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Nazorg renovatie pas na de zomer W E E K E N D D I E N S T E N

De belangstelling tijdens de leden-
vergadering van het Vordense
zwembad In de Dennen had natuur-
lijk alles te maken met het agenda-
punt "nazorg renovatie zwembad".
Voorzitter Henk Vriend sprak de
hoop uit dat direkt na de zomer,
wanneer het bad is gesloten, met de
nazorg van de renovatie begonnen
kan worden. Momenteel zijn de be-
trokkenen er nog niet uit.

Wel ligt er een voorstel van het bouw-
management waarin aangegeven wel-
ke herstelwerkzamheden en op welke
wijze deze uitgevoerd zouden moeten
worden. Over dit voorstel is nog geen
overeenstemming bereikt. Met name
over het kostenaspect (wie zal dat beta-
len) zal nog driftig gesproken moeten
worden.
De gebleken bezwaren aan het bad
hebben op korte termijn geen gevolgen
voor het normaal gebruik van het bad.
Deze zomer kunnen de bewoners van
Vorden en niet te vergeten de vakantie-
gangers naar hartelust in het bad

zwemmen. Met het oog op de toekomst
is het wel van eminent belang dat de
herstelwerkzaamheden voor de ko-
mende winter uitgevoerd zullen zijn.
De perikelen rondom de nasleep van
de renovatie heeft een andere belang-
rijke zaak "even" in de ijskast doen be-
landen. Henk Vriend:" We hadden al
een beleidsplan voor de komende jaren
willen presenteren. Als zwembadbe-
stuur pleiten we er namelijk voor dat
het zwembad "In de Dennen" in de toe-
komst wordt betrokken bij andere re-
creatie in de omgeving van het bad.
Wanneer we de nazorg van de renova-
tie achter de rug hebben zullen we met
concrete plannen naar buiten komen",
aldus Henk Vriend.

De penningmeester van het zwembad
"In de Dennen" Harry Mombarg is met
zijn laatste jaar als "financieel beheer-
der" bezig. Momenteel is hij bezig om
zijn opvolger G. ten Have klaar te sto-
men voor deze funktie. De bestuursle-
den M.H.E. Gabriel en A. Mengerink
zijn opnieuw gekozen.

Muziekvereniging
Concordia houdt •
Voorjaarsconcert
De Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" houdt zaterdagavond 24 mei in
het Dorpscentrum haar jaarlijkse voor-
jaarsconcert. Dit wordt de tweede keer
dat "Concordia" voor het voetlicht
treedt met haar nieuwe dirigent Hugo
Klein Seevert. De laatste jaren was men
bij "Concordia" steevast gewend om de
concerten een bepaald thema te geven.
Dit keer is gekozen voor een variatie
van diverse werken.
Zo krijgt het publiek onder meer mu-
ziek voorgeschoteld uit bekende Walt
Disney films, maar ook muziek van be-
kende Nederlandse componisten en
popmuziek. Hetzelfde geldt voor de
drumband die ook voor dit concert
weer hard gestudeerd heeft. De leiding
is in handen van Bert Lamers. Ook hier
is gekozen voor werken van diverse ar-
rangeurs.
Uiteraard treedt ook de jeugd van
"Concordia" voor het voetlicht. Sinds
oktober komen de leerlingen onder lei-
ding van Mark Heuvelink eens per
twee weken bij elkaar om gezamenlijk,
ondersteund door enkele leden uit het
orkest, te musiceren. De leerlingen van
de drumband, die eveneens acte de tre-
sence geven, moeten als maar thuis oe
fenen op een "ontbijtbordje" maar mo-
gen deze avond hun kunsten eens ver-
tonen op een echte trommel. Om aan
te tonen dat al het oefenen thuis, niet
voor niets is geweest. Zie ook adverten-
tie.

Gastgezinnen gezocht
voor Mid Point
Meeting Jong Gelre
Net als voorgaande jaren wordt er door
de regio West-Achterhoek van het PJG
weer een Mid Point Meeting georgani-
seerd. Dit houdt in dat er uit het hele

land verschillende buitenlandse stage-
lopers naar dfB regio komen voor een
lang weekend. Dit zal gebeuren van
donderdag 29 mei tot zondag l juni.
Voor deze vijftig buitenlandse jonge-
ren zoekt Jong Gelre nog enkele gast-
gezinnen in deze regio welke ook mee
kunnen doer^^n de verschillende ac-
tiviteiten die^r worden gehouden. Zo
zullen de jongeren op donderdag 29
mei gaan klootschieten in Steenderen
en op zaterdag 31 mei een uitstapje
maken naar Giethoorn. Op zaterdag-
avond is er een feestavond in herberg 't
Langenbaergh in Laren met medewer-
king van de Regio Allstar Band. Voor
meer informatie en opgave kan men
bellen met Gerrit Borgman (44 13 12).

Anbo
Dinsdagmiddag 27 mei gaat de Anbo
in Vorden weer met de fiets op pad. Het
vertrek is vanaf het kerkplein. Wie mee
wil moet zich tijdig in verbinding stel-
len met 55 18 74.
De openingstoer van het Anbo-fietssei-
zoen op hemelvaartsdag is bijzonder
succesvol verlopen. Niet minder dan 37
deelnemers verzamelden zich in de
vroege ochtend op het Kerkplein, van-
waar werd gestart voor een lange tocht
over lommerrijke paden en wegen. Op
gepaste momenten werd gestopt voor
het nuttigen van een hete kop koffie
en een broodje in de openlucht. Om li-
chaam en geest optimaal te stimuleren
werd voor de liefhebbers een partijtje
klootschieten ingelast. Anderen kozen
voor een wandeling of korte sprint.
Tegen het eind van de tocht werd het
koude en winderige gebeuren ingewis-
seld voor een gezellig verblijf in de be-
schuttende warmte van een bekend
etablissement. Een goed geslaagde
fietsdag, zo viel op het afsluitende tra-
ject te beluisteren.
Woendag 4 juni staat de jaarlijkse bus-
tocht op het programma. De route
voert de reizigers in de richting van
Tiel alwaar een tingieterij bezocht zal
worden. In het fraaie plaatsje Buren
staat een rondleiding gepland door
een museum. De dagreis wordt afgeslo-
ten met een goed verzorgd diner.

Hervormde Gemeente
Zondag 25 met 10.00 uur ds. Bruine. Na afloop van
de dienst is er koffie drinken in 'de Voorde'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. I. de Zwart, Maas-
bracht.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. F.H. Veenhuizen,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. HA Speelman.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 24 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 25 mei 10.00 uur Eerste H. Communie
m.m.v. VoTiKo.

Weekendwacht Pastores: 24-25 mei pastoor E.
Lammers, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 75.

Huisarts 24-25 mei dr. G.H. Sterringa. School-
straat 9, Vorden, tel. 55 12 55.

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

Tandarts 24-25 met tot Ij^fc uur P. Scheep-
maker, Ruurlo, tel. (0573) 45^^13. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 1Ĵ |-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling v^Pbuders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via 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) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting 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, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagppyang_aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met ingang
van donderdag 22 mei 1997, gedu-
rende 14 dagen, ter gemeentesecreta-

rie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek om vergunning op grond van arti-
kel 11 van de Monumentenwet 1988 van de heer E.V.
Gatacre voor het bouwen van een invalidentoilet aan het
bouwhuis van de Wiersse (Wiersserallee 7).

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burgemees-
ter en wethouders.

Vorden, 21 mei 1997,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag 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 23 mei 1997 gedurende 4 weken ter inzage
de besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: de heer F.B.W. Bleumink
adres: Dorpsstraat 12
woonplaats: 7251 BB Vorden

adres van de inrichting: Dorpsstraat 12

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting voor herstel-, verkoop- en
verhuur van rijwielen

2. naam aanvrager: maatschap Pardijs
adres: Beckenstraat 1
woonplaats: 7233 PC Vierakker

adres van de inrichting: Beckenstraat 1

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een melkrundveehouderij

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze 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 beden-

kingen 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 redelij-
kerwijs 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
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 4 juli 1997.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 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: 20 mei 1997

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 75 33/ 55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

EEN LITER

JONGE
FLORYN

nu voor

Twee Tientjes

GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Jaarlijkse
klootschiettoeraooi
in Linde l juni a.s.

Nu opgeven
telefoon (0575) 55 64 21

Voel ow thuus b'j

't Proathuus
Marie en Fred
Lindeseweg 23, Vorden

Zomerfrisse salades
Komkommersalade 150 gram l j

WOENSDAG GEHAKTDA6
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

boerengehakt-
schnitzels

f4,985 stuks

WEEKEND

sucade
lapjes

750 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Bij 15O gram

KATENSPEK

1 potje mosterd

GRATIS

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

1 kilo f 6|25

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8,95

4 SAUCIJZEN +
+ 4 SLAVINKEN

samen f Oj

Ook het adres voor een
verzorgde barbecue

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders '
Vorden maken bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van
29 april 1997 een verdeelbesluit

woninggebonden subsidies voor 1997 heeft genomen en
daarbij m principe subsidie ter beschikking heeft gesteld
voor:

a. 6 (multifunctionele) sociale huurwoningen van
ƒ 10.000,— per woning en voor 2 van die woningen
tevens een bereikbaarheidssubsidie van ƒ 10.000,—
per woning;

b. 2 sociale koopwoningen van ƒ 10.000,— per woning,
voor alleenstaanden met een maximum (belastbaar)
inkomen van ƒ 50.000,— of meerpersoonshuishou-
dens met een maximum (belastbaar) inkomen van
ƒ 55.000,—.

Vorden, 21 mei 1997.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

A.s. donderdag
22 mei is de bar

wegens grote partij
gesloten

bod

t
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 55 17 70

„ Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek
J

GEMEENTE
VORDEN

\ rm~\ J
^^^iii~~7 Burgemeester en wethouders van
^^^^^^ Vorden maken bekend dat de

gemeenteraad van Vorden in zijn ver-
gadering van 29 april 1997 heeft vast-

gesteld de "Verordening op het houden van Referenda in
de gemeente Vorden".

Deze Verordening ligt vanaf heden voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis Vorden bij de afdeling
bestuur. Tegen betaling van de kosten is de Verordening
verkrijgbaar.

De Verordening treedt in werking op de eerste dag van
de maand, volgende op die waarin de bekendmaking
heeft plaatsgevonden (1 juni 1997).

Vorden, 21 mei 1997,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 22 mei 1997, gedu-
rende vier weken, voor een ieder ter

gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 29 april 1997
ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Buiten-
gebied, Spiekerweg 2".

Dit plan regelt het gebruik en de bebouwingsmogelijkhe-
den voor het perceel Spiekerweg 2 voor burgerwoon-
doeleinden en het ondergeschikt medegebruik voor
ademhalings- en relatietherapie alsmede kleinschalige
kampeeractiviteiten.

Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplannen
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de gemeen-
teraad en diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken kunnen, gedurende de
genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Vorden, 21 mei 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Dankbaarheid en blijdschap
ondervonden wij bij de komst
van

Romy
CELINE

Geboren op donderdag 8 mei
1997 om 18.20 uur.

Jan Willem de Hart
Ariëtte de Hart-
Langeveld
Denise
Fabian

Hoetinkhof 60
7251 WG Vorden

Wij zijn heel blij met de
geboorte van onze zoon

Rowin
FRANCISCUS
ANTONIUS

Rowin is geboren op 13 mei
1997, is 46 cm en weegt 2240
gram.

Alex en Yvonne
Burghout-
Koetschruiter

Hoetinkhof 104
7251 WE Vorden
Tel. (0575) 55 35 31

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die onze
trouwdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Het was geweldig.

Wouter en Lianne
Siemes

Steenderen, mei 1997

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kaarten die wij moch-
ten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest, willen wij een
ieder heel hartelijk bedanken.
Het was voor ons een dag om
nooit te vergeten.

Hendrik Wentink
Fenna Wentink-
Huurneman

Kieftendorp 15
7255 MG Hengelo (Gld.)

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kaarten die wij moch-
ten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest, willen wij een
ieder heel hartelijk bedanken.
Het was voor ons een dag om
nooit te vergeten.

Hendrik Wentink
Fenna Wentink-
Huurneman

Kieftendorp 15
7255 MG Hengelo (Gld.)

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag
• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekrestau-
ratie en loogwerkverzorging.
Vraag vrijblijvend informatie.
C/B Renovatie, tel. (0544) 46
39 54, mobiel: 06-53433398

In plaats van kaarten

Marcel Beumer
en
Ina Rossel

gaan trouwen op vrijdag 30 mei
1997 om 10.00 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.30 uur in 'De Exelse Molen',
Oude Lochemseweg 4 te Exel.

Ons adres:
Het Elshof 7
7251 CB Vorden

De tijd vliegt voorbij,
want op 23 mei 1997 zijn wij

Marinus en Gerda
Berenpas-Broekgaarden

40 jaar getrouwd.

Dit heuglijke feit hopen wij samen te
vieren met kinderen, kleinkinderen
en u.

Wij geven gelegenheid tot feliciteren
op vrijdag 23 mei a.s. van 16.00 tot
18.00 uur bij restaurant 'De Bogge-
laar', Vordenseweg 32 te Warnsveld.

'De Scheurhorst'
Hekkelerdijk 16
7207 DB Zutphen

7957 ^ 7997
Op donderd^29 mei a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Theo Leisink

en ^^Annie Leisink-Mullin^

Wij nodigen u uit op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vor-
den.

Schuttestraat 1
7251 MG Vorden

Op zaterdag 31 mei a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

G.H. Bargeman-Ruiterkamp

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

7251 LB Vorden, mei 1997
i Ruurloseweg 53

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Tip voor 'n
gezellige avond

Satévlees,
gekruid/gemarineerd, 100 gr.
4 varkensflletlapjes
en 500 gr. h.o.h. _ Q95
gehakt

grillworst, 100 gr.

picknicksalade,
100 gr. o98

129
Runder pepersteak^ «525
100 gr.
Ardenner

gegrilde kaasrollade, A 75 rauwe ham
100 gr. 100 gr.

Keurslager

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

40 jaar bij elkaar,
en het bedrijf bestaat 25 jaar.
Op dezeJubilea willen wij graag klin-
ken. )̂
Daarom nodigen wij u uit om een
glaasje met ons te drinken.

Derk Jan en Riekie
Wensink-Hulstijn

•

Samen met onze kinderen en klein-
kinderen hopen wij dit te vieren op
zaterdag 24 mei 1997.

U bent van "harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.30 uur of
vanaf 20.00 uur bij zalencentrum 'De
Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Mei 1997
Landbouwmechanisatie- en constructiebedrijf
Fa. Wensink & Zn.
Haarweg 3
7261 LE Ruurlo Kadotip ̂

Het bedrijf zal deze dag gesloten zijn

Leden der
'Vergadering'

Hierbij worden de vaste leden der zaterdagse verga-
dering uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarver-
gadering. De datum is vastgesteld op 23 mei 1997. De
locatie is nog niet bekend, echter het verzamelpunt is
het wachthuisje van de NS. Aanvang vergadering
uiterlijk 19.10 uur.

Aan de orde komen de voor alle leden bekende punten.
1. Het waterproject
2. Dorpsproblematiek
3. Sociale oplossingen
4. Natjes en droogjes.
5. Rondvraag (Goedele zal antwoorden geven)
6. Sluiting (01.00 uur). U wordt thuis gebracht.

Namens de vergadering, H.J. te V.

• Te koop: elektr. cirkel-
maaier met opvangbak, 43
cm, Wolff i.z.g.st. Tel. (0573) 45
31 44
• Te koop: Charade 1.0 b.j.
'89 i.z.g.st., vraagpr. f 5750,-.
Tel. (0573) 45 31 44
• Jonge boerenzoon, 23 jaar,
met ervaring en 4 jaar STAP,
zoekt vast werk op een melk-
veebedrijf of loonbedrijf. Tel.
(0575) 45 28 88

• Te koop: 240 betontegels
(30 x 30 cm), grijs. In één
koop f 100,-. Tel. 55 11 03

• Te koop: PC 486SX, 33
Mhz, 8 Mb, HD 165 Mb, kleu-
renbeeldscherm, toetsenbord,
muis, 28K8 extern modem,
geluidskaart/boxen en printer
f 1150,-. Tel. (0575) 553969

• Gezocht: vrolijke oppas
aan huis (3. km buiten Hen-
gelo) voor dinsdag- en vrij-
dagmiddag voor 2 meisjes 1
en 4 jaar. Tel. (0575) 46 21 31

• Te koop: Knaus caravan,
bouwjaar 1975, rijklaar (incl.
grote beurt). Telefoon (0575)
55 14 64
• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, teJ. (0575)
55 64 08
• Gezocht: vrolijke oppas
aan huis (3 km buiten Hen-
gelo) voor dinsdag- en vrij-
dagmiddag voor 2 meisjes 1
en 4 jaar. Tel. (0575) 46 21 31
• Ongelukkig en te dik?
Daaraan kunnen wij Iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het
juiste? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen:
mevr. A. Eijsink (0575) 52 98
69



g GEMEENTE BULLETIN y O R D E N

• Telefoon geënte; $575} WM74.

M 'Mefax gemunte; (0575) 55<7A 44,

• openingstijden Gemeentehuis;
maandag tot m met vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur i j M m
woensdagmiddag van 14,00 tot 17,00 uur:

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken) ;
dinsdag van 33.30. tot 20.30 uyr,
woensdag van 13,30 tot 17.30 uur,
donderdag ;van 13.30 tot V?
Vrijdag van 13*30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tof 12:00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 31.00 tot 32.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen^den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 wur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderye-Meulênbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

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

 : . ' { i l \ \ '\ \ :i l U \ \; •

ERGUNNINGEN

Op 14 mei 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

de heer B.F.M. Overbeek voor het bou-
wen van twee bergruimten en een car-
port op het perceel Hertog Karel van
Gelreweg 3 te Vorden;

de heer S. Eckhardt voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Wilhelminalaan 14 te Vorden;

de heer J. Havenaar voor het vervangen
van een dierenverblijf door een tuin-

huisje op het perceel Heijendaalseweg
2 te Vorden;

de heer H.GA. Mentink voor het vellen
van ongeveer 160 m2 bosplantsoen op
het perceel Dorpsstraat 25 te
Wichmond.

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

1̂ NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

G.W. Lenselink Nieuwstad 24 06-05-97

Vorden
J.W.M. Lichtenberg Holskampweg 5 07-05-97

V.O.F. Weenk-
Ter Maat
A. de Zoeten

HJ. van den Berg

WJ.M. Versteegen

Visser mode b.v.

Vorden
Stationsweg 18 07-05-97
Vorden
de Leuke 6 07-05-97
Vorden
de Houtwal 5 07-05-97
Vorden
Molenweg 5 12-05-97
Vorden
Burgemeester 14-05-97
Galleestraat 9
Vorden

van een

verbouwen van een
boerderij

bouwen van een over-
kapping
verbouwen van een
boerderij
bouwen van een
woning
vergroten van een
woning
verbouwen van een
verkoopruimte

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

NSPRAAK ONTWERP AMMONIAKREDUCTIEPLAN GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van don-
derdag, 22 mei a.s. het ontwerp-ammoniakreductieplan (ARP) gemeente Vorden,
gedurende 4 weken ter visie ligt, enwel in:

a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, op werkda-
gen van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, en:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, op dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag van
13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur,

Het plan
Hét ammoniakreductieplan is bedoeld om zowel de emissie als de depositie van
ammoniak te verminderen en bovendien de mogelijkheden voor bedrijfsontwik-
keling in de veehouderijsector te vergroten. Op deze wijze kan vanuit een oog-
punt van zowel milieubelang als landbouwbelang een win-winsituatie worden
bereikt. Het ARP vormt na definitieve vaststelling het toetsingskader voor het ver-
lenen van milieuvergunningen aan agrarische bedrijven.

Het plan is voorbereid door de Regio Stedendriehoek in overleg met landbouw- en
milieuorganisaties. Vervolgens is het plan door de gemeente gecompleteerd met:
- kaartmateriaal als bedoeld in artikel 2, lid la van de Uitvoeringsregeling

ammoniak en veehouderij (bossen, natuurterreinen en landschapselementen),
die als voor verzuring gevoelig worden aangemerkt met een oppervlakte van 5

ha of groter;
kaartmateriaal als bedoeld in artikel 2, lid l b van dezelfde uitvoeringsrege-

ling, van gebieden, die in eigendom zijn bij natuurbeschermingsorganisaties
en overigens voldoen aan het gestelde in die uitvoeringsregeling;

- de door de gemeente, de GLTO Vorden en de Gelderse milieufederatie onderte-
kende Intentieverklaring onderhoud landschapselementen gemeente Vorden.

De Intentieverklaring heeft betrekking op de kleine bos- en natuurelementen, die
in verband met hun bestemming voorheen wettelijk waren aangewezen als voor
verzuring gevoelig gebied.

Het plan, dat aansluit op het ARP Regio Achterhoek en de (toekomstige) plannen
van dé Graafschapgemeenten Gorssel, Zutphen, Warnsveld en Lochem geeft ver-
der, onder voorwaarden, mogelijkheden om ammoniakemissierechten over te
nemen van een bedrijf, waardoor de productiecapaciteit van het overnemende
bedrijf wordt vergroot, de zogenaamde saldomethode.

Inspraakmogelijkheden
Gelegenheid tot inspraak wordt geboden aan alle ingezetenen van de gemeente
en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen.
Het ontwerp-ARP ligt vanaf donderdag 22 mei a.s. tot en met 18 juni 1997 ter visie.
Gedurende de periode van tervisielegging bestaat gelegenheid om naar keuze
schriftelijke of mondeling uw zienswijze kenbaar te maken. Schriftelijke reacties
kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met
de heren H.J.G. Brussen (tel. 0575-557532) en H. Berendsen (tel. 0575-557533).
Tevens hebben wij een openbare zitting gepland in het Dorpscentrum.
Raadhuisstraat 6 te Vorden op dinsdag, 10 juni 1997 om 14.00 uur. Deze zit-
ting staat onder voorzitterschap van wethouder mevrouw M. Aartsen-den Harder.

Besluitvorming
Aansluitend aan de inspraakperiode zullen de zienswijzen worden verwerkt. Op
26 augustus 1997 zal de gemeenteraad over het plan beslissen, na voorafgaande
behandeling op woensdag 20 augustus in de raadscommissie milieu (MWPF).
Na vaststelling door de raad moet het plan nog worden goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Gelderland.

ANVRAGEN P.'AWO ORT OF IDENTITEITSKAART

NAAR HET BUITENLAND ? WAT HEEFT U NODIG ?
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig
reisdocument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van o\ider(s) of
voogd; mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven.
Zij moeten beschikken^^r een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen
vanaf 16 j aar. ^P
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop de
geldigheid van het oude document eindigt een nieuw document aan te vragen;
wel moet men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voor-
malige Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aan-
vrager staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel
bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet
u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet
u inleveren bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdo-
cument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reis-
document afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw
document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente
moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. 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
Bij schrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien
er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verkla-
ring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook
(opnieuw) worden overgelegd als in het oude reisdocument al kindgege-
vens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar.
Voorzover bekend zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen
hanteren voor bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het ver-
standig te informeren bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in
Nederland.

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 nebben de toe-
stemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is
op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden
gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

KOSTEN
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort ƒ 91,00
een europese identiteitskaart ƒ 35,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7,50

(wijzigingen voorbehouden)

REIZEN NAAR TURKIJE

Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:

Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is
voor personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:

1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen
hiervoor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een
Europese identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen
aan de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US
Dollar een visumsticker kopen.
Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple
entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0
US Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het pas-
poort moet worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole
laten zien voor de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze
sticker samen met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de
sticker laten stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije
moeten zij deze sticker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewa-
ren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk
van deze personen 10,- US Dollar worden betaald.

RACE-ALTERNATIEVEN NOORDOOSTELIJKE VERBINDING

In april 1996 zijn de tracéstudies gestart voor de noord-oostelijke verbinding van
de Betuweroute en Rijksweg 15 gedeelte Varsseveld-Enschedé. De studies lopen
parallel omdat ze gedeeltelijk hetzelfde gebied doorkruisen. Aanvankelijk werden
een groot aantal varianten genoemd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft na de verkenning van deze tracé-alternatieven de minder kansrijke alterna-
tieven terzijde geschoven. Er blijven twee reële alternatieven over:

- Liemers - Doesburg - Steenderen - Warnsveld en
- Didam - Varsseveld langs de A-18.

Het tracé Liemers - doesburg - Steenderen - Warnsveld doorkruist het grondgebied
van de gemeente Vorden in de omgeving van Vierakker-Wichmond.

verdere procedure
In de komende maanden wordt de studie naar de overgebleven alternatieven
voortgezet. Van deze alternatieven en varianten worden de effecten precies
beschreven. De resultatein worden gepresenteerd in twee aparte Trajectnota's:
één voor de noordoostelijke verbinding en één voor Rijksweg 15. Naar verwach-
ting verschijnen deze nota's medio 1998. Op basis daarvan, de inspraak en de
adviezen die daarop volgen maken de ministers van Verkeer en Waterstaat en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het najaar van 1998 bekend
welke variant voor de noord-oostelijke verbinding en Rijksweg 15 hun voorkeur
heeft. Deze varianten worden uitgewerkt in twee ontwerp-tracébesluiten. Na
inspraak worden door de ministers Tracébesluiten vastgesteld.

ECTIFICATIE TER-INZAGE-LEGGING BESTEMMINGSPLAN
"ROTONDE WICHMOND".

Burgemeester en wethouders hebben in Contact van 14 mei 1997 gepubliceerd
dat een ontwerp-bestemmingsplan "Rotonde Wichmond" met ingang van don-
derdag 15 mei 1997 ter inzage zou liggen.
Het vooroverleg over dit plan met een aantal adviesinstanties is echter nog niet
afgerond.
De uitkomsten van dit vooroverleg moeten eerst in het plan verwerkt worden
voordat wij het ter inzage kunnen leggen.
Het bestemmingsplan "Rotonde Wichmond" ligt op dit moment dus niet ter
inzage. Wij zullen de (nieuwe) ter-inzage-legging te zijner tijd opnieuw publice-
ren.

"Ik wil eerst
nog wat van

de wereld zien

Huren ̂ * geeft je alle ruimte

Vordens kerkenpad
Een fietstocht langs de;s deVordense ker-
ken. Op zaterdag 24 mÉ^oudt de com-
missie Vorming en Toerusting van de
Gereformeerde en Hervormde Kerken
in Vorden en Wichmond weer zo'n
tocht voor u. 's Morgens wordt begon-
nen met een kopje koffie in de Voorde.
Daarna bezoekt u ee^Éde kerken in

het dorp, dan voert de tocht u door de
prachtige omgeving van de Wilden-
borch via Wichmond en Vierakker in
de loop van de middag weer terug naar
de Dorpskerk. De kerken waar u op de
route langs komt, staan op deze dag
voor u open en er wordt voor u het een
en ander verteld over de betreffende
gebouwen.

Dominee Beitier komt
l augustus naar Vorden
"Alvorens je op routine gaat werken, is
het denk ik goed om te verkassen. Ik
heb dan ook het gevoel aan iets nieuws
toe te zijn. De gemeente Vorden is voor
mij dan ook een echte uitdaging", al-

dus de 44 jarige Maas Beitier. In augus-
tus doet hij zijn intrede in de
Hervormde Gemeente in Vorden.
Momenteel werkt hij op partime basis
als dominee in het Betuwse Zoelen.
Dominee Beitier heeft daar zeven jaar
met zeer veel plezier gewerkt. "Het is
dan ook een prachtig plaatsje, met de
mooiste kerk in de Betuwe", zo zegt hij.

Zaterdag 7 juni Fietsenverkoop
Op het politiebureau aan de Raadhuisstraat 5 in Vorden

van 9.30 -13.00 uur
kunt u inschrijven op een flets. De hoogste bieder wordt 's middags terugge-
beld.

Reünie schoolverlaters uit 1975 van 't Hoge

Na 22 jaar zitten de schoolverlaters uit 1975 van 't Hoge op zaterdag 24 mei weer in de schoolbankjes. De reünie wordt vervolgens voortgezet bij 't Olde Lettink. Op deze twee foto's zitten
de schooverlaters nog in klas vijf. De vijfde klas van meester Terpstra (rechts) was gesplitst in een vierde en vijfde klas.



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 19 MEI T/M ZATERDAG 24 MEI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGERE RUNDERLAPPEN
LICHT GEPANEERDE SCHNITZELS
DEENSE SPEKLAPPEN

1 kilo van 19.90 voor 13,98

l kilo van 21.90 voor 14,98

1 kilo van 16.90 voor 12,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

AARDAPPELEN Maritiema
SPERZIEBONEN
PERSSINAASAPPELEN

zak a 5 kilo van 3.98 voor 0,98

500 gram 2.98 voor 1,98

net è 2 kilo van 4,98 voor 3,50

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

LEVERKAAS SnljVerS 100 gram van 1.59 voor 1,29

PEPERCERVELAAT SnljVerS 100 gram van 2,49 voor 1,98

Snijverse Vergeer-kaas

EXTRA BELEGEN KAAS 500 gram van 7.95 voor 5,98

KRUIDENBOTERROL 100 gram van 2.49 voor 1,99

NIEUWE TOPPERS IN ONS ASSORTIMENT:
VERSE KANT EN KLARE MAALTIJDEN GEKOELD

Maaltijd van de week:
BAMI GORENG OF NASI GORENG
PIZZA MARIO
PIZZA QIIATRO

350 gram van 3,99 voor 2,99

doorsnede 22 mm 6,99

doorsnede 30 mm 5,99

DEZE WEEK WEER 'SUPERKORTINGEN'
OP ONZE GRATIS EDAH-CARD:

Desira roomyoghurtdessert
met Vruchten 150 ml van 0,78 voor

Bolletje meergranenbeschuit per roi van i.es voor
Calvé Sauzen div. smaken, 500 ml van 2,65 voor

Unox stevige soepen
champ. of Chinese tomaten aoo mi van 2,99 voor
Fourré ChOC. koeken pak è 3 rollen van 3,27 voor

UIT DE DIEPVRIES:

Mora rundvleeskroketten pak a 4 si. van 2,25 voor
Ola long twister ijsjes doos a 6 st. van 5,99 voor

Mora hamburgers pak 4 st. van 1,99 voor

0,39 (50% korting)

0,99 (40% korting)

1,99 (25<^prting)

2,24 (25% korting)

2,45 (25% korting)

1,69 (25<Mling)

4,49 (25% korting)

1,49 (25% korting)

Fam. G.A. Botterman en het Edah-team
feliciteren de jongerengroep van de

Oost-Europacommissie

met het behaalde resultaat

Denk aan onze vernieuwde
openingstijden:
maandag t/m donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

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

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

LL-cnaiito yralis etc.

Brinkhorst l
7207 ÜG ZUTPIIEN
(hul. lerrcin Rcvelhorsl)

w (0575) 5228 l G
BDVAG

Suikerbrood
met een snufje kaneel

nu voor

Witte broodjes
6 halen

5 betalen
J V

VLAAI VAN DE WEEK

appel-kaneelvlaai
Q95

nu x«

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

S
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

HEERSINKhaarmode adviseert
Elke maand nodigt HEER-
SINK haarmode één van zijn
klanten uit voor een gratis totale
verandering.

De wens van Jannet
Jannet wil graag een model dat
's-morgens weinig tijd kost en er
toch verzorgd uitziet maar wil
het niet te kort hebben omdat
het wel vrouwelijk moet zijn.

Het advies van Mirjan
Mirjan adviseert een Animatie
op de kruin omdat dit het haar
meer volume geeft zonder dat
het gaat krullen. Ook wordt er
voor volume gezorgd door bo-
venop in toenemende lagen te
knippen. Mirjan heeft met de
'Slice'-techniek bij de oren wat
langere pieken laten zitten om er
een speelse 'look' van de maken.

De haarkleur van Jannet was
lichtblond. Mirjan heeft er een
natuurlijk licht koperblonde
kleur opgezet met enkele High-
Lights (iets lichtere plukjes) er
doorheen. Mirjan heeft vervol-
gens in 4 minuten de haren
gedroogd en afgewerkt met wat
Gel en Spraylak. Mirjan legt
Jannet duidelijk uit hoe ze het
haar thuis ook zo krijgt.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•ff (0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gusta Bruggen

kapster: Mirjan v/d Brink

fAltijd in voor verandering!9



Open morgen op maandag 26 mei in kelder van 't Stampertje:

SWOV start hobbyruimte voor senioren

De Stichting Welzijn Ouderen Vorden start op maandag 26 mei met een hobbyruimte voor 55 plussers. Deze hobbyruimte is gevestigd in de
kelder van 't Stampertje. De hobbyruimte is op maandag- en woensdagochtend geopend. Op maandag 26 mei is er een open morgen zodat
alle senioren in Vorden kennis kunnen maken met de hobbyruimte. De hobbygroep staat onder leiding van de heren B. Bekman, A. Luicies
en F. Bruggert. Volgens steunfunctionaris Louise van Udj^is er in Vorden grote behoefte aan een dergelijke ruimte. "Heel veel mensen wil-
len wel knutselen maar hebben daar niet de ruimte of JJfpparatuur voor. En die bieden wij de mensen dus", alm^Louise van Uden. Aan
het begin van dit jaar kreeg de Stichting Welzijn Ouderen Vorden een bedrag van 4.000 gulden van het Fonds Ouderenpostzegels. De SWOV
heeft dit bedrag gebruikt om allerlei apparatuur aan te schaffen zoals een houtdraaibank, een elektrische figuurzaag, een bandschuurma-
chine, een circelzaag, een decoupeerzaag en diverse handgereedschappen. Ook zijn er diverse mensen geweest die apparatuur in bruikleen
hebben afgestaan aan de Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1 a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

JONGE KAAS 1 kiio

JONG BELEGEN ; •,

BELEGEN 1 kiio

9.98

9.98

998

NIEUW NIEUW
Vers belegde stokbroodjes
of pistoletjes, ruim aanbod

;:;;;,, VOORJAARS-
CONCERT
MUZIEKVER.
CONCORDIA

-Lu

Op zaterdag 24 mei a.s. houdt muziekvereni-
ging Concordia weer haar jaarlijkse voorjaars-
concert. Aanvang 20.00 uur in het Dorps-
centrum.

Het harmonie-orkest staat onder leiding van Hugo
Klein Severt.
De drumband onder leiding van Bert Lamers.
Het leerlingenorkest staat onder leiding van Mark
Heuvelink.

Ladyspeaker Sandra Oonk.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Polizeichor Magdeburg
op bezoek bij
Vordens Mannenkoor
Op uitnodiging van het Vordens
Mannenkoor brengt het Polizeichor
Magdeburg in het weekend van 6, 7 en
8 juni een bezoek aan Vorden. Het
Vordens Mannenkoor was in april 1995
te gast in Magdeburg waar het mede-
werking verleende aan het voorjaars-
concert van dit Duitse koor.
Er werd besloten om het koor uit te no-
digen voor een tegenbezoek aan
Vorden. Het Polizeichor Magdeburg
werd opgericht in 1952 uit verschillen-
de politieposten van de stad Magde-
burg, eerst ter opluistering van eigen
festiviteiten. Na enige jaren trad het
koor op met een muziek- en dans-
groep, terwijl zich ondertussen ook
nog een cabaretgroep aansloot. In 1960
haakten de dans- en cabaretgroep af. In
1963 ging het koor samenwerken met
een koor van het Magdeburger garni-
zoen van het Russische leger. De naam
werd toen "Drushba Chor". Nadat het
koor een bloeiende tijd had doorge-
maakt, ook weer met dansgroep en or-
kest, eindigde de samenwerking na de
val van de Berlijnse muur.
Op zaterdag 7 juni zullen het Vordens
Mannenkoor en het Polizeichor
Magdeburg een concert verzorgen in
de Christus Koningkerk te Vorden. Aan
dit concert zullen verder sopraan
Henriëtte van Lith, bariton Ludo
Eykelkamp en pianiste Miriam
Versteegen hun medewerking verle-
nen. De algehele muzikale leiding is in
handen van Bert Nijhof. De toegang is
gratis. Zondag 8 juni zullen beide ko-
ren, samen met muziekvereniging
Concordia, hun medewerking verlenen
aan het openingsconcert van de VW
bij kasteel Vorden. Bij slecht weer zal
dit concert in de zaal van Hotel Bakker
plaats vinden.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg
V-/.5

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

DRUKKERIJ
WEEVERS

Presentatie
beleidsplan VOV
Het bestuur van de Vordense Onder-
nemers Vereniging heeft vorige
week maandagavond in 't Pantoffel-
tje een beleidsplan gepresenteerd
aan haar leden. Voor het opstellen
van dit plan heeft de VOV het
Arnhemse bureau Rood & Partners
in de arm genomen.

Direkteur Hein Rood zei tegen de leden
van de VOV dat het voor de uitvoering
van het plan van essentieel belang is
dat de Vordense ondernemers er geza-
menlijk de schouders onder zetten.
"Jullie moeten met z'n allen deze kar
gaan trekken. Alleen op die manier
kun je scoren en ervoor zorgen dat de
doelstellingen van dit beleidsplan wor-
den verwezelijkt". Aan het begin van
de avond gaf voorzitter Henny Sueters
van de Ondernemers Vereniging aan
waarom een jaar geleden besloten is
om met Rood & Partners in zee te gaan.
"Het is helemaal niet zo dat het in
Vorden een dooie boel is. Integendeel
zelfs. Er is hier altijd wat te doen. Maar
toch dreigen we als Vordense
Ondernemers Vereniging een beetje
vast te lopen, omdat we niet precies
weten hoe we nu verder moeten.
Vandaar ook dat we een jaar geleden
het Arnhemse bureau Rood & Partners
hebben benaderd om een beleidsplan
voor ons op te stellen", aldus Henny
Sueters. Aan het eind van de avond
werden er vier werkgroepen gevormd
die het beleidsplan verder gaan uitwer-
ken.

Jonge Gelre
De uit Lochem afkomstige Miny
Kreunen zal op donderdag 22 mei een
avond verzorgen voor de afdeling
Vorden van Jong Gelre. Deze oud-
Vordense is Shiatsu therapeute en
werkzaam als ziekenverzorgster in het
Spittaal. Shiatsu is een Oosterse ge-
neeswijze waar een zware studie voor
nodig is om dit te mogen uitvoeren.
Omdat in de reguliere gezondheids-
zorg niet alle kwalen genezen kunnen
worden zal Miny Kreunen uitleggen
wat Shiatsu aan deze kwalen kan doen.
Ook zal zij deze avond, welke in het
Dorpscentrum wordt gehouden, de-
monstraties geven.

Plattelandsvrouwen
"Humor in de trouwzaal" is het onder-
werp van de laatste avond van dit sei-
zoen van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen in Vorden. Me-
vrouw Slippens uit Sneek presenteert
dit programma met veel humor en een
enkele traan. De bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 28 mei in zaal de
Herberg.

Slotbal Aktiviteiten
Stichting "Vorden"
op zaterdag 24 mei
De Aktiviteiten Stichting 'Vorden" or-
ganiseert in samenwerking met de
voetbalvereniging 'Vorden" zaterdag
24 mei in de grote zaal van "De
Herberg" een avond als afsluiting van
het seizoen. Op deze avond zal onder
meer het elftal van het jaar bekend
worden gemaakt. Tevens zal de topsco-
rer en de minst gepasseerde keeper van
het seizoen gehuldigd worden.



Bekijk uw gazon
eens puur zakelijk

De Yamaha 342P, nu van ƒ 1.395,-voor ƒ 995,-

Denkt u zich eens in: geld verdienen op uw
vrije dag. Gewoon, in uw eigen tuin.
Dat kan nu met de Yamaha 342P.
Die is namelijk tijdelijk ƒ 400,-
voordeliger. Een goed argu-
ment om eens kennis te maken
met 'n Yamaha gazonmaaier.
De 342P is lichten wend-
baar. En door z'n
stille, zuinige en
krachtige (OHV)
kopklepmotor
maait hij ook moei-
teloos lang en nat gras,
wat vervolgens via de "windtunnel" wordt afgevoerd naar de
ruime grasvangbak. Kom de voordelige 342P daarom bewonderen.

En ontdek de zakelijke kant van uw gazon tijdens een proefrit in
uw eigen tuin.

GRATIS jerrycan met uniek doserings-
systeem bij aankoop van uw nieuwe
Yamaha. Voor vullen zonder morsen. Voor-
komt brandgevaar, spaart gazon en milieu.

Moeiteloos maaien met 'n Yamaha
Een Yamaha demo-maaier staat klaar voor u bij:

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. AREN DS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel. (0575) 44 16 88

Creatief rond Job
De afgelopen maanden heeft een aan-
tal leden van de Hervormde Gemeente
zich gebogen over het bijbelboek Job.
Een intrigerende maar ook inspireren-
de figuur. Dit blijkt uit een aantal cre-
atieve werkstukken die uit hun ge
dachten en handen zijn ontstaan.
Graag willen ze u deze laten zien.
Waar? In de Dorpskerk. Wanneer? Op
zondagmorgen 25 mei. Hoe? Tijdens de
kerkdienst waarin dominee De Bruine
zal voorgaan en waarin de figuur van
Job centraal zal staan.

ro*ADVERTEREN TOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

fö\ heerlijke satsumas

MANDARIJNEN

SLA & KOMKOMMER

een gezonde snoek

JONAGOLD

heerlijk gekruide

FRANSE
KRIELTJES RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

Wij zijn vanaf heden
tussen de middag ook

geopend

Biej ons
in d'n Achterhoek
A'j de berichten van radio en kranten meugt geleuven zol ons land wel
zo'n betjen 't beste land wean wao'j ow kont vestigen umme maor 't
meeste geld te vedienen. Op alle gebied lao'w de rest van de weald zo'n
betjen achter ons.
Ze gaot dan veurbiej an 't gegeven da'w hier zo zuutjesan biej mekare op
de stoepe zit, 't is hier net een pötjen met piern. Dat mo'j dan wel veur
lief nemmen.
'n Heeln hoop dinge bunt hier inderdaod prima georganiseerd. Zo goed
da'j as borger oaver een heeln hoop dinge niks meer te veteln heb en ze
an ow pottemenèe komp zonder da'j daor enig veweer tegen hebt.

Zo heurn ik vanmaarn dat tv Gelderland eur zendtied uut wil breiden.
Dat kost natuurlijk geld. Geld datte wiej op mot brengen of iej now nao
tv Gelderland kiekt of niet. Radio Gelderland mag dan een goed beluus-
terd programma brengen, dat wil nog neet zeggen dat de luu ok nog meer
tv van Gelderland wilt. Wiej stikt jao al in de zenders. Ok zenders die de
provincies op tied an bod laot kommen. En wa'w tot nog too van tv
Gelderland heb ezien is neet volle anders as herhalingen - altied maor
weer 't zelfde.
At ze 't neudugge geld now uut de reclame haaln en bekostigen daormet
de meerdere uutzenduren, dan ko'j zeggen allah, ze doet maor. Maor daor
wet ze nog neet volle geld uut te haaln umdat ze te klein bereik hebt. Dus
wod ut maor biej op de kabelkosten ezet en kö'j op gen enkele meniere
onderhen.

Een zelfde geval waor ok maor zo brutaol oaver onze centen wod beslist
zei'j biej 't Zuuveringsschap Oost Gelderland. Daor mo'w allemaole flink
veur betaaln. En as ut um vestandig waterbeheer geet kö'j daor vree met
hemmen. Iets anders wod ut at ze de gemeente Zutphen een kunstwerk
an gaot bien van f80.000,-, van ons geld. Want dat is 't toch. Boavendien
een kunstwerk wat de meeste Zutphensen maor 't liefste metene in 'n
lessel zoln gooien. Gin hond, en ok gin mense, hef t'r enig idee van wat 't
veur mot steln. Maor 't is moderne kunst en daor meu'j as domme borger
gin anmerkingen op maakn. Da's veur beholn an 'n kleinen trop kunste-
makers die de weald veur de gek hold met beton en verroest iezer en zich
daor nog goed veur laot betaaln ok.

En we'j 't nog van de Nuon? Daor kree'w een tientje van a'w automatisch
leetn afschrieven. Dat scl^ln eur nogal in de kosten. Now, daor wark iej
dus an met. Too ze allen^Ple zowat automatisch betaaln wat dee toen de
Nuon? Juustement. 't Tientje krie'j neet meer. Dat geeft ze now, as hoofd-
sponsor an Vitesse! 2000 Huushollings in Vodd' maakt f 20.000,- veur
Vitesse. Die hadn ok nao de voetbalclub Vodd'n ekönt. Maor dat lig te wiet
van Arem.
Wanneer komme wiej 's u t geweer, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.-

U W L A A T S T E K A N S I J

Nu de laatste week . . . gigantisch koopvoordeel
van topmerken

LEEGVERKOOP
vanaf woensdag 21 mei

Zaterdag 24 mei sluiten wij om 16,00 uur oiize winkel

40% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 • Vorden • Telefoon (0575) 55 17 42



Voor een sfeervolle inrichting kies je natuurlijk voor
De Spanne vogel meubel- en tapijtenhuis

• eiken en grenen
• vele bankstellen
• relaxfauteuils
• slaapkamers

• Vloerbedekking (laminaat/parket)
• gordijnen en vitrages
• zonwering
• accessoires en geschenken

KWALITEIT» SERVICE EN LAAG IN PRIJS

Kom vrijblijvend kijken en informeer
bij onze verkopers. Graag tot ziens in

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

en vioerlegels

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

DISBERGEN ZONWERING
N servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

S'ndj l Demonstratie In onze showroom Tel./fdX 0575 - 461 425
U na teletonische afspraak Ruurloseweg 77, Hengelo (Gld)

BouwCenter HCI
bestaat 75 jaar

Keukens
Keuken-mengkranen
Vaatwassers
Kooktoestellen/ovens
Koelkasten

Het is nog steeds
Tfeest bij HCI

V mmnii J

BouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S l S R U I M E R B l J H C l

Gratis ECO N a M ETERS
VZlKGflRAGE

HANS SLOOT
Ruurloseweg 50 • Hengelo - Tel. 0575-461871

Vanaf zaterdag 10 mei start de BOVAG een landelijke actie waarbij 20.000 econometers

voordelig worden geleverd en ingebouwd. Bij ruim 300 geselecteerde Algemene BOVAG

Autobedrijven, waaronder ons bedrijf, kunt u terecht voor deze aanbieding. U moet er wel

snel bij zijn, want we bieden de eerste l econometers gratis aan en de rest met kortingen

van 25 tot 50%

Met een econometer in de auto weet u op elk moment of u veel of weinig brandstof

gebruikt. Zo kunt u uw rijgedrag beter sturen en 5 tot 10% brandstofkosten besparen.

Tel uit uw winst!

Het nieuwe rijden
EcaNDMETER

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

06-11
WORDT

112
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

OP DE BOERDERIJ VAN MIRJAM EN
16."(MO HERMAN E5KE5

Vt MEI IN SAMENWERKING MET
RESTAURANT „ t WOLFCRT5VEEN ".

25 MEI IN SAMENWERKINQ M6T
HOTEL- RESTAURANT,, BAKKER' VORD6N .

DRANKENHANDEL.ON5TENK"
PReSENTECRT DIV^ELTAS-WIJNÉN.

VIERAKKER



feestelijke
op e n i n g We zijn een nieuwe weg ingeslagen. Of

beter gezegd hebben we, sinds septefll-
ber '96, een nieuw kantoorpand aan de

Van Hogendorplaan 44 te Lochem betrokken. We zijn
nu zover u deze nieuwe huisvesting te tOftefï tijd&ns

een feestelijke opening. Kortom we zijn trots. Trots Op
het resultaat en onze vele mogelijkheden op het gebied

van verzekeringen, peosioenen, hypotheken, financierin-
gen, sparen en beleggen.

We nodigen u hierbij uit om op vrijdag 30 mei 1997 van
14,00 tot 2(X00 uur samen met ons het glas te heffen en het

resultaat te komen bekijken. Uw komst stellen wij bijzonder op
prijs. Tot vrijdag 30 mei a.s.

• Verzekeringen
Pensioenen

• Hypotheken
l Sparen en Beleggen
Financieringen

^ - -« .*•* -

pASSURANTlE- & HYPOTHEEKADVIESBURQ-|

Van Hogendorplaan 44, Postbus 125, 7240 AC Lochem

telefoon (0573) 25 60 38, Fax (0573) 25 54 58

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

)) Borculoseweg 4
J!) Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 25 mei

koud-y warm en
nagerechtenbuffet

s.v.p. reserveren f ^r*/«^~

Zondag 15 juni Vaderdagbuffet f29,50

LAAT ZE
LACHEN,
LAAT ZE
JOELEN
WQftD DONATEUR:

URO 1247

JantjeöBeton
85233, 3508 AE Utrecht

Tel. (030) 2447000

Aspergeboerderij Eskes
in Vierakker houdt
24 en 25 mei open huis
Aspergeboerderij Eskes in Vierakker
houdt op zaterdag 24 en zondag 25
mei open huis. Nu de aspergetijd weer
is aangebroken is het een drukte van
belang op de boerderij van Herman
Eskes. 's Morgens vroeg om zes uur zijn
de aspergestekers al in touw om de ko-
ningin van de groenten uit de grond te
komen steken. Om al die mensen die
de asperges een warm hart toe dragen
ook eens kennis te laten maken met de
teelt van de asperges, doet de familie

Eskes de deuren van haar bedrijf aan-
komend weekend open voor het pu-
bliek. Tijdens beide dagen is er ook de
mogelijkheid om vragen te stellen over
de bereiding van asperges. Op zaterdag
24 mei is een professionele kok van res-
taurant 't Wolfersveen uit Zelhem op
het terrein van de firma Eskes aanwe-
zig en op zondag 25 mei zal een kok
van hotel Bakker alle vragen op het ge
bied van de bereiding beantwoorden.
Tevens zal door drankhandel Onstenk
uit Zutphen een presentatie plaats vin-
den van diverse soorten Elzas wijnen.
De aspergeboerderij van de familie
Eskes is gevestigd aan de Kapelweg 14
in Vierakker. Zie ook advertentie.

Vakgarage Hans Sloot doet mee
aan landelijke econometeractie
Op zaterdag 10 mei start de econo-
meteractie van Novem en BOVAG.
Vanaf die datum bieden een flink
aantal geselecteerde BOVAG autobe-
drijven, verspreid door heel
Lederland, in totaal 20.000 ecoiio-
meters aan.

De eerste 2.000 hiervan worden gratis
geleverd en ingebouwd, terwijl het res-
.tant met kortingen van 25% tot 50%
wordt verkocht. Normaal gesproken
kost een econometer zo'n ƒ 150,-.
Een econometer is een handig appa-
raatje dat de automobilist tijdens het

rijden informeert over het brandstof-
verbruik. Hiermee kan het rijgedrag
worden gestuurd en bespaart u brand-
stof en kosten. Met deze actie willen
Novem en BOVAG energiebewust rij-
den, met als hulpmiddel de econome-
ter, stimuleren.

In Hengelo is Hans Sloot lit van de BO-
VAG, één van de deelnemers aan de ac-
tie. Vanaf 10 mei kunt u hier terecht
voor een econometer. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met Hans Sloot,
Ruurloseweg 50, Hengelo. Tel. 0575 -
461871.

Tijdelijk ƒ 25,- retour bij aanschaf
van een Braun Flex Integral!*

FRA.NCE98

OFFICIAL
SHAVER

en "Maak bovendien,
zonder aankoop-
verplichting,
kans op een
WK-voetbal*"

• De nieuwe definitie voor glad
• Uniek zwenkend scheerhoofd en tweeling scheerblad
• Geïntegreerde micro-tondeuse:

rekent ook af met die lastige haartjes in de hals
• Platina veredeld scheerblad
• Automatische voltage-aanpassing

* Zie voor de actievoorwaarden de folder in de winkel

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 Tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 Tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 Tel. (0575) 54 32 02

BRflun

N 314 Baak Toldijk gereed
De provinciale weg N 314 de
Zutphen Emmerikseweg in Baak
en Toldijk is na een periode van op-
breken en omleiden klaar.
Ter afsluiting planten burgemeester
Buddingh van de gemeente Steen-
deren en gedeputeerde De Bondt van
de provincie Gelderland op woensdag
21 mei Koningslindes bij de nieuw
aangelegde rotondes. Zij worden bij-
gestaan door leerlingen van de basis-
scholen uit Baak en Toldijk.

Door het aanpassen van de weg en de
aanleg van de rotondes is het nodige
verbeterd.
De verkeersveiligheid is aanmerkelijk
vergroot. De kruisingen zijn overzich-
telijker, het fietsverkeer kan veilig
over de vrijliggende fietspaden rijden
en voor de voetgangers is een trottoir
aangelegd.

Ook is de openbare verlichting langs
de weg in Baak en Toldijk vernieuwd.

Anke van Zeeburg en mm Lichtenberg starten hondenopleiding:

Hondenopleiding 'Zelden Rust'
houdt informatieavond op 3 juni
Anke van Zeeburg uit Vorden en
Wim Lichtenberg uit Hengelo star-
ten in augustus met een nieuwe
hondenopleiding. De naam van de
opleiding wordt "Zelden rust".
Volgens het tweetal is er in de regio
Vorden grote behoefte aan een hon-
denopleiding. "Vorden is nog een
witte vlek", zegt Wim Lichtenberg.
"Hier zit nog niets en toch is er vol-
gens ons wel degelijk een grote be-
hoefte aan een eigentijdse oplei-
ding voor mens en hond". Om ie-
dereen in deze regio kennis te laten
maken met de twee oprichters van
"Zelden Rust" en hun werkwijze
wordt er op dinsdagavond 3 juni
een informatieavond gehouden in
cafe-restaurant 't Olde Lettink in
Vorden.

Volgens Anke van Zeeburg weten heel
veel mensen niet hoe ze met hun hond
om moeten gaan. "De problemen zijn
eigenlijk begonnen toen de mensen de
hond als huisdier gingen nemen.
Vroeger trof je een hond alleen maar
aan op een boerderij. En dat is natuur-
lijk ook een prachtige plek voor een
hond. Nu wij de hond veel meer als
huisdier zijn gaan zien, is de behoefte
onder de mensen ook steeds groter om
gedrags- en gehoorzaamheidscursus-
sen te volgen', zegt ze. Volgens Anke
van Zeeburg moet een hond z'n plaats
weten. "Het allerbelangrijkste zijn de
eerste zestien weken. In zo'n periode
wordt een hond gevormd. Verder is het
heel belangrijk om consequent te zijn
richting een hond. Het moet niet zo
zijn dat hij de ene keer iets wel mag en
de andere keer niet. Een hond hoort te
gehoorzamen. Niets is vervelender dan
als er iemand aan de deur staat en je
moet eerst de hond tot kalmte manen.
Dat is niet leuk voor jezelf maar ook
niet voor degene die aanbelt. Je kunt

zoiets voorkomen door een hond al
zeer vroeg te leren hoe hij zich op zo'n
moment moet gedragen. Dat geldt ook
voor buiten. Je hoort heel vaak dat
mensen hun hond in het begin veel
thuis laten en nergens mee naar toe
nemen. Maar dat is dus helemaal fout.
Als jij ergens naar toegaat, dan hoeft
het voor a/idere mensen helemaal geen
belemmering te zijn als je de hond bij
je hebt. Zo'n hond moet alleen wel we
ten hoe hij zich moet gedragen".
Wim Lichtenberg vult aan: "Een hond
moet zich aan de regels houden. Dat is
precies hetzelfde als een automobilist
in het verkeer. Als die automobilist
zich niet aan de regels houdt dan krijg
je brokken. En dat geldt dus ook voor
een hond".
Anke van Zeeburg heeft haar eerste
hond gekocht in 1980. Ze heeft dus al
jarenlang ervaring met honden. Nadat
ze diverse gedrag- en gehoorzaam-
heidscursussen had gevolgd met haar
honden, is ze in 1986 begonnen met
lesgeven in onder andere Holten,
Borculo en Okkenbroek. Anke van
Zeeburg heeft een eigen aanpak van
hondentrainen. Ze combineert opvoe-
den en trainen. In Vorden starten Anke
van Zeeburg en Wim Lichtenberg met
de opleiding A en B van gedrag- en ge
hoorzaamheid. Aansluitend kan men
dan de opleiding C volgen.
Om kennis te maken met de werkwijze
van Anke van Zeeburg en Wim Lichten-
berg wordt er op dinsdagavond 3 juni
een informatieavond gehouden in café
restaurant 't Olde Lettink aan de Al-
menseweg 35 in Vorden. Tijdens deze
avond zal er onder andere een video ge
toond worden waarop te zien is welke
resultaten te behalen zijn als je op een
juiste manier met een hond omgaat.
Voor meer informatie kan men bellen
met Anke van Zeeburg (55 38 06) of
Wim Lichtenberg (46 22 84).



Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

3 JAAR GARANTIE

wil u graag het volgende
laten beleven:

Het ongelooflijk scherpe en stabiele
breedbeeld, dat wordt bereikt met
VisionClear techniek van Bang & Olufsen.
De wijze waarop u voor elke uitzending
of film het optimale beeldformaat kiest.
De keuze die u heeft uit de 50Hz of de
uiterst geavanceerde 100Hz uitvoering.
De magische werking van het elektroni-
sche gordijn, dat zich opent wanneer u
gaat kijken.
Het raffinement van de onzichtbaar inge-
bouwde hi-fi stereo videorecorder.

^ Het machtige geluid van de
actieve stereo luidsprekers.

^ De gemotoriseerde draaivoet, die
het scherm automatisch naar uw
favoriete kijkpositie wendt.

^ De mogelijkheid om Dolby
Surround en/of satellietontvangst
te laten inbouwen.

^ En tenslotte de distributie van
videobeelden naar andere kamers
met het BeoLink systeem.

OOIT KIEST U VOOR MOOIST

BeoVision Avant
geïntegreerd breedbeeld
TV - videosysteem

SCHOONMAAK
OPRUIMING
VERNIEUWEN
TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL
l

Wij komen het graag bij u
ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers.

31 MEI EEN BOEDELDAG
20 SEPTEMBER EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.
De Veilingcommissie Vorden

(0575) 55 14 86
(O575) 55 16 73

(0575) 55 19 61
(0575) 55 30 81

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

DOOR UNIEK ISOLATIESYSTEEM TOT 50% ENERGIEBESPARING!

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Goed slapen is de
basis van een gezond

leven. Kies daarom
voor een Akva-Soft
waterbed, u slaapt

dieper en beter ont-
spannen.

Een AKVA water-
matras is vervaardigd

van de beste vinyl-
soort en heeft een

afneembare en
afwasbare toplaag.

EI6EN UPIKANT

Akva-Soft waterbedde
• voldoen ruimschoots

aan de strengste
kwaliteitsnormen.

• goede garantie
• altijd goed op

temperatuur g
• probleemloos te ^

reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
Kom naar Helmink en
ervaar zelf het
ligcomfort van een ener-
giezuinig en comfortabel
AKVA waterbed.

•

) .W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

Akva waterbedden

Matuursteen

BOUWMATERIALEN

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

Stapelbroek & Jansen

CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Stapelbroek & Jansen is een staalverwerkend bedrijf, welke zich
gespecialiseerd heeft in o.a. het vervaardigen van prefab wape-
ning voor toelevering aan de betonindustrie en de bouw in
geheel Nederland.

In onze afdeling PREFAB WAPENING zijn wij op zoek naar
GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS uit onze regio

Wij vragen:

ENKELE LASSERS/002
voor het in elkaar lassen van halffabrikaten.
Personen of leerling-constructiebankwerkers die hiervoor willen
worden opgeleid, komen hiervoor in aanmerking.

Enkele ervaren

BETONSTAALVERWERKERS/
LASSERS (Co2)
voor het samenstellen en in elkaar lassen van prefab wapening.

Voor de juiste gemotiveerde medewerker(s) ligt een baan met
toekomstmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden in een
dynamisch bedrijf met een prettige werksfeer in het vooruit-
zicht.

Reacties: voor telefonische informatie (0314) 62 45 75, vragen
naar Cor Swiers.

START UITZENDBUREAU
Prinses Irenestraat 2, 7021 CG Zelhem, postbus 3, 7020 AA
Zelhem, tel. (0314) 62 45 75, fax (0314) 62 33 23

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 19 61
(0575) 55 1673
(0575) 55 30 81

f997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop^verk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN i.V.

Kleine Belt 3 Zulphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

Uniek! Stijlvol! Mooi! Schitterend!

De Luxaflex' Koüektie is niet in woorden te vatten. Zes ver-

schillende typen raambekleding in een oneindige reeks tinten

en dessins. Horizontale en vertikale aluminium jaloezieën

met unieke coatings die sfeer en warmte uitstralen. Zachte,

Uw Luxaflex Produkten-Specialist

DE WONERIJ
V/H ANKERSMIT

Groenloseweg 9, Ruurlo
Tel. (0573) 45 12 39

1001 I D E E Ë N VOOR RAMEN

zwevende textiel lamellen van Luxaflex Silhouette Gordijn.

En Luxaflex" Duette" Fashion Shades, Plissé en Rolgordijnen

in een unieke serie stoffen.

De 1001 nieuwe ideeën voor ramen moet u komen

bekijken. Kom eens bij ons langs. U weet niet wat u ziet!



U G O E D I E U W S , V E R Z O R G D D O O R A & P

RUNDER
BRAADLAPPEN
500 gram NU

AUGURKEN-C
pot 720 ml. van

VISSTICKS
doos 10x30 gram

SLAGERS-
LEVERWORST
350 gram

WITTE BOLLEN
NATUREL, SESAM OF
MAANZAAD
zakje 6 stuks NU

PERSSINAASAPPELEN
net a 4 kilo

LINERA
KAASSPREAD
naturel
kuip 200 gram

RUNDERVINKEN
100 gram van

COBERCO
LUCHTIG TOETJE
banaan, aardbei, vanille of
chocola/hazel noot
l iterpak van

ZOETSTOF
POEDER
pot 75 gramMAGERE

FRANSE KWARK
beker 450 gram

van

MINUTE STEAK
ROSBIEF
100 gram NU
In 5 minuten op tafel. RUIME GRATIS

PARKEERGELEGENHEID

OP ONDERSTAANDE TIJDEN ZIJN
WIJ U GRAAG VAN DIENST:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

09.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 17.00 uur

HERTOG
SLAGROOMIJS
OF BOSVRUCHTEN
YOGHURTIJS MINI'S
4x150 ml. van

OETKER
RISTORANTE
PIZZA'S CHAMPIGNON
OF SALAMI
per stuk van

FIJNE
SOEPGROENTEN
200 gram

Vorden, Nieuwstad 5
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 24 mei 1997 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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