RIJDEN
KOSJJEVEEL
ROVG/VVN

Wijnhondel - Slijterij

. Deze week op alle

whisky's
op de presentatietaf el

een korting van

Whisky's van meer dan
£30,00

f2,00
OP=OP

GENIETEN BEGINT BIJ
WIJNHUIS VORDEN

Burgemeester Goüeestroot 12
Telefoon (0575) 55 13 91



Rabo Prom Concert op 16 maart
Amnesty

Benefietconcert voor Palestijns
kinderziekenhuis in Bethlehem
Het Vordens Mannenkoor, Muziekver-
eniging Concordia en Salonorkest
Rouge geven op zaterdagavond 16
maart een groot benefietconcert in
sporthal "t Jebbink in Vorden. De op-
brengst van het Rabo Prom Concert is
bestemd voor een Palestijns kinderzie-
kenhuis in Bethlehem. De organisatie
van de avond is in handen van Rotary-
club 't Kwartier van Zutphen.

Pastor Nico Derksen uit Warnsveld
kwam op het idee om geld in te zamelen
voor het kinderziekenhuis in Betlehem.
Derksen - die lid is van 't Kwartier van
Zutphen - maakt regelmatig reizen naar
Israël en heeft met eigen ogen gezien in
welke erbarmelijke omstandigheden
veel mensen op de Westbank moeten le-
ven. Het leven van alledag in de dorpen
en vluchtelingenkampen rond Bethelem
wordt beheerst door werkloze mannen
op zoek naar een baan en vrouwen die
zich zorgen maken over de toekomst van
hun kinderen die door ziektes worden
bedreigd.
Volgens Rotaryclub 't Kwartier van Zut-
phen zijn veel Arabische kinderen in de
dorpen en kampen op de Westbank ziek.
Als gevolg van de slechte woonomstan-
digheden, de zeer lage inkomens en on-
wetendheid van de ouders komt hierin
niet snel verandering. Het mag duidelijk
zijn dat het Charitas Kinderziekenhuis
goed werkt doet op de Westbank. Naast

medische zorg zoeken de medewerkers
van het Charitas Kinderziekhuis ook de
gezinnen in de dorpen en kampen op om
de ouders te adviseren over voeding en
verzorging. Op die manier kunnen veel
ziektes worden voorkomen.
Voor al deze activiteiten is geld nodig,
want het kinderziekenhuis in Bethlehem
wordt uitsluitend gefinancierd door gif-
ten uit Europa. Toen Nico Derksen met
het idee op de proppen kwam om het
kinderziekhuis in Bethlehem te onder-
steunen, waren we gelijk enthousiast',
zegt de heer F.M. van Setten van de Rota-
ryclub 't Kwartier van Zutphen. 'Want
de opbrengst van het concert gaat recht-
streeks naar Israël. Doordat wij contacten
hebben met het kinderziekenhuis blijft er
nergens geld aan de strijkstok hangen.
Dat is het grote voordeel van deze actie',
aldus Van Setten. De Rotaryclub 't Kwar-
tier van Zutphen verwacht dat het con-
cert ongeveer 15.000 gulden gaat opbren-
gen.
Het Vordens Mannenkoor, muziekver-
eniging Concordia en salonorkest rouge
zullen op 16 maart een zeer gavarieerd
en luchtig programma ten gehore bren-
gen. 'Het moet een echt Prom Concert
worden waar jong en oud op afkomt. De
sporthal moet op 16 maart gewoon vol
zitten', aldus Van Setten. De kaarten voor
dit concert zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij de kantoren van de Rabo-
bank in Vorden, Steenderen en Hengelo.

Automobiliste ramt winlgilwagen

Een 33-jarige vrouw uit Baak knalde vorige week dinsdagochtend met haar auto tegen een
winkelwagen aan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oude Zutphenseweg en de
Hamelandweg in Vorden. De vrouw uit Baak reed met haar auto op de Oude Zutphenseweg
en gaf geen voorrang aan de 49-jarige Vordenaar die met zijn winkelwagen van rechts kwam.
De vrouw moest opgenomen worden in het Nieuwe Spittaal. De bestuurder van de winkel-
wagen kwam met de schrik vrij. Zijn wagen liep flinke schade op. De personenwagen was
total loss. Zie verder Politievaria elders in dit blad.

Wildenborch houdt
Oranjefeestop
zaterdag 22 juni
Het bestuur van de Oranjevereniging
Wildenborch heeft besloten om het tradi-
tionele Oranjefeest dit jaar te houden op
zaterdag 22 juni. De festiviteiten vinden
plaats op een weide nabij kasteel Wilden-
borch. De muziekvereniging 'Sursum
Corda' zal voor de nodige muzikale on-
dersteuning zorgen. Op vrijdagavond 21
juni en zaterdagavond 22 juni geeft de to-
neelvereniging 'T.A.O' in de Kapel een
uitvoering.

PCOB
Op de ledenbijeenkomst van 22 februari
van de PBOB las mevrouw Hiddink uit

Lochem voor uit het boek 'Bloemen van
Ada Herris' van Paul Gallico. Mevrouw
Hiddink bracht het verhaal op een zeer
humoristische wijze. De volgende bij-
eenkomst van de PCOB is op 21 maart in
De Wehme. Deze middag zal in het teken
staan van oude volksgebruiken.

Gezinsdienst
Op zondag 3 maart wordt er een geza-
menlijke gezinsdienst gehouden in de
Dorpskerk. Het thema van deze dienst is
'Bang zijn'. Dominee K.H.W. Klaassens
werkte dit thema samen met de gezins-
dienstcommissie uit door na te denken
over Exodus 4:6-31 en Mattheus 17:1-9.
De dienst is bedoeld voor jong en oud.
Met de keuze van de liederen is hiermee
rekening gehouden.

Sinds half december loopt er bij Amnesty
een landelijke aktie voor Afghanistan. Er
is al 18 jaar een burgeroorlog aan de
gang. De mensenrechten zijn daar de af-
gelopen jaren verslechterd. Ongeveer 5
miljoen Afghanen zijn hun land ont-
vlucht. Onder hen Jamiatullah Jalal de
sekretaris-generaal van de recentelijk op-
gerichte Raad voor Begrip en Nationale
Eenheid van Afghanistan. De afdeling
Vorden van Amnesty International
houdt maandagavond 4 maart een schrij-
favond in het Dorpscentrum waar onder
meer voor deze Jalal geschreven zal wor-
den. Voorbeeldbrieven liggen klaar. Ver-
der wordt onder meer geschreven voor
Nura Berbic, een Bosnische moslim en
haar 69 jarig moeder. Zij verdwenen in
augustus 1995.

Indien men verhinderd is om op de
schrijfavond te komen dan bestaat ook
de mogelijkheid om thuis te schrijven. In

dat geval kunnen de voorbeeldbrieven
maandag 4 maart bij het Dorpscentrum
worden afgehaald. Wil men de brieyen
thuis bezorgd krijgen dan kan kontakt
worden opgenomen met Ank Wallen-
burg (442337) of voor Wichmond met
Leni Lamers (441341). Zondag 3 maart
liggen in de kerken in Wichmond en in
Vorden de bekende petitielijsten klaar.

Twee stafmedewerkers van de Rabo-
bank Hengelo/Steenderen/Vorden ver-
zorgden op 23 februari voor de afdeling
Vorden van de Anbo een voorlichtings-
middag. De leden werden geïnformeerd
over belastingen, schenkingen, erfrecht,
sparen en beleggen. Tevens werd met
beeld en geluid verduidelijkt hoe de Ra-
bobank is georganiseerd en voor welke
diensten het publiek bij deze bank te-
recht kan. Voor de aanwezigen was het
een waardevolle middag.

Oude kelder uit 1850 tijdens nieuwbouw ontdekt

Opening nieuwbouw Lammers
Damesmode op 29 februari
Maandenlang heeft het personeel zich
moeten behelpen. In verband met de
nieuwbouw was de winkel van Lam-
mers Damesmode tijdelijk verplaatst
naar het magazijn aan de achterzijde
van het pand. 'Maar we hebben het ge-
red', lacht eigenaar Bram Lammers. 'Al
snakten we op het eind wel naar meer
ruimte. Want we zaten wel heel erg bij
elkaar op de lip. Maar dat is donderdag
gelukkig verleden tijd'. Op deze dag
wordt de nieuwe winkel van Lammers
Damesmode in gebruik genomen en
zal het magazijn weer gewoon als op-
slagplaats dienen.

Op maandag 13 november ging het win-
kelpand van Lammers Damesmode aan
de Zutphenseweg tegen de vlakte. De
sloop van het pand uit 1850 zorgde met
name bij oud-bewoners ei^knsen die in
de loop van de jaren bij carnmers Da-
mesmode hebben gewerkt voor emotio-
nele reacties. 'Het was geen mooi ge-
bouw, maar ik kan me heel goed voor-
stellen dat sommige mensen er best
moeite mee hadden dat het pand ging
verdwijnen', vertelt Bram Lammers. Vol-
gens de eigenaar van Lammers Dames-
mode werd het hoog tijd dat de winkel
gemoderniseerd werd. 'Sinds 1978 was
er niets meer aan de inrichting van het
pand gedaan. En omdat het pand slecht
geïsoleerd was, leek het ons beter om

over te gaan tot nieuwbouw in plaats van
een verbouwing. Want dat was uiteinde-
lijk veel goedkoper', zegt hij.
De reacties over het nieuwe pand zijn
over het algemeen zeer enthousiast.
Bram Lammers: 'Het is alleen nog niet
helemaal af. In de komende maand zal
de buitenkant van het pand nog worden
afgewerkt met plaatmateriaal. Dat moet
nog uit Frankrijk komen en daar zitten
we nu op te wachten. Maar dat betekent
niet dat donderdag onze opening niet
kan plaats vinden. Sterker nog, wij zijn er
helemaal klaar voor.'
In tegenstelling tot de moderne buiten-
kant is de winkel van binnen zeer warm
en vertrouwd in gericht. 'We hebben de
nadruk gelegd op warme kleuren en er is
veel gewerkt met hout', vertelt Bram
Lammers. 'Op die manier ontstaat er een
sterk contrast met de moderne buiten-
kant. Dat hebben we bewust gedaan.
Verder is ook een gedeelte van het oude
pand uit 1850 behouden gebleven. Tij-
dens de nieuwbouw hebben we onder
het oude pand een kelder ontdekt die
waarschijnlijk in het midden van de vori-
ge eeuw als meelkelder door bakker
Evert Weijers is gebruikt. Deze kelder
hebben we laten zitten en geïntregreerd
in de nieuwe winkel. Zelf vind ik het heel
erg mooi dat op deze manier een stukje
oud Vorden behouden is gebleven', al-
dus Lammers.

(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogman
Karbonade met pikante saus l Cdtes de Porc Sauce Piquante

Ingrediënten: 4 karbonades, 2 uien, 2,5 dl bouillon, 2 augurkjes, wijnazijn, 50
gram mager gerookt mager spek, 100 gram boter, 50 gram bloem, l bouquet
garni, olie, 50 gram kappertjes, zout en peper

Bereiding: Schil de uiten en hak ze klein. Snij het mager spek in kleine blokjes.
Smelt 50 gram boter in een pan. Voeg het mager spek en de uien toe en laat snel
lichtbruin worden. Haal er dan mager spek en ui uit en voeg de bloem toe.
Meng met een houten lepel en als de roux bruin begint te worden voegen we er
de bouillon bij. Roer goed en laat aan de kook komen. Doe er dan mager spek
en ui bij, peper en zout en het bouquet garni. Laat het nu op klein vuur zachtjes
25 minuten koken onder af en toe roeren. Smelt de rest van de boter in een
andere pan. Als ze heet is, bak dan de karbonades snel aan beide kanten bruin
en laat ze nog 25 minuten op klein vuur sudderen. Hak de augurkjes in kleine
stukjes. Spoel de kappertjes af. Passeer de saus door een zeef. Voeg er de
augurkjes bij, de kappertjes en een lepel wijnazijn en laat nog enkele minuten
koken. Controleer de smaak en corrigeer eventueel met peper en zout. Als de
karbonades klaar zijn leggen we ze in een voorverwamde schaal en schenken
er de saus over. Serveer onmiddellijk.

Bouquet garni
Tuiltje van kruiden, meestal peterselie, tijm en laurier. Wordt vaak samenge-
bonden, zodat het later gemakkelijk is te verwijderen.

slagerij Vlogman



WIJ KENNEN UW OPEL
VAN BINNEN EN BUITEN.

Snel, zeker én betaalbaar

BLIKSEMSNELLE SERVICE
ZONDER AFSPRAAK. VASTE PRIJZEN.

Wat wij precies aan uw auto moeten doen bepaalt u
uiteraard zelf. Masterfit biedt snelle service en
reparaties voor diverse snel te repareren punten:
Q accu Q banden Q koppeling Q oliepeil
Q remmen Q schokbrekers Q uitlaat Q wisscrbladen

VOor°P staat.

AUTOCENTRUM
KCW.J.dlrKOOI
Kwinkweerd 19/21
Lochem - Telefoon (̂ 73) 25 25 55

V I I I i l l III l l i

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
12feb. t/m
Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
zondag 18feb. 1996.

hoort een en een
streefver- totaal
bruikvoor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 29-10-'95
van:

29 m3

36 m3

44 m3

51 m3

58 m3

65 m3

73 m3

80 m3

87 m3

94 m3

102 m3

109 m3

120 m3

131 m3

141 m3

152 m3

163 m3

181 m3

199 m3

218 m3

van:

500 m3

627 m3

753 m3

877 m3

1003 m3

1127 m3

1252 m3

1379 m3

1502 m3

1629 m3

1753 m3

1879 m3

2066 m3

2255 m3

2443 m3

2629 m3

2818 m3

3129 m3

3445 m3

3759 m3

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 03H - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

GAAT U MEE
NAAR DE HUIS-
HOUDBEURS
op 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 9 - 2 0

21 -23 naart
(bij voldoende deelname)

Vertrek Ruurlo om 8.00 uur
daarna Vorden, Zutphen,

Brummen, Eerbeek en Loenen

f 42,-p.p. (entree* bus)

HAVI Reizen J.L. Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Voor leuke bijverdienste
VERKOPERS(STERS)

GEZOCHT
voor verkoop van

parfums, verzorgende
produkten, kosmetika,

sieraden, lingerie
(A-kwaliteit).

Voor informatie:
(0573) 44 18 67

DEVAKM
i

BARENDSEN
Zutphenseweg 15

Vorden
(0575) 55 12 61

WOtFCHAFT

l<HDelige iet inclusief
hithowder.

KOM NAAR ONZE KIJK EN KOOPDAGEN
l EN 2 MAART

EN PROFITEER VAN ONZE SCHITTERENDE
OPENINGSAANBIEDINGEN. ^

\ VOOR IEDERE KLANT IS ER
*- EEN LEUKE ATTENTIE.

HANDZAAG
KwaJucmzaag met
hardpoint verttmding,
Lengte ± 50 cm. Nu in
speciale *De V«fejJ*n*-

15.-

EMMER
DRAADNAGELS
1,5 kg verzinkte draadnagels
2,0*40 mm per emmer,
2,7x53 mm per emmer,
3,0x65 mm per emmer.

ROLBANDMAAT
In "De V»lmMrn"~tBtvt»erin|:.

119.-
KLOPBOORMACHINE
Type BL500 R, met traploos variabel
irotelbMr toeren tal, 500 wan.

B ANK-EN
KLAUWHAMER

DEZE;



Biej ons
in d'n Achterhoek
'lej mot eers wat an de deure van ut hoenderhok doen, hee klemt zich zo da'k
um haos neet meet los kan kriegen. Anders mo'j ze zelf maor voern.' 'k Wisse
dat mien vrouw geliek hadde, 'k was t'r al 's met de schave met te gange ewes
afgeloopn harfs. Maor dat kopsholt an de enden, daor doe'j met de schave
neet volle an. Daor mos ik met an 't schoern. En dat was mien eerluk ezeg te
volle wark, althans met de hande.

"k Zalle biej Toon de schoermachine wel haaln, dan denk ik wel da'k ut veur
mekare kriege.' Toon hef alle soorten gereedschap in zien hobbyruumte. En
hee is ok neet te beroerd umme wat uut te lenen, zo wied ken ik um wel.

Too'k biej Toon de kokken in kwamme was ut met ut zien metene gebeurt, de
brille besloog miem knats. 'Wat he'j hier toch un mot hangen, wat bu'j an 't
doen?' 'Oh, Toon is an 't stomen, hee hef ut goed te pakken. Allemaole vast-
gezette koldugheid.' Toon had ondertussen 'n doek van de kop af edaon en
draaien 't gas uut, zodat t'r gin damp meet de kokken in walmen. 'Jao, jao,
Leestman, zo geet ut a'j nao 'n optoch hen kiekn gaot.' 'Oh, bu'j nao 't
Waskuupn darp hen kiekn ewes?' 'Poh nee, hier in Vodd'n vegange zaoterdag.
Daor he'k völs te lange estaon. Riek die lei um kwart oaver ene al te benzen
da'w gaon mossen. Dus veur half twee stonne wiej al biej de stomp van den
eike die ze umme ezaagd heb, midden in 't darp. In die smerugge kolde wind.
Too 'n optoch d'r an kwam was ik al kold tot op ut bot. Weer in huus trokken
mien de groezels al aover de rugge. En now loop ik al drie dage te hechten
nao 'n aosum, vandaor dat stomen.'

'En was 'n optoch dat allemaole weerd?' 'Schei mien d'r oaver uut, 'n enkelen
daorgelaotn stelln 't helemaol niks veur, weas maor bli'j da'j achter de kachel
bunt ebleven.' 'Dat bun'k inderdaod, maor wa'k vraogen wolle, zo'k ow
schoermachien vanmeddag können lenen?' 'lej wet waor e lig, dus nem um
maor met, maor he'j zo'n haos, met dit weer kö'j buutn toch niks anvangen?'
'Jao, ik wol ok nog effen nao 't Knopenlaantje hen kiekn, wat luu zekt dat ze
daor alles van de sokken heb eslagen.' 'Daor hoef iej helemaol neet hen te
gaon, dat kan ik ow wel veteln. Wiej bunt t'r vegange wekke nog deur ewan-
deld en heb too ezien wat ze umme ezaagd heb. Dat volt bes met. Un stuk of
wat beume bunt t'r tussenuut. Daor pot ze wel weer niejen in. An 't ene ende
heb ze veur un jaor of wat trugge ok al 's wat weg ehouwen en weer jonge
beume in-eplant. Daor zit now ok al weer aadug wat knuppen in. Dus maak
ow maor gin zörge, dat Knopenlaantje is t'r nog langer dan wiej d'r rondloopt.'

Too bun'k maor un uur biej Toon an de praot ebleven.
t'r zoal gebeurt, biej ons in d'n Achterhoek.

nog wel 's wat

H. Leestman.

Vluchtelingenwerk

De afdeling Vorden van de Plattelands-
vrouwen krijgt woensdag 28 februari de
afdeling Vorden van Vluchtelingenwerk
Nederland op bezoek. Medewerkers van
Vluchtelingenwerk zullen de dames die
avond vertellen over hun werk en erva-
ringen met vluchtelingen in het alge-
meen en in het bijzonder in Vorden. De
bijeenkomst vindt plaats in De Herberg.

Is Uw cmjkwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Morden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Uutkiekn
As mooder de kinder naokik an de deure
zö'j heel vake van eur heurn:
'Goed uutkiekn onderweg'
Jao, dat heij now vake genog ezeg

Hef dat gezegde nog wel zin
dringt ut nog wel tot eur in
want as zee as groep nao schole fietst
bunt ze 't allange weer kwiet

ledre keer dan ziej ut weer
ze kiekt helemaols neet nao 't vekeer
inplaatse dat ze fietst twee an twee
nee naös mekare met lech op gin een

Tötdaz 't un kere mis is egaon
likt ze deur mekare op de straot
de auto kon eur neet ontwieken
umdat zee vegatn uut te kiekn

Achteraf is 't nogal met evaln
kapotte fietsen en vol bulten en schrammen
un wekke later können ze weer nao schole gaon
zoln ze biej 't gezegde now stille staon

Anders doet ze eur olders volle vedriet
of is ut dat zee dit zelf neet ziet
maor meschien dat ze heb eleerd
un andre keer geet 't soms wel vekeerd

D. Lindeman.

Snelle autoreparatie zonder
afspraak bij Van der Kooi

Opeldealer Van der Kooi in Lochem is
gestart met een unieke service voor
haar klanten. Reparaties die snel moe-
ten worden uitgevoerd, kunnen zon-
der afspraak worden verricht. Zijn de
werkzaamheden niet al te ingrijpend
dan kan de klant er zelfs op wachten.
Deze unieke serviceverlening heet
Masterf it. Van der Kooi behoort tot een
van de eerste Opeldealers in Neder-
land die dit systeem introduceert.

'Voor de invoering van Masterfit hebben
wij ons pand aangepast', aldus de heer
W.J. van der Kooi van de gelijknamige
Opel-dealer. 'Met name voor klanten die
hun auto geen dag kunnen missen, biedt
deze reparatieservice vele voordelen.
Vertoont de auto onverwacht gebreken,
dan kunnen ze direct naar ons toekomen
voor reparatie. Zelfs op zaterdag. Wij zijn
erop ingesteld om dan onmiddelijk met
vakbekwame monteurs aan de reparatie
te beginnen. In veel gevallen kan de klus
snel worden geklaard, terwijl de klant in

onze gezellige wachtruimte de krant
leest en een kop koffie drinkt'.

Van der Kooi is op l februari gestart met
de nieuwe service. Klanten kunnen reke-
nen op een speciale actie bij hun eerste
bezoek aan Masterfit. Verder heeft iedere
klant die een bezoek brengt aan de Mas-
terfit recht op een interessante gratis ser-
vice. Dit houdt in dat de auto op acht
punten wordt gecontroleerd. Het gaat
nier om de uitlaat, remmen, schokdem-
pers, accu, banden, koppeling, wisser-
bladen en oliepeil. Tot slot nogmaals de
heer Van der Kooi over de mogelijkhe-
den van het normale onderhoud. 'Is 's
ochtends de uitlaat defect, dan is dat ty-
pisch een klus voor Masterfit. Het wordt
direct door onze monteurs gerepareerd
en dat allemaal zonder afspraak. Voor
een grote beurt of een uitgebreide repa-
ratie moet echter wel een aspraak ge-
maakt worden. Overigens worden die
werkzaamheden ook zo snel mogelijk
uitgevoerd.' Zie ook advertentie.

Brandweer neemt afscheid vanHan Veenink

'Mooie branden zijn er niet'
In 1978 was hij bij Jos Herwers om een
auto te kopen. Hij kwam aan de praat.
Ook over de brandweer. J^begon het
leven van de Hengelose^Randweer-
man Han Veenink. Nu 18 jaar later
heeft hij noodgedwongen afscheid
moeten nemen van 'zijn' korps.

'Ach, je weet dat nu eenma^Met 55 jaar
krijg je leeftijdsontslag. McïFwoord hé.
Ik zie het ongeveer hetzelfde als met de
militaire dienst. Je komt op en je zwaait
weer af. Pas geleden heb ik nog een me-
dische keuring gehad. Ik had een goede
conditie en had ook nog veel langer door
kunnen gaan. Maar zo werkt dat natuur-
lijk niet. Ik heb er niet zo veel problemen
mee', relativeert Veenink wanneer hij
even uit hét feestgedruis van zijn af-
scheidsfeest wordt gehaald voor een in-
terview met Weekblad Contact.
'Ik ben bij de brandweer gegaan omdat je
dan wat doet voor de mensen. Het trok
me ook wel aan en je bent ook sociaal be-
zig en dat ligt me wel'. Op de vraag waar
een brandweerman aan moet voldoen,
hoeft Veenink niet lang na te denken.
'Een goede gezondheid en een goede
conditie is heel belangrijk maar ook goed
willen luisteren en kijken', zegt hij. Veen-
ink had de pieper dag en nacht bij zich.
'Je bent er 24 uur per dag mee bezig. On-
bewust houd je er toch rekening mee dat
je er 's nachts uit moet. De eerste keer dat
ik werd opgepiept was midden in de
nacht. Dat was echt schrikken. Je zorgt
datje dan zo snel mogelijk weg bent. La-
ter wordt die schrik wel minder en doe je
watje doen moet. Ook is er een groot ver-
schil hoe we tegenwoordig als brand-
weerkorps optreden. Vroeger moest er
meteen de waterspuit erin als je vuur
zag. Nu is er bij brand veel meer overleg
over hoe we het aanpakken. Het is alle-
maal veel effectiever geworden. Daarom
vind ik brandweeroefeningen ook heel
nuttig. Je leert er veel.'

Volgens Han Veenink is het een fabeltje
dat brandweerlieden een kick krijgen
van branden. 'Een kick is niet het juiste
woord. Het is een bepaald gevoel. Je
moet gewoon je werk doen en bewust
zijn in je handelen en vooral kalm blijven.
Diezelfde fabeltjes hoor je ook over
mooie branden. Mooie branden zijn er
niet', zegt hij resoluut. 'Je hoort daar vaak
de gekste verhalen over. Ik geloof niet

dat het zo erg leeft als men wel eens ve-
ronderstelt'.
Het vrijwilliger brandweerkorps van
Hengelo verleent niet aleen zijn diensten
bij branden maar is ook vaak hulpvaar-
dig bij andere calamiteiten zoafs ver-
keersongevallen waarbij soms slachtof-
fers of zwaar gewonden bij betrokken
zijn. 'Elke situatie is verschillend en vergt
een eigen aanpak. Vooral bij verkeerson-
gelukken kom je wel eens situaties tegen
die niet prettig zijn. Vooral de eerste keer
was het schrikken toen ik zoiets mee
maakte. Later ga je daar beter mee om.
Daar groei je ook in. Je wordt daar ook
enigszins in gehard. Het is voor jezelf erg
belangrijk hoe je met je eigen emoties om
gaat. Als groep praten we na zo'n situatie
daar ook veel over en dat lucht op. Je
neemt de problemen en de emoties dan
niet mee naar huis en je raakt het sneller
kwijt. Dat gaat natuurlijk niet in een keer.
Het moet toch slijten. Later denk je er nog
wel eens aan maar het verwerken ervan
is dan toch al grotendeels gebeurd. En Bij
Hermien vind ik ook veel steun', zegt
brandweerman Veenink.
De Hengelose brandweerman moest op
de dag van zijn afscheid nog eenmaal in
actie komen bij een brand in een woon-
huis aan de Kerkstraat. Ook daar was
Han Veenink chauffeur van de eerste ui-
trukwagen zoals hij dat bijna in al die 18
jaren is geweest bij het Hengelose vrijwil-
lige brandweerkorps.
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Nul
"Riva" Shagtapijt
beige, 400 breed
leggen gratis^
OP=OP
van 98,- nu'

aanbieding:
. "«MMMMriÜî -». «S* ^ ^ • ^^^

 :

RUIME KEUS
IN PARKET EN

LAMINAAT!

v;~

"Vitra" Ecolook tapijt
in 3 natuurtinten,

400 breed leggen gratis

[van 99,- nu'

Laminaat Saphir 4000
diverse kleuren, zie ook onze
parket/laminaat
shop

nu per m2

"Olivia"
gesneden pool tapijt

keuze uit 13 frisse kleuren
400 breed leggen gratis

van 129,- nu

Vinyl "Ajax"
met Ajax embleem^
200 breed

nu p.m.

Vore*

Dekbedovertrek
140 x 200 Met embleem van
Ajax, Feyenoord, Vitesse of

F.C. Twente

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS

nu voor

« B̂̂ -«^J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545-47419O ^

THEO TERWELI
AUTOSCHADESPECIALIST B

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Start: 2 maart a
om 15.00 uur
Inlichtingen bij onze
Jan Vredegoor
Theo Lammers
Fons Bouwmeister
Hans Lichtenberg

.S.

Gehoorzaamheids-
cursus voor

puppen,
beginnende en

gevorderde
honden.
Lokatie:

Banninkstraat 28

gedipl. instrukteurs:
(0575) 46 29 68
(0573) 25 69 71
(0314) 34 58 07
(0575) 46 20 42

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

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK^
accountants en belastingadviseurs

Voor het deskundig verzorgen van uw

belastingaangifte 1995
zal ons kantoor ook dit jaar weer geopend
zijn op de volgende avonden:

woensdagavond |lfc februari

woensdagavond 6 maart

woensdagavond 13 maart

woensdagavond 2O maart

van 18.30 tot 20.30 uur

ENKELE SHOWROOMKEUKENS
met A-merk apparaten moeten plaats maken voor weer nieuwe modellen.

Daarom bieden wij aan:
kunststot massief eiken en beuken, MDF-lak: mat en hoogglans

prijzen b.v. van 55.200,- voor 23.000,- of 38.800,- voor 14.900,-
of 21.080 - voor 9.363,- enz. enz. Breng uw keukenmaten mee.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

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

Er zijn miljoenen redenen om UNICEF

kaarten en kado's te kopen...

Bel voor de nieuwe catalogus
070-3339300

Restaurant Grill De Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden, tel. (0575) 55 15 19

Liefhebbers van een groot stuk vlees, let op!

S T E A K S
Vanaf heden hebben wij een extra menukaart, de

STEAK-KAART
malse, sappige en vooral grote steaks

De winter loopt ten einde, dus .. . a.s.
DONDERDAG LAATSTE STAMPPOTDAG

Gemeubileerde hutspot, boerenkool of zuurkool
f 17,50

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

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.
Accountants en belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1995
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op
één van de volgende DINSDAGAVONDEN

5 maart -12 maart -19 maart - 26 maart
Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Dit jaar ook op zaterdag 23 maart
tussen 09.30 en 12.00 uur.

Voor de inwoners van Steenderen en omgeving is er de mogelijkheid
om op de dinsdagavonden 12 en 26 maart de aangifte te laten
verzorgen door medewerkers van ons kantoor bij café-restaurant
"De Engel" tussen 18.00 én 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thuis de
aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.
Tel. 0575-461391 - Fax 0575-462734



Op 29 februari opdoen wij ons geheel vernieuwde pand in Vordert
Dat is wel een feestje waard! Daarom nodigen wij u uit op de^emngsreóepüe

van 16.00 uur totffLQO uyt|||rQon^
komen bekijken. OokIjjj^pwe. Jeulce o]peningsÉanbie(Sd|Bvocff u in petto!

fwelknm! /»*

M"E- s :jvt:

Vorden futphenseweg 29, "tel, 0575-5549-71 * "
"" ' x"k|Misters«% Tel. 0543-$l%9 80
DoetiiwjfiÉin Dr Huber Noodtstraat 14, Tel.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

JOEGOSLAVI
j BLIJVEN t EPEN

Het Nederlandse Rode Kruis

mode voor
het héle gezin

fashion

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

28 FEBRUARI T/M 2 MAART
alleen in onze filialen Winterswijk,

Wierden en Vorden

De laatste restanten
gaan nu de deur uit voor

Kom beslist nog even kijken, het loont de moeite.

FORTUIN
F I N A N C I E E L A D V I S E U R S

Mr Drs B.H.J deRegt '

ook voor ziekengeld-verzekeringen

Utrecht

Koningslaan 63 - 3583 GP Utrecht

Tel.: (030) 251 51 99 - Fax: (030) 254 09 64

Ruurlo *

Loolaan 88 - 7261 MV Ruurlo

Tel.: (0573) 45 39 80 - Fax: (0573) 45 39 93

nval

Assurantiën, hypotheken,

pensioenen, financiële planning,

juridische adviezen, praktijkoverdrachten,

associaties en financieringen.

K.v.K. Utrecht 30075869

LENTE KRIEBEL*
Alleen op donderdag

29 februari 1996

ALLE SCHOENEN
10% KORTING

Kom en profiteer
van deze

"Verschrikkelijke"
Aanbieding

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:0314-681378 tel:0575-553006
!'• MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN ]

Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Garantie van zorg

• Keuzepakketten kraamzorg
• Gediplomeerde kraamzorgverleners

Bel vrijblijvend voor informatie:

(0575) 5164 63
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 53 10 53
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

Jooslenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

ACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS

Telefoon (0573) 45 36 76
Fax (0573) 45 39 76

Uw partner onder andere inzake:

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

Meer info?
Bel vrijblijvend



Allerhand
in 't Saksenland

Het zal u niet onbekend zijn dat de katholieken in Nederland na de
Vrede van Munster in 1648 een heel moeilijke tijd hadden.
Ze mochten hier geen erediensten meer houden. Hun geloofsbelijden
moest dan meestalin het geheim gebeuren in zogenaamde schuilkerken
of, voor de mensen in het oosten van het land, over de grens.
Een van de plaatsen waar dat laatste gebeurde was de, wat nu heet, de
Grafkapel Zu Salm Salm. Deze staat aan de Lindelaan die van het
Duitse Anholt naar Regniet gaat. Misschien wat moeilijk te vinden.
Maar als u van een bekend restaurant in Voorst (bij Gendringen) rich-
ting Duitse grens gaat vindt u het wel.
Deze kapel werd in 1670 gebouwd ten behoeve van Nederlandse katho-
lieken die hier hun geloof konden belijden. In 1813 kwam het aan de
familie Zu Salm Salm. Deze familie heeft het gebouw in goede staat
gehouden, talrijke leden van deze familie liggen hier begraven.
In de kapel bevindt zich ook een grafsteen van Diederik van Bronkhorst
en verder die van een prinses met een hele lange naam, nl. Marie
Christine, Prinsessin Zu Salm Salm, Wild und Rheingrafin, Erzogin von
Osterreich, Königliche Prinsessin von Ungarn.
Het gebouwtje is van binnen niet te bezichtigen, het is door middel van
een sloot en hekwerk goed afgeschermd. Desondanks is het, ook door
de omgeving, een bezoek toch wel waard.

H.G. Wullink.

Hervormde Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Wich-
mond kwam op woensdagavond 21 fe-
bruari weer bij elkaar. De avond stond in
het teken van verhalen vertellen. Zo
moesten vijf leden aan elkaar een verhaal
doorvertellen. Dit bleek heel erg moeilijk
en van het oorspronkelijke verhaal bleef
maar weinig over. Ook werd er aan de
hand van een verhaal bingo gespeeld.
Het was een zeer geslaagde avond.
Ook de Hervormde Vrouwengroep Vor-
den kwam op woensdag 21 februari bij
elkaar. Voor deze gelegenheid was de
heer Romijn uitgenodigd. Deze is als arts
verbonden aan de verpleeghuizen Slin-
gerbos en Leeuwerikweide. Het sprak
over een aantal problemen rondom het
thema 'ouder worden'.

Wereldgebedsdag
Op vrijdag l maart is het Wereldgebeds-
dag. Dit wordt georganiseerd door chris-
tenvrouwen. Het is de eerste oecumeni-
sche samenwerking in de wereld. Vrou-
wen uit Haïti hebben dit jaar de liturgie
samengesteld. Ter gelegenheid van de
wereldgebedsdag is er op vrijdagavond
in de Christus Koningkerk aan het Jeb-
bink een dienst.

Discussieavond VVD
over leefbaarheid
op het platteland
De VVD in Vorden hield op maandag 19
februari een discussieavond over de in-
richting van het landelijk gebied. Na een
lezing van de heer Goselink van de Pro-
vincie Gelderland over het toekomstige
streekplan, vond er een discussie plaats
onder leiding van de heer Swienink.
Deze is recreatie-ondernemer in Ruurlo
en lid van de Provinciale Staten van Gel-
derland.
Fractievoorzitter Brandenbarg van de
VVD In Vorden bracht in deze discussie
naar voren dat hij teleurgesteld is over de
mogelijkheden die Vorden krijgt van de
provincie om het buitengebied weer
meer economische waarde te geven. De
heer Goselink liet weten dat de regeltjes
er zijn om de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden in de gemeenten vast te leggen.
Het advies van hem was om voor een
goed streekplan te zorgen door zelf mee
te praten over de invulling daarvan. 'En
als de uitvoering dan toch tegen de re-
geltjes ingaat, dan is de provincie bereid
om daar oplossingen voor te vinden
door bijvoorbeeld samen met de de ge-
meenten naar Den Haag te gaan', aldus

Goselink.
Verder waren er ook lichtpuntjes. Zo
geeft de nieuwste milieuwetgeving wat
meer ruimte om creatief te zijn en econo-
mische oplossingen te bedenken. De be-
palingen omtrent de stankcircels zullen
minder worden, zodat er daardoor weer
meer mogelijkheden voor de boeren ko-
men. Een ander discussiepunt ging over
de vrijstaande agrarische bebouwing. De
aanwezigen vonden dat burgerbewo-
ning en ambachtelijke bedrijvigheid
moest kunnen plaats vinden zonder te
veel regels en wel zonder aantasting van
het woningcontingent van de gemeente.
Want anders wil geen industrie of andere
vervangende economie nog in het lande-
lijke gebied investeren. Iedereen was het
er overeens dat - wil je het platteland
leefbaar houden - je toch 25 tot 40 nieuwe
woningen per kern per jaar moeten kun-
nen bouwen. De heer Goselink was het
hier niet mee eens.

Brood j e Vérmeer
bij Schurink
enVanAsselt
De Nederlandse ambachtelijke bakkers
bakken ter gelegenheid van de belang-
rijkste Vermeer tentoonstelling in het
Haagse Mauritshuis een speciaal brood-
je: Het Broodje van Vermeer. Het brood is
onder andere verkrijgbaar vanaf de ope-
ning van de tentoonstelling op 27 februa-
ri bij de bakkers Van Asselt en Schurink
in Vorden. Het Broodje van Vermeer is
gebaseerd op de broden die te zien zijn
op het bekende schilderij van Het Melk-
meisje. Het is een heerlijk ambachtelijk
gebakken brood, gemaakt van onder an-
dere roggemeel en getoast moutmeel.
Deze ingrediënten geven het ronde 400
grams brood een speciale smaak. Het
Broodje van Vermeer heeft een bijzonde-
re vorm, die verkregen wordt omdat de
deegbol voor het bakken wordt ingesne-
den.

AGENDA
FEBRUARI

Iedere dag SWOV op^fcifel bij de
Wehme.

28 Bejaardensoos Vierakker
28 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 HSV de Snoekbaars, Paaswedstrijd

senioren/jeugd

MAART
ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

l HGG Wichmond, wereldgebedsdag
4 VrouwenclubMedler
6 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
6 HVG Linde, dia's over Australië
6 HVG Wichmond, ouderenmiddag
6 Welfare Handwerken Wehme
8 Soos Kranenburg, ZorgGroep Oost-

Gelderland
13 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Vrouwenclub Medler, Leger des Hei Is
19 Samenzangavond RvK in de Geref.

Kerk

19 NCVB Vorden dhr. H. Berendsen
19 Soos Kranenburg
20 HVG Dorp viering 50-jarig jubileum

20 ANBO Klootschieten bij't Olde
Lettink

20 Welfare voorjaarsconcertmiddag
Wehme

20 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
21 PCOB Oude Volksgebruiken
21 HVGWildenborchPaasliturgie
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag

dagboek!
^^ over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

CD-iofCD-Rom?
Een hele encyclopedie op een klein
schijfje. Of een complete documentatie
over de reis van een schip van de Vere-
nigde Oost-Indische compagnie met
teksten, filmbeelden en commentaar. De
mogelijkheden van de nieuwe media
CD-i en CD-Rom zijn onbeperkt. En da-
gelijks komen er diskettes met nieuwe
programma's bij. Waar is het eind? En in
hoeverre zullen die nieuwe technieken
met inter-aktieve mogelijkheden straks
de positie van het boek aantasten? Vra-
gen waarop niemand een antwoord
weet. Al is het wel zeker dat er in de ko-
mende jaren ingrijpende veranderingen
gaan komen op het gebied van kenniso-
verdracht.
Onze bibliotheek haakt op een beschei-
den wijze in op de nieuwe ontwikkelin-
gen. Bescheiden omdat we nog niet we-
ten wat de standaard wordt en welk van
de twee systemen het belangrijkste zal
gaan worden. Bescheiden ook omdat er
met die nieuwe technieken nogal veel
geld gemoeid is. De aanschaf van appa-
ratuur en banden vraagt nieuwe investe-
ringen en daarin is in het lopende budget
niet voorzien. Dat er al kan worden inge-
haakt is vooral te danken aan bijzondere
inkomsten als schenkingen.
En dan is er nog een vraag: hoe ontwik-
kelt zich de toepassing van die nieuwe
communicatie in de gezinnen? Want
heeft het wel zin om een collectie video-
banden aan te leggen als bijna niemand
zou beschikken over apparatuur om ze
thuis a f te spelen?
Eén ding is zeker: een bibliotheek moet
zich oriënteren. Moet op de hoogte blij-
ven van dit soort zaken omdat het over-
brengen van kennis en het geven van in-
formatie in de toekomst voor een deel via
deze nieuwe media zal gebeuren. Daar-
om vindt u in de bibliotheek een CD-i-af-
speler met beeldscherm met een inter-
aktief programma over de provincie Gel-
derland. Het is al door honderden bezoe-
kers bekeken, gewoon om eens kennis te
maken met de mogelijkheden. Daarom
ook beschikt de bibliotheek over een CD-
Rom met een Literom-programma.
Daarmee komen recensies over literaire
boeken beschikbaar die in de belangrijk-
ste bladen hebben gestaan. Recensies
waarvan desgewenst ook fotokopieën
kunnen worden gemaakt.
Hebt u belangstelling voor de toekomst
die ook voor het eeuwenoude boek in-
grijpende veranderingen ten gevolge zal
hebben? U kunt zich in de bibliotheek
met boeken over 'de elektronische snel-
weg' over die toekomst oriënteren. Als u
zelf beschikt over afspeelapparatuur is
het ook mogelijk dat we bepaalde titels
die op CD-i of CD-Rom zijn uitgebracht,
bij cfe provinciale bibliotheekcentrale
voor u huren. Boekanier

Tja het kan iedereen overkomen....
Vandaag lacht de toekomst u toe, maar hoe is dat morgen?

Bijna 85% van de gehandicapte Nederlanders wordt "dat" tijdens het leven.

Door ernstige ziekte of een onverwacht ongeluk. Op alle leeftijden. In uitzonder-

lijke gevallen dreigt dan zelfs een catastrofe. Wat dan?

AVO helpt waar de regelgeving niet toereikend is en hulp écht moet. Dankzij de

nationale collecte en vele donateurs. Ons werk neemt toe, helpt u ook?

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN



Weekendaanbiedingen

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

In wel 30 soorten
NIEUW! DIT WEEKEND

ZWITSERSE
APPEL-ROOMVLAAI

goed voor 12 royale punten
lekker fris, romig en calorie-arm
ook verkrijgbaar in halve vlaaien

dit weekend voor maar 17,50

ACHTERHOEKSE
BOLUSSEN

ouderwets lekker met kaneel en suiker

nu 6 voor 4,50

BOSVRUCHTENVLAAI
met 9 verschillende bosvruchten
en eventueel toefjes slagroom

goed voor 6 punten

dit weekend 8,50

TIP VAN DE WEEK:

WALDKORN
gezond en puur natuur

het lekkerste brood van Nederland

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspedaliteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

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 modem
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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC Vorden.
Tel.(0575)552637o

AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS
Bijna 85% van de gehandicapte

Nederlanders wordt 'dat' tijdens het

leven. Door ernstige ziekte of een

onverwacht ongeluk. Op alle leeftijden.

Wat dan?

AVO helpt waar de regelgeving niet

toereikend is en hulp écht moet. Dank-

zij de collecte en vele donateurs

Ons werk neemt toe, helpt u ook?

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

Giro 625.000
Vraag om informatie:

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

JONGE KAAS
1 kilo

REVEREND 50+ RRIE
100 gram

9?°
2J»

TUBE DANISH CHEF

SMEERKAAS
diverse smaken

GEZOUTEN VERS GEBRANDE

PISTACHE NOTEN
250 gram .

JONG BELEGEN KOMIJNEKAAS
S.95

500 gram 5ï95

AKTIE: Gratis Kaas & Kooszegel
voor sparen handdoek
Zie*etalage! Vraag naar spaarfolder!

Kaas-/noten-/wijnwinkel

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, teL(Ob75) 55 37 73

Met uw hulp redt zij het!

Save the Children®

STICHTING RED T DE KINDEREN (NEDERLAND)

Kranenburg
Vanaf 5 maart

iedere dinsdagmiddag
vanaf 14.00 tot ca. 17.00 uur.

Gezellige middag voor iedereen
van 55+ met o.a. biljarten, poolen,
sjoelen, kaarten enz. U mag ook
spellen meebrengen. Prijzen van
drank zijn: bier, jonge jenever,
citroen brandewijn f 1,50 per stuk.

Iedereen is van harte welkom
Tel. (0575) 55 69 57

Het Broodje
Vermeer

Tarwe-roggebrood,
dus ouderwets lekker.

nu van f 2,15 voor f 1,95

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL (0575)55 13 84

Broodspedaliteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspedaliteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. (0575) 55 18 77

Uitsluitend verkrijgbaar bij de ambachtelijke bakker.

"Oofc wij willen lezen en schrijven!"
Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen geen onderwijs. Het UNESCO Centrum
Nederland steunt jaarlijks vele onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en vraagt

hiervoor uw financiële hulp. In 1996 bestaat de UNESCO 50 jaar.

Werkt u mee aan een betere toekomst?

UNESCO Centrum Nederland
Or.inje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam

Zo weinig!

FUJI
QUICKSNAP
FLASH
27 opnamen
van 29,95 voor

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.

Uutkiekn
As mooder de kinder naokik an de deure
zö'j heel vake van eur heurn:
'Goed uutkiekn onderweg'
Jao, dat heij now vake genog ezeg

Hef dat gezegde nog wel zin
dringt ut nog wel tot eur in
want as zee as groep nao schole fietst
bunt ze 't allange weer kwiet

ledre keer dan ziej ut weer
ze kiekt helemaols neet nao 't vekeer
inplaatse dat ze fietst twee an twee
nee naös mekare met lech op gin een

Totdaz 't un kere mis is egaon
likt ze deur mekare op de straot
de auto kon eur neet ontwieken
umdat zee vegatn uut te kiekn

Achteraf is 't nogal met evaln
kapotte fietsen en vol bulten en schrammen
un wekke later konnen ze weer nao schole gaon
zoln ze biej 't gezegde now stille staon

Anders doet ze eur olders volle vedriet
of is ut dat zee dit zelf neet ziet
maor meschien dat ze heb eleerd
un andre keer geet' t soms wel vekeerd D. Lindeman.
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