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Dames en heren,

Namens het gemeentebestuur van Vor-
den heet ik u allen hartelijk welkom op
deze nieuwjaarsbijeenkomst, in het bij-
zonder de nieuwe inwoners die zich het
afgelopen jaar in onze gemeente hebben
gevestigd.

Een nieuwjaar ligt voor ons met nieuwe
beloften, vooruitzichten, initiatieven,
doelstellingen en uitdagingen. Ook een
belangrijk jaar door twee verkiezingen,
één voor een nieuwe provinciale staten
en één voor een nieuw Europees parle
ment.
Kortom een jaar waarin vele vernieuwin-
gen kunnen worden ingevoerd.

Zo staande op de drempel van het nieu-
wejaar, is het goed vooruit te zien en ons
af te vragen, wat dit jaar ons brengen zal.

1999 is het laatste jaar voor het nieuwe
millenium. De overschrijding naar een
nieuwe eeuw gaat naderen. De Euro
wordt ingevoerd en dat heeft zo zijn ge-
volgen. Computerprogrammatuur moet
worden aangepast om gebruiksklaar te
blijven.

Bij de introductie van 'De Euro Kroon op
Europese eenwording', zei minister
Zalm van Financiën: "De Euro heeft het
potentieel van een leidende valuta in de
wereld te worden, naast de dollar en de
yen". Kortom de Euro heeft de toekomst.
Bij de naamgeving van de nieuwe weg in
het bestemmingsplan 'Werkveld-Oost'
kan overwogen worden om de doorgaan-
de weg de naam 'Euro' mee te geven,
vanwege de mijlpaal die voor Europa is
bereikt.

Een nieuwe opstelling voor de toekom-
stige bestuurlijke structuur zal ons ko-
mend jaar eveneens bezig houden. De
discussie zal verder moeten worden ge-
voerd over de samenwerking van onder-
op, waarbij een samenvoeging niet
wordt uitgesloten. Een hele klus voor de
drie gemeentebesturen die al begonnen
zijn de samenwerking gestalte te geven.
De gemeente Hummelo en Keppel heeft
al aangemeld, dat zij graag mee willen
liften. Veel bestuurlijke tact, wijsheid en
doortastendheid zal nodig zijn om tot
het gewenste eindresultaat te komen.
Intussen deed een provinciaal bestuur-

der minder tactvolle, ongemotiveerde
opmerkingen. Excuses daarvoor heeft hij
inmiddels al aangeboden.

Dames en heren, inmiddels is een nieuw
college van Burgemeester en Wethou-
ders aangetreden, met een vernieuwde
opzet voor beleid op hoofdlijnen.
Een aantal zaken worden, zoals u be-
kend is, genoemd in het beleidsprogram-
ma 1998-2002. Waarbij u opgevallen is,
dat tegen een aantal zaken anders wordt
aangekeken, dan in een recent verleden.

Een bezuinigingsoperatie is inmiddels
ingevoerd. Meer verantwoordelijkheid
zal bij de mensen worden neergelegd.
Meer ruimte voor de maatschappelijke
particuliere initiatieven zal worden on-
dersteund en geïnitieerd. Een voorbeeld
daarvan is Vordens zwembad 'In de Den-
nen' dat behoort tot de twee beste bui-
tenbaden van ons land, waarbij gekeken
is naar kwaliteit en bedrijfsvoering.

Dit jaar zal extra zorg en mede-verant-
woordelijkteid van de bevolking worden
gevraagd l^Be tijdelijke eerste opvang
van asielzoekers in onze gemeente.
Vrijwilligers om daarbij te helpen heb-
ben zich al aangemeld.

De afgelopentijd heeft het erg veel gere
gend, ma^fter is nog wat meer. Er
stroomt weer water door de Vordense
Beek, mede omdat het Waterschap daar-
op heeft ingespeeld. De watermolen van
Hackfort draait weer.
Over molens gesproken: particulier ini-
tiatiefis gestart voor de oprichting van
een Vordense Molen Stichting, zodat de
mogelijkheid ontstaat dat over enige tijd
de molen 'De Hoop' weer in volle glorie
zijn nieuwe wiek kan laten draaien.

Met vele doelgroepen, verenigingen, in-
stellingen en stichtingen zijn goede con-
tacten, waarbij wensen en ingezet beleid
in redelijkheid, afgewogen tegen het al-
gemeen belang, worden besproken en af-
spraken voor de verdere uitvoering ge-
maakt worden.

Graag danken wij alle burgers voor hun
inzet en hun kritisch meedenken voor
het welzijn van onze gemeenschap.

Tot slot wens ik u allen een voorspoedig
1999 in een goede gezondheid toe.

*Vorden zingt' in de Dorpskerk
Op zondagavond 10 januari is er weer
een "Vorden zingt* in de dorpskerk.

Wegens de overweldigende belangstel-
ling die er telkens voor dit zangevene-
ment is, zal 'Vorden zingt' ook in 1999 re
gelmatig worden gehouden met liederen
op verzoek uit diverse bundels en een
korte overdenking. Wie graag een be
paald lied gezongen wil hebben, kan
hiervoor terecht bij Gerry Groot Roes-
sink, tel. 552809 of bij Alma Heijenk, tel.
551087.
Uit de vele reacties blijkt dat 'Vorden
zingt' in een behoefte voorziet en ook
vanuit de wijde omgeving bezoeken ve-
len dan de dorpskerk in Vorden. Opval-
lend is dat mensen met een verschillen-

de kerkelijke achtergrond zich thuisvoe-
len bij deze bijeenkomsten. Er worden
na afloop heel wat cassettebandjes be-
steld die verspreid worden in diverse lan-
den en continenten.
De korte overdenking wordt deze keer
gehouden door de heer JJ. Domburg uit
Zelhem over het thema: Een uitnodiging
ook voor u en voor jou! Het orgel wordt
bespeeld door de heer W. Kuipers uit
Apeldoorn en vooraf zal hij een aantal
fraaie melodieën spelen.
Wie op deze avond komen wil, maar
geen vervoer heeft, kan bellen met de
eerder vermelde telefoonnummers. Na
afloop is er in De Voorde gelegenheid om
bij te praten onder het genot van koffie
en thee. Iedereen is van harte welkom.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. H. Westerink;
19.00 uur JJ. Domburg uit Zelhem, gezamenlijke
zangdienst in de Ned. Hervormde kerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag W januari 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag W januari 10.00 uur ds. RA van Oosten uit
Warnsveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. H_A. Speelman;
19.00 uur gezamenlijke zangdienst in de Ned.
Hervormde kerk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 9 januari 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 10 januari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag9 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores 20-17 januari past. E.
Lammers, Hengelo, tel. (0575) 461275.

Huisarts 9-10 januari d^^gevos. Het Vaarwerk
l, tel. (0575)552432.
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, j^feie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 9-10 januari W.F. Haccou, Vorden, tel.
(0575) 551908. Spreekuur voor spoedgevallen zater-
dag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 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 openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE Ml U,I'
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDU l l K
Telefoon 1 1 2

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

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 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 09.45-10.15
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)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuis-
straat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-
dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoon-
nummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314-
626126.

ZorgGroep Oost-Gelderlaiid Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.

Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; me-
vr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vor-
den, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Ope-
ningstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de school-
vakanties worden de openingstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (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. rir. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV. tel. 55 34 05.



Nieuwjaars
aanbiedingen

Goede voornemens?
'n Nieuw Jaar met een fris begin

de APPEL CARAMEL VLAAI
'n romige bavaroise met frisse appelpartjes
Goed voor 12 royale punten en calorie-arm

IC 95
Voor maar Ivi

VCHTÊRHOÊKSCHV
BOLUSSEN

5 voor •§ • *

vrijdag en zaterdag
5 KAISER BRÖTCHEN

Voor maar 950

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Profiteer in het nieuwe jaar van onze

kortingen tot wel

op de gehele
dames-heren

wintercollectie

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 35

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zètf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

verdienen?
Contact betalen
vóór 8 januari

HETELUCHTKANON

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

BALKENBRIJ
1 kilo nu f 6,95

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde
schnitzels
ff l j per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f lj~ per 100 gram!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Schouderham
100 gram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S l 105™"

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
f 9,95

MAANDAE/OINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL
4 hamburgers +
4 vlindervinken

f7,95samen

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

BILJART VERENIGING

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

NORDEkv.
^BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

^ASTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

wenst een ieder een voorspoedig 1999
en wil de sponsors bedanken voor de ter beschikking

gestelde prijzen.

• Automaterialen Vorden' • Annet Barendsen Etos •
Videotheek Castle • Foto Willemien • Kasbendjen •
Grotenhuys 'Super de Boer' • Bakkerij Schurink •
Dierenspeciaalzaak Kluvers • Kwalitaria De Buur-
man • Mulderije Groep • Schoonmaakartikelen
Richard Pardijs • Firma Wolsink Vorden • Activiteiten
Stichting Vorden • Café-rest. De Herberg.

Mede dankzij jullie was Oudjaarsmiddag weer
super geslaagd.

IH
kortingen tot

SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Beatrixplein 6
7031 AJ WEHL
Telefoon (0314) 68 13 78

Dorpsstraat 4
7251 BB VORDEN
Telefoon (0575) 55 30 06

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682



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. Schrifteli jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

• Hierbij wil ik degene die
dinsdag 29 december bij De
Wehme een flinke deuk in
mijn auto heeft gereden en dit
niet gemeld heeft, een geluk-
kig en schadevrij 1999 toe-
wensen. J.J. Funke

• Kopen off bestellen bij de
Welfare in de hal van De
Wehme van 14.15 tot 16.15 uur

• Jeugd van Vorden: verdien
I gulden per ingeleverde
kerstboom met kluit. Joos-
tinkweg 12, Vorden

• Goede voornemens voor
1999? Begin dan met het
beheersen van uw gewicht.
(0575) 46 73 81

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 62 42 79

• Let op! In 1999 is de
Wereldwinkel voortaan ook op
maandagmiddag open. De
koopavond op vrijdag komt
hiermee te vervallen.

• Cursussen innerlijke ge-
nezing, chakra's in Zutphen,
Lochem, Barchem. Inlichtin-
gen Marjan de Gans (0573) 44
II 38

• Yoga in Vorden, Zutphen,
Brummen, Doetinchem, Dieren,
Barchem, Zieuwent. Inlichtin-
gen Theo de Gans, (0573) 44
11 38

• Te koop: BMW 320 b.j. '83,
6 cil. l.m. velgen, sunroof en
trekhaak. Heuvelink (0575) 55
3561

• De gids dag-arrangemen-
ten 1999 voor groepen vanaf
20 personen staat boordevol
bruikbare tips. Voor slechts
f2,95 kunt u hem meenemen.
VW Vorden

• Te koop: 3 polyester vee-
voersilo's en baaltjes hooi.
J. Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

7959 7999

Woensdag 13 januari zijn wij 40 jaar
getrouwd.
Wij willen dit vieren met onze kinde-
ren en kleinkinderen.

Vrijdag 15 januari om 11.30 uur be-
ginnen wij met een H. Mis in de R.K.
kerk te Ruurlo.
De receptie is vanaf 13.30 tot 15.30
uur bij De Keizerskroon, Dorpsstraat
15 te Ruurlo.

Johan en Ciska Bokstart-Vrieze

Schoolstraat 28
7261 GJ Ruurlo Cadeautip

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

m^^^S-
zondag 10 januari

koffieconcert met

en de

Posbank Jagers
Aanvang: 11.30 uur. Zaal open: 11.00 uur.

Kaarten voor zitplaatsen a f 22,50
en staanplaatsen a f 20,-

verkrijgbaar bij café-restaurant
De Herberg en 't Pantoffeltje.

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

27,50

32,50

Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

80,-

27,50

gratis
Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 Vorden (0575) 55 12 15

nóg niet vq

500 gr. rundergehakt
100 gr. gebraden gehakt en

4 gepaneerde schnitzels
samen

runderschnitzels, ^79 uienkruier,
WO gr. iL 100 gr.

gebraden fricandeau, 4 98 vleessalade,
100 gr. 100 gr. O89

ontbijtspek,
WO gr.

Keurslager

119 Canadese bacon,
WO gr.

Vlogman
Zutphcnscweg 16̂ . Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

de

wwi de

10% extra op het totaalbedrag.
Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel. (0575) 55 67 67

(0575) 55 11 53
Fax (0575) 55 69 09

(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

organisatiebureau

l/
Uw fcestudviseur voor:

• personeelsfeestjes • tentfeesten (hiel. vergunning)
•familiereünies • verenigingsfestiviteiten

themadagen • catering • thuis een feestje bouwen ..
• entertainment

Kortom als er wat doen is. eFFe bellen!

Fred Fransen

Stel uw gasten niet teleur,
bel de feestadviseur!



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.

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

• Hierbij wil ik degene die
dinsdag 29 december bij De
Wehme een flinke deuk in
mijn auto heeft gereden en dit
niet gemeld heeft, een geluk-
kig en schadevrij 1999 toe-
wensen. J.J. Funke

• Kopen of bestellen bij de
Welfare in de hal van De
Wehme van 14.15 tot 16.15 uur

• Jeugd van Vorden: verdien
I gulden per ingeleverde
kerstboom met kluit. Joos-
tinkweg 12, Vorden

• Goede voornemens voor
1999? Begin dan met het
beheersen van uw gewicht.
(0575) 46 73 81

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 62 42 79

• Let op! In 1999 is de
Wereldwinkel voortaan ook op
maandagmiddag open. De
koopavond op vrijdag komt
hiermee te vervallen.

• Cursussen innerlijke ge-
nezing, chakra's in Zutphen,
Lochem, Barchem. Inlichtin-
gen Marjan de Gans (0573) 44
II 38

• Yoga in Vorden, Zutphen,
Brummen, Doetinchem, Dieren,
Barchem, Zieuwent. Inlichtin-
gen Theo de Gans, (0573) 44
11 38

• Te koop: BMW 320 b.j. '83,
6 cil. l.m. velgen, sunroof en
trekhaak. Heuvelink (0575) 55
3561

• De gids dag-arrangemen-
ten 1999 voor groepen vanaf
20 personen staat boordevol
bruikbare tips. Voor slechts
f2,95 kunt u hem meenemen.
VW Vorden

• Te koop: 3 polyester vee-
voersilo's en baaltjes hooi.
J. Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

7959 7999

Woensdag 13 januari zijn wij 40 jaar
getrouwd.
Wij willen dit vieren met onze kinde-
ren en kleinkinderen.

Vrijdag 15 januari om 11.30 uur be-
ginnen wij met een H. Mis in de R.K.
kerk te Ruurlo.
De receptie is vanaf 13.30 tot 15.30
uur bij De Keizerskroon, Dorpsstraat
15 te Ruurlo.

Johan en C/'s/ca Bokstart-Vrieze

Schoolstraat 28
7261 GJ Ruurlo Cadeautip

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

„Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

^^\X^

zondag 10 januari
koffieconcert met

en de

Posbank Jagers
Aanvang: 11.30 uur. Zaal open: 11.00 uur.

Kaarten voor zitplaatsen a f 22,50
en staanplaatsen a f 20,-

verkrijgbaar bij café-restaurant
De Herberg en 't Pantoffeltje.

Knippen & wassen

knippen & wassen

& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen

& Animatie

27,50

32,50

80,-
Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

27,50

gratis
Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 Vorden g (0575) 55 12 15

De feestmaand is
nóg niet vq

*̂

100 gr.

500 gr. rundergehakt
100 gr. gebraden gehakt en

4 gepaneerde schnitzels
samen

runderschnitzels, ^79 uienkruier,
100 gr.

gebraden fricandeau, 4 98 vleessalade,
100 gr. WO gr. O89

ontbijtspek,
100 gr. 119 Canadese bacon,

100 gr.

KeurslagerVlogman
Zutphcnscwcg 16̂ . Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

de Oe&te

de

10% extra op het totaalbedrag.
Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Herenteen & Bargeman v.o.f.

Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel. (0575) 55 67 67

(0575) 55 11 53
Fax (0575) 55 69 09

(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

CrrC organisatiebureau

Uw feestadviseur voor:
• personeelsfeest/es • tentfeesten (incl. vergunning)

•familiereünies • verenigingsfestiviteiten
themadagen • catering • thuis een feestje bouwen ..

• entertainment
Kortom als er wat doen is: eFFe bellen!

(0575) 55 H 59Fred Fransen

Stel uw gasten niet teleur,
hel de feestadviseur!



ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 januari 1999 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:

- Verordening premiestelsel stimulering uitstroom gemeente Vorden;
- bruggen en duikers;
- verzoek om vergoeding van planschade;
- Verordening op de algemene begraafplaatsen;
- Collectief Vraagafhankelijk vervoer;

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tij-
dens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raads-
vergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van
Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

ERORDENING OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een nieuwe veror-
dening op de algemene begraafplaatsen vast te stellen. Door de wijziging van de
verordening komen er meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld het bijzetten van
urnen in graven en voor het verstrooien van as. Tevens willen burgemeester en
wethouders de verordening op enkele punten aanpassen aan de gewijzigde Wet
op de lijkbezorging.

fC.OLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER

Voor de gemeenten die deelnemen aan de regio Stedendriehoek heeft het bureau
Diepens en Okkema een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van collectief
vraagafhankelijk vervoer. Dit zou een soortgelijk systeem als al in de Achterhoek
rijdt (MobiMax) kunnen worden.
Aanleiding voor het onderzoek is de achteruitgang van het openbaar vervoer,
met name op het platteland en de hoge financiële druk die het
gehandicaptenvervoer op de gemeenten legt.

Uit de studie blijkt dat collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio
Stedendriehoek mogelijk is. De kosten kunnen worden gedekt uit 3 bronnen:

- de eigen bijdrage van de gebruiker van deze vorm van openbaar vervoer;
- de rijksbijdrage en
- de gemeentelij ke bij drage.

Als de gemeenten die deelnemen in de regio Stedermriehoek besluiten tot het in-
stellen van openbaar vervoer dan is de volgende stap het ontwikkelen van een
pakket van randvoorwaarden en eisen, waarop bedrijven die het collectief vraag-
afhankelijk vervoer willen uitvoeren een offerte kunnen maken.

De meerwaarde van collectief vraagafhankelijk ven^k- is onder andere:

- WVG-geïndiceerden krijgen een aanmerkelijke vergroting van de reismogelijkhe
den;

- WVG-vervoer gaat samenmet vervoer van andere groepen uit de samenleving;
- Ov-reizigers krijgen een aanmerkelijke uitbreiding van de reismogelijkheden, met

name in het landelijk gebied in de avonduren met de mogelijkheid van deurservi-
ce;

- het openbaar vervoer wordt beter ontsloten;
- de mogelijkheid van deurservice;
- het terugdringen van de auto-afhankelijkheid.

ERZOEKOM PLANSCHADEVERGOEDING

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een bedrag van
ƒ 10.000,— beschikbaar te stellen om een extern bureau te laten onderzoeken of
een verzoek om schadevergoeding door de realisatie van de nieuwe wijk 't
Joostink gegrond is. Tot op heden is er één verzoek om schadevergoeding ontvan-
gen wegens vermeende daling van de waarde van een woning.

VONDOPENSTELLING AFDELING BESTUUR

Op dinsdag 26 januari 1999 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, ge-
opend van 18.30 -19.30 uur voor alle lokethandelingen.
De eerstvolgende avondopenstelling is op 23 februari 1999.

Tot 8 januari nog
Contact betalen en

verdienen

Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad Vorden organiseert in
samenwerking met de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden ( SWOV ) en de Cosbo
een voorlichtingsmiddag over Weerbaar-
heid en Zelfverdediging. Deze voorlich-
ting wordt gehouden op dinsdagmiddag
12 januari in het Dorpscentrum en
wordt gegeven door Henny van Woer-
kom uit Terborg. Zij is docente in deze
materie.

Deze voorlichtingscursus beoogt om de
angstgevoelens bij vrouwen te verminde
ren. Veel vrouwen vinden het nl. niet zo
vanzelfsprekend om s'avonds alleen over
straat te gaan. Onveiligheid e.d. maak

OUWAANVRAGEN

plaats
Ruurloseweg 47

aanvrager inhoud datum ontvangst
Weulen Kranenbarg bouwen 24-12-98
B. V. verkoopruimte

Leestenseweg 15, J.W. Huurnink
Vierakker

bouwen jongvee 29-12-98
stal

Heerier weg 11,
Vierakker

Kapelweg 2,
Vierakker

mw. E. Ph. Verschuren verbouwen woning 29-12-98
en mw. C.S. Pragt

mts. Klein Haneveld- vergroten
Tjoonk kapschuur

30-12-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET 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,

ligt met ingang van 8 januari tot en met 18 februari 1999, ter inzage het besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager: Barendsen Vorden B.V.
adres: Zutphenseweg 15
woonplaats: 7251 DG Vorden

adres van de inrichting: bedrijventerrein Werkveld Oost

om: een oprichtingsvergunning voor een metaal-constructiebedrijf

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieube-
lasting 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.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen diy^esluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager; ^P
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghel|^nde die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkin^l in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging wor-
den ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 19 februari 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het be
sluit 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 is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax (0575) 55
7444

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met
ingang van 8 januari tot en met 4 februari 1999 ter inzage:

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

Vereniging Zwembad "In de dennen", de Laegte 20, 7251 VM Vorden,
voor het uitbreiden van een zwembad met een glijbaan, op het perceel
Oude Zutphenseweg 7 te Vorden.

vrouwen bang. Over de behandelde on-
derwerpen zoals uitstraling, verdedi-
gings- en aanvalstechnieken e.d wordt
eer videofilm over praktijkvoorbeelden
gedraaid. De toegang is gratis.

Nieuwjaars-
bijeenkomst AMBO
De ANBO te Vorden organiseert vrijdag-
middag 8 januari in het Dorpscentrum
een Nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt muzikaal opge-
luisterd door een dansgroep uit Hengelo
die voor de muzikale en vrolijke noot
zullen zorgen. Tussen de optredens door
worden enkele rondjes bingo gespeeld.

JAVVorden

Wegens omstandigheden ging de avond
van 14 december niet door en wordt dus
verplaatst. De avond "Druk, druk, druk"
wordt geleid door: Grytsje Veltman, zij
zal iedereen wegwijs maken, om een goe
de balans te vinden tussen drukte en
rust, verplichting en vrije tijd. De avond
gehouden op: 11 januari in de Dieren-
artsenpraktijk Vorden Het Hoge 9. Men
hoopt dat het een interessante avond
wordt.

Opgave voor 8 januari bij: Brigit Tap tel.
0575-556751.



Bewondering voor
jeugdvoetballers van w Vorden
Dit jaar waren de weergoden de voet-
ballertjes wel goed gezind, enkele
druppels regen tijdens de actie moch-
ten de voetballers niet deren. Weken
van voorbereiding gingen aan deze
actie vooraf en zaterdag 2 januari was
het dan zover.

Het begon op de Gemeentewerf aan de
Enkweg. De groepen samengesteld uit,
ouders vrijwilligers, trainers en alle
jeugd en pupillen vertrokken om 10.00
uur naar hun wijk, voorafgegaan door
de geluidswagen die de mensen er op at-
tendeerde dat de jongens er aan kwa-
men. De medewerking van de Vordense
bevolking was weer uitstekend te noe-
men veel statiegeld flessen (waar het al-
lemaal om te doen is) werden aangebo-
den, maar statieloze flessen werden door
de jongens niet vergeten. De verzorging,
van de groepen onderweg viel goed in de
smaak de warme chocolademelk gaf we-
derom nieuwe energie. De wijken buiten

Vorden deden ook aan de actie mee,
Wichmond en de Kranenburg werden
door de grootste jeugd bezocht en hier
was de medewerking eveneens spontaan
te noemen. Dat deze actie alleen kan sla-
gen met medewerking van zeer veel
mensen moge duidelijk zijn, A&P Super-
markt en Super Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys verleende wederom hun mede
werking, reeds op oudjaarsdag konden
de organisatoren van deze actie bij de su-
permarkten de lege kratjes ophalen.
Waardoor de afhandeling van de zater-
dag voorspoedig verliep.

Belangrijk is natuurlijk de medewerking
van de Gemeente Vorden, het beschik-
baar stellen van Gemeentewerf met daar-
op de glascontainer voor het statieloze
glas. Het was een leuke activiteit van de
jeugd afdeling van de Voetbal Vereniging
Vorden, de financiële opbrengst komt ge
heel ten goede aan activiteiten voor de
jeugd.

Allerhand
in 't Saksenland

De Achterhoek mag dan lange tijd nog echt de achterhoek van Neder-
land zijn geweest, zo zoetjesaan is het hier met de rust ook wel gebeurd.
Op de wegen wordt het verkeer steeds intensiever en bij de dorpen wor-
den de industrietereinen alsmaar groter. Een van de streken waar alles
nog wel aardig bij het oude blijft is het gebied achter Winterswijk. Een
beetje een uithoek van ons land maar ook van de Achterhoek. Hier heeft
de ruilverkaveling van de jaren zestig nog niet alles rechttoe rechtaan ge
maakt. De bossen, weilanden en bouwland wisselen elkaar hier af zodat
het wel een groot park lijkt. Ook veel boerderijen, met hun houten top-
gevels in de originele rode kleur, hebben hun karakteristieke uiterlijk
nog behouden.

Door de zorg van de GA. van der Lugtstichting is hier ook nog een ko-
renspieker , spieker Kossink, in zijn oorspronkelijke staat bewaard geble
ven. Aanvankelijk dreigde dit gebouw geheel in verval te geraken maar
na de aankoop in 1970 door genoemde stichting werd het door een boe
rentimmerman tegen een redelijke prijs prachtig gerestaureerd. Die
klaarde het karwei destijs voor f. 22.000,- terwijl monumentenzorg het
geheel had begroot op f. 60.000,-. Zonder veel bureauwerk kan het dus
schijnbaar wel iets goedkoper!

In zo'n spieker werd vroeger het koren opgeslagen dat de boeren als be
lasting op moesten brengen. Toen het geld de belasting in natura ver-
drong kreeg zo'n spieker een andere functie en werd dan als opslag-
plaats en soms ook als woning gebruikt.

Spieker Kossink is te vinden in de buurtschap Huppel bij Winterswijk.
Vanaf genoemde plaats rijdt u richting Vreden. Na ongeveer 3 kilometer
komt u over de Ratumse beek. Als u dan de eerste weg rechts inslaat ziet
u spieker Kossink na circa 500 meter links, verscholen tussen de bomen,
staan, temidden van een heel mooi stukje Achterhoek.

H.G. Wullink

Betaling abonnementsgeld
Weekblad Contact editie Vorden
tot 8 januari 1999
Bij Weevers kunt u alle kanten op
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 1999

2. Betalen per bank of giro
vóór 8 januari 1999 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 8 januari, dan komen er in beide bovengenoemde
mogelijkheden f6,- administratie en incassokosten bij.

f39,-

f39,-

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrij-
ven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van
uw bank- of girorekening.

N.B. Degenen die ons hebben gemachtigd, hebben reeds
bericht ontvangen.

Machtigingen die vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt
te worden.

Het abonnementsgeld voor 1999 voor Contact editie Vorden bedraagt

f39,- inclusief 6% BTW
als u vóór 8 januari 1999 betaalt.

Betaalt u na 8 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f6,- administratie
kosten in rekening.

U VERDIENT DUS f6,-
als u vóór 8 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uuren 13.00-1'>
zaterdags gesloten

uur;

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info6wewers.nl - ISDN 557370

CHTIGING
Ondergetekende macntigt Drukkerij Weevers om het abonnements-
geld voor Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of giro-
rekening

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari 1999 bij
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251
AH Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven
niet opnieuw verstrekt te worden.

Tot 8 januari nog
Contact betalen en

verdienen

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf JHr

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

'* . l

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18



O 2 bossen narcissen

O 3 primula's 4,95

O narcissen in pot

O 2 Bos bloemen

6,95
7 voor 10,-

2,95
9,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

SNIKKERS

Muziek: Q-Select
French Kiss
Swinging Mozart
Country en Caribische groepen

Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

'60 jaren band
'70 en '80 jaren
super party trio

Tevens: Geluid- en l ich tverhuur
DECORS (Sixties en Country)
Partytenten

Tel.: 038 - 46 62 467 / 06 - 53 35 22 90

v.o.f.

o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Bblcweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

-HUISDEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefdc biedl een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•" huwelijksplechtigheid
•• recepties en (bruilofls)party's
*" produktpresentatics
•" vergaderingen en congressen
•" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(o>universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Betaal nu nog uw
abonnementsgeld '99

en verdien

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en m^fcprg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. BeTnem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrïf- glas in lood atelier
D
V

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

0(1 Aha! knalt het laar In!
AH Accent aardappel

2::ki!o vaft:2,99:; voor

Magere riblappen AH Goudse jonge
kilo van 9,50 voor UpUO K33S i kilo van 12,90 voor f p%f O

Afïel Flitur Of Color AH navel-handsinaasappels
3 HALEN 2 BETALEN 63,98 3 HAIEN 2 BETALEN

van $$8 voor 3,99

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



Op deze pagina ziet u een overzicht van foto's die het afgelopen jaar de krant niet hebben ge-
haald. Toch zijn ze zeker het bekijken waard en willen wij u ze niet onthouden. Vandaar '1998
in beeld'. Het is niet onze bedoeling geweest de hoogte- of dieptepunten van 1998 op een rijtje te
zetten. Het gaat hier om foto's die nog niet eerder in de krant hebben gestaan.

Dennis Jansen was het afgelopen jaar
Prins Carnaval. Zijn vriendin Esther - in-
middels vrouw - deed tijdens het carna-
val volop mee gezien deze kleurrijke uit-
monstering.

De D-pupillen van W Vorden presteerden zeer goed tijdens
het 8e Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi en wonnen met
1-0 van MSV Duisburg en 4-2 van VW Venlo. Voor het eerst
in de geschiedenis van het Kuijpertoernooi eindigde W
Vorden hierdoor niet op de laatste plaats. Uit handen van
voorzitter Jan Borgonjen van de toernooicommissie ont-
vangt de aanvoerder van W Vorden de beker die behoort
bij de negende plaats.

De gemeenteraad van Vorden heeft
eind maart afscheid genomen van
de raadsleden W. Voortman (PvdA),
J. Bouwmeister (CDA) en M. Bakker
(D66). Voor de eerste twee had bur-
gemeester EJ.C. Kamerling een ver-
rassing in petto: een koninklijke on-
derscheiding. Op de bovenstaande
foto de heer J. Bouwmeister die
werd benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nussau.

De vrijwilligers van de Wereld-
winkel namen vrijdag 13 februari
afscheid van de Vordense week-
markt. Vrijwilligster Bertha Brink-
man van de Wereldwinkel wist het
publiek op de markt uitstekend te
vermaken. Verkleed als een oud
vrouwtje kondigde ze luidkeels het
vertrek van de Wereldwinkel aan
naar de winkel aan de Raadhuis-
straat. Ook tijdens de opening van
het pand van de Wereldwinkel
nam ze de presentatie voor haar re
kening.

Sander Jansen lust zo te zien wel een biertje. Samen met
Rob Enzerink loopt hij door de Dorpsstraat tijdens

tninginnedag 1998.

©

Even bijkomen tijdens Koninginnedag in
Vorden op het troittoir van Hotel Bakker.

Ook Ton Tolkamp was met zijn doch-
ter van de partij bij de intocht van
Sint Nicolaas op zaterdag 14 novem-
ber in Vorden.

Ook de firma Sueters stond dit jaar op de Country
Living Fair in Vorden. Onze fotograaf kiekte tijdens
de fair eigenaresse mevrouw H. Sueters die voor deze
gelegenheid helemaal in stijl was. Ondanks de mati-
ge weersomstandigheden trok de Country Living Fair
toch nog 20.000 bezoekers.

Vele mensen kwamen tijdens Vorden Culinair oen kijkje
nemen in de grote zaal van Hotel Bakker. Deze culinaire
markt werd gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van de Vordense Ondernemers Vereniging. Op de fo-
to de stand van Vershof met links Simone Koldenhof.



Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 21 december t/m
zondag 27 december 1998.

Bijeen
jaarver bruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2800 m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m
6000 m

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

23 m3

29 m3

35 m3

41 m3

47 m3

52 m3

58 m3

64 m3

70 m3

76 m3

82 m3

87 m3

96 m3

105 m3

114 m3

122 m3

131 m3

146 m3

160 m3

175 m3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
l november
'98 van:

215 m3

270 m3

326 m3

379 m3

432 m3

484 m3

539 m3

595 m3

647 m3

703 m3

757 m3

809 m3

891 m3

973 m3

1054 m3

1134 m3

1216 m3

1352 m3

1486 m3

1620 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-goitiog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

O8OO - 1548

DeWonerij in Ruurlo ruimt op. U krijgt 10% korting

op alle artikelen uit onze totale kwaliteits-collectie

meubelen, gordijnen, tapijten, slaapcomfort.

zonwering en woonaccessoires. Grenzen in trends

en design worden verlegd voor een jarenlange

tevredenheid. Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer

te creëeren passend bij de woonstijlen van deze tijd.

Uit deze meest complete collecties kunt u nu kopen

met opruimingskortingen. U moet dus gewoon komen

kijken om u aangenaam te laten verrassen. U pakt al

snel honderden guldens voordeel mee.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

^̂1
 x net even

DE WONERIJ
G r o e n l o s c w eg 9 R u u r l o T e l . : 0 5 7 3 4 5 1 2 3

*++ Repin jaren '70 w** de ooievaar bijna uit
N.-Mt-rhuul verdwenen. Dankzij Vog«U>eflcherming

Beschermen helpt.
Helpt u mee?

Ja, ik geef de vogels een
cadeau en krijg er zelf ook één

Voor / 40. per jaar (65+: / 27.50) bent u al lid en

cadeau t
de Zakgids Vogels °T>'

Postcode: Plaats:

Stuur deze bon naar Antwoordnummer 19
3700 WB Zeist Postzegel hoeft niet. mag v

Postbus ||.r>
72.r>0 AC VonK'M
Tri.: (<>r>7. r>) r,r, ( > : > < > < i
i 'ax: (o:")7.r)) r>:> os M

Vrijwillige medewerker bij
AchterhoelmM
De groep van ongeveer 3.'5 medewerkers kan er nog enkele collega's
bij gebruiken. Als u interesse voor een van de volgende werkzaam-
beden bij de Streekornroep heeft, meldt u dan aan bij:
Achterhoek FM t.a.v. Rcdacfrwui, postbus 115, 7250 Ad Vorden.

Kr is nog plaats voor: Techniek • Presentatie • Redactiewerk •
Telefoondienst • Medewerkers voor locatie-uitzendingen o.a. sport-
en nieuwsverslaggevers.
Ook zijn we op zoek naar een aantal personen die zitting wil nemen
in de redactieraad.

Vorden & omgeving
Fni 105,4 kabel 87,5

Ruurlo & omgeving
Fm 107.1 kabel 87.5

Mariënvelde
Kabel 98.4

Inschrijven
nieuwe
danscursus

In januari starten wij weer
met een koj|| danscursus
van 14 lessewvoor volwas-
senen.

Trouwplannen of een jubileum in 1999? Gewoon een gezel-
lig avondje gte?
Schrijf dan nu in voor deze cursus
Wij leren u de beginselen of frissen uw geheugen op.

Tramstraat 37 • 7241 CH Lochem • Tel. (0573) 25 18 36

Wij leven met u mee
Bij veel gelegenheden

die voor u van grote betekenis zijn,
wilt u anderen daarvan

kennis geven.
Wij willen u daarbij graag

van dienst zijn
en doen dat vanuit een jarenlange

ervaring en kijk op individuele
wensen.

Een uitgebreide collectie kaarten
staat ons ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide
letterkeuze en ons vakmanschap
dan zult u er van overtuigd raken
dat uw boodschap bij ons
gestalte krijgt op een manier
die u het meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Vanaf maandag 4 januari t/m zaterdag 16 januari*

op alle artikelen

* of eerder uitverkocht

ORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 09.00-18.00 uur
zaterdag
van 09.00-17.00 uur
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G E N D A

JANUARI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

6 HVG Wichmond, nieuwjaarsvisite
6 Welfare handwerkmiddag de

Wehme (kraamverkoop)
6 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
6 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 HVG Dorp Vorden nieuwj aarskoffie-

morgen in de Voorde
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 ANBO nieuwjaarsbijeenkomst in 't

Stampertje
11 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
11 Damesclub Medler nieuwjaarsvisite
13 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
13 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
18 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
19 Soos Kranenburg gewone

soosmiddag
20 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
20 HVG Wichmond jaarvergadering
20 HVG Dorp Vorden jaarvergadering
20 Welfare handwerkmiddag de

Wehme
20 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 PCOB in de Wehme, dhr. en mevr. de

Gunst, brood en banket
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
25 Damesclub Medler excursie
26 NCVB prov. bestuur dhr. C. Voerman
27 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink

Recital in Galerie
Zondagmiddag 10 januari wordt er in
Galerie Agnes Raben een recital gehou-
den waaraan zal worden meegewerkt
door Machiko Takahashi op fluit en
Frans van Gurp, gitaar. Behalve als duo
zullen de musici ook solistisch optreden.
Fluitist Machiko Takahashi maakte tot
dusver verschillende internationale toer-
nees door het Midden Oosten. Zij vormt
een vast duo met de befaamde pianist
Martij n van den Hoek. Onlangs presen-
teerden zij een nieuwe CD. Haar disco-
grafie omvat Bach in kamermuziek en
Bach als soliste met het Concertgebouw
Kamerorkest. Als hoofdvakdocente is zij
verbonden aan de Hogeschool voor
Kunst in Arnhem. Frans van Gurp (gitaar)
behaalde reeds op 23 jarige leeftijd het
Einddiploma Solospel met onder schei-
ding. Hij specialiseerde zich in kamer-
muziek met gitaar en solistisch met na-
me in het moderne repertoir. Hij vormt
met Lydia Kennedy een gitaarduo dat in-
ternationaal aanzien geniet. Zij hebben
twee CD's uitgebracht.

^

VORDEN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

HOBBYCLUB
Vanaf 4 januari 1999 kunnen 55+ hun be-
schikbare vrije tijd invullen met een leu-
ke bezigheid. Alleen of samen met ande-
ren kan een hobby worden uitgeoefend
zoals pitrieten, papier- of houtbewerken,
modelbouw, electrisch figuurzagen,
schilderen, koper/zink en draadwerk.
De hobbyruimte is in de kelder van het
Dorpscentrum en is geopend op maan-
dag- en woensdagmorgen van 09.00 uur
tot 12.00 uur. De heren Bekman, Brug-
gert en Luichies zijn aanwezig om u te
ontvangen en eventueel te ondersteu-
nen. Er is niet alleen een goede wer-
kruimte beschikbaar, maar ook allerhan-
de gereedschap, groot en klein, waar-
door men in staat is een hobby te beoefe-
nen waar thuis niet de mogelijkheid
voor is.
Deelnamekosten bedragen f3,- per mor-
gen incl. koffie. Materiaalkosten zijn
voor eigen rekening. Heeft u thuis wei-
nig ruimte of geen plaats? Heeft u niet
de benodigde gereedschap? Zoekt u soci-
aal contact? Kom eens kijken of bel voor
eerst informatie met de coördinator van
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Louise van Uden, tel. 553405.

VOORLICHTINGSMIDDAG
WEERBAARHEID
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden zal
in samenwerking met de Vrouwenraad
en het COSBO op l^^nuari een voorlich-
tingsmiddag houden met als onderwerp
'Weerbaarheid en zelfverdediging'. Veel
jonge vrouwen en ouderen vinden het
niet vanzelfsprekend om 's avonds op de
fiets of lopend naajütij voorbeeld een ver-
gadering of bijeen^pnst te gaan. De on-
veiligheid op straat, of de vermeende on-
veiligheid, maakt bang om alleen over
straat te gaan.
De voorlichting beoogt de angstgevoe-
lens te verminderen door aan te geven
wat men zowel met mentale als lichame-
lijke weerbaarheid kan bereiken. Onder-
werpen die aan de orde komen zijn: uit-
straling, houding, ademhaling, balans-
oefening, verdedigings- en aanvalstech-
niek. Kennis van kwetsbare plekken bij
de tegenstander. Een videofilm toont en-
kele praktijkvoorbeelden en er is boven-
dien gelegenheid enkele vaardigheden te
oefenen. De middag wordt gepresen-
teerd door een docent in dit vak, Henny

van Woerkom uit Terborg.
Datum: 12 januari. Plaats: het Stamper-
tje van het Dorpscentrum. Tijd: 14.00 tot
16.00 uur. De toegang is gratis en ieder-
een is welkom.

VOORLICHTING EURO
Op dinsdagmiddag 9 februari wordt er
voorlichting gegeven over de Euro in
1999. De Rabobank geeft toelichting over
de komst, het gebruik, de waarde en hoe
de Euro te lezen is op de bankrekening.
Dit is in samenwerking met de Vrouwen-
raad.
Locatie: het Stampertje van het Dorps-
centrum. Tijd: 14.00 tot 15.30 uur.

VALPREVENTIE
Op dinsdagmiddag 9 maart wordt er
voorlichting gegeven over valpreventie
door middel van een videofilm 'Ouder
worden en vallen' van de Stichting Con-
sument en Veiligheid. Dit in samenwer-
king met dokter Sterringa, die een aan-
vulling geeft over de veiligheid in en om
het huis. Lokatie: het Stampertje. Tijd:
14.00 tot 16.00 uur.

SENIOREN RIJTEST
Op dinsdag 16 maart wordt er weer een
senioren rijtest gehouden in samenwer-
king met Veilig Verkeer Nederland, de
COSBO en de Stichting Wel^ Ouderen.
Deze test is geen examen maar een mid-
del om de theorie en praktijk van het rij-
den weer op te frissen. Alle inwoners van
Vorden kunnen hieraan deelnemen.
Goed voor u ... en voor andogn.
U kunt zich hiervoor alva^^geven bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32. Tel. 553405.

HANDIG EN VEILIG OP LEEFTIJD
Wanneer ouderen niet meer zo goed op
een lage stoel kunnen gaan zitten bete-
kent dat ook dat het gebruik van een toi-
let problemen kan geven. Vooral het
weer gaan staan is moeilijk. Een oplos-
sing kan dan zijn om de toiletpot te laten
vervangen door één met een hoge zit-
hoogte.
Een andere, goedkopere manier is het ge-
bruik van een toiletbrilverhoger. Deze is
verkrijgbaar bij de Zorgwinkels van de

ZorgGroep Oost-Gelderland ( vroegere
kruisvereniging). Extra handig is het om
aan weerszijden van de toiletpot aan de
muur handgrepen te bevestigen. Ook
hierdoor kan men gemakkelijker over-
eind komen.

GLAD STOEPJE
Deze handgrepen zijn ook zeer aan te be
velen bij het stoepje bij de voor- en ach-
terdeur. Ouderen kunnen hierdoor niet
alleen gemakkelijk in- of uit huis komen
maar ook veel veiliger wanneer het
stoepje glad is door sneeuw of ijzel. Ook
antislipijzers komen bij gladheid goed
van pas. Deze kunnen eenvoudig onder
de schoenen worden bevesigd en zijn o.a.
verkrijgbaar in de Zorgwinkels van de
ZorgGroep Oost-Gelderland.

OPROEP
Ouderen die elkaar willen ontmoeten
om met elkaar een spelletje te doen zo-
als scrabbelen, rummicuppen of kaar-
ten, kunnen zich melden bij de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden.

VERVOER NAAR HET ZIEKENHUIS
Het is bekend dat wanneer men regelma-
tig naar het ziekenhuis of verpleeghuis
moet het vervoer naar deze instellingen
een probleem is. Wanneer familie, buren
of kennissen niet meer de helpende
hand kunnen bieden kunt u een beroep
doen op de vrijwilligers van de SWOV.
Een bezoekje aan de dokter of tandarts
valt hier ook onder. De vergoeding is
fO,45 per km. In de bebouwde kom is het
f2,50.
Ouderen in een rolstoel kunnen via de
VWG van de gemeente een vergoeding
aanvragen. Aanvraagformulieren zijn zo-
wel bij de gemeente als bij de SWOV ver-
krijgbaar. Ouderen met een laag inko-
men die door ziekte of handicap geen ge
bruik kunnen maken van het openbaar
vervoer kunnen via de WVG een aan-
vraag doen voor zgn. sociaal vervoer.
Hiermee wordt bedoeld het vervoer (taxi)
voor een bezoek aan de kapper, kennis,
clubje e.d. Het is beslist de moeite waard
hier naar te informeren.
Voor vragen of informatie kunt u con-
tact opnemen met de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 553405.

ZoïgGroèp Öost-Gelderland

^Weerbaarheid en zelfverdediging'
voor vrouwen boven 45 jaar
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland de cursus 'Weerbaarheid en zelfverdediging voor 45+ vrouwen'. De
cursus start op woensdag 27 januari 1999 in het wijkgebouw aan de Emmerikseweg
239 te Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op 27 januari, 3, 10, 17, 24 fe-
bruari en 3, 10,17, 24, 31 maart 1999.

Deze cursus bestaat uit tien lessen van twee uur. In de cursus is mentale weerbaarheid
even belangrijk als het leren van zelfverdedigingstechnieken. Vooral vrouwen voelen
zich vaak onveilig op straat en durven daarom niet meer 's avonds alleen over straat.
De cursus 'Weerbaarheid en zelfverdediging' wil hen leren deze angstgevoelens te ver-
minderen. In deze cursus leren vrouwen voor zichzelf op te komen, voet bij stuk te
houden en zichzelf te verdedigen.
Het versterken van de innerlijke kracht wordt geoefend door het leren aangeven van
eigen grenzen door middel van houding, uitstraling en assertief woordgebruik. In
combinatie met de mentale training worden verdedigingstechnieken geleerd. Deze
technieken zijn aangepast aan de leeftijd van de deelnemers en de daaruit voortvloei-
ende fysieke mogelijkheden. Er wordt geleerd gebruik te maken van de kwetsbare
plekken op het lichaam van de aanvaller en het effectief inzetten van eigen lichaams-
wapens bij verdedigings- en bevrijdingstechnieken.

Urineverlies? U leunt er iets aan doen!
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert de cursus 'Urineverlies? U kunt er iets aan
doen!' een cursus voor vrouwen die hun plas of ontlasting niet op kunnen houden. De
cursus start woensdag 27 januari 1999 in het wijkgebouw aan de Prinses Margriet-
straat l te Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op 27 januari, 3,10, 24 fe-
bruari, 10, 24 maart, 14 april, 5 mei en een terugbijcenkomst op l september 1999.

Urineverlies is een probleem voor veel mensen. In Nederland leven meer dan vijfhon-
derdduizend wouwen die last hebben van ongewild urincverlies. Hun probleem kan
zijn ontstaan door een ziekte, ouderdom, bevalling of een ongeval. Het komt voor in
alle leeftijdsgroepen. De meeste vrouwen die last hebben van incontinentie vinden
het moeilijk om hierover te praten en aarzelen hulp te zoeken. Ze hebben het idee dat
ze de enige zijn met dit ongemak en schamen zich ervoor. Sommige vrouwen isoleren
zich voor een (groot) deel van het dagelijkse leven. Sommigen komen niet meer op
straat, gaan niet meer op visite en ga zo maar door. Dat is jammer, want vaak is in-
continentie te verminderen of zelfs te stoppen.
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur plus een terugbijeen-
komst en staat onder leiding van een fysiotherapeut. Er wordt voorlichting gegeven
over de verschillende vormen en oorzaken van incontinentie. Er is voldoende tijd voor
het aanleren van ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen waardoor de
bekkenbodemspieren worden verstevigd en de lichaamshouding kan worden verbe-
terd.
De resultaten van eerdere trainingen zijn veelbelovend. Bij ongeveer 70% van de cur-
sisten is het onvrijwillig Urineverlies verminderd of gestopt.

Aanmelden voor zowel de informatiebijeenkomst als de cursus via het telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 cent/min,, 24 uur per dag bereikbaar). Via dit nummer kunt u ook
nadere informatie krijgen over de cui-sus.



Diabetes is geen ouderdomskwaaltje
Waarschijnlijk lijdt een half miljoen,
vooral oudere Nederlanders, aan dia-
betes (suikerziekte). Bij ongeveer de
helft van hen blijft dit onopgemerkt.
De klachten zijn te vaag en voor velen
daarom geen reden om naar de huis-
arts te gaan. Ook worden de klachten
(extreme dorst, veel plassen, moe-
heid, slecht genezende wondjes) nog
te vaak afgedaan als 'ouderdoms-
kwaaltjes'.

Om complicaties op latere leeftijd te
voorkomen of uit te stellen, is het nood-
zakelijk dat zo vroeg mogelijk met de be-
handeling van diabetes wordt begon-
nen. Het zelf controleren va nde bloed-
glucose en het afstemmen van de medi-
catie op de uitkomsten van dat zelfon-
derzoek vormen een wezenlijk onder-
deel van de behandeling. Ook het behan-
delen van een verhoogde bloeddruk bij
mensen met diabetes levert een aanzien-
lijke bijdrage aan het voorkomen van
hart- en vaatproblemen. Bewegen, gezon-
de voeding, goede medicate en het regel-
matig zelf controleren van de bloedglu-

cose zijn de peilers waarop de behande-
ling van diabetes rust.

HET DIABETES ZORGBOEK
Wie diabetes heeft kan er zelf veel aan
doen dat de aandoening snel en goed be-
handeld wordt. En dat is belangrijk om-
dat dan complicaties kunnen worden
uitgesteld of voorkomen en de patiënt
dan over het algemeen een gelukkiger en
zelfstandiger leven kan leiden. Maar dan
moet de patiënt natuurlijk we geod geïn-
formeerd zijn over alles wat met diabetes
te maken heeft.
Om dat te bereiken heeft de Diabetesver-
eniging Nederland (DVN) samen met de
Stichting September, een Zorgboek Dia-
betes uitgegeven. In het boek is veel prak-
tische informatie te vinden. De nadruk
ligt op de behandeling van diabetes, zelf-
controle en zelfregulatie, medicijnen,
voeding en beweging. In het Zorgboek is
informatie te vinden over psychosociale
aspecten (partner en gezin seksualiteit,
werk, vakantie en uitgaan) en wetten en
regelingen (ziektekosten, verzekeringen).
Bovendien bevat het boek veel 'opzoekin-

formatie' zoals adressen van allerlei or-
ganisaties.
Aan het boek hebben veel deskundigen
meegewerkt: internisten, huisartsen, fy-
siotherapeuten, psychologen, verpleeg-
kundigen, medewerkers van de Diabetes-
vereniging Nederland en uiteraard veel
mensen met diabetes.

VOORLICHTING
De persoon met diabetes kan zelf veel
doen om complicaties op latere leeftijd
te voorkomen of uit te stellen. Gezond
bewegen en gezonde voeding, gezond
omgaan met stress, het regelmatig ge
bruiken van de juiste medicatie en het
regelmatig zelf controleren van de bloed-
glucose zijn daar een paar voorbeelden
van.

ONDERZOEK
Uit recent onderzoek is echter gebleken
dat een groot deel van de mensen met
diabetes type 2 de ernst van de aandoe
ning onvoldoende inziet. De helft van al-
le ondervraagden die meededen aan het
onderzoek wist niet wat diabetes eigen-

lijk is, wat met een dieet bereikt kan wor-
den en wat bijvoorbeeld insuline in het
lichaam doet. Wel kwam bij alle onder-
werpen een behoefte aan informatie
naar voren. Mensen met diabetes willen
graag meer weten over medicatie en bij-
verschijnselen, over voeding en over dia-
betische complicaties.

Voor mensen met diabetes is het belang-
rijk dat zij regelmatig meten hoe hoog
de bloedglucose in het bloed is. Uit het
onderzoek blijkt dat meer dan de helft
van de ondervraagden hun eigen diabe
tes simpelweg 'niet ernstig genoeg' vond
om regelmatig hun eigen bloedglucose
te controleren.

Het verbeteren van de voorlichting aan
mensen met diabetes type 2 is dus brood-
nodig. Want alleen als de persoon met
diabetes zelf de ziekte serieus neemt,
kan hij of zij op een juiste manier met de
ziekte omgaan. Door meer en betere
voorlichting kan de patiënt zelf mondi-
ger worden en meer verantwoordelijk
zijn voor de eigen kwaliteit van leven.

'De Graafschap' dierenartsen
Sinds de jaren vijftig hebben dierenart-
sen, vooral in de landbouwhuisdieren-
sector, groepspraktijken gevormd. In re
cente jaren worden door de ontwikke
ling in de landbouw naar meer gespecia-
liseerde en grotere bedrijven, kennistoe
name en vergaande overheidsmaatrege
len steeds meer eisen aan de tiierenants
gesteld. Aan deze eisen kunnen kleine
groepspraktijken steeds moeilijke vol-
doen. Deze ontwikkelingen hebben ge
leid tot een intensieve samenwerking
tussen de dierenartsenpraktijken Henge
lo-Keijenborg, Ruurlo, Steenderen-Baak
e.o. en Vorden. Vanaf l januari 1999 gaan
deze praktijken fuseren tot één praktijk:
'De Graafschap dierenartsen'.
In een grotere praktijk bestaat de moge
lijkheid dat meerdere dierenartsen zich
op een bepaalde diersoort kunnen toe
leggen. Voor de grote huisdieren bete
kent dit dat een aantal dierenartsen zich
verder zal toeleggen op rundvee, var-
kens- en paardengeneeskunde. Binnen
de diersoorten zullen specifieke kennis-
gebieden onderhouden en verder uitge
breid worden. Hierbij valt te denken aan
deelgebieden zoals voeding varken en
rund, gynaecologie paard, uiergezond-
heid rund en andere.

In de toekomst zal voor de gezelschaps-
dieren een dergelijke differentiatie ook
optreden. Zo is het mogelijk dat in voor-
komende gevallen voor specifieke zaken
op het gebied van bijvoorbeeld de chirur-
gie, dermatologie, interne geneeskunde
of oogheelkunde naar collega's met spe
cifieke deskundigheid op een der andere
locaties wordt doorverwezen. Wel zal de
klant voor een eerste consult altijd op elk
der locaties terecht kunnen.
De nieuwe jMgktijk blijft werken vanuit 5
locaties te ̂ Pbn: Hengelo, Ruurlo, Steen-
deren, Vorden en sinds kort de Leesten in
Zutphen. Er zijn 17 dierenartsen werk-
zaam bij 'De Graafschap dierenartsen' Er
wordt zeer veel waarde gehecht aan de
persoonlij k^and die de dierenartsen
met hun kHften hebben. Daarin veran-
dert niets.

Door te werken met een bredere
groep dierenartsen met meer specia-
listische kennis hoopt men de kwali-
tiet van de diensten te continueren
en te optimaliseren. De huidige
spreekuren en telefoonnummers
blijven ongewijzigd. Ook is het moge-
lijk buiten deze uren een afspraak te
maken.

Zondag 17 januari om 1 i.OO uur:

EUWJAARS-

SCHOUWBURG AMPHION
DOETINCHEM

Als vanouds zal een programma gebracht worden
met de bekende Böhmische en Tsjechische

Egerlander muziek.

Informatie: telefoon (0314)) 62 52 71

Opruiming
Kortingen tot wel

MODE
L I N G E R I E

wintercollectie
Vorden Zutphcnscwcg 29

Winterswijk Mistcrstraar 76

Ruilbeurs brouwerij-artikelen
Op zondag 10 januari wordt alweer
de lle ruilbeurs van brouwerij-artike-
len gehouden. De ruilbeurs vindt
plaats in zalencentrum De Luifel in
Ruurlo.

Het is een ruilbeurs van allerlei artikelen
die met een bierbrouwerij te maken heb-
ben. Het merendeel bestaat uit viltjes,
glazen, etiketten, flesjes en allerlei ande-
re attributen waar een brouwerij naam
op staat. Tevens wordt op dergelijke ruil-
beurzen het onderlinge contact tussen
verzamelaars gelegd en/of weer aange-
haald.

In ons land zijn al een kleine driedui-
zend mensen al of niet aangesloten bij
een vereniging die deze artikelen verza-
melen. In Nederland zijn er al meerdere
mensen die een ruilbeurs organiseren.
In de Achterhoek en de üemers en Twen-

te vinden maar weinig beurzen plaats.
De BAV (Brouwerij Artikelen Verzame-
laars) is een vereniging die ook ruilbeur-
zen organiseert in het zuiden en westen
van Nederland daar er minder brouwerij-
en zijn. Zij worden vaak gesponsord door
een brouwerij hetgeen bij de beurs in
Ruurlo niet het geval is.

Men mag deze beurs zo langzamerhand
wel internationaal gaan noemen vanwe
ge het feit dat de laatste jaren de verza-
melaars uit Duitsland en België en zelfs
Amerika aanwezig waren.

Men hoopt dat het ook dit jaar weer een
geslaagde beurs zal worden.

Voor eventuele inlichtingen kan contact
worden opgenomen met Herman.Jim-
mink, telefoon (0575) 552452.



Schildersbedrijf Berentsen & Bargeman uit Vorden:

Kwaliteit voor een scherpe prijs

Schildersbedrijf Berentsen & Barge-
man uit Vorden kan terug kijken op
een uitstekend jaar. "We hebben het
ongelooflijk druk gehad", zegt Ri-
chard Bargeman die precies een jaar
geleden de compagnon werd van
Frans Berentsen. Daarvoor was hij
tien jaar in dienst van Berentsen. "We
hadden al heel lang het idee om van
de eenmanszaak een vof te maken en
het bedrijf samen te gaan runnen,
maar het was er tot vorig jaar januari
nog niet van gekomen. Uiteindelijk
hebben we eenjaar geleden de knoop
doorgehakt en gaan we sindsdien
door het leven als schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman", legt Richard
Bargeman uit.

Het tweetal heeft geen plannen om het
bedrijf in de toekomst verder uit te brei-
den. "Nee", zegt Frans Berentsen. "Onze
slogan is de beste kwaliteit voor de
scherpste prijs. En dat willen we graag zo
houden. Wanneer je personeel gaat aan-
nemen dan kun je nooit zo goedkoop
werken als wij nu doen. Daarom hebben
wij ook geen plannen om in de toekomst
groter te worden. We zijn hartstikke te-
vreden zoals het nu gaat", aldus
Berentsen.
Schildersbedrijf Berentsen & Bargeman
is van alle markten thuis. Naast schilde-
ren draait het tweetal zijn hand ook niet
om voor het behangen van een woon- of
slaapkamer of het zetten van een raam.

Het valt Frans Berentsen en Richard
Bargeman op dat de trends in Nederland
op het gebied van wonen zich steeds
sneller opvolgen. "In ons vak is het dan
ook erg belangrijk om bij te blijven en
precies te weten wat de laatste woon-
trends zijn".

Volgens Frans Berentsen en Richard
Bargeman beginnen de meeste mensen
veel te laat met het opschilderen van de
buitenkant van het huis. "De mensen
denken vaak geld te besparen door nog
een aantal jaartjes te wachten met het
opschilderen van het huis maar in wer-
kelijk kost het op die manier alleen maar
meer. Het beste kunnen de mensen bij
ons aankloppen voor een onderhouds-
plan. Samen met de klant stellen wij dan
een onderhoudss^hna op. Het voordeel
daarvan is dat ni^^iet hele huis in het-
zelfde jaar geschilderd hoeft te worden.
Je spreidt op die manier de kosten."

Biej ons
in d'n Achterhook
'k Hadde eigenlijk 't plan umme d'r met uut te scheien. Met dat geschriefte in
't plat bedoel ik. 't Gewoon an een ander oaver doen. Zodat den zich elke wekke
rot zol motn prakkezeern umme wat op 't pepier te kriegen.
Maor jao, platpraoters bunt t'r nog wel zovölle te vinden. Maor platschrievers?
Ho maor. En die 't wel kan hef gin tied of hef gin zinne.

Dus 't dan helemaol uut de krante laotn? Da's meschien wel 't makkelijkste,
maor wiej raakt zo zuutjesan al heel wat kwiet wat altied zo vanzelfsprekkend
was. Dinge die vrogger heel gewoon wazzen bunt now olderwets of uut de tied.
Burenhulpe mo'j ow neet meer op velaotn want de meeste luu bunt te druk
met zichzelf. Olde luu an 't ende brengen is neet meer van dizze tied. Daor
he'w jao vepleeghuuze en zorgcentra veur. Dat leste is dan 't moderne woord
veur bejaordentehuus. 't Is 't zelfde maor de luu wilt neet meer bejaord of old
enuumd wodn.

Waor ziej nog een bosmiete, waor nog een koe met heurns en waor loopt t'r
nog hoender umme 't huus? Waor vin iej straks nog een kwatjen? Oh jao, now
nog genog. Maor a'j een paar jaor wieter bunt ok neet meer. Dan telle wiej as
Achterhookers ok neet meer met in 't grote Europa. Van alles wod t'r dan in
Brussel uuteprakkezeerd. Daor trekt ze zich now al niks an van de kritiek uut
Den Haag op de riante onkostenvegoeding van de luu in 't Europesche parle-
ment. Straks maak ze van 'n Achterhook nog een groot dierenpark met leeu-
wen en tijgers. Dan motte wiej allemaole verhuuzen, meschien wel nao Polen
of 'n ander land waor nog ruumte is.

Maor wat ze ons neet af kont nemmen is ons Achterhookse plat. Waoj ow met
kont redden van Köln tot an de Deense grenze. Daorumme blief wiej 't nog ef-
fen deurschrieven. Dan veleer iejluu 't ok neet. Wiej hopt dat 't ow goed mag
gaon in 't nieje jaor en dat t'r maor volle plat epraot mag wodn , biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

AUTOSCHADE

STELBEDRIJF

Verkoop/verhuJIBbnhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL./FAX (0573) 45 11 61

verdienen?
Contact betalen
vóór 8 januari

Op dit moment ^lildersbedrijf Berent-
sen & Bargeman ̂ pk bezig met het bin-
nenschilderwerk. Hiervoor geldt tot en
met 19 maart de zogenoemde winter-
schilderssubsidie. En of dit nog niet ge-
noeg is geven Berentsen & Bargeman op
het totale bedrag ook nog eens een kor-
ting van tien procent. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen met
schildersbedrijf Berentsen & Bargeman,
tel. (0575) 55 67 67, (0575) 55 11 53 of 06-
51 52 42 24.

Begin jaren '70 was rte
ooievaar bijna uit Nederland

verdwenen. Dankzij
Vogell>eschenning zijn er nu

weer vele honderden! +++
Lid worden?

Bel 0800-300 300 8

100/oar

Vogelbescherming

Beschermen helpt Helptuïriëe?

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVBSS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
vieux

UT€K VAM 2095
VOO* 1995

+ 10 ROCKS

BESSEN
JENEVER

UTERVAN 1695
VOOR 1595
+ 10 ROCKS

KRUIDENBITTER
70 CL VAM 1595

VOOR 1495
+ 10 ROCKf

VORDENS ROEM. BETAALBARE KWALITEIT

<\J ord en*

I w

Slijterij I S U P E R D E BOER|
Wilbert en Yvonne Grotenhuys ALTIJD op Z O E " M A A " H E T BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 16 januari 1999

JONGE JENEVER
UTERVAN 1995

VOOR 1895
i- 10 ROCKS

CITROEN
BRANDEWIJN

LITCR VAM 1595
VOOR 1495
+ 10 ROCKS

LITER VAM 1895
VOOR 1795
+ 10 ROCKS

ZACHT BORRELTJE 30%
LITER VAM 1795

VOOR 1695
t- 10 ROCKS



Slaapkamertapijt 'Aalst'
Groen, 400 breed op actionback
Van 89,- nu voor Op=OpprijsEIKEN EETHOEK

Eetkamertafel 140 x 85 cm.
met 2 laden. Van 1350,-voor

Bijpassende stoelen met gestoffeerde
zitting: in vele kleuren lever-
baar. Per stuk van 315,-voor

FAUTEUIL
In prachtig Old Saddle
leer, nu tijdelijk
van 1895,- voor

59.-
Projecttapijt 'Hatema'
400 breed, in blauw, antra of groen.
Geschikt voor alle vertrekken en
trappen Van 239,- nu Op=Opprijs 89.-

f595.-
Sfeervolle zithoek comfortabel geprijsd!

LEDIKANT op comforthoogte
90 x 200 cm

Actueel bankstel 2 + 2V 2 zits,
Eiken met stofbekleding in
diverse kleu ren leverbaar
Nu van 4295,* voor
Salontafel
Massief eiken. 120 x 70 cm. I/UT/l
Nu van 1195,- voor f IA? IA

Buffetkast
Fraafe kast in massief eiken met ve
bermiirnte door z'n praktische indeling,
fn div. houtkleuren leverbaar
Aftn. 143 x 201 x 47 cm
Nu van 3150,- voor

aar

2795.-

Tapijt 'Parade Lugano' 80% wol
Gesneden pool, rose, 400 breed
Van 340,- nu
Ook op 500 breed f Ofi
Van 425,- nu voor Op=Opprijs f 7O«™

Dekbedovertrekken
Diverse dessins. NU UITZOEKEN OQ95

eenpersoons vanaf A 7* "

tweepersoons vanaf T1 r •
JLQ95

lits-jumeaux vanaf w^« "

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
l

M A A K T

meubelen

MEER DAN 300 TAPIJTCOUPONNEN
IN 200,400 EN SOO CM BREED VAN i METER TOT 12 METER.
Meet snel uw kamer want uw maat is er vost bij!

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.')

tIXBND

|. W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M f N K H E T M O l E R B l U T H U I S

OPRUI A
Wij beginnen dit jaar EXÏ1RA

damesmodemerken: gerry weber,
seda, frankenwalder, essentio, apropos, raven!

herenmodemerken: new bondstreet, rosner voor mannen,
oxford melka, ledüb, state of art, peter van holland

NU MET KORTINGEN TOT WEL

deze week met extra hoge kortingen op
alle dames en heren jack's en jassen

Teuniüsen
Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

met het
op uw toekomst
partners in
pensioenen,
hypotheken
en
employee-
benefits

m

FINANCIËLE PLANNING

Kantoorvilla 'Celebes1

Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 300
Fax 0573-255 381

Mr. drs. B.H.J. de Regt
L J. Koetsier

Gecertificeerd Financieel Planners

WIJ WEHSEH U IH ALLE
W OPZICHTEN EEN

VOORSPOEDIG 1999

1/015
MEUBELSTOFFEERDERU

Nijverheidsweg 13
7221 CK Steenderen

HOBBYCURSUS
MEUBELSTOFFEREN

Maak uw eigen 'Footchair' 4 lesavonden
Maak uw eigen 'Fauteuil' 12 lesavonden

Start: begin februari
Aanmelding en informatie: (0575) 45 18 30



Informatieboekje SDVStichting Donorvoorlichten nu ook in beknopte versie

Vragen over orgaan- en
Stichting Donorvoorlichting (SDV)
heeft een nieuwe strooifolder ont-
wikkeld met de titel 'Het antwoord
op de meest gestelde vragen over or-
gaan- en weefseldonatie'. De beknop-
te folder bevat de meest gestelde vra-
gen met de antwoorden uit het uitge-
breide informatieboekje van de SDV.

Het doel van de folder is het vergemakke-
lijken van het maken van een weloverwo-
gen keuze om wel of niet donor te wor-
den. Het blijkt namelijk dat veel mensen
vragen hebben over orgaan- en weefsel-
donatie die het maken van een keuze in
de weg staan.
De SVD heeft in 1998 tot nu toe meer dan
180.000 telefonische en schriftelijke reac-
ties afgehandeld. Het informatieboekje
'De meest gestelde vragen over orgaan-
en weefseldonatie' is vanwege haar om-
vang geen strooi-artikel; in dit boekje
van 120 pagina's wordt in 18 hoofdstuk-
ken ingegaan op alle aspecten van dona-
tie voor transplantatie. Om toch op gro-
tere schaal inhoudelijke informatie te
kunnen verspreiden is de beknopte
strooifolder ontwikkeld.

PROCEDURES
Aan bod komen onder meer vragen over
wetenschappelijk onderzoek, procedu-
res, wettelijke regelingen en hersendood.
Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de
kenmerken van hersendood en de wijze
waarop deze wordt vastgesteld. Ook be-
handelt de folder de verschillende proce-
dures bij donatie van (vitale) organen en

weefseldonatie. Donatie van (vitale) orga-
nen is alleen mogelijk wanneer iemand
overlijdt op een intensive care-afdeling
in een ziekenhuis aan de gevolgen van
een onherstelbaar hersenletsel. Iemand
is dan hersendood. Donatie van één of
meer weefsels, zoals huid en hoornvlie-
en, is in principe altijd mogelijk, of ie-
mand thuis, in een ziekenhuis, een be-
jaardenhuis of een verpleeghuis over-
lijdt.

DONATIE EN DE WETENSCHAP
Verder worden in de folder vragen over
afscheid nemen en opbaren beantwoord,
zoals de vraag of het lichaam er na een
donatieprocedure nog toonbaar uit ziet.
Voorop staat dat de oveledene na donatie
gewoon opgebaard kan worden; het uit-
nemen van organen en/of weefsels ge-
beurt met grote zorgvuldigheid en met
respect voor de overledene en de nabe-
staanden.
De folder gaat tevens in op wetenschap-
pelijk onderzoek gericht op transplanta-
tie. Bovendien wordt het verschil uitge-
legd tussen orgaan- en weefseldonatie en
het lichaam ter beschikking van de we-
tenschap stellen.

VERSPREIDING FOLDER
De folder wordt verspreid als de bestaan-
de rode strooifolder 'Ja of nee donor?'
met blanco donorverklaring, die onder
meer is af te halen bij huisartsen, apo-
theken en ziekenhuizen. De folders zijn
ook aan te vragen bij de SDV, via tele-
foonnummer (035) 6834945. Ook het uit-

gebreide informatieboekje is nog steeds
bij de SDV te bestellen.

DONORREGISTRATIECAMPAGNE
Tijdens de donorregistratiecampagne
van het ministerie van VWS fungeerde
de SDV als centrale vraagbaak voor het
algemene publiek. Naast de materialen
die gebruikt zijn tijdens de donorregis-
tratiecampagne, beschikt de SDV onder
meer over folder- en voorlichtingsmate-
riaal waaronder het informatieboekje,
nieuwsbrieven en de folder 'Ja of nee do-
nor?' Daarnaast besteedt de SDV aan-
dacht aan de ontwikkeling van voorlich-
tingsprojecten gericht op specifieke doel-
groepen zoals het onderwijs en allochto-
nen.

PUBLIEKSVOORLICHTING
Met de verschillende voorlichtingsmid-
delen en -activiteiten verzorgt de SDV de
(dagelijkse) voorlichting aan het algeme-
ne publiek over alle aspecten van orgaan-
en weefseldonatie. De SDV beschikt over
speciaal lesmateriaal voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Er is ook voorlich-
tingsmateriaal beschikbaar in het Turks
en Marokkaans. Op verzoek verzorgt de
SDV ook lezingen en verleent medewer-
king aan acties van derden (free publiti-
ty). Daarnaast is er een tentoonstelling
die afhankelijk van de locatie op verzoek
kan worden geplaatst en een informatie
bestand voro op publieksbeurzen.
Voor inlichtingen en het aanvragen van
schriftelijk informatiemateriaal kunt u
contact opnemen met de SDV.

De Werkgroep van de afdeling Vor-
den van Amnesty International zal
ook in 1999 weer diverse activiteiten
ontplooien, waarbij aandacht wordt
gevraagd voor de rechten van de
mens. Deze week wordt gestart met
het bezorgen van brieven aan de
thuisschrijvers. Een van de brieven is
gericht aan de Chinese regering.

De Chinese regering executeert jaarlijks
meer mensen dan alle regeringen in de
wereld tesamen. Volgens Amnesty
International werd in 1997 aan 1876
mensen het doodvonnis voltrokken, ter-

wijl 3512 personeUtot de dood werden
veroordeeld. Aangezien slechts een deel
van deze gevallen bekend wordt ge-
maakt liggen de aantallen hoogstwaar-
schijnlijk veel hoger.

Alle statstieken over de doodstraf zijn
overigens staatsgeheim. Executies vin-
den meestal kort na uitspraak van het
doodvonnis plaats. Sommige terdoodver-
oordeelden krijgen echter twee jaar uit-
stelt. Zover bekend kregen in januari
1997 tussen de vijftien en 71 mensen een
dergelijk uitstel. De komende maand
kan hun vonnis dus worden omgezet in

levenslange gevangenisstraf, of worden
zij alsnog terecht gesteld. In de brief
wordt gepleit voor omzet^fcj van deze
doodvonnissen (voor zoveff>ekend bij
naam genoemd). De doodstraf wordt
principieel van de hand gewezen omdat
het een onmenselijke straf is en een
schending van het fundan^ntele recht
op leven. ^^
Overigens heeft de werkgroep Vorden tij-
dens de onlangs gehouden Kerstmarkt
100 brieven en kaarten geschreven aan
de regering van de Filippijnen waar di-
verse politieke moorden zijn gepleegd en
veel mensen zijn 'verdwenen'! Daarnaast
zijn er diverse bezoekers geweest die
brieven mee naar huis hebben genomen
om ze alsnog zelf te versturen.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Waarom toch...
In het Contact van vorige week heeft u
kunnen lezen dat opnieuw lampjes uit
de kerstbomen zijn vernield.

Al jaren staat Vorden in de verre regio be-
kend om de fraaie verlichting. Ruim 200
kerstbomen maar ook een kerstklok en
een grote kerstboom voor de dorpskerk
geven een sfeervol aanzien aan het dorp.

De leden van de Vordense Ondernemers
Vereniging steken elk jaar veel geld en
moeite in het creeëren van een gezellige
sfeer in het dorp. We willen dat graag zo
houden.

We verbazen er ons echter dit jaar over
dat alleen al in het eerste weekend bijna
500 lampjes zo maar zijn verdwenen.
We verbazen er ons over dat veel snoe-
ren, waaronder één van bijna 25 meter
zo maar zijn verdwenen.
We verbazen er ons over dat elke avond,
elke nacht opnieuw er lampjes uitge-
draaid en kapot gesmeten worden.
En wij vragen ons af waar dat eigenlijk
goed voor is.

Niet alleen neemt de kans op kortslui-
ting toe en glas op de grond is nou ook
niet echt fijn, maar zo'n afgetakelde
kerstboom is nou ook niet echt een fraai
gezicht.

Wie doen dat en waarom? We zouden zo
graag willen dat het normaal gevonden
wordt dat hetgeen een ander heeft ge-
plaatst en mooi vindt, datje daar vanaf
blijft en zeker niet vernielt. Praat er eens
met elkaar over in het gezin.
Laten we wat mooi is, mooi houden.

H. Sueters-Sessink,
voorzitter VOV

V o c l b a l

Programma zondag 10 januari
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ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GELEDEN

'ALS ZE WILLEN VALLEN, GRIJP JE ZE BIJ HET ACHTERWERK'

Dienekemeuje zou binnenkort 60 jaar
worden en de baas - zo noemde ze haar
man - had verordonneerd dat zijn
vrouw meer het pad tussen de benen
moest hebben. Nou zat Dienekemeuje
niet hele dagen achter het glas in de
keuken. Ze deed ook vaak wat in het
höfken achter het huis, maar veel ver-
der dan zondags een keer naar de kerk
in het dorp en elke week met een korfje
eieren naar winkelier Bollen op de
Nieuwstad, die ook handelde in eieren
en kippenvoer, kwam ze niet.
Dienekemeuje kon niet fietsen. Dat
konden meer vrouwspersonen van haar
leeftijd in Vorden niet, maar de laatste
jaren leerde de een na de ander het. De
fietsenmakers Barink van de
Nieuwstad, Kuypers tegenover de grote
kerk en Bervo bij de kleine kerk aan de
Zutphenseweg, spoorden de mensen
aan fietsen te leren. Met een fiets kom
je veel beter uit de voeten, zeiden ze.
Haast iedereen in Vorden kende het al.

De drie fietsenmakers - ze lieten zich
officieel rijwielherstellers noemen -
hadden elk twee of drie fietsen in de
etalage staan. Bervo (Groot Enzerink
heette hij in het echt) verkocht Empo-
fietsen en Bervo-rijwielen. Bervo-fïetsen
kwamen ook van de Empo-fabriek maar
daar stond de eigen (handels-)naam van
Bervo op.
Dienekemeuje zou een fiets van Barink
hebben. Ze zag er tegenop dat de baas
haar het rijden wilde hebben. "Barink
heeft je voorgepraat datje mij het fiet-
sen moet brengen", zei ze.
Om straks het volle profijt van het ver-
jaardagscadeau te hebben, moest Diene-
kemeuje eerst fietsen leren. Voor de
mensen uit het dorp waren daar goede
gelegenheden voor. De klanten van
Barink en Bervo deden het op een stuk
van de Deldenseweg vanaf de hoek met
de Hengeloseweg, waar eerst klompen-
maker Stoltenborg en later winkelier
Remmers woonde tot je richting Delden

over de brug was en dan nog een goede
honderd meter. Daar kon je dan rechts-
af slaan een zandweg in.
De baas zei tegen Dienekemeuje: "Doar
kun i'j de rechterarm afdreajen en 't
zand ingaon, maor dat mo'j neet doon".
Om het te leren kreeg Dienekemeuje
drie keer in de week een poosje een
tweedehands fiets van Barink. Een paar
jongens van de Nieuwstad, van eenjaar
of dertien, veertien, hielpen Barink bij
het leren fietsen van zijn klanten. Dat
leverde vijf cent per uur op.
Je loopt er op een draf naast, zei Barink
en als ze willen vallen, grijp je ze bij het
achterwerk. Dat kan ik als ordentelijke
fietsenmaker niet doen, maar jongens
kunnen dat wel.
Zo is Dienekemeuje keer op keer met
een of twee jongens naar de Delden-
seweg gegaan. Fietsen leren. Veel ver-
keer was er niet nadat 's morgens de
melkrijders van de boterfabriek terug
waren.

Het wilde niet erg vlotten met het leren
fietsen. De jongens op de Nieuwstad
praatten er onder elkaar wel eens over.
Jan Florijn van de smid had ook al een
keer geholpen, maar ook hij kon Diene-
kemeuje niet goed aan de gang krijgen.
Ze durft niet goed, zei Jan.

Een paar weken later moest Barink bij
Florijn in de smederij zijn. Je helpt ook
wel eens bij het fietsen leren, zei Barink
tegen Jan Florijn. Mooi werk, zei Jan,
maar met Dienekemeuje wil het niet
lukken. Ik moet haar keer op keer bij
het achterwerk grijpen.
Zou ze het ooit leren? vroeg Barink.
Ik weet het niet, zei Jan. Het is toch zo'n
aardige vrouw.
Ik heb er een zwaar hoofd in, in het fiet-
sen.
Maar bellen dat ze kan. Bellen!

GJ. BREUKER



RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekhersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken
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Kantoorvilla 'Celebes'
Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 307
Fax 0573-255 381

OPZICHTEN EEN
VOORSPOEDIG 1999

ACCOUNTANTS en
BELASTINGADVISEURS

>«£•^^^n

KORTINGSBON
f 5J«^ korting op het inschrijfgeld t/m 21-1-1999

Al 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland

Beheer

'Slank-klup'
f Q°°• ^« p.w.
Inschrijfgeld: f 29,95

m Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar:

Laren '(Kruispunt di. 18.30uur (0573) 401342
Vorden Dorpscentrum di. 18.30 uur (0314) 360605
Ruurio Café De Keizerskroon do. 18.45 uur (0573) 556343
Zelhem Cult. Centr. De Brink ma. 19.00 uur (0314) 34 45 57
Zutphen De Kolam (voorheen do. 18.30 uur (0575) 513824

CJV de Paardewal)

b.g.g. van onze leidsters tel. (0547) 29 20 65

mode voor
het héle gezin

^V

fashion

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

Wij beginnen hef «•»•»• i«"r meteen

au25-50
^^^^ ^~^^^^^^^^^

PIKT

«» voorspoedig 1999.
Loop even binnen, want het loont nu zeker de moeite.

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

Aanvullende wijziging
kleinverbruikerstarief per

i januari 1999.

WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE

In week 51 van 1998 stond er in deze krant

een overzicht met de gasprijzen per i januari

1999. "gamog is na deze publicatie geïnfor-

meerd over het feit dat de brandstoffenbelasting

verhoogd wordt

Per i januari 1999 wordt de brandstoffenbelasting

verhoogd met 0,045 cent (OK!.

BTW) per m3 tot 2,200 cent (exd. BTW) per m3.

De kleinverbruikerstarieven worden overeenkomstig

aangepast

Eén en al energie.

L !

Di
grote voordeelactie n

snoeien van tuinen, houtwallen, beplantings-
singels, bomen, enz.

f 100,- korting per man per dag >
(min. 2 mandagen werk en geldig tot en met jjj
februari 1999).

Deze korting geldt alleen voor bovenstaande
werkzaamheden.

Uitgevoerd door vakbekwame hoveniers met H
moderne gereedschappen en machines. m

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575) 462619
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Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565, VOOr 2795,-
van 4495,- voor 2695,-
Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295, VOOr 1995,-

Schuifdeurkast
in alpinewit, incl. facetspiegel
185 breed, 230 hoog
van 3995,- VOOr 2695,-

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,- VOOr 2295,-
idem in alpinewit voor 2150,-

Roomwit met beuken schuifdeurkast
200 breed, 220 hoog, incl. halogeenverlichting
van 1760,- voor 1595,-

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem, 90/200cm
Milïieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 695,-

Metalen bed met rieten hoofd- en voeteneind
incl. 2 nachtkastjes 160/200 cm
van 1995,- VOOr 1495,-

Fraaie MOF slaapkamer
auberginekleurig 160/200 cm
van 1895,- VOOr 595,-

Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495, VOOF 1695,-

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295, VOOf 695,-

A Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes ook leverbaar in
160/200, 180/200 cm
140/200 van 1695,- VOOr 1395,-
3-deurs kast van 2995,- VOOf 2695,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- voor 2295,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645,- voor 2495,-

Slaapkamer in zt^Bmef beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

Stalen ledikanten met versterkte spiraal
90/200 cm in wit of zwart

vanaf 299,-
Blank houten ledikanten
90/200 cm gelakt vanaf 279,-

MDF ledikant
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- VOOr 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel + blauw massief grenen
90/200 cm nu 695,-

Scandinavisch ledikant
massief grenen met laden
van 1195, voor 795,-

1 persoons boxspring
met bijpassende pocketvering matras
afm. 90/200
van 1295,- voor 995.-
Ook in andere maten leverbaar

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- voor 3995,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- VOOr 4995,-

Vouw bed
met wielen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- voor 269,-

Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen en
automatisch uitklapbare poten, incl polyether
matras 80/200 cm

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Compleet met 2 polyether
matrassen, eenzijdig afgedekt met wol 5 jaar
garantie, 80/190 cm
van 1395,- VOOr 995,-
Ook leverbaar in 90/200

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet nu 1149,-

Sierlijk stalen ledikant
2-persoons in Sandstone kleur incl. handverstel-
bare spiraal
140/200 cm.

nu 1195,-
ook leverbaar in 160/200 en 90/200 cm

BEDSHOP DE DUIF

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie
80/190 van 259,-
70/200 van 289,-
80/200 van 299,-
90/190 van 299,-
90/200 van 319,-
90/210 van 339,-
90/220 van 369,-
120/190 van 389,-
130/190 van 419,-
140/200 van 479,-
160/200 van 559,-
180/200 van 639,-

VOOr 199,-
VOOr 229,-
VOOr 239,-
VOOr 239,-
VOOr 249,-
VOOr 279,-
VOOr 329,-
VOOr 299,-
voor 329,-
VOOr 379,-
VOOr 429,-
VOOr 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca.19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/190 van 329,-
90/200 van 369,-
140/200 van 639,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

voor 229,-
voor 259,-
voor 259,-
voor 289,-
voor 459,-

HOP"»'
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Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- voor 549,-
80/200 van soo,- voor 549,-
90/190 van 895,- VOOr 599,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- voor 699,-
140/200 van 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOr 595,-
80/200 van 799,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-
Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen,
Leverbaar in alle maten.

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