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Regio Zutphen verrast: door staatsecretaris:

Van der Vondervoort zet
vaart achter herindeling

WEEKENDDIENSTEN

Staatssecretaris Van der Vondervoort
van Binnenlandse Zaken heeft er flink
de vaart achter gezet. Vorige week liet
ze weten voor l juli een begin te willen
maken met een nieuwe herindelings-
prodedure voor de regio Zutphen. Voor
l mei zullen de verschillende gemeente-
besturen in de regio Zutphen een uitno-
diging ontvangen voor een open over-
leg. Het gaat hier om de colleges van
Zutphen/ Gorssel, Warnsveld, Brum-
men en Vorden. Van der Vondervoort
wil met deze gemeentelijke herindeling
ervoor zorgen dat Zutphen meer ruimte
krijgt voor woningbouw en bedrijfsves-
tiging.

Burgemeester E.J.C. Kamerling wil niet
reageren op het nieuws dat vorige week
bekend werd gemaakt. "Nee. Want offi-
cieel weet ik nog van niets. Eerlijk
gezegd vind ik het bestuurlijk ook onfat-
soenlijk dat de plannen van de staatse-
cretaris al in de krant staan, terwijl wij
nog niet eens op de hoogte zijn gesteld.
Daar kan ik me zeer boos over maken.
U zult begrijpen dat ik daarom ook nog
geen uitlatingen doe over de plannen
van de staatssecretaris", aldus burge-

meester EJ.C. Kamerling. Wel wil de
burgemeester kwijt dat hij er niets voor
voelt om een fusie met Zutphen aan te
gaan. "Zutphen en Vorden passen hele-
maal niet bij elkaar. Onze gemeente
heeft een landelijk karakter, terwijl
Zutphen een stedelijk gebied is".
Begin deze maand bleek uit een verslag
van collegevergadering dat er binnen
het college van B en W verdeeldheid is
als het gaat om de gemeentelijke herin-
deling. In tegenstelling tot de rest van
het college is wethouder D. Mulderije
van mening dat er in eerste instantie
moet worden geprobeerd om een
samenwerkingsverband aan te gaan met
met Hengelo en Steenderen die in de
Regio Achterhoek liggen. Volgens
Mulderije gaat het hier om gemeenten
die eenzelfde karakter hebben als
Vorden. Burgemeester E.J.C. Kamerling
en wethouder M. Aartsen willen in eer-
ste instantie binnen de regio
Stedendriehoek - waar Vorden deel van
uitmaakt - ^Mcen naar fusiepartners.
Daarbij gaar de voorkeur uit naar
samenwerking met de graafschapsge-
meenten Gorssel, Lochem
Warnsveld.
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Vorden in teken fan
april wandelmaand
In het kader van de campagne
''Nederland Wandelland" is de maand
april uitgeroepen tot "April Wandel-
maand' Meer dan 130 WV's door het
hele land hebben ten behoeve van
''April Wandelmaand" wandelingen uit-
gestippeld. In de weekenden worden de
wandelingen aangevuld met extra activi-
teiten. Zo houdt de VW Vorden vier
weekendwandelingen in de maand april
in samenwerking met Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en het IVN.

Om deel te kunnen nemen aan "April
Wandelmaand" koopt de consument een
wandelmap bij de VVV Vorden. De map
bevat een route (in lengte variërend van

2,5 tot 20 kilometer), een flyer met infor-
matie over alle routes die de WV
Vorden in april aanbiedt en informatie
over een landelijke fotowedstrijd. Van
iedere verkochte wandeling gaat vijftig
cent naar Unicef ten behoeve van een
sloppenwijkproject in Ghana.
Alle wandelaars kunnen meedoen aan
de fotowedstrijd-en verschillende prijzen
winnen, waaronder een wandelarrange-
ment in Limburg, een paar Lowa wan-
delschoenen en camera's. De exacte
voorwaarden staan omschreven in de
wandelmappen. Foto's dienen voor 30
mei verstuurd te worden naar Toerisme
& Recreatie AVN, Postbus 188, 2250 AD
Voorschoten.

O

MEUBELEN
Vanaf donderdag 4 april a.s. bij u in
de buurt: MD-Vorden Meubelen
Zorgeloos kwaliteitsmeubelen kopen
tegen de scherpste prijs. Ki jk volgen-
de week in dit weekblad!

Enkweg 15a, Vorden, tel. 0575-551030

2E PAASDAG OPEN

Bejaardensoos
De Bejaardensoos Vierakker-Wichmond
komt op woensdagmiddag 27 maart
weer bij elkaar in het Ludgerusgebouw.
Joop Tjoonk zal tijdens deze middag een
film draaien. Verder wordt er een bingo
gehouden.

NCVB
Afgelopen dinsdag stond er voor de
leden van de NCVB een broodmaaltijd
op het programma. Tijdens deze maal-
tijd stonden de aanwezigen stil bij een
hongerdoek uit India. Na de maaltijd
trok men naar de bovenzaal van het
Dorpscentrum waar Herman Berendsen
uit Zelhem klaar zat om dia's te laten
zien en te vertellen over het beroemde
Isenheimer altaar dat in Colmar in de
Elzas te zien is. Het altaar is geschilderd
door Matthias Grunewald. Na de pauze
zag men details van het altaar en luis-
terde men naar muziek van J.S. Bach.

Hervormde Gemeente
Zondag 31 maart 10.00 uur ds. Speelman. Er is zon-
dagsschool en Jeugdkerk. Na afloop koffiedrinken
in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Palmzondag.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 31 maart 10.00 uur gez. dienst in N.H. Kerk
(openb. geloofsbelijdenis); 19.00 uur ds. H.A. Speel-

RK Kerk Kranenburg
Zondag 31 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Rouw- en trouwkoor, Palmpasenviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 30 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering m.m.v. de Vordering.
Zondag 31 maart 14.00 uur Slotmanifestatie Vasten-
aktie.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 maart 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 31 maart 10.00 uur Gebedsviering, dames-
koor.

Weekendwacht pastores 31 maart-1 april pastoor J.
Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 30-31 maart dr. S heringa, Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55. £
Alleen voor dringende gevaWff is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg

Tandarts 30-31 maart G.V^^Wsma, Lochem, tel.
(0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

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-
1530 en 19.00-1930 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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.

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 9.41! tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de gr .loemde tijden 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 maart: Mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 1262. April: mevr. Gille, tel. 55 21 51 b.g.g.
55 19 40. 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.

Infodierenbescherm ing
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 17 01.

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.



GROENSPECIALIST

30 maart informatiedag 'wonen'
bij de Rabobank te Hengelo (Gld.)
Als GROENSPECIALIST informeren wij u daar over

tuinaanleg en onderhoud
Wij ontwerpen die dag geheel gratis en zonder enige verplichting
uw tuin of een deel ervan.
U dient een situatietekening op schaal mee te brengen.

Afgelopen winter is één van onze medewerkers geslaagd voor vij-
veradviseur, met name over waterkwaliteit en onderhoud. Hij kan u
deskundig advies geven over alle facetten van uw vijver. Wij onder-
zoeken uw vijverwater geheel gratis.
Hiervoor moet u een potje vijverwater meebrengen (schoon potje gebruiken).

PROBLEMEN MET HET ONDERHOUD VAN UW TUIN
Wij adviseren u graag en met onze jarenlange ervaring mag u er van
verzekerd zijn dat het een vakbekwaam advies is. Indien gewenst
maken wij een afspraak met u om het in uw eigen tuin toe te lich-
ten.
Tevens verkopen wij die dag alle planten tegen aktieprijzen. Alle
planten (exkl. aanbiedingen) zowel aan de zaak als bij de informatie-
dag 25% korting.
Extra aanbieding: bloeiende planten, zoals arabis, vergeet-
mij-niet, bellis, per stuk f 1,- en per setje van 18 stuks f 12,75.
Mooie violen per stuk f 0,50 en per setje van 24 stuks f 9,75.

Aanleg van balkon
tot bungalowpark
Onderhoud van
voortuintje
tot bedrijfsterrein
Verkoop van
één plantje tot
duizenden planten

Graag tot ziens

Kervelseweg 23
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 462619

HET ADRES VOOR:

- RIJWIELEN

- GAZON MAAIERS

- TUINGEREEDSCHAP

Verkoop, reparatie en onderhoudsbeurten

Verhuur van:

* Rijwielen * Tuinfrees

* Vertikuteermachine

* Hogedrukreiniger

* Bladblazer/zuiger

* Composthakselaar

* Gazonrol * Kettingzaag

* Zaaimachine * Elektrisch gereedschap

LAAT NU UW RIJWIEL OF GAZONMAAIER EEN WINTERBEURT GEVEN
(Kan eventueel gehaald en gebracht worden)

TWEEWIELER-EN MAAIERCENTRUM FOKKINK V.O.f.

Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Tel.: (0573) 45 31 00 b.g.g. (0573) 45 28 86

ACTIEBON ACTIEBON

AUTORUIT STUK??? Wij repareren hem 'GRATIS'!!!

KENTEKEN GRAVEREN
NU IN UW WOONPLAATS:

VRIJDAG 29 MAART - ZATERDAG 30 MAART
op het marktplein van de Dorpsstraat te Vorden

vanaf 9.30 -17.00 uur, 's zaterdags 9.30-16.00 uur

WOENSDAG 3 APRIL
parkeerplaats van de sporthal De Kamp, Sarinkkamp 1 te Hengelo (Gld.)

DONDERDAG 4 APRIL
winkelcentrum Dreiumme te Warnsveld

RUIT- EN STEENSLAGREPARATIE
* Volledig GRATIS vanaf WA-extra
* Geen EIGEN RISICO en/of NO-CLAIM verlies
* Klaar binnen het half uur
* REPARATIE NAGENOEG ONZICHTBAAR

* Geen kans op doorscheuren en/of lekkage
* Bij eventuele vervanging f 150,- korting op

uw eigen risico
* Mocht u verhinderd zijn, wij komen

GRATIS bij u thuis
* Wij zorgen voor de gehele afwikkeling met uw

verzekeringsmaatschappij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
SERVICE AUTO BEVEILIGING, tel. 024-3554404

AUTO-ALARM
* Incl. hoogfrequentie afstandsbeding
* Reageert op schok- en spanningsveld

AUTO-RESET
* 115 DB sirene!!!
* Wordt ingebouwd terwijl u wacht
* Garantie met eigen servicenetü! 198,00
KENTEKEN GRAVEREN
* Uw auto oninteressant voor dieven
* Klaar binnen 5 minuten
* Om export tegen te gaan graveren wij ook de

letters NL
* Reflecterende coating f 10,-extra.

! ACTIEBON

L -B!i L^^ÜQ.^.^^^..
ACTIEBON ACTIEBON!

DE COATING t_.W._V. f_ 10L-.G_R ATIS j

Maandag en dinsdag verse worst-dag

grove of fijne verse worst
1 kilo 7.95

LEKKER MAKKELIJK

GEPANEERDE

SCHNITZELS
per stuk

f 1,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

BACON
100 gram f 1589

KNAKWORST
per 5 stuks f 3575

Geldig van 27 maart t/m 2 april

EXTRA VOORDELIG

HAAS/
RIBKARBONADE

1 kilo f 9,95

RUNDVLEES SPECIALITEIT

RUNDER-
STOOFROLLADE

500 gram f 8,75

Lef op onze dagaanbiedingen in de winkel

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bei.t u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

BLOEMEN 2 bos
VIOLEN 24 stuks

3 gele

MINI-CALANGHOË

De

Notenspecialist

uit Rijswijk

op de Vordense

markt

AANBIEDING 29 MAART

GEMENGDE NOTEN

4p

500 gram

TOT ZIENS OP DE MARKT!!!



Erg blij zijn we met de ge-
boorte van onze zoon

Frank

André en Anja Eskes
broertje van Jeroen

22 maart 1996

Raadhuisstraat 28
7251 AB Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

CONTACT
Lokaliseert Wat u
echt interesseert

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 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
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: D. pony 1,40 m
hoog, 17 jaar, inkl. zadel,
hoofdstel, deken. Prima pony
voor beginners. Tel. (0575) 44
19 41 (na 18.00 uur)

• GEVRAAGD: weide voor
inkuilen en/of weidegele-
genheid. Jurrius, Ruurlose-
weg 96, Vorden/Kranenburg,
telefoon (0575) 55 67 66

• Amnesty International.
Maandagavond 1 april a.s.
van 19 tot 20.30 uur schrijf-
avond in het Dorpscentrum te
Vorden. We schrijven o.a. voor
de vrouwen-, dus mensen-
rechten, in Afghanistan. Komt
u ook? 'Doet tenminste nog
iemand z'n mond open'.

• Vrijdag 29 maart ben ik jarig
en daarom trakteer ik! Gra-
tis af te halen frikandel met
mayonaise tussen 17-18 uur.
Telefonisch bestellen tussen
16-17 uur. Dick de Beus, De
Stroet 4, tel. 55 20 68

• GRATIS af te halen: mest-
varkensdrijfmest. Tel. (0575)
55 16 42

• Onze Marthe (5 jaar) is
ontroostbaar. Zij verloor 14
maart haar Pocahontas bar-
bypop op weg van school
naar huis. Wie heeft hem
gevonden? Tel. 55 24 58
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Op vrijdag 29 maart 1996 hoop ik

A. Wolsheimer
80 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren op don-
derdag 4 april van 15.00 tot 17.00
uur in café-rest. De Herberg, Dorps-
straat 10 te Vorden.

Larenseweg 2
7251 J L Vorden
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Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Je zegt: 'Ik ben wat moe'
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
allen heeft betekend, is toch nog onverwacht van
ons heengegaan, voorzien van het H. Sacrament
der Zieken, onze lieve vader en opa

JOSEPH GERHARDUS ROUWEN
WEDUWNAAR VAN GRADA JOHANNA MANDERS

op de leeftijd van 76 jaar.

Peter en Wil
Berry en Jan
Thea en Joop
Yvonne en Harry
Hans en Dini
Maja
en kleinkinderen

7233 SG Vierakker, 20 maart 1996
Vierakkersestraatweg 28

De begrafenis heeft dinsdag 26 maart inmiddels
plaatsgehad op het R.K. kerkhof te Vierakker.

Voor de blijken van medeleven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve moeder en oma

W.H. SE^INK-WITTE

betuigen wij hiermede onze welgemeende dank.

Fam. Sessink

Vorden, maart 1996

Donderdag
28 maart
open huis

van 17.30 tot
20.30 uur

U bent allen van
harte welkom

om onze
vernieuwde

winkel
te bezichtigen

E.B. van Asselt
en medewerkers

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84

Over de prijs
doen we niet
gewichtig.

keurkoopje:
kipfilet, naturel of gemarineerd, 500 gram

98

special: gemarineerde varkenshaas
in bladerdeeg, 100 gram

vleeswarenspecial:
kaasgehakt, 100 gram 1

speciaal aanbevolen voor de boterham:
zure zult /^89
100 gram

bacon
100 gram

9
1

dit weekend speciaal aanbevolen:
rib - en/of haaskarbonade, 500 gram

98

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21 KEURSLAGER
P.S. Als één van ons ̂ Hgt, slagen wij allemaal

* JONGE KAAS
1000 gram_

* HALVETTA1+ KAAS
blank of komijn, 500 gram

9.50

6?5

* KERNHEM ROOMKAAS
GRATIS PAASVERSIERING, 100 gram_

* PETRELLA KRUIDENTAART
100gram_

* RUNDVLEESSALADE
250 gram

* CASHEW NOTEN
VERS GEBRAND 200 gram.

3.89

l.98

475
K A AS-/NOTEN-/WIJ N WINKEL

Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Kunstmest
alle soorten uit
voorraad lever-

baar. Ook
pootaardappels

KLUVERS
VOEDERS

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

Tel. (0575) 55 13 18

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Dorpsstraat 8
Vorden
(0575) 55 43 55

ff

Cursus bloemdecoratie
van Fleur Decor

De cursussen worden gegeven
op een donderdagavond van
2O.OO tot 22.3O uur bij Kwalitarla
•de Buurman'.

Cursus 25 april
Cursus 9 mei
Cursus 19 september
Cursus 10 oktober
Cursus 21 november
Cursus 12 december

berkenbeesten
schelpenkrans
herfstkrans
pompoen opmaken
kruidenboom
kerstdecoraties

De cursuskosten bedragen f 75,- per cursusavond inklusief koffie
+ cake, hapje en drankje en alle materialen. Ook eventueel voor
groepen van minimaal 15 personen.

Voor meer informatie kunt u bellen (0575) 46 41 65 of
(0575) 55 43 55



MTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
MTelefax gemeente: (0575) 55 74 44.
UHet gemeentehuis is open van maandag
toten met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdagvan 13.30 tot20.30 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.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGENGEMEENTE VORDEN

Naam

D. Bruil

C.R. Geessink

Autoschadebedrijf
Th. Terwel

Bouwadres

Okhorstweg 3
Vorden
Burg. Vunderinkhof
10
Vorden
Industrieweg 19
Vorden

Datum
ontv.
14-03-96

18-03-96

20-03-96

Omschrijving

bouwen van een stal

vergroten van een
woning

bouwen van een be-
rijfshal

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van hetgemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNimEVING
MELDINGEN

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

ligt van 29 maart tot en met 26 april 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de gemeente Vorden, de Horsterkamp 8,7251AZ Vorden,
voor het uitbreiden van een kantoorgebouw met een kantoorunit op het perceel de
Horsterkamp 8 te Vorden.

ASPOORT EN E UROPESE IDENTITEITSKAART
Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdo-
cument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het reizen in de
meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-landen). Beide docu-
menten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. U kunt dus niet
voor iemand anders een paspoort aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort of de toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat
bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocu-
ment waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien van uw
foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen wordt door
de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdocument heeft ge-
had, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, clan
worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een
andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, om-
dat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.
Bij de aanvraag moet u 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) inleveren. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet kleiner
zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt zijn te
klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is van
voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op net gemeentehuis te verkrijgen.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodigvan de curator. Een formulier voor het geven van toestemming kunt u op
het gemeentehuis krijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag gebeuren.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocument is ech-
ter zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht'-service misschien niet
altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer
het niet lukt.

DELING BESTUUR, ONDERDEEL BURGERZAKEN,
GESLOTEN OP WOENSDAG 27 MAART 1996 NA 11.30

UUR
De medewerkers van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken moeten op
woensdag 27 maart 1996 een cursus volgen.
Daarom is deze afdeling op die dag na 11.30 uur gesloten. Op donderdag 28 maart
bent u weer van harte welkom voor geboorte-aangiften, paspoorten, rijbewijzen,
Europese reiskaarten etc. etc.

/• BoUWEN BERGING GAZOORWEG 2A TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrijstel-
lingsmogelijkheid van artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan plannen voor:

- het bouwen van een berging aan de Gazoorweg 2A, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie L, nr. 558;

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 28 maart 1996,
gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen k^p u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

NFORMATIE OVER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1996
Deze week is aan ruim 3
1996 verzonden. De aanslag

11'astingplichtigen de aanslag gemeentelijke belastingen
n bestaan uit vier soorten gemeentelijke belastingen:

1) HONDENBELASTING
ledere inwoner in de gemeente Vorden die één of meerdere honden in zijn bezit heeft
krijgt een aanslag hondenbelasting. De hoogte van de belasting hangt af van het aan-
tal honden. Verandert het aantal honden, dan moet u dit zo spoedig mogelijk schrifte-
lijk melden. Bij de sektor middelen zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar.

Vrijstellingen
De hondenbelasting is niet verschuldigd voor:
- honden beneden de leeftijd van 3 maanden;
- blindegeleidehonden;
- honden die worden gebruikt door de politie.

Bedrijfshonden
De gemeente mag geen vrijstelling verlenen of minder belasting heffen voor bedrijfs-
honden. Bedrijfshonden zijn honden gehouden voor bijv. de landbouw of voor de be-
waking van gebouwen.

Tarieven
De hondenbelasting wordt per maand berekend. Het tarief bedraagt voor l hond
f 51,- en neemt per hond met f 25,50 toe. Zo betaalt u voor 2 honden f 127,50. Voor 3
honden is verschuldigd f229,50.
Voor honden aanwezig in een kennel, geregistreerd bij de raad van beheer op kynolo-
gisch gebied in Nederland, bedraagt de belasting per hond per jaar f 25,50, met een
maximum per kennel van f 127,50 per jaar. Dit moet u aantonen door middel van een
kennel-registratie.
Honden die staan ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek bij de raad van
beheer op kynologisch gebied in Nederland komen niet voor reductie in aanmerking.

2) AFVALSTOFFENHEFFING
De gemeente is verplicht wekelijks bij ieder perceel huishoudelijk afval op te halen.
De kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en che-
misch afval berekenen wij door in de afvalstoffenheffing. Als u gebruik maakt van een
perceel, moet u de belasting betalen. Het is niet van belang of u wel of niet gebruik
maakt van de ophaaldienst, en hoeveel afval u meegeeft.

Tariefdifferentiarie
De afvalstoffenheffing kent een onderscheid tussen een één- en meerpersoonshuis-
houdens-tarief. Aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie van persoons-

fegevens wordt bepaald wie voor het éénpersoonshuishoudentarief in aanmerking
omt. Een perceel gebruikt door één persoon betaalt in 1996 f 369,--. Het tarief voor

een meerpersoonshuishouden bedraagt in 1996 f492,--.

3) RIOOLRECHTEN
Het rioolrecht betaalt u voor het feit dat u bent aangesloten op de gemeentelijke riole-
ring. U betaalt alleen rioolrecht als u een rioolaansluiting heeft. In net rioolrecht is een
tariefdifferen-tiatie naar waterverbruik ingebouwd. Het tarief voor 1996 bedraagt
voor elke eenheid, dan wel gedeelte, van 500 kubieke meters afvalwater f 252,-.



4) ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
Deonroerende-zaakbelastingen bestaat uit twee belastingen:
- een eigenaren-belasting;
- een gebruikers-belasting.
Als u op l januari 1996 gebruiker of eigenaar bent, betaalt u belasting voor dat gehele
jaar. Bij verhuizing of verkoop mag de gemeente de onroerende-zaakbelastingen niet
verrekenen. De notaris kan bij verkoop wel de eigenaren-belasting verrekenen.
De waarde-peildatum voor de onroerende-zaakbelastingen 1996 is de economische
waarde per 1-1-1990. Het tarief 1996 bedraagt per f 3.000,- economische waarde voor:
- de eigenaar f 3,13
- de gebruiker f2,51

BELASTINGBEDRAG
De hondenbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolrechten berekenen we per maand.
Bij wijziging, bijv. bij verhuizing naar een andere gemeente, worden deze belastingen
berekend over het aantal maanden dat u in Vorden heeft gewoond. Dit geldt niet voor
de onroerende-zaakbelastingen. Deze betaalt u ineens voor het gehele jaar.

BETALING

Automatische incasso
Degene die de groene machrigingskaart aan de gemeente hebben ingestuurd, betalen
het totaalbedrag van (je aanslag in acht maandelijkse termijnen. De eerste termijn ver-
valt op 30 april 1996. De laatste termijn eindigt op 30 november 1996. De termijnbe-
dragen worden automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven.

Niet automatische incasso
Bij uw aanslagbiljet zijn twee acceptgirokaarten gevoegd. U moet zelf voor de beta-
ling zorgen. Het totale aanslagbedrag kunt u in twee termijnen betalen. Uw eerste
deelbetaling moet op 30 april 1996, en uw laatste betaling op 30 juni 1996 binnen zijn.

Als nog mogelijkheid tot afgeven van een machtiging
U wilt de aanslag in acht termijnen betalen in plaats van twee. Dat kan.
Bij uw aanslagbiljet zijn machtigingskaarten gevoegd. Als u de groene kaart volledig
invult en ondertekent, en deze voor 15 april 1996 naar de gemeente terugstuurt,
wordt uw aanslagbedrag automatisch in acht termijnen afgeschreven.

FOUTIEVE AANSLAG
Klopt uw aanslag niet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Zij zullen bekij-
ken of er een correctie moet plaatsvinden.

BEZWAAR
Bezwaar tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag
schriftelijk indienen bij het hoofd van de sektor middelen, postbus 9001,7250 HA Vor-
den.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op!

KWIJTSCHELDING
Als u een laag inkomen heeft, en niet in staat bent de aanslag gemeentelijke belasting-
en te betalen, komt u misschien voor kwijtschelding in aanmerking.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen dan kunt u een aanvraag doen bij de sector
middelen, postbus 9001,7250 HA Vorden, telefoon 05752 - 7429. (doorkiesnummer)

BIJDRAGE IN HET KADER VAN HET MINIMABELEID BESTAAT NIET
MEER
In de afgelopen jaren hebben diverse inwoners van Vorden een bijdrage/tegemoetko-
ming ontvangen voor het betalen van belastingen. De Rijksoverheid heeft dit beleid
aan de gemeente verboden. In de plaats van de bijdrage/tegemoetkoming kunt u nu
uitsluitend een aanvraag kwijtschelding indienen.

NADERE INFORMATIE
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefo-
nisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer 0575 - 557429 (doorkiesnum-
mer).

:• UITBREIDING HOOFDGEBOUW DORPSSTRAAT 19
WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 7, sub a
van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994' vrijstelling te verlenen van het bepaalde
in artikel 5.3.1. sub d tot uitbreiding van het hoofdgebouw op het perceel Dorpsstraat
19, te Wichmond.

De op de vrijstelling betrekking hebbende "stukken liggen tot 25 april 1996 voor be-
langhebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om voorlopig af te zien van de nieuw-
bouw op de locaties het Wiemelink en Strodijk. De problemen die daar ontstaan zijn
zodanig dat het beter is eerst te bezien of andere locaties toch eerder in aanmerking
kunnen komen dan deze twee.

De Stuurgroep brandweergarage krijgt de opdracht van burgemeester en wethou-
ders om opnieuw te onderzoeken of huisvesting op andere locaties mogelijk is en om
de mogelijkheden te bezien om de huidige brandweerkazerne toch te verbouwen.

Biej ons *
in d'n Achterhoek
't Is soms wel 's wat makkelek a'j d'r ene in de buurte heb die nog 's wat veur
ow wil doen. Zo ha'k dinsdag veur veertien dage 'n vegadering wao'k beslis
nao toe mosse, die kon'k neet laotn schietn.
En ik hadde eerlijk ezeg d'r ok wel oorne nao umme nao de commissievega-
dering in 't gemeentehuis te gaon. 'k Wazze jao raozend beni'jd waor ze met
de brandweer hen woln. Gelukkug had Toon den aovund niks biej 't ende en
hee wol d'r wel hen um mien 'n plezier te doen.
'Dan heur iej woensdagaovund wel hoe of 't afeloopn is.'

Dat was mooi eregeld, ik konne now nao de vegadering en bleve toch met 't
drama op de heugte. Achteraf bezeen ha'k zelf ok wel de hoge stoepe van 't
gemeentehuus op können gaon, want op die vegadering wodn wel volle
epraot maor weinug ezeg, a'j snapt wa'k bedoele. Maor goed.
Toon is 'n kearl wao'j van op an kont, woensdagaovund was e d'r dan ok al
betieds.
'En Toon, hoe was 't biej de nievere luu van de commissie?'
'Now, eerlek ezeg: neet zo bes, zee hadn lekkazie.'
'Oh, ik zaoge d'r vanmaarn al luu nao toe gaon met grei veur 'n bouw.'
'Nee, dat zol wel veur de nieje behuuzing biej 't kasteel wean. 't Is wat anders.
Daor hef t'r zich schienbaor ene veluld. Daor is wat uutelekt van 'n beslotn
vegadering. En dat had neet emot, wanf geheim is geheim. En iej wet wel, at
zo iets buutn de vier muurn kump is t'r altied wel 'n krantenkearl die dat ok
heurt en d'r 'n mooi verhaal van mek. Da's zien broodwinning en daor is e ok
veur an-esteld.
De börgemeister hef nog wel eprebeerd wat wiezer van um te wodn umme d'r
achter te kommen waor 't lek zat. Maor jao, zo'n journalist is ok neet gek, den
höld de mond wel dichte.
Oaveruggens had de börgemeister better niks können vraogen en zich dom
holn, maor net doen of t'r niks van an was. Now geleuft iederene dat de
genuumde f 250.000,- wel op waorheid beröst.
En wiezer bun'k niks ewodn. Eers begon de vegadering al un ketier te late en
too wodn deur al dat gemier de behandeling maor helemaols uutesteld en mot
iederene gaon zuuken nao de lekkazie, te beginnen in de eigen fractie, zoas de
WD veursteln. 'n Geniaal plan!
Ik snappe trouwens neet waor ze zich zo druk oaver maakt at de beste oplos-
sing zo veur de hand lig.'
'Hoe dat zo dan?'
'Now, kiek 's hier, de Sorbo is dat genöl hier in Vodd'n zuutjesan wel zat. At
ze met 'n pink nao 'n buurte wiest waor ze wel zoln willen bouwen steet 'n and-
ren maarn de hele santekraom al met spanduuke te zwaaien van: Neet hier!!!
Allichte gaot ze dus aarns anders hen. Mo'j 's zeen wat un brandweergarage
wiej dan hier kont kriegen. Met 'n grote kantine en kleedruumte en zowaar 'n
balzaal veur de luu. En dan kont oaver vief jaor, at de tiedelijke behuuzing veur
de ambtenaren biej 't kasteel weer operuumd mot wodn. zee daor ok mooi 'n
plaetsken kriegen.
En daor drinke wiej d'r dan ene op, biej ons in d'n Achterhoek.'

H. Leestman

Terpstra v^Llof over
bewoners
Parel van Vorden
"Ze hebben de euvele moed gehad om
acht jaar geleden ^m-e "bouwval" te
kopen en het helemaal op te knappen.
Zij hebben een stukje cultuurgoed in ere
hersteld". Deze woorden sprak Gosse
Terpstra voorzitter van de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden, vorig week dins-
dagavond toen hij de Parel van Vorden
1995 overhandigde aan Gerda en
Herman Wezinkhof, wonende aan de
Kapelweg in het buurtschap Wilden-
borch in Vorden.
Terpstra sprak zijn bewondering voor
het echtpaar Wezinkhof niet onder stoe-
len of banken. *"Niet alleen aan de bui-
tenkant maar ook van binnen is het
pand geheel opgeknapt. Wat was het
niet gemakkelijk geweest om de bulldo-
zer er tegenaan te zetten en er dan
gewoon een bungalowtje te bouwen.
Niets van dat alles, al de vrije tijd stop-
pen om er iets moois van te maken",
aldus Gosse Terpstra.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
reikt al sedert 1979 elk jaar een parel uit
voor "iets" wat de leefbaarheid in het
dorp Vorden bevordert. Vorig jaar viel "t
Olde Lettink" deze eert te beurt.

Wandeltocht
Zaterdag 30 maart houdt de Vereniging
Natuurmonumenten een wandelexcursie
over het landgoed Hackfort te Vorden.
Het vertrek is vanaf de watermolen op
het voorplein van kasteel Hackfort aan
de Baakseweg 8 in Vorden. De excursie
wordt geleicf door medewerkers van
Natuurmonumenten en duurt ongeveer
twee uur. Tijdens deze wandeling kan
men onder meer genieten van de stin-
zenplanten zoals de narcis, de holwortel
en het sneeuwklokje. Want juist deze
bloeien in het voorjaar. De gazons van
kasteel Hackfort staan er vol mee.
Hackfort is ook rijk aan zangvogels. Zo
langzaam aan laten ze zich weer horen.
Tijdens de wandeling zullen zeker een
aantal zangvogels te zien of te horen
zijn.

Plattelandsvrouwen
schenken
Vorden een boom
Met een startkapitaal van 25 gulden en
39 leden ging april 1951 de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrouwen van
start. Op 3 april aanstaande wordt het 45
jarig bestaan gevierd. Op die dag zal de
jubilerende vereniging de Vordense
gemeenschap een boom aanbieden.
Deze boom - een fagus sylvatica - zal
worden geplant op de hoek van het
Hoetinkhof en de Voornekamp.
Wethouder Dorien Mulderije zal de
boom namens de gemeente Vorden in
ontvangst nemen.
De afgelopen jaren heeft de vereniging
in Vorden onder andere aandacht
besteed aan de thema's "Leefbaarheid op
het platteland" en "Kritisch consumeren,
duurzaam produceren". De komende
jaren zal als vervolg hierop het thema
"Eerlijk duurt het langst" aan de orde
komen. Onder het milieu en de manier
waarop wij daar mee omgaan komt in
deze thema'a aan de orde. Dat is de aan-
leiding om deze boom aan te bieden.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten
komt er een zeer gevarieerd aanbod van
onderwerpen aan de orde. Van vluchte-
lingenwerk tot cabaretavonden en van
de wereldvrouwenconferentie in Peking
tot een modeshow. Woensdagavond 3
april wordt de leden een gezellige avond
aangeboden waaraan medewerking
wordt verleend door "Twinckel".

Autoruit repareren
en kenteken

Een ster in de voorruit? Service Auto
Beveiliging uit Nijmegen repareert uw
autoruit gratis. Op zaterdag 30 maart
staat een team van SAB op het markt-
plein in Vorden. Automobilisten die hun
ruit willen laten repareren moeten alleen
wel de verzekeringspolis of de groene
kaart meenemen. Verder kan men ook
bij SAB terecht voor het graveren van
kentekens in de autoruiten. Zie ook
advertentie.



Wij vieren feest
70 jaar in Vorden

en een
vernieuwde winkel

vrijdag 29 maart
gaat onze deur weer voor u open!

Daarom diverse feestaanbiedingen

Slagroomsnit of appelbavaroise snit normaal 10,25

Diverse soorten vlaaien goed voor 8 punten

Feestelijk met slagroom, vanaf

Diverse hartige borrelhapjes

9 stuks assorti in doosje, normaal 5,95

Koffiebroodjes

normaal 1,50 p.st.

Nieuw in ons assortiment:

Diverse belegde broodjes

Hartige en taarten (ook per punt)

nu

nu

nu

495

125

Voor palmpasen
Paas slof je van 4,95 voor 4,25
Ook diverse heerlijke broodjes om zelf af
te bakken voor uw palmpaasontbijt.
Voor de kinderen is er een leuke kleur-
wedstrijd. Kleurplaat in de winkel ver-
krijgbaar.

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

proeft u natuurlijk bij
. . . de échte groenteman!

Profiteer dus een-lente-lang van de vele voordelige
en extra gezonde lente-aanbiedingen!

Zo is bijvoorbeeld van 28 maart t/m 6 april
bij ons in de aanbieding . . .

SCHARREL-
SALADE
500 gram

3,95

PAAS-
SALADE
250 gram

2,50

FAM. J. HUITINK

Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 55 16 17
V J

BADKAMER VERBOUWEN? ***

Niet alleen staan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een^ prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modem design...

•F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,

liggen vanaf 29 maart 1996 gedurende 4 weken ter inza-
ge de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: A. Hak Nederland B. V.
adres: Postbus 151
woonplaats: 4190 CD Geldermalsen
adres van de inrichting: Nijverheidsweg 4-6 te Vor-
den
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een constructiewerkplaats, kantoor
en opslagplaats voor aannemersmateriaal en -mate-
rieel

2. naam aanvrager: Coöperatie ABC
adres: Postbus 91
woonplaats: 7240 AB.Lochem
adres van de inrichting: Stationsweg 16 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een bedrijf voor de opslag en vér-
koop van agrarische produkten, veevoeder, meststof-
fen en detailhandel

3. naam aanvrager: maatschap Rouwenhorst
adres: iüselweg 27
woonplaats: 7233 SJ Vierakker
adres van de inrichting: Uselweg 27 te Vierakker
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvar-
kens en schapen

4. naam aanvrager: de heer C.G. Vliem
adres: Zelledijk 7
woonplaats: 7251 NB Vorden
adres van de inrichting: Zelledijk 7 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee
en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkin-

gen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór
10 mei 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend be-
lang een verzoek doen om schorsing van de beschikking
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de voorzitter van de afdeling bestuursrecht
Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 26 maart 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, bureau
milieu, tel. (0575) 55 74 83 / 55 74 84 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

"Ook 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 - de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs en

Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie - 50 jaar.
,,r t t wi r t ,Q UNESCO Centrum NederlandWerkt U mee aan een betere toekomst r 1075 AH Amster



SMAN
GROENSPECIALI8T

AFHAALPRIJZEN tot 1 mei 1996

zwarte grond
straatzand
boomschors
champignonmest
compost
tuinturf
vijverturven
natuursteen 3-8 cm
'moraine' gladde steen
graszaad in soorten

f 30,00 m3
f 27,50 m3
f 45,00 m3
f 20,00 m3
f 30,00 m3
f 50,00 m3
f 19,00 / 10 stuks
f 37,50 / 80 l.

0,25 / kg
12,50 / kg

En vele soorten tuinplanten
tegen scherpe prijzen!!!
Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

%
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19

Bent u in
verwachting?

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

m Keuzepakketten kraamzorg
m 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

Het is weer zover!

VRIJDAG 29 MAART 19.15 UUR

MIS HET NIET!

mode
burg. galleestraat 9 - vonten - tel. (0575) 55 13 81

P.S. Voor elke kinderklant een stoere rugtas!

SHOW EN DEMO
OP VRIJDAG 5, ZATERDAG 6
EN MAANDAG 8 APRIL

Motormaaiers vanaf f 545,-
Zitmaaiers vanaf f 1995,-
Diverse aanbiedingen
Voor alle merken land-, tuin- en hobbymachi-
nes en verkoop, reparatie, verhuur

JÜÜJÈL INKEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04

De bécé-kollektie
Harmonie in
sfeer en kleur

De bécé kollektie biedt u de
grootste keuze in raamdecoraties
en nodigt uit tot een kreatief spel
met licht, kleur en sfeer. Met de
unieke kollektie rolgordijnen,
horizontale en vertikale jaloe-
zieën, plissé- en vouwgordijnen
kunt u volop kombineren.
Bécé garandeert u topkwaliteit
en pasklare levering binnen
één week. -

bécé ra*mct«coratp«

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: (0575)46 40 00

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

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

**

BUE>E
NISSAN DEA.LER

A\ETO.A.
TIENTALLEN

HUN PAASBEST.

Neem geen risico en kom snel naar de

Nissan dealer. U vindt een keur aan

perfecte QualityLine occasions van alle

merken. Elke QualityLine occasion is op

88 punten gecontroleerd, APK gekeurd

en wordt verkocht inclusief l jaar of

Occasions

20.000 km garantie. U krijgt bovendien een gratis mobiliteitspas.

Deze pas biedt u gratis een vervangende auto bij schadeherstel en u

geniet de zekerheid van de 24-uurs Nissan Alarm Service in heel

Europa. En tot en met Tweede Paasdag krijgt u veel voordeel.

Jos Herwers
HENGELO G.: Hummeloseweg 10, Telefoon 0575 - 462244

ZUTPHEN: De Stoven 25, Telefoon 0575 - 522522



Kijk woensdag

De lekkerste
pannekoeken

vindt u
Nederland'

Tros Ned. 2

19.O1 uur

't c\Oapen van 't
Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden
Telefoon (0575) 55 66 34

Het "gezicht" vw uvy

DRUKKERIJ
'Gil

ISO 9X2

bedrijf wordt; mftfo
bepaald door uw

drukwerk Het is uw
iartje dat er

>erispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.
opmaak, kleur en tekst.
Goed drukwerk valt op...
sterker, het verhoogt de
herkenbaarheid van uw
onderneming.

Wij zijn daarin uw partner.

VORDEN - TEL 0676 661010, FAX 661080. BBS 664O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

VLEESVEEBEDRIJF

"DE HUIKERF
Contactadres:

De Huikert 8 - 7261 N* Ruurlo
Telefoon: (0573) 49 12 02

Vleesveebedrijf "De Huikerf' verkoopt sinds JÉ|1 met succes Kwaliteitsrundvlees
afkomstig van Nederlandse bodem.

BESTELBON (minimaal 10 kg)

De onderstaande rundvlees- en varkensvleesartikelen kunt u nu bij vleesveebedrijf "De Huikert" bestellen door deze bestelbon
in te vullen en op te sturen. Ook kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon :

Varkensvleesartikelen

Woonplaats:

Rundvleesartikelen
kg Soepvlees
kg Runderworst
kg Rundergehakt
kg Hamburgers
kg Biefstuk (gemengd)
(haas-, hollandse- en kogelbiefstuk)
kg Lendebiefstuk
kg Runderlappcn
kg Riblappen
kg Runderpoulet
kg Runderrollade
kg Schenkel
kg Rosbief
kg Tartaargehakt (beperkt leverbaar)
kg Klapstuk (beperkt leverbaar)

Gemengde rundvlees- en varkensvleesartikelen
kg Verse worst h.o.h.
kg Gehakt h.o.h.

f 12,45/kg
f 11,45/kg
f 9,95/kg
f 11,00/kg

f 17,95/kg
f 16,45/kg
f 14,95/kg
f 11,95/kg
f 12,95/kg
f 15,45/kg
f 8,50/kg
f 17,50/kg
f 14,95/kg
f 10,3 5/kg

f 9,85/kg
f 8,65/kg

kg Varkensgehakt
kg Verse worst
kg Braad worst (gegaard)
kg Schouderkarbonade
kg Ribkarbonade
kg Haaskarbonade
kg SpekJappen
kg SpekJappen zonder zwoerd
kg Varkenslapjes
kg Hamlapjes
kg Filetlapjes
kg Varkenshaas (lang)
kg Varkenshaas (kop)
kg Varkensrollade
kg Varkensbraadstuk
kg Fricandeau
kg Hamschijf
kg Gelderse schijven
kg Rollade schijven
kg Slavinken
kg Blinde vinken
kg Gekruide reepjes vlees
kg Ongekruide reepjes vlees
kg Schnitzels (bovenbil)
kg Schnitzels (lende)
kg Schnitzels (plattebil)
kg Hips/Bovenbeen
kg Vleesribbetjes

f 7,25/kg
f 8,25/kg
f 11,95/kg
f 8,75/kg
f 9,95/kg
f 10,75/kg
f 6,95/kg
f 8,25/kg
f 10,00/kg
f 12,50/kg
f 13,65/kg
f 22,95/kg
f 14,45/kg
f 11,50/kg
f 9,95/kg
f 14,00/kg
f 7,85/kg
f 12,00/kg
f 12,00/kg
f 12,90/kg
f 15,00/kg
f 12,00/kg
f 11,00/kg
f 20,50/kg
f 15,40/kg
f 13,30/kg
f 5,25/kg
f 5,30/kg

Prijzen van losse rundvlees- en varkensvleesartikelen zijn all-in; dus incl. BTW, inpakken en invriezen.
Het vlees wordt in de regio gratis aan huis bezorgd met een koelwagen.

Vleesveebedrijf "De Huikerf' is ook het vertrouwde adres voor (halve) bouten en
vleespakketten.

Bel voor folder of informatie Angela Sasse of Angela Taken Tel. 0573 - 49 12 02

Wij leveren Kwaliteitsvlees zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees- of groeimiddelen.

SPOORBIELZEN
afm. circa 180 x 25 x 15 cm

gelegenheidspartij: zolang de voorraad strekt!!

Afgehaald f 9.95 incl. btw

H
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Tel«(0on: (O573) 45 2O OO
Fax: O573 - 453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond)

zaterdag van 9.00-13.00 uur



Seniorenshows bil Visser Mode

Dinsdag 19 maart werden er weer één
drietal speciale seniorenshows gehou-
den bij Visser Mode in Vorden. De man-
nequins Miny, Hetty, Ammy, Elly, Aly en
Johanna en dressmen Theo en Fred lie-
ten onder leiding van presentatrice Nel
zien hoe de senioren dit voorjaar
gekleed kunnen gaan.

Het viel op dat er veel sportieve mode te
zien was. Daarnaast natuurlijk ook kle-
ding voor speciale gelegenheden. Voor
de dames waren er vele setcombinaties
van Ara, Weber, Bianca, Barucci en

Frankenwalder. De kleuren geel, groen
en blauw zijn hierin belangrijk. Ook
zagen we vlotte jacks en fraaie regen-
mantels. De collectie van Roberto Sarto
brengt weer mooie pullovers en leuke t-
shirts met bijpassende rokken. De
dames mannequins werden voor deze
show op prima wijze gekapt door
Heersink Haarmode. Ook deze kapper
weet uitstekend hoe de dames senioren
er sportief uit kunnen zien.

Bij de hereUPbde voor dit voorjaar zien
we veel colberts in mooie ruiten of uni

met terlanka pantalons van onder
andere Gross en Bogart. Overhemden
van Melka en Le Dub maakten samen
met de stropdassen de combinaties af.
De pullovers van Roberto Sarto zijn in
combinatie met katoenen broeken heel
sportief. Ook bij de heren zijn de groene
tinten zeer sterk aanwezig dit voorjaar.
De jacks zijn veelal voorzien van veel
zakken met onder andere ritsen. Het
publiek - zowel dames als heren - kon
duidelijk merken dat de senioren bij
Visser Mode bepaai^fcet vergeten zijn
en men er prima karfflagen.

50-jarig bestaan
van Hervormde
Vrouwen Vorden
In een feestelijk versierde zaal van "de
Voorde" vierde de Hervormde Vrou-
wengroep Vorden haar 50-jarig bestaan.
Opgevrolijkt door veel bloemstukjes
werd voor de bijna voltallig aanwezige
leden een heel gevarieerd programma
afgewerkt.
Na de opening door presidente
Westefink werd door haar gememo-
reerd dat mevrouw Jansen in maart 1946
de vereniging had opgericht. Nadat
enige liederen waren gezongen, werden
tijdens het warm en koud buffet door
een paar leden herinneringen opgehaald.
Tal van aardige fragmenten - opgediept
uit 50 jaar notulen - werden naar voren
gehaald. Vervolgens werd veel plezier
beleefd aan het toneelstuk "In het bejaar-
denhuis" dat door een aantal leden van
de HVG Vorden was ingestudeerd. Het
werd goed gebracht en met een dank-
baar applaus beloond. De avond werd
afgesloten met het zingen van het HVG
Lied.

De Wheme zoekt
vrijwilligers
voor "De Toko"
Verzorgingshuis De Wheme is op zoek
naar vrijwilligers voor "de Toko". Dit is
de naam van het winkeltje in De Wheme
waar de bewoners van het verzorgings-
huis hun boodschappen kunnen doen.
Het winkeltje wordt bemand door vrij-
willigers. Deze vrijwilligers helpen de
bewoners met de inkopen en bezorgen
zonodig de boodschappen op de kamer.
Voor meer informatie en opgave kan
men bellen met verzorgingshuis De
Wheme (55 14 48).

Amnesty
Amnesty International voert al sedert
1995 wereldwijd akties voor de verbete-
ring van de mensenrechten in Afgha-
nistan. De ongekroleerde verspreiding
van wapens heeft tot deze mensrechten-
crisis bijgedragen. Vooral vrouwen zijn
de dupe. Buurland Pakistan voorziet de
strijdende partijen van wapens. Amnesty
roept de regering van Pakistan en andere
regeringen op om ervoor te zorgen dat
positieve maatregelen worden genomen.
Veel vrouwen worden door soldaten
meegenomen en vervolgens verkracht,
gedwongen te trouwen met bevelheb-
bers of verkocht als prostituee. Door de
bombardementen op woongebieden
worden duizenden vrouwen gedood of
raken gewond.

Op de schrijfavond van de afdeling
Vorden vanjÉJmnesty op maandagavond
l april in iR Dorpscentrum worden
brieven gewijd aan dit probleem. Verder
wordt geschreven voor 6 Libanese
gevangenen die al sinds 1987 onschul-
dig gevangen zitten en voor drie mensen
uit Kenia die volgens Amnesty eveneens
onschuldig in de gevangenis zitten.
De schrijfavond wordt gehouden in het
Dorpscentrum waar de voorbeeldbrie-
ven klaar liggen. Indien men verhinderd
is kan men ook thuis schrijven. Men kan
de voorbeeldbrieven dan afhalen. Wil
men ze thuis bezorgd krijgen dan kan
men bellen met Ank Wallenburg (44 23
37) of voor Wichmond met Leni Lamers
(44 13 41). Zondag 31 maart liggen in de
kerken in Vorden en Wichmond de
bekende petitielijsten klaar.

(ADVERTENTIE)

Campings sceptisch over
Nota Openluchtrecreatie
Er zijn ruim twintig reacties bij de
gemeente Vorden binnen gekomen naar
aanleiding van de nota "Openlucht-
recreatie". Onder de bewaarmakers zit-
ten enkele eigenaren van mini-cam-
pings. Ook de grotere campings in
Vorden maken kanttekeningen tegen de
ontwerpnota. Op dit moment worden
alle inspraakreacties verwerkt en zal het
college van B en W een definitief stand-
punt bepalen. De definitieve nota komt
in de gemeenteraadsvergadering van 4
juni aan bod.

Vanaf l november is in ons land de Wet
op de openluchtrecreatie van kracht.
Deze wet vervangt de Kampeerwet van
1981. Binnen de nieuwe wet - die moet
worden gezien als een raamwerk -
mogen de gemeenten in Nederland hun
eigen beleid voeren. Als gevolg hiervan
bracht de gemeente Vorden de nota

"Openluchtrecreatie" uit. In deze nota
heeft het college haar voorlopige stand-
punt ten aanzien van kleinschalige kam-
peerterreinen bepaatd. Zo wil het col-
lege dat er op deze terreinen alleen maar
gelcampeerd mag worden in de periode
van 15 maart tot en met 31 oktober. De
mini-campings mogen van het rijk in
deze periode slechts tien wooneenheden
op hun terrein hebben. Het college van
B en W stelt in ontwerpnotitie voor om
dit aantal gedurende een periode van
acht weken uit te breiden met vijftien.
De minicampings in Vorden vinden
deze periode te kort en zouden dat het
liefst verlengd zien naar vier maanden.
Naast kamperen bij agragriers wil het
college ook kampeereenheden toestaan
bij burgers in het buitengebied. De gro-
tere campings in Vorden zijn hier met
het oog op de waarschijnlijk toene-
mende concurrentie niet blij .

Weekendrecept
Vlogman
Kipfilet in spekjessaus

Berefdingstijd: 25-30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
4 kipfilets van 100-150 gram per stuk, peper, zout, 100 gram bloem, 60 gram
margarine of boter, 100 gram dobbelsteentjes, gerookt spek, l fijn gesnipperde
ui, l geperst teentje knoflook, 2}li theelepel paprikapoeder, lli liter kippe-
bouillon van l tablet, llli deciliter koffiemelk, 3 eetlepels madeira, worcester-
saus, 2-3 toefjes peterselie

Benodigd keukengerei: koekepan, serveerschotel, sauskom

Bereidingswijze:
1. Bestrooi de kipfilets met peper, zout en 40 gram van de bloem.
2. Smelt de margarine in een koekepan en bak de kipfilets daarin goudgeel.
3. Neem de kipfilets uit de pan. Smoor op een laaggedraaide warmtebron in

het achtergebleven braadvet het spek, de ui en de knoflook. Laat dit niet
bruin worden.

4. Roer er voorzichtig de rest van de bloem en 2 theelepels van het paprika-
poeder door en laat het mengsel in enkele minuten gaar worden op een
laaggedraaide warmtebron.

5. Giet er dan de bouillon bij en roer het geheel tot een gladde saus.
6. Voeg aan de saus naar smaak de koffiemelk, de madeira, zout, peper en

worcestersaus toe.
7. Leg de kipfilets terug in de pan met saus en laat ze daarin 6 minuten zacht

sudderen.
8. Schik de kipfilets op een serveerschotel en schenk hierover de helft van de

saus.
9. Gameer de kip met de peterselie en strooi er de rest van het paprikapoe-

der over.
10. Spoel de sauskom om met kokend water en serveer hierin de rest van de

saus.

Wijntip:
Schenk bij de kip een jonge beaujolais.

Tip van de kok:
Gebruik in plaats van kipfilets een hele poularde van 1200 gram. Houd er wel
rekening mee dat de bereidingstijd dan ongeveer l uur bedraagt. Vervang de
spekjes eens door blokjes ham en stukjes rode paprika.

slager vlogman



B O U W M A A T S C H A P P I J

Molenenk 5 Hengelo (Gld.)
tel. 0575 - 46 42 60 fax 0575 - 46 40 82

Ontwerp: ing G.D. Weustenenk
Architect A.V.B. i.o.

GRONDWERKEN EN BESTRATINGEN

Muldershof 1
7221 E A Steenderen
Tel.: (0575)45 1944
Fax: (0575) 45 23 40

Hengelo (GLD)
Tel. (0575)46 11 36
Auto Tel:
06-53212132

ENGBERS & VAN LONDEN
Cespec in straat- grondwerken.

Banninkstraat 29, 7255 KE Hengelo (Cld.)

Tel. (0575) 46 43 15 - (0575) 46 38 93
Mobiele tel.: 06-52968895

S NOTARISKANTOOR

CHELLENT3ACH
Kantoor: Koepelberg 4 (hoek Wilhelminalaan)

7255 DN Hengelo (Gld.), Tel.: (0575) 46 39 39

Correspondentieadres: P o k s 34

7255 ZG Hengelo

Groenmarkt 28, 7201 HZ Zutphen
Tel.: (0575) 51 41 24
Fax: (0575y 51 3571

Bronkhorsterweg 39
7221 AB Steenderen
Tel.: (0575) 45 1000
Fax: (0575) 45 11 13

H
NVM
MAKELAAR

Hoveniersbedrijf en kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 4626 19
Telefax (0575) 46 26 93

SMAN
GROENSPECIALIST

Van Geenhuizen BV
Uw partner in particuliere en bedrijfsmatige huisvesting

VAN GEENHUIZEN BV
Kruisbergseweg 9, postbus 47, 7255 ZG Hengelo (Gld.).
Telefoon (0575) 46 19 21. Telefax (0575) 46 11 57

Ir. F.G. Schultheiss, architekt

SCHULTHEISS ARCHITEKTEN
Raadhuisstraat 61, 7255 BL Hengelo (Gld) tel. ( 575) 46 23 84

Rabobank o
derde Infod

Een informatiemarkt waar deskundigen uitleg geven over
onder meer hypotheken, verzekeringen, bestemmingsplan-
nen en hypotheekgaranties. Dat is de opzet van de landelij-
ke Infodag Wonen op zaterdag 30 maart. De dag is een ini-
tiatief van de Rabobank, die voor de gelegenheid haar kan-
toren extra gezellig heeft gemaakt, compleet met koffie en
versnaperingen en een speelhoek voor de kinderen. Het
kantoor te Hengelo van de Rabobank Hengelo-Steenderen-
Vorden is op 30 maart geopend tussen 10.00 en 16.00 uur en
de toegang is overal gratis.

We wel eens een huis
neeft gekocht of zijn
.iuis ingrijpend heeft

verbouwd, weet er alles van: je
wordt overladen met adviezen
en waarschuwingen van vrien-
den, familie, kennissen en buren.
2e kennen immer allemaal wel
een voorbeeld van hoe het mis
kan gaan.
"Neem niet de hypotheek die
mijn zwager z'n zus nam hoor,
want dat was niksr Of: "Wil je
een dakkapel op je huis zetten?
Hou op, de rompslomp die dat
met zich meebrengt! Weet je wel
dat je die formulieren in zesvoud
bij de gemeente in moet leve-
ren?"

Voor de argeloze toehoorder lijkt
de koop of verbouwing al snel
een niet te nemen hindernis.

Voorlichting essentieel
Toegegeven: voor de koop van
een huis moet er heel wat
geregeld worden.
En ook een nieuwe dakkapel
komt er niet zonder enig
breek- en rekenwerk. Maar
zo ingewikkeld als het soms
voorgespiegeld wordt,
is het nu ook weer , ̂ til
niet.
Als je je maar door
de juiste mensen
laat voorlichten. En
dat is precies waar



•ganiseert
Lg Wonen

het bij de landelijke Infodag Wo-
nen om draait.

Grote vraag
Reinier Klein Brinke, coördinator
van de Infodag Wonen: "We
organiseren deze Infodag dit jaar
voor het eerst als nieuwe bank
Hengelo-Steenderen-Vorden,
daarvoor organiseerden de drie
banken dit afzonderlijk. Er is voor
gekozen om de Infodag dit jaar
te localiseren op het kantoor te
Hengelo. Het is het derde jaar dat
de Infodag Wonen wordt geor-
ganiseerd en dat is natuurlijk niet
voor niets. We hebben de voor-
gaande jaren gemerkt dat er bij
het publiek een enorme
behoefte bestaat aan
betrouwbaar advies over
woonzaken. Want of het nu
gaat om de aankoop van
een huis of om een ingrij-

pende verbouwing: je
hebt het over een
grote beslissing. En
dan kun je je toch het
beste laten voorlich-
ten door mensen die

op dat gebied deskun-

dig zijn. Bij de Rabobank kunt u
dagelijks terecht voor een solide
advies."
Dat er in de Rabobanken tijdens
de Infodag Wonen hypotheekad-
viseurs aanwezig zijn om advies
te geven aan huizenkopers, ver-
baast u niet. Maar er is meer.
Reinier Klein Brinke : "Het draait
natuurlijk niet alleen om geld. Als
je een huis wilt kopen, krijg je te
maken met een bulk aan infor-
matie waar je niet in thuis bent.
Mensen willen graag van tevoren
weten hoe dat nu precies zit met
die koopakte en de andere offi-
ciële stukken en niemand kan
daar beter antwoord op geven
dan een notaris. Bovendien
wordt aan de Infodag meege-
werkt door: architecten, advies-
bureaus, bouwbedî en, wo-
ninginrichters, tuirBmra etc.
Ook de plaatselijke politie zal met
een stand aanwezig zijn."

Vrijblijvend advies
Oriëntatie en adviesPer woon-
zaken, daar draait het om bij de
landelijke Infodag Wonen. "Dat
advies is natuurlijk geheel vrijblij-
vend," benadrukt Reinier Klein
Brinke "En voor de volledigheid
wil ik er graag aan toevoegen
dat ook mensen die geen klant
zijn van de Rabobank, van harte
welkom zijn."

Rabobank organiseert
derde Infodag Wonen.
Kom zaterdag 30 maart
naar de Rabobank,
kantoor Hengelo,
Raadhuisstraat 21,
7255 BK Hengelo.
Aan de Infodag wordt
meegewerkt door: nota-
riskantoor, architecten,
adviesbureaus, bouwbe-
drijven, woninginrichters,
tuincentra en de plaatse-
lijke politie Tussen 10.00
en 16.00 uur geeft een
team van deskundigen
uitleg en informatie over
alles wat er bij het kopen
van een huis komt kijken.
Voor de bezoekers ligt
een aardige attentie klaar.

G.H. Vaags
Architektuur - bouwadvisering
Het Hoge 26, 7251 XW Vordert, telefoon (0575) 55 17 87

Het adres voor een goede voorbereiding en begeleiding van uw
* Nieuwbouw
4 Verbouwingsprojekten
*• Restauratie en renovatieplannen

Lubbers
'LU onen '&? si ap en
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Makelaarskantoor o.g.
PELGRUM b.v.

ra
NVM
MAKELAAR

Aan- en verkoop woningen van agrarische bedrijven, melk-, mest-
en andere quota, taxaties ten behoeve van verschillende doeleinden,

advisering o.a. pacht/aken, onteigening, beheer e.d.

Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden
H lt Tclpfav ffK?^ SS 16 07

R

L I T I E
• Noord- en Oost-Gelderland

SNELDER B.V.
bouwbedrijf

Zutphen-Emmerikseweg 11
7227 DE Toldijk
tel. (0575)45 13 16
fax (0575)45 1727

Privé:
Pluimersdijk 16a
7025 EX Halle
tel. (0314)63 11 84

DISBERGEN
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - 7255 DE Hengelo Gld. Tel. ( 575) 46 14 25

Bouwkundig Adviesburo Raterink

Advisering

Bouwbegeleiding

Inspelcties

Kwaliteitszorg

Planmatig onderhoud
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Vorden 2 m het nieuw
Afdeling Vorden van

Het tweede elftal van voetbalvereniging Vorden werd door cafe-restaHrant De Herberg in het nieuw gestoken. Op de foto staand van links naar rechts:
J. Rouwenhorst (voorzitter), T. Schotsman (leider), M. Vredenberg, B. de Jonge, U. Hey, H. Eijkelkamp, F. van Zeeburg, ]. Tijssen, W. de Leeuw, P
van den Hoogen (grensrechter) en Hannie Hendriksen (sponsor). Zittend van links naar rechts: J. van der Logt, E. Olthof, S. Verkijk, R. Harmsen, E.
Visser, R. Visser en F. van Maarseveen (sponsor).

MAART

Iedere dag S WO V open tafel bij de
Wehme.

27 Bejaardensoos Vierakker
27 ANBO Klootschieten bij' t Olde

Lettink
28 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag
29 ANBO Alg. Ledenvergadering met

lezing/dia's in 't Stampertje, dhr. J.
Teeuwen

APRIL

Iedere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

1 Vrouwenclub 'Medler', eigen leden
2 Bejaardensoos Kranenburg, Passie-

middag
2 HVGLinde,Paasviering
3 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
3 HVG Wichmond, Paasstukjes maken
3 Welfare Handwerken Wehme
7 Paasvuur CCK Kranenburg

10 ANBO klootschieten vanart Olde
Lettink

11 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 HVG dorp Ringavond in de Herberg,

Wilde Ganzen
11 HVG Linde Ringavond in de

Herberg, Wilde Ganzen
15 Vrouwenclub Medler, Boerinnekes
16 Soos Kranenburg, soosmiddag
16 NCVB Mevr. T. van Buren
17 HVG dorp, Lezing Buitenleven in de

Achterhoek
17 HVG Wichmond, Kraam- en

bakerpraatjes
17 Welfare handwerken, Wehme
17 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVG Wildenborch, Kunst en Kitsch
21 VoorjaarstochtVRTCde

Achtkastelenrijders
21 HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
23 HVG Linde, Ledenvergadering in

Utrecht
23 HVG dorp, jaarvergadering in

Utrecht
24 ANBO Klootschieten vanaf't Olde

Lettink
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum

26 ANBO Voorlichtingsprogramma,
Brandwondenstichting in 't
Stampertje

28 Vorden zingt Zangdienst in de
Dorpskerk

29 Vrouwenclub Medler, Baars

Vrouwen Ljpde
In maart bezocht de heer Rossel de
Hervormde Vrouwengroep linde. Hij
vertelde met behulp van dia's over
Australië. De volgende bijeenkomst van
de Vrouwengroep Lj^fc is op dinsdag 2
april. Deze samenl^TOst staat in het
teken van Pasen.

MOV
De MOV-groepen van de parochies in
het Dekenaat Zutphen houden op zon-
dag 31 maart een Ethiopie-manifestatie
op het plein van de Christus Koningkerk
in Vorden. Vanuit de diverse parochie-
kerken zal er na de vieringen jj^ie och-
tend gestart worden met eerW^lgrims-
vastentocht naar Vorden. Naast veel
zang en muziek zal er een doorlopend
straattoneel worden opgevoerd door hét
Parochieel Jongerenwerk Borculo.
Verder is er een Ethiopie^fckt met
onder ander Ethiopische ^fpje
diverse kinder- en gezelschapsspelen.

en

De afdeling Vorden van Operation
Friendship krijgt eind juli een groep
Amerikaanse jongeren op bezoek die bij
gastgezinnen in Vorden zullen worden
ondergebracht. Het programma dat de
Amerikanen wordt aangeboden is nog
niet geheel rond wel staat vast dat er een
kamp wordt georganiseerd.
Vanzelfsprekend zullen ook enkele grote
steden in ons land bezocht worden. Zo
wordt bijvoorbeeld in Amsterdam een
kijkje genomen in het voormalige huis
van Anne Frank. Ook zal een bezoek
aan Den Haag worden gebracht.
Er worden niet alleen gasten in Vorden
ontvangen, begin augustus gaat een
groep Vordense jongeren voor een drie
weeks bezoek naar Noord Ierland, waar
ook zij bij gastgezinnen zullen worden
ondergebracht. Aangezien zowel het
programma voor de Amerikanen alswel
het bezoek naar Ierland geld gaat kosten
is de afdeling Vorden van Operation
Friendship druk in de weer met het
organiseren van allerlei akties om
zodoende de kas te "spekken". Zo werd
afgelopen zaterdag een grote autowas-
aktie gehouden. Een doorslaand succes
want ruim 50 personen lieten hun auto
door leden van Operation Friendship
wassen. Eind april wordt deze aktie her-
haald. Bovendien staat er in de zomer-
maanden een spelletjesmiddag op het
programma. Dan organiseert de afdeling
Vorden een middag voor gasten op de
camping "De Goldberg", waarvoor de
deelnemers dan uiteraard als "vergoe-
ding" een bijdrage dienen te leveren.

Vrouwen Medler
De Vrouwenclub Medler kwam op
maandagavond 18 maart bij elkaar. Te
gast waren de dames Rozema en
Schuppers van het Leger des Heils uit
Zutphen. Het tweetal vertelde over het
ontstaan van het Leger des Heils en de
vele activiteiten die ze ondernemen.

Jongens Flash kampioen

Het jongensteam van badmintonvereniging Flash is dit seizoen kampioen geworden. Het team bestaat uit Sander Atema, Wieger Norde, Niels Lijftogt,
Ar jan Menkveld en Daan te Riele.



odeshow
Donderdag 28 maart
krijgt u het voorjaar en de zomer gejKsenteerd.

Tijdens een modeshow krijgt u een flitsende, van-top-tot-teen-
presentatie van de mode voor het komend seizoen.

U wordt door onderstaande zaken uitd^bdigd in zaal
Langeler te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

JUocf
Ruurloseweg 1 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 32

(gpuchon
^^ Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 32 79

Spalstraat 13 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 19 96

Dames- en Herenkapsalon

Gerord lurvink

Ruurloseweg 16 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 64

TACX SCHOENMODE V.O.F.
RAADHUISSTRAAT 27

7255 BL HENGELO (Gld.)
TELEFOON (0575) 46 25 47

Kerkstraat 5 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 41 65

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 13 74

Met uw hulp redt zij het!
vg. Giro 809 Bank 70 70 70 252

l Save the Children®

STICHTING RED T DE KINDEREN (NEDERLAND)

drukwerk dat
gezien wordt.

3||%$%lffii£Mflr
Indrijf wqr^

valt o

het verj|iil

uw onderlilijg.

ISO 9002 5

DRUKKERIJ
WEEVHIS

AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

Giro
625.000

Vraag om info: postbus 850,
3800 AW Amersfoort

VERNIEUWD
ASSORTIMENT

ook om zelf
af te bakken

Burg. Galleestraat 22
7251 EB Vorden

Telefoon (0575) 55 18 77

Boeken bezor-
gen kinderen

veel gelukkige

uren. Ook daarom

is het belangrijk

dat de kinderen

lenen uit de biblio-

theek. Steun ook

daarom het nuttige

werk van de bibli-

otheek. Dat kan

door donateur te

in de folder die

verkrijgbaar is aan

de balie van de

bibliotheek.

van Vorden het worden van de ;. ,

hele jaar door gra-

tis boeken kunnen

Stichting VOB. "k") / /

Informatie vindt u

Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Rabobank Hengelo - Steenderen - Vorden

BEDANKT
Met ingang
van 31 maart
is onze winkel

Erg veel mensen zorgden ervoor dat wij op een
plezierige wijze zaken konden doen, waarvoor
onze dank.

Benny en Jannie
GrotenhliyS TEXTIEL
Spalstraat 18, 7255 AC Hengelo (Gld.)

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

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN

Vakfotograaf B.F.N, lid
Colour Art Photo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Temmink
Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 23 86
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Voetbal

Vorden-Hercules 3-0
De eerste tien minuten kreeg Vorden al
enkele kansen om te scoren, maar het
vizier van de Vordense voorwaartsen
stond niet scherp genoeg. In de zes-
tiende minuu t omspeelde Wilbert
Grotenhuys op handige wijze de doel-
man van Hercules en bracht daarmee
Vorden op een 1-0 voorsprong. Hierna
dicteerde Vorden de wedstrijd en kwam
Hercules er niet meer aan te pas. Pas in
de 40e minuut wist Vorden weer te sco-
ren. Ditmaal was het Peter Hoevers die
scoorde.
Na de theepauze wilde Vorden de score
verder opvoeren, maar door de vele
foute pases en een agressiever Hercules
werd het een rommelige tweede helft.
De laatste tien minuten van de wedstrijd
pakte Vorden het combinatiespel van de
eerste helft weer op. Mark van der
Linden wist hierdoor bijna te scoren. Uit
een voorzet van Bennie Wentink kopte
hij tegn de lat. Even later was het wel
raak. Vanuit een goede combinatie op
het middenveld ontving de op rechts
vrijstaande Dick Smit de bal. zijn voor-
zet werd op voortreffelijke wijze afge-
rond door Mark Sueters (3-0). Zondag
speelt Vorden thuis tegen Vios Beltrum.

Uitslagen
Vorden Al-AB Al 6-5, Colmschate B2-
Vorden Bi 0-2, Reunie B2-Vorden B2 1-
5, Vorden Cl-Bredevoort Cl 0-2, Voorst
Dl-Vorden Dl 3-4, Vorden El-Brummen
El 1-4, Dierense Boys E2-Vorden E2,
Vorden Fl-AZC Fl 1-6, Gazelle
Nieuwland F3-Vorden F2 2-0, Vorden F3-
Wilhelmina SSS 0-0, Vorden 1-Hércules
3-0, Grol 4-Vorden 2 3-2, Angerlo 4-
Vorden 3 3-3, AD'69 4-Vorden 4 1-2,
Vorden 5-Klein Dochteren 3 2-2, Vorden
6-Ruurlo 8 1-0.

Programma
Nieuw Heeten Al-Vorden Al, Vorden
Bl-Schalkhaar B2, AD'69 Bl-Vorden B2,
SSSE Cl-Vorden Cl, Vorden Dl-Erica
Dl, Vorden El-Dierense Boys El,
Vorden E2-Wilhelmina SSS E7, Oeken
Fl-Vorden Fl, Vorden F2-AZC F2, Be
Quick F2-Vorden F3, Vorden 1-Vios
Beltrum l, Eibergen 2-Vorden 2,
Concordia Wehl 4-Vorden 3, Reunie 4-
Vorden 4, Vorden 5-Warnsveldse Boys 3,
Vorden 6-Eibergen 11.

Ratti
Het eerste zondagselftal van Ratti moest
zondag tegen Zutphania 5 aantreden.
Ratti verdedigde onder aanvoering van
Antoon Peters zeer resoluut waardoor
Zutphania zeer weing kansen kreeg.
Patrick van Londen van Ratti kreeg daar-
entegen diverse mogelijkheden om de
score te openen. Maar helaas wist hij
deze kansen niet om te zetten in doel-
punten. Bij een van zijn acties werd
Patrick van Londen door een verdediger
van Zutphania in het strafschopgebied
neergehaald. De scheidsrechter die er
bovenop stond, wilde om onbegrijpe-
lijke redenen niets van een strafschap
weten. Ratti nam even later sportief
revange toen de doelman van Zutphania
een door Arjan Berenpas ingeschoten
bal niet klemvast kreeg en Jeroen
Bleumink de afspringende bal keurig
binnen tikte.
Na de rust zette Zutphania alles op alles
om de gelijkmaker te scoren maar ze
hadden geen geluk in de afwerking.
Ook Ratti kreeg nog enkele kleine kan-
sen maar het bleef bij de score 1-0 in het
voordeel van Ratti. Zondag speelt Ratti
tegen Dierense Boys.

Jeugd
Uitslagen jeugd Ratti: Ratti A-Erix A 3-3,

Ruurlo B2-Ratti B 1-1, Ratti C-
Warnsveldse Boys C2 4-1. Programma
zaterdag 30 maart: Ratti A-Diepenheim
A.

Socii
Uitslagen: Socii F-Almen F 3-9, Zutphen
E-Socii E 1-1, Zutphen C-Socii C 2-1,
Socii B-Erica B 6-0, Socii-Deventer 0-0,
Zutphen 2-Socii 2 1-1, Socii 3-OBW 3-5,
Socii 4-Dierense Boys 5 1-3, Oeken 1-
Socii 5 4-3, EGW 2-Socii 6 4-0.
Programma: Brummen F-Socii F, Gazelle
Nieuwlan E-Socii E, Socii 1-Davo l,
Helios 5-Socii 2, Doetinchem 7-Socii 3,
Socii 4-AZC 5. Socii 5 en 6 zijn vrij.

Volleybal

Side Out-Dash Sorbo
Afgelopen zaterdag wonnen de dames
van Dash Sorbo met 3-0 van het inmid-
dels gedegradeerde Side Out uit
Zutphen. Het voltallig meegereisde
Vordense publiek kreeg niet de span-
nende wedstrijd te zien die men van zo'n
streekderby kan verwachten. De
Zutphenaren geloofden er geen moment
in dat ze punten zouen kunnen pakken
an Dash Sorbo. De servicedruk van het
Vordense team lag hoog en het aanval-
spel van Gerry Koren ontnam de tegen-
stander de illusie op een goed resultaat.
Side Out kwam dus geen moment in
haar eigen spel en Dash Sorbo speelde
vastberaden de dri^^ets uit .
Door dit resultaaÉB Dash Sorbo nog
volop gewikkeld i i de strijd om de
tweede plek. Zaterdag speelt de
Vordense formatie thuis tegen Reflex.
Dit team neemt momenteel de derde
plaats in op de r|^^ijst. Een overwin-
ning op deze ploe^Ru Dash Sorbo een
flink eind op weg nelpen.

Heren l-Vios
Zaterdag 23 maart trad het eerste heren-
team van Dash aan tegen Vios uit Eefde.
De heren van Dash rekenden op een
wedstrijd waarbij Vios de overhand zou
hebben gelet op de stand op de ranglijst.
Vios stond tweede en Dahs op twee na
laatste. De eerste set liet een goed pas-
send Dash zien dat Vios met fris volley-
bal onder druk wist te zetten. Aan het
eind van de eerste set slaagde Vios erin
minder fouten te maken en werd na en
inhaalrac de set winnend afgesloten met
de stand 17-15 voor Vios.
Een kleine domper voor Dash maar daar
zette het geprikkeld spielende Vordense
team zich snel overheen. Hard eaanval-
len gecombineerd met geplaatste ballen
brachten Vios van slag. De pass aan de
zijde van Vios liep niet meer terwijl
Dash met een goede blokkering de
angel uit de Eefdese aanval haalde. Met
de overtuigende setstand 15-7 schreef
Dash de tweede set op zijn konto.
Het goede spel werd doorgezet in de
derde set die ertoe leidde dat Dash met
een nog betere setstand zegevierde: 15-
6. In de vierde set begon Vios voortva-
rend en nam een voorsprong. Deze ach-
terstand kon Dash niet meer wegwerken
(11-15). De vijfde set - na twee uur vol-
leyballen - moest uiteindelijk de beslis-
sing brengen. Beide teams toonden zich
in die situatie wederom aan elkaar
gewaagd. Vios trok aan het langste eind
en won de vijfde set met de stand 15-13.
Dash stapte het veld af met het gevoel
dat er tegen Vios meer in had gezeten
maar ook dat goed spel in ieder geval in
een wedstrijdpunt resultereerde.
Donderdag 28 maart speelt Dash in
Twello tegen het eerste herenteam van
Voorwaarts.

Uitslagen
DP Boemerang 1-Dash 2 1-3, D3A
Keizersprong 4-Dash 6 2-1, H

Rekreanten Dash 1-Harfsen 3-0, DP Vios
1-Dash 2 3-0, JB2 Heeten 1-Dash l 1-2,
MA2 Vios 1-Dash l 2-2, HP Dash 1-
Vios 3 2-3, H2A Dash 2-Harfsen 2 3-0,
Dl Dash 3-DVO l 1-3, D3A Dash 4-
Vios 3 3-0, D3B Dash 5-Keizersprong 4
2-1, MCI Dash 1-WSV 2-1, JC2 Dash 1-
Keizersprong l 0-3.

Programma
HP Voorwaarts 1-Dash l, H2A Keizer-
sprong 2-Dash 2, Dl Keizersprong 1-
Dash 3, JC2 Keizersprong 1-Dash l, D3B
Boemernag 3-Dash 5, JB2 WSV 2-Dash
l, MCl Boemerang 1-Dash l, D3B Dash
Sorbo-Reflex, DP Dash 2-Wik l, D4A
Dash 7-Vios 4, H3A Dash 3-Overa 3,
MA2 Dash 1-DSC 1.

Socii
Uitslagen: heren 1-Dash 2 2-1, dames 1-
Voorwaarts 3 2-1, dames 2-Heeten 4 0-3,
dames 1-DSC 2 2-1.

Squash

Het herenteam van Squash Centrum
Vorden dat in de Euregio Competitie
speelt, trad zondag 16 maart aan tegen
lijstaanvoerder Raalte. In een spannende
wedstrijd werden twee partijen gewon-
nen en twee verloren. Uiteindelijk won
Raalte op basis van het aantal gewonnen
sets. Jan Werner Sobering en Richard
Martens wonnen beiden hun parti j .
Vorige week dinsdag werd de tweede
versie van "Het toernooi v^^de bank"
gespeeld. Onder leidingvaan Torn
Harder werden in alle speelklassen wed-
strijden afgewerkt. Het toernoi werd uit-
eindelijk gewonnen door J.K. Veldink.
Richard Martens werd tweede en Eric
Oldenhave legde beslag c^kle derde
plaats.
Afgelopen zondag werd de tweede
ronde van het Masters Toernoooi in
Vorden gespeeld. Roelof van Beers won
dit toernooi, Paul Turken werd tweede
en Bert Pardijs haalde de derde plaats.

Paardesport

Tijdens de óp 16 en 17 maart gehouden
indoordressuurwedstrijd voor ponies in
Barchem behaalde Anja Stokkink van
LR en PC de Graafschap met Julia de
derde prijs in de L-dressuur. In totaal
kreeg ze 166 punten. Femma Wessels
met Sky legde eveneens beslag op de
derde plaats. Zij deed mee met de Ml
Dressuur en behaalde 159 punten.
Tijdens de indoordressuurwedstrijd voor
paarden in Lochem behaalde Evelien
Groot Roessink met Gideon de derde
prijs in de L-dressuur met 157 punten en
Irene Regelink met Kirone de achtste
prijs in de B-dressuur met 161 punten.

Bridge

Uitslagen BZR Vorden Groep A: l.dms
Van Manen/Den Elzen 61.6°/o, 2. dames
Van Burk/Hendriks 57.6°/o, 3. dames
Gilles/Meijer 55.80/0. Groep B: 1.
mevrouw Brinkman/de heer Gille 63.2°/o,
2. mevrouw Bergman/de heer De Bie
56.7%, 3. de heer en mevrouw De Bruin
56.00/0.

Fietsen

VRTC De Achtkastelenrijders opende
afgelopen weekend haar evenementen-
jaar met een regelmatigheidsrit. Dit is
een onderdeel van het toerfietsen waar-
bij men moet proberen zonder behulp
van snelheidsmeters en horloges een
vastgestelde snelheid vol te houden over

een een parcours van 45 kilometer. Men
kon kiezen tussen 30 en 25 kilometer per
uur. Na 45 kilometer bleek G. Winkels
de vastgestelde snelheid het best te heb-
ben benaderd. Het zilver was voor H.
Nijhof, terwijl T. Winkels beslag legde
op de derde plaats. Op 21 april staat de
voorjaarstocht van VRTC De
Achtkastelenrijders op het programma.

Motorsport

Zaterdagmiddag vond op het Delden-
circuit te Vorden de eerste van een reeks
van acht uitwisselingswedstrijden plaats,
waaraan wordt deelgenomen door
Hamac Harfsen, Sport en Vriendschap
Lochem, BMAC uit Borculo, M.C.
Ruurlo, MAC Holterberg, Ons Ge-
noegen uit Markelo, HAMC uit Sint
Isodorushoeve en "De Graafschap-
rijders" uit Vorden.
De Vordense motorclub was zaterdag
gastheer van dit motorsport spektakel
waarbij niet minder dan 220 coureurs in
de diverse klassen aan de start versche-
nen. Het werden spannende wedstrijden
met rijders die hun machines uitstekend
in "bedwang" wisten te houden want het
werd voor de afdeling Vorden van de
EHBO gewoon een "werkeloze" middag.
Wedstrijdleider van het geheel was
Gerrit Arfman. Joop Wuestenenk, voor-
zitter van "De Graafschaprijders" reikte
na afloop de prijzen uit.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen: l Ivo van Rechteren,
Markelo; 2 Derrick Engberts, Wierden; 3
Paul Broer, Almen. Klasse Jeugd 60 CC:
l Rik Broer, Almen; 2 Roger van
Rosmalen, Neede; 3 Koen Berenpas,
Warnsveld. Jeugd 80 CC: l Arjan
Markvoort, Markelo; 2 Henri Klein
Kromhof, Dalerveen; 3 Erwin Harkink,
Lochem. Klasse 125 CC: l Rene Satink,
Hengelo; 2 Albert Bugten, Zutphen; 3
Erwin Plekkenpol, Hengelo. B-Klasse
125 CC: l Frits Bats, Ruurlo; 2 Rene
Lodewijk, Zevenaar; 3 Sander Reijerink,
Eibergen. Klasse 250 CC/ 500 CC
Viertakt B-Klasse: l Bert Reinsen,
Glanerbrug; 2 Bert Jan Teunissen,
Zutphen, 3 Bertus Alberts, Vriezenveen.
Idem C-Klasse: l Ronald Nijhof,
Zutphen; 2 Mike Lenderink, De Heurne;
3 Marcel Satek, Ambt Delden. Klasse
Kenteken 2-Takt: l Romy Essink,
Borculo; 2 Hennie Beerten, Lievelde' 3
Udo Ponds, Lievelde. Idem 4 Takt: l
Henny Geerdink, Markelo; 2 Henk
Haverkate, Ambt Delden; 3 Rob Bultink,
Holten. Klasse Super 125 CC t/m 500
CC: l Tino.van de Weide, Vriezenveen;
2 Erwin Sanderman, Daarlerveen; 3
Arjan Klok, Balkbrug. Klasse
Zijspannen: l R.Nijman en W.Nijman,
Lochem;2 G.Vruggink en E.de Jonge,
Vorden; 3 B.Ribbers en H.Mennink,
Ruurlo.

Tennis

VTP Vorden hield deze maand een
"schooltennisweek" onder leiding van
tennistrainer Erik Gaertner. In plaats van
de gebruikelijke gymnastieklessen kre-
gen de leerlingen van de basisscholen in
Vorden een racket in de hand. Dat deze
tennisles in goede aarde viel, bleek ach-
teraf. Maar liefst twintig kinderen heb-
ben zich als lid van de vereniging aange-
meld. Ook de Open Dag van 16 maart
was een groot succes. Dit evenement
leverde eveneens een aantal nieuwe
leden op.

Dialectwedstrijd
Zaterdagmiddag vond in 'De Luifel" te
Ruurlo de jaarlijkse dialect- en voorlees-
wedstrijd plaats. De deelnemers waren
ingedeeld in beginners en gevorderden.
De verhalen waren door de deelnemers
zelf geschreven. Bij de beginners werd
H. Groot Jebbink als de beste door de
jury beoordeeld. Bij de gevorderden
kreeg H.Graaskamp de tweede prijs ter-
wijl D. Kettelerij de derde prijs mee naar
huis mocht nemen. Aan deze door de
dialectkringen Lochem en Achterhoek
georganiseerde middag namen 14 perso-
nen deel.



jacks
in 3 modellen

normaal

79,95 nu:

MOP E KOOPJE S
heren- dames- norm dames-
truien shirt mm spykerinroek
pülotnodel

• bloempnnt " n ' pasvorm

standaard model
norm.:

norm.

OEEN TOUW
AAN VAST
TE KNOPEN

shirt
lange mouw
95% katoen-5% elastomeer

trainings-
pakken

maten: 116-176
norm. vanaf 35,-

piraat-
leggin

mode voor
het héle gezin
fashion WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-

AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Nu in aanbieding
->î n̂É&IË9S8§Si£&fek •• •' ^̂ H(̂ ^

Parade "Celesta"

80% wol, 400 breed

gesneden pool tapijt

leggen gratis

OP=OP

van 345,- nu

Slaapkamertapijt "Roma"

400 breed op jute rug

leggen gratis

22
RUIME KEUS

IN PARKET EN
LAMINAAT!

Vinyl "Mambo"
400 breed, diverse

dessins leverbaar

ook op 200 breed nu 49,-

Laminaat Saphir 4000
diverse kleuren, zie ook onze

parket/laminaat

shop

nu per m2

Gordijn "Salinas^

diverse dessins
van 36,95 nu p.m.

Vord
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

69,-

98,-
Woonkamertapijt

"Monarch"

400 breed, Boucle tapijt

leggen gratis

OP=OP é

van 189,- nu

leggen graus

98,-

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O , .

***** UITNODIGING *****

Wij nodigen U uit voor een

bezoek aan onze

VOORJAARSSHOW
van tractoren en werktuigen,

machines voor gazon en tuinonderhoud

SHOWDAGEN:

donderdag 28 maart 14.00-22.00 uur

vrijdag 29 maart 10.00-22.00 uur

zaterdag 30 maart 10.00-17.00 uur

&.

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

.. 0575 - 55 31 63 FAX 0575 - 55 28 69

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN
TEL. 0575 - 55 31 63 FAX 0575 - 55 28 69

***** GROTE VOORJAARSSHOW *****
Wij tonen u onder andere:
- machines voor tuin en gazononderhoud
- hogedrukreinige/s
- bosmaaiers, bladblazers
- enz.

***** TIJDENS DEZE DAGEN
SPECIALE KORTINGEN *****

Tevens tonen wij u op deze dagen hekwerk en
poorten van gegalvaniseerd siersmeedwerk.
In diverse hoogtes en uitvoering en dat voor heel inte-
ressante prijzen.

Wij verwelkomen u graag, de koffie of een drankje
staan voor u klaar.
Een bezoek is zeker de moeite waard.

Openingstijden tijdens deze dagen:
donderdag 28 maart 14.00-22.00 uur
vrijdag 29 maart 10.00-22.00 uur
zaterdag 30 maart 10.00-17.00 uur

THEO TERWEL
H AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
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

Speciaal voor het invullen van uw

belastingaangiften
houden wij

extra zittingsavond
op woensdag 27 maart

van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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



PAASBEHANG

... wat natuurlijk met Pinksteren nog net zo leuk is! Naast dit fris-
se behang voor de keuken of eetkamer hebben wij ook de fraai-
ste dessins voor alle andere kamers van het huis. Dekoratief aan
te vullen met onze schitterende woonstoffen en vloerbedekking.
2e Paasdag open huis van 11.00 tot 17.00 uur. U bent van harte
welkom.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: (0575) 46 40 00

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

tiengstenshow
Zondag 31 maart a.s.
om 14.OO uur.

Getoond worden 12 verschillende
rassen en kleuren van hengsten.

Van groot tot klein!
Moet u bij
Stal Nieuwmoed zijn.

Tot ziens op de show.

Fa m. Jurrius
Ruurloseweg 96, Kranenburg/Vorden
Telefoon (0575) 55 67 66

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

WONINGINRICHTING

DE KLOK
is op zoek naar een

woningstoffeerder
een allround vakman die geheel
zelfstandig kan werken.

Funktie:
o.a. het leggen van harde en
zachte vloeren, marmoleum, novy-
lon, parket, laminaat en het plaat-
sen van rails enz. enz. zowel in de
partikuliere sektor als projekten.

Indien u meer wilt weten, bel dan tijdens kantoor-
uren naar (0314) 62 12 63. In alle gevallen ont-
vangen wij graag uw schriftelijke sollicitatie. Ons
adres is Woninginrichting De Klok, Burg. Rijp-
strastraat 8, 7021 CR Zelhem t.a.v. A.J.B. Sueters.

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 de week van
11 mrt. t/m zondag 17 n

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

hoort een
streefver-
bruikvoor
de afgelo-
pen week
van;

30 m3

37 m3

44 m3

52 m3

59 m3

66 rn3

74 m3

81 m3

89 m3

96 m3

103 m3

111 m3

122 m3

133 m3

144 m3

155 m3

166 m3

184 m3

203 m3

221 m3

maandag
irt. 1996.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

618 m3

774 m3

929 m3

1083 m3

1240 m3

1392 m3

1548 m3

1703 m3

1857 m3

2013 m3

2166 m3

2322 m3

2554 m3

2786 m3

3018 m3

3248 m3

3482 m3

3866 m3

4256 m3

4644 m3

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

GANIIG
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen met één

van onze kantoren:

DOETINCHEM : 0314-32 65 51

WINTERSWIJK : 0543 - 512 212

ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47

ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De Raad van Kerken VordenXKranenburg is
voornemens wekelijks een uur te gaan uitzenden
via de lokale omroep radio 'Achterhoek FM'.

Het programma zal het karakter hebben van verkondiging en evangeli-
satie, alsmede informatieverstrekking vanuit Vorden over kerk en sa-
menleving in het door de radio 'Achterhoek FM' zendbereik.
Tot het programma behoren verder interviews met lokale vertegenwoor-
digers van diverse instanties, meditaties en speciaal op de jeugd afge-
stemde onderwerpen. Ook muziek zal een belangrijk onderdeel vormen
van het programma.

Wij zoeken hiervoor geïnteresseerden, voor zowel de samenstel-
ling van de redaktieraad als de radiopresentatie.

Heeft u/heb jij belangstelling of kent u/ken jij iemand die hiervoor voelt,
neem dan kontakt op met Bart Hartelman, tel. (0575) 55 20 55 of Alie
Bink, tel. (0575) 44 16 03. U kunt hier ook terecht voor inlichtingen.
Durft u/durf jij de uitdaging aan van iets geheel nieuws? Bel ons.

ALLES DOR
EN SOMBER?

KOOP DAN
TOCH

VIOLEN!
k

Bij

TUINDERIJ
BANNINK

Hulshofweg 8
7261 SL Ruurlo

Tel. (0573) 46 13 11

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Familiebuffet
ZONDAG 31 MAART

AANVANG 173O UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

p.p.

BESLIST R K S K R V K R K N

VOLGENDE BUFFET J A P R I I ,

N VOORMALIG
JOEGOSLAVIË
IJ BLIJVEN HELPEN

Het Nederlandse Rode Kruis iM

Met uw hulp
redt hij het!

ABK Zonwering
Zonneschermen Lamellen

Markiezen Gordijnen

Rolluiken Screens

etc. etc.

Uw zonweringsbedrijf in de regio.
Bel voor een afspraak:
(0575) 54 00 55

T U l N F E ST l J N
ZONDAG 31 MAART VAN 1O-17 UUR GEOPEND

Vijvershow
MAANDAG 2e PAASDAG

GEOPEND VAN 1O-17 UUR

ORDEN

Testdagen
vijverwater

(proefmomster
meenemen)

Tijdens ons
tuinfestijn

vele
aanbiedingen



Opgelet - Opgelet

Poolbiljart

Café Uenk
Nieuwstad 13, Vorden.tel. (0575) 55 13 63

Onze voorjaarscollectie
is binnen . . .

MODIEUS, ELEGANT, EXCLUSIEF

o. a. prachtige

voorjaarsblouses
uni of met dessin voor

f 79»95
Nieuwsgierig geworden?
Kom en overtuig u zelf

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

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Houdt op vrijdag 12 april en
zaterdag 13 april a.s.
haar jaarlijkse ,

uitvoering
in het Dorpscentrum te
Vorden, aanvang 20.OO uur.

Gratis toegangskaarten voor deze
avonden kunnen worden afge-
haald op maandag 1 en dinsdag
2 april a.s. tussen 19 en 21 uur in
het Dorpscentrum.

Het bestuur

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

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

loiKsraAAr * GROENIO 05*1441308

UIPER CICA DAN(E PART IV
CHAKLY LOWNO/SE

& MENTAL THEO
;;•:;:;•'•'•;•'T?^^

Vrijdag 29 maart gaat onze
kollega Miriam trouwen.
Wij gaan daarom een feestje
bouwen.
Die dag zijn we tot 19.00 uur
open.
Tot die tijd kunt u bij ons
terecht om een frietje te
kopen.
Patricia en personeel

BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEE

PEUTERS EN KLEUTERS OPGELET
De komende 2 weken van maandag 18 maart t/m zaterdag 30 maart 1996 staan jullie bij SUPER WILBERT EN YVONNE GROTENHUYS in het

middelpunt van de belangstelling. Er zijn dan allerlei leuke dingen te beleven. Jullie kunnen meedoen aan een grote kleurwedstrijd
waarmee je altijd prijs hebt. Er staat in de winkel een reuze kinderstoel. Voor jullie vaders en moeders heeft Super Grotenhuys een heleboel
aantrekkelijke aanbiedingen, waarbij ze ook nog een heleb^fcuke kadootjes voor jullie krijgen. Verder kunnen jullie ook nog sparen voor

eHele lieve knuffel.
B AM BIX PAPPEN

nu 1,99

Beter s/apen, minder kwalen
door zuiver natuurprodukt

Het helpt echt!
Kom vrijblijvend naar onze
demonstratie-avond op
4 april om 20.00 uur.

Onder het genot van een kop koffie
en een hapje leggen wij u alles uit
over gezond gaan slapen en fit weer
op.

Wel graag bellen van tevoren voor reservering in
verband met ruimte (0575) 55 17 17

[opsichkamp 'II
72(51 PI Ruurlo

ACCOUNTANTS

BELASTING AD VISEURS

Telefoon (0573) <I5 36 7(5.
F;ix (0573) <!.r> 3 < > 70

Uw partner onder andere in/.ake:

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

MCCT info?
Bel vrijblijvend

Olvarit fruit en drink

nu 20 et. korting
op het assortiment

Nu bij 3 potjes
GRATIS "PLONSJE"

Bij 10 potjes
GRATIS "MOEDER PLONS"

B AM BIX KOEKEN

nu 1fï

of 3 pakken voor

WEEK 13 GELDIG VAN 25 MAART T/M 3O MAART '96

HlPP
Bebirix

POTJE FRUIT

HIPP BEBIRIX

Dé biologische
babyvoeding.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U

1 potje FRUIT van
HIPP BEBIRIX GRATIS

Uitsluitend geldig t/m 30-3-'96

Bij aankoop van 3 potjes

GRATIS KINDERBORD

Q.
C
O1i
I

OLVARIT maaltijden
NU 20 Ct, «oordeel op het assortiment

maaltijden voor 8 en 15 maanden

Bij aankoop Van 8 potjes G R ATI S
"baby-sitters memo-bord"

PAMPERS

Per duo-pak 37,99

NU

VRIJDAG 29 - 3 - •Qö

GRATIS krentebrood + koffie
i.v.m.

2 zak MINIPUNTJES a lust.

ï,O9 NU Ct.

Wilbert en
Yvonne
Grotenhuys
Smidsstraat 2, Vorden, tel. (0575) 55 23 08

BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEE



Kunstkring
De Kunstkring Ruurlo heeft de beelden-
de kunstenaars Gerrie van Apeldoorn
(uit Almelo) en Hans Jansen (uit Vrie-
zenveen) uitgenodigd een workshop te
geven in modeltekenen en -schilderen.
De lessen worden gegeven op zaterdag
27 en zondag 28 april aanstaande. Op de
eerste dag wordt getekend en geschil-
derd (naar eigen keuze) naar een aan-
wezig model. Op de tweede dag staan
op het programma collages en opwer-
ken van de tekeningen of schilderingen
van de eerste dag. De keuze van werken
is volledig vrij. ledere deelnemer kan
zijn/haar vertrouwde materiaal meene-
men. Bij de prijs van de workshop (f.
150,—) zijn twee lunches, koffie en thee
inbegrepen. Tegen kostprijs zijn papier,
kwasten, houtskool, acrylverf enzovoort
verkrijgbaar. Tafels en ezels zijn beschik-
baar. De workshop wordt gegeven in
het Verenigingsgebouw, 't Rikkelder 28
te Ruurlo. Deelnemers dienen hun eigen
tekenplank mee te nemen. Liefhebbers
kunnen zich schriftelijk aanmelden op
het adres Domineesteeg 16, 7261 AS
Ruurlo of telefonisch (0573) 45 16 56 of
45 31 34. Sluitingsdatum van de inschrij-
ving is 15 april!
Gerrie van Apeldoorn heeft haar oplei-
ding gevolgd aan de AKI te Enschede.
Vanaf 1992 heeft zij al in diverse plaat-
sen geëxposeerd. De schilderijen van
Gerrie laten een geheel eigen beeldtaal
zien, die als verrassend en intrigerend
wordt omschreven. De collages zijn fan-
tasievol en evenwichtig. De kunstenares
bezit een groot voorstellingsvermogen
en een brede inspiratiebron, namelijk de
televisie. Beelden uit de hele wereld
worden omgevormd, verwerkt met dat-
gene wat al eerder gezien of beleefd is.
Hans Jansen heeft ook in diverse plaat-
sen zijn werken tentoongesteld. Hij is
werkzaam als docent tekenen, schilde-
ren en audio-visuele vorming. Alledaag-
se motieven worden onderwerp, zodat
het gewone bijzonder wordt. Tijdens dit
proces van zoeken, ontstaan sfeerbeel-
den met eigen verhoudingeh, vormen
en lijnen.

Anbo
De plaatselijke afdeling van de Anbo in
Vorden houdt vrijdagmiddag een bijeen-
komst in het Dorpscentrum. Job
Teeuwen uit Lochem zal aan de hand
van dia's vertellen over de natuur in en
rond Vorden. Teeuwen is niet alleen
bekend als groot natuurliefhebber en
fotograaf, maar ook als een boeiende
verteller. Voorafgaand aan de dia-pre-
sentatie wordt de jaarlijkse vergadering
van de afdeing gehouden.

dagboek!
over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Alcohol en Jeugd
Je staat er niet bij stil maar de biblio-
theek is een van de drukstbezochte
plaatsen in onze gemeente. Daar kan
geen horecabedrijf, supermarkt, school
of kerk tegenop, want de bibliotheek
heeft enkele duizenden 'klanten' die
toch wel gemiddeld eenmaal in de twee
weken een bezoek brengen aan dit boe-
ken- en info-centrum. Het is dan ook lo-
gisch dat wie een 'boodschap' heeft te
vertellen dat graag doet via de-openbare
bibliotheek.
Er zijn vele soorten 'boodschappers'. Je
vindt er informatie van Postbus 51 en
van onderwijsinstellingen, van schouw-
burgen in de regio en van Amnesty In-
ternational, van vele plaatselijke vereni-
gingen en van organisatoren van bijzon-
dere akties..., de bibliotheek is het cen-
trale punt voor een voortdurende com-
municatie russen instellingen en de be-
woners van onze gemeente.
Ook 'de Galerij' kun je beschouwen als
zo'n ontmoetingsplek. Daar laten bijv.
Vordense kunstenaars zien wat ze creë-
ren, toont de oudheidvereniging resulta-
ten van spitwerk in het verleden en
geeft de bibliotheek ook op deze manier
een extra dimensie aan haar culturele
taak.
In dit kader past ook de presentatie die
op dit moment (tot 3 april) is ingericht in
de bibliotheek over 'Alcohol en jeugd'.
Een voorlichtende campagne over de
gevaren van dit geestverruimende mid-
del, zoals bekend een groeiend pro-
bleem. Met affiches en met panelen die
vragen stellen dk^É| een reactie prikke-
len en met een nWringende videopre-
sentatie probeert de stichting 'Instelling
Verslavingszorg Stedendriehoek' de
vele jeugdige bezoekers van de biblio-
theek aan het denÉ»n te zetten. Volgens
opgave van de Hganisa toren is deze
kleine expositie trouwens ook van be-
lang voor volwassenen, omdat het pro-
bleem niet alleen betrekking heeft op
jeugdigen.
En weer blijkt hoe nuttig het is dat we in
Vorden beschikken over een actieve bi-
bliotheek. Een plek die niet alleen be-
stemd is voor wie zich 'met een boekje
in een hoekje' terug wil trekken. Maar
ook een plaats waar je kennis kunt ne-
men van wat in de wereld om ons heen
dringend om aandacht vraagt.

Bockanier

31e editie ACSI Gids 1996:

Ca m pinggids verschenen
Actueel, betrouwbaar, compleet en in-
formatief. Deze trefwoorden gelden
voor de ACSI Internationale Cam-
pinggids. De 31e editie van deze gids
is kort geleden uitgekomen. Er staat
up to date informatie in over zeven-
duizend Europese campings.

Wie nu kampeerplannen maakt en zijn
reisroute gaat uitstippelen, kan niet zon-
der de informatie van de ACSI-gids.
Van alle opgenomen campings zijn de
vermelde gegevens zo recent als maar
mogelijk is. Erg handig is ook de uit-
vouwflap waarop de voorziening per
rubriek met cijfers worden aangegeven.
Zo ziet men snel welke gewenste voor-
ziening op een camping aanwezig is. De
200 ACSI-selecteurs - allemaal ervaren
kampeerders - hebben vorige zomer alle
campings bezocht en kritisch bekeken.
Dat gebeurt elk jaar bij alle opgenomen
campings. Daardoor is de gids actueel,
compleet en betrouwbaar.

Maar ook kampeerders beslissen bij

ACSI mee of campings al dan niet in de
gids worden vermeld. Zij moeten niet
raar opkijken wanneer zij - waar dan
ook in Europa - door een ACSI-selecteur
worden gevraagd naar hun ervaringen
op de camping. Zo wordt tevens voor-
komen dat de controle van de selecteur
een momentopname is. Door deze en-
quêtes en via een coupon voorin de gids
hebben kampeerders invloed. En de me-
ning van de kampeerders weegt zwaar.
Een door kampeerders en selecteur ne-
gatief beoordeeld kampeerterrein wordt
in de gids niet opgenomen.
De oplage van de Internationale Cam-
pinggids bedraagt jaarlijks 75.000 exem-
plaren. Dat zegt nogal wat over de
vraag. Honderdduizenden kampeer-
ders maken gebruik van de diverse jaar-
gangen van de ACSI-gids. De gids is te
koop bij de boekhandel, ANWB-reis-
winkels, warenhuizen, boekenclubs en
bij ca ra vanbedrij ven. De gids is zowel
geschikt voor mensen die de hele va-
kantie op een plaats verblijven alsook
voor rondreizende kampeerders.

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen'contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Déldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

De Doeschot
HëtStroo
Het Eelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voomekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkwegl5A, tel. 55 10 30
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirurnstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80

De Horsterkamp (alleen nr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
Het Wiemelink Zutphenseweg
Ruurloseweg Groeneweg
DeDecanije

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
DeBoonk
HetEJshof
DeHaar
DeSteege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Nieuwe sprookjesserie in pocketvorm

Bastiaan in sprookjesland
Binnenkort verschijnt de eerste uitga-
ve van een nieuw sprookjesblad: Ko-
ning Bastiaan. Deze nieuwe wonder-
lijke serie bevat boeiende, moderne
verhalen met een vleugje nostalgie.
De verhalen gaan vergezeld met een
groot aantal tekeningen die de lezer-
tjes zelf kunnen inkleuren.

Het idee komt van Uitgeverij Marken
uit Venlo. Het moderne sprookje dat
schrijfster Mayo de Graaf bedacht, viel
daar zo in de smaak dat er om de twee
maanden een nieuw deel zal verschij-
nen. In deze verhalen beleeft Koning
Bastiaan samen met zijn vrolijke dochter
Duizendschoon allerlei spannende
avonturen.

In de eerste uitgave gaan zij samen op
reis in Sprookjesland, omdat zij genoeg
hebben van het leven als koning en
prinses. Zij vermommen zich onherken-
baar en mengen zich onder het volk van
Sprookjesland. Tijdens deze reis hoort
de koning hoe het volk over hem denkt.
En dat is niet altijd zo positief. Hij doet
er alles aan om ervoor te zorgen dat de
mensen hem weer aardig gaan vinden.
Ondertussen regeert Koningin Amalia
het land en ook dat gaat heel wat moei-
lijker dan ze had verwacht. Ze is dan
ook erg blij als haar man en dochter na
vele spannende avonturen weer thuis
komen. De verhalen zijn interessant en
amusant voor jong en ook een beetje
oud.



Starters op de woningmarkt

'Je eerste huis vergeet je nooit!'
Een huis kopen is een ingrijpende ge-
beurtenis. Zeker voor wie dat voor het
eerst in z'n leven doet. Waarom kiezen
mensen eigenlijk voor een koophuis?
Welke overwegingen spelen mee bij
de keuze van een woning? En hoe
voelt het om zo'n huis te hebben?

Mireille: 'Even wennen aan het
idee'

Mireille Kohnstamm (27) laat trots haar
woning zien: een ruime etage in een
vooroorlogse buurt. De glas-in-lood ra-
men liet ze natuurlijk zitten. Zelf bracht
ze nog een paar klassieke ornamenten
aan.
Mireille vond vrij snel na haar afstude-
ren een baan bij een adviesbureau. 'Het
punt was dat ik niet aan een huurwo-
ning kon komen. En ik wilde ook niet
eeuwig in het studentenhuis blijven zit-
ten. Mijn vader vroeg: waarom koop je
dan niet iets? Ik heb daar echt even over
na moeten denken. Ik was net klaar met
mijn studie, een eigen huis stond zo ver
van me af! Puur om me te oriënteren
heb ik toen eens een gesprek aange-
vraagd bij mijn bank en ik heb me laten
voorrekenen hoeveel hypotheek ik met
mijn salaris zou kunnen krijgen. Ik was
verrast toen bleek dat ik op mijn salaris
best een aardige hypotheek zou kunnen
afsluiten. Meer dan ik had verwacht.'

Kijken
Toen ik dat wist, liet het me eigenlijk
niet meer los. Ongemerkt ging ik toch in
de zaterdagkrant en de makelaarskran-
ten kijken of er misschien leuke huizen
te koop werden aangeboden, en hoe die
prijzen ongeveer lagen.'
Hoe langer ze er over nadacht, hoe logi-
scher het leek: 'Ik huurde een nogal
dure kamer. Omdat je de rente kunt af-
trekken van de belastingen, zou ik met
een eigen huis netto niet eens zoveel
duurder uit zijn.'

Snel rond
Toch duurde het een tijd voordat ze
daadwerkelijk een huis kocht. Dat deze
etage te koop stond, hoorde ze van een
vriend die de vorige eigenaar kende.
'Toen ik dit huis zag, wist ik: dit is het.
Midden in de stad, lekker centraal gele-
gen, in mijn oude buurtje! Omdat ik die
oriënterende gesprekken bij mijn bank
al had gehad, kon het allemaal erg snel
rond gemaakt worden. Binnen een week
had ik de sleutel.' In haar vriendenkring
is ze de eerste met een eigen huis. 'Van
sommige kennissen kreeg ik wel de
reactie: een eigen huis, weet je wel waar
je aan begint, je zit er voor je leven aan
vast!' Maar als ze mijn huis zien en we-
ten hoeveel mijn woonlasten zijn, zie je
ze denken: 'hm, misschien toch niet zo'n
slecht idee'. En ik ben intussen helemaal
aan het idee gewend om een eigen huis
te hebben. Dit huis neemt een heel bij-
zonder plekje in mijn leven in. Het is
mijn eerste eigen huis - dat vergeet ik
nooit.'

Gwen en Hans: 7e bouwt
vermogen op'

Een oud boerderijtje aan de dijk, met lin-
debomen ervoor en rondscharrelende
kippen: dat is sinds een half jaar het ei-
gen huis van Hans en Gwen Vervoort.
Gwen (27) geeft in het dagelijks leven
les op een lagere school, Hans (33) is
verkoopadviseur bij een groothandel.
Toen ze dit huis zagen, waren ze zelf
meteen verkocht, vertellen ze. Maar

voordat het huis aan hen verkocht was,
dat had heel wat meer voeten in de aar-
de. 'Het is ons eerste huis en dan ben je
van tevoren toch een beetje huiverig
voor wat er allemaal bij komt kijken/
zegt Gwen. 'Je hoort natuurlijk wel eens
wat over hypotheekgaranties, over-
heidssubsidies, belastingvoordeel. Maar
als je je er echt in gaat verdiepen, zie je al
snel door de bomen het bos niet meer.'
Hans: 'We hebben ons dan ook terdege
laten voorlichten voordat we een beslis-
sing namen. Veel abstracte dingen wor-
den dan ineens een stuk duidelijker. We
hebben bij de Rabobank een hypotheek
afgesloten die helemaal bij ons past en
die heel flexibel is. We hebben nu bij-
voorbeeld een rentebedenktijd van twee
jaar, waardoor we op elk moment zon-
der kosten kunnen overschakelen op de
rentevorm die we willen. Ze kunnen we
nog profiteren van eventuele renteverla-
gingen.'

Ruimte over
Gwen: 'Onze hypotheekadviseur raad-
de ons aan om nog financiële ruimte
open te laten voor eventuele extra uitga-
ven. Dat lijkt overdreven voorzichtig,
maar het was in ons geval geen overbo-
dige luxe. De uitgaven waren toch net
hoger dan we van tevoren dachten. Ons

Rabobank
organiseert

Infodag
Wonen.

huis ligt erg afgelegen en openbaar ver-
voer komt hier niet langs. Omdat we al-
lebei voor ons werk een hele andere
kant op moeten, hebben we uiteindelijk
een tweede autootje gekocht. Daardoor
gaan de vaste lasten natuurlijk wel om-
hoog. En we zijn bezig om het huis beter
te isoleren, want de afgelopen winter
waren de stookkosten enorm hoog. Nu
merken we hoe belangrijk het is dat we
niet ons hele beschikbare inkomen in de
hypotheekaflossing hebben gestopt. We
hebben financieel genoeg ruimte om dat
soort zaken aan te pakken.'

Wat, merkt Hans op, ook weer een voor-
deel van een eigen huis aangeeft. 'Wat
we nu aan het huis veranderen, dat
doen we echt voor onszelf. Als je het
goed bekijkt is zo'n huis een geweldige
investering. Je bouwt wat op: niet alleen
het huis, maar ook je eigen vermogen.
Dat vind ik een prettig idee.'

Vraag en Antwoord op de Huizenmarkt
Verzekeringen, rentevormen, hypo-
theekgaranties, voorwaarden, inko-
mens-eisen: aspirant-huizenkopers
worden met nogal wat moeilijke vra-
gen geconfronteerd. Het kopen van
een huis is tenslotte ook een ingewik-
kelde materie. We legden een aantal
veel voorkomende vragen voor aan
deskundigen.

1. 'Ik heb helemaal geen eigen geld.
Kan ik toch een huis kopen?'
Karel Schiffer, directeur van het Waar-
borgfon^teigen Woningen: 'Ja, dat kan.
Dat gaafrran met behulp van de Natio-
nale Hypotheek Garantie, afgekort de
NHG. Het komt er op neer dat wij als
Waarborgfonds Eigen Woningen borg
staan vo^: de terugbetaling van de hy-
potheekl^PRar zijn wel een aantal speci-
fieke voorwaarden aan verbonden op
het gebied van inkomsten.
Om in aanmerking te komen voor de
Nationale Hypotheek Garantie, legt u
uw financiële gegevens voor aan uw
bank of andere hypotheekverstrekker.

Deze toetst met behulp van een compu-
terprogramma uw gegevens aan onze
normen en regelt vervolgens de aan-
vraag. Voor u als huizenkoper is het
aanvragen van de garantie dus een heel
eenvoudige procedure. U krijgt boven-
dien met de NHG een lagere rente die
kan oplopen tot 0,5%. Het maximale be-
drag dat u met een Nationale Hypot-
heek Garantie kunt lenen, bedraagt 315
duizend gulden. De NHG is overigens
beter bekend als de opvolger van de
voormalige gemeentegarantie.'

2. Bij het afsluitwaan een hypotheek
kan ik kiezen voor een vaste of een
variabele rente. Wat is op dit moment
verstandig?
Zeker nu de renlj^sselingen elkaar in
snel tempo opvo^m, is dit een vraag
waar hypotheekverstrekkers vaak mee
worden geconfronteerd. Bij een lage ren-
te lijkt het verstandig om die voor een
langere periode vast te zetten. Maar hoe
de rentestand zich de komende jaren zal
ontwikkelen, is niet te voorspellen. Ge-

Koop een huis, als je durft ttt

Wie wil er nou geen huis dat perfect is aangepast aan de individuele
smaak? Maar voor het zover is, zijn er nog heel wat vragen. De meest ge-
schikte hypotheek, hoge of lage rentestanden, hoe zit het met verzekerin-
gen en moet u het tweede inkomen nu meetellen of toch niet?

De weg naar een droomhuis lijkt geplaveid met moeilijke beslissingen. Geluk-
kig wordt er niet van de startende huizenkoper verwacht dat hij of zij zelf
uitpuzzelt hoe het allemaal in elkaar zit. Daar zijn deskundigen voor. Wie er
over denkt om een eigen huis te kopen (of misschien zelfs al een droomhuis op
het oog heeft) laat zich voorlichten door een deskundig adviseur. Daarvoor
kunt u onder meer terecht bij de Rabobank bij u in de buurt.

lukkig zijn er wel mogelijkheden om het
risico een te hoge rente te betalen, af te
dekken. Bijvoorbeeld de hypotheek met
startrente: daarbij kunt u gedurende één
of twee jaar zonder kosten overschake-
len op de rentevorm van uw keuze.

3. Mijn man en ik werken allebei.
Kunnen we het tweede inkomen vol-
ledig mee laten tellen bij de bereke-
ning van de hypotheek?
Vroeger telde het tweede inkomen maar
voor een beperkt aantal jaren mee. Te-
genwoordig mag u het voor 30 jaar
meetellen. Dat betekent dat u een veel
hogere hypotheek kunt afsluiten. Maar
het is wel iets om even bij stil te staan,
want als u beide inkomens volledig mee
laat tellen, betekent het wel dat u voor
de volle 30 jaar aan een hoge hypotheek
vast zit. Als één van u korter wil gaan
werken, of misschien werkloos wordt,
kan zo'n hypotheek een enorme last
worden. Daarom is het verstandig om
met een deskundig adviseur de moge-
lijkheden goed door te spreken.

Rabobank
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Kom zaterdag 30 maart

naar de Rabobank.

Tussen 10.00 en 16.00 uur

geeft een team van

deskundigen uitleg en

informatie over alles

wat er bij het kopen van

een huis komt kijken.

Voor de bezoekers ligt een

aardige attentie klaar.



MEDEDELING

Voornemen bodemsanering Enkweg l te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben van

Hannover Milieu en Veiligheidstechniek B.V. een melding

op grond van artikel 28 Wet bodembescherming (Wbb)

ontvangen. Het betreft het voornemen over te gaan tot

saneren van een (mogelijke) bodemverontreiniging,

gelegen aan Enkweg l te Vorden.

Beschikking

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij

in een beschikking vaststellen of er sprake is van een

geval van ernstige bodemverontreiniging, (artikel 29

Wbb). Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de

urgentie vaststellen (artikel 37 Wbb) en het

saneringsplan goedkeuren (artikel 39 Wbb).

De ontwerp-beschikking hebben wij ter inzage gelegd.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun

zienswijze naar voren te brengen. Gelet op de bij de

eerdergenoemde melding overgelegde gegevens en gezien

het feit dat geen inspraakreacties zijn binnengekomen

hebben wij vastgesteld, dat sprake is van een urgent geval

van ernstige bodemverontreiniging. De bodem en het

grondwater is bij het tankstation sterk verontreinigd met

olie en aromaten.

Tevens hebben wij het overgelegde saneringsplan in

ontwerp goedgekeurd. De grondwaterverontreiniging

zal middels grondwateronttrekking en persluchtinjectie

worden verwijderd. De bodemverontreiniging in de

onverzadigde zone zal worden verwijderd middels

bodemlucht-extractie en biologische afbraak.

Dit besluit hebben wij inmiddels bekendgemaakt

door het in week 13 toe te zenden aan de melder

en de andere belanghebbenden.

provincie

GELDERLAND

Een kopie van deze beschikking ligt ter inzage in de

bibliotheek van het Huis der Provincie. Markt l l te

Arnhem, en bij de gemeente Vorden (0575) 55 74 74).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet

bestuursrecht binnen zes weken na vorenvermelde

bekendmaking bij ons een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en

tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen

het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Een eventueel bezwaarschrift kan worden

geadresseerd aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Gebieden en Bodemsanering

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de voor-

zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)

worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot

mevrouw J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,

tel. (026) 359 99 81/359 99 89. van de onderafdeling

Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 21 februari 1996-

nr. MW95.67121-6022033

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

dr. J.C. Ter/ouw - voorzitter

drs. QBL.G. Crasborn - griffier

Palmpasenaanbiedingen
EEN GEWELDIG LEKKERE

BANANEN-BAVAROIS-
VLAAI

Goed voor 12 royale punten

dit weekend voor maar 17,50
Maak keuze uit de meer dan 30 soorten

calorie-arme

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

prijzen al vanaf 8.50

BOSVRUCHTENGEBAK
een heerlijke frisse combinatie van room en

9 verschillende bosvruchten

dit weekend

5 halen 4 betalen

PAASSLOFJES
royaal gevuld met noten, rozijnen en

100% amandelspijs

voor maar 4.25

Tl P VAN DE WEEK:

HACKFORT VOLKOREN
'n stukje puur natuur

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CONTACTWEEVHJS ÜUIllMtal
VORDEN • TEL 0575 551010. FAX 561086. BBS 554O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

het échte plaatselijke
weekblad

Dringende oproep!
Volleybalvereniging Socii
zit te springen om heren!

Kom bij onze oergezellige, doch fanatieke klub.
Elke woensdagavond trainen de heren vanaf 21.15
uur in sporthal 'de Lankhorst' te Wichmond.

Voor verdere inlichtingen:
W. Berendsen, telefoon (0575) 46 29 55 of
H. Tijssen, telefoon (0575) 44 17 43

P.S. Dames natuurlijk ook van harte welkom!

m BIJ FORMIDO
BOUWMARKT:
GIGANTISCHE

LUCHTKUSSEN
MAAIER

Type: Hoover Safe 25.
• Vermogen: 800 Watt.
• Maaibrcedte: 25 cm.
Met l jaar garantie.

Dus echte doe-het-zelvers gaan voor
lentelokkers van 25 maart t/m 6 april

naar Formido bouwmarkt.

LENTE
LOKKER

Formido
B O U W M A R K T E N

iKwinkweerd 4
17241 CW Lochem

Tel. (0573) 251 999
Fax. (0573) 256 371

TUINSPADE
Formido eigen merk!

10 Jaar no-nonseiwe garantie!
Hollands model Mei houten steel.

^f*r-—w ./•

27»
Formido
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