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op Hackfort
Op zaterdagmiddag 24 januari houdt
de Vereniging Natuurmonumenten
een winterwandeling over het land-
goed Hackfort.

Vertrek is vanaf de watermolen op het
voorplein van kasteel Hackfort, aan de
Baakseweg 8 te Vorden. De wandeling
wordt geleid door medewerkers van
Natuurmonumenten en duurt ruim
twee uur.
Het is aan te raden kleding aan te passen
van het weer en goede wandelschoenen
te dragen.

nuair haar 10-jarig bestaan. Ze doet dit
met een feestelijke middag in de grote
zaal van De Wehme. Alle leden, aspi-
rant-leden en genodigden zijn van har-
te welkom.

W E E K E N D D I E N S T E N

Oud-Vorden

Zangdienst
Op zondagavond 18 januari is er in de
NH Kerk in Wichmond een zangdienst
met als thema "Op weg" . Mevrouw
Truus Simons uit Zwolle verzorgt de
overdenking en zal ook zelf een lied
zingen. Verder werken aan deze dienst
Anja Schieven (fluit), Jan Schieven
(trompet) en organiste mevrouw J.
Brouwer riiee.

PCOB
De Protestant Christelijke Ouderen-
bond in Vorden viert op dinsdag 20 ja-

De niejaorsvisite van de oudheidkundi-
ge vereniging "Oud-Vorden" afgelopen
woensdag in het "Pantoffeltje mocht
zich in een goede belangstelling ver-
heugen. De gast van deze avond, de
heer W. Smeitink uit Hengelo (Gld),
wist met zijn verhalen in het "plat" de
zaal uitstekend te vermaken.
Daartussendoor werden de aanwezi-
gen verrast met door de eigen leden ge-
bakken oliebollen en nieuwjaarsrolle-
tjes. De voorzitter sprak aan het begin
van de avond zijn waardering uit voor
de redactie van de "Midwinterpraot".
Deze waardering was er ook voor druk-
kerij Weevers die het technische ge-
deelte in heel korte tijd goed wist te
verzorgen.
De "Midwinterpraot" bevat onder ande-
re artikelen over het Armenfonds in
Vorden in de eerste helft van deze
eeuw, de no's van de eerste auto's in
Vorden en Min eigenaren en de reis
van de hee^p. Koop naar Nederlands
Indie vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Al met al een lezenswaardige uitgave
waarvan nog enkele exemplaren te
koop zijn bij boekhandel Loga.

Touwtrekvereniging diflk bezig
met programma 40 jarig bestaan
De Touwtrekvereniging "Vorden"
bestaat medio 1998 veertig jaar. In
verband met dit jubileum wordt er
op zaterdag 5 juni in cafe-restau-
rant 't Wapen van 't Medler een re-
ceptie gehouden. Voorzitter G. W.
Barink maakte bekend dat dit jaar
getracht zal worden om de touw-
treksport in Vorden in al zijn facet-
ten te promoten.

Zo worden op 7 maart in de sporthal 't
Jebbink de open Vordense kampioen-
schappen gehouden voor zowel senio-
ren als jeugd. Ook wordt op een nog
nader te bepalen datum het kampioen-
schap "De sterkste man van Vorden" ge-
organiseerd alsmede kampioenschap-
pen touwtrekken voor de Vordense
scholen. Daarnaast is er een kampioen-
schap van Vorden voor verenigingen,
buurten en bedrijven.

Verder vinden op 7 juni op het com-
plex van de T.T. Vorden de Oostelijke
kampioenschappen plaats. Verder
houdt de vereniging een reunie voor
oud leden, terwijl een fotocommissie
zich binnenkort gaat bezig houden
met fotomateriaal uit het verleden en
het heden.

Het bestuur van T.T. Vorden zal er vol-
gens Barink alles aan doen om de
plaatselijke bevolking "warm" te krij-
gen voor al deze evenementen. Overi-
gens was 1997 een goed jaar voor de
vereniging. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de Vordense touwtrek-
sport werd in competitieverband niet
uitgekomen in de klasse 640 kg. De
touwtrekkers waren namelijk te zwaar
en kwamen nu voor het eerst uit in de
klasse 680 kg en behaalden een ver-
dienstelijke derde plaats.

Gebedsdienst voor de eenheid
Aanstaande zaterdagavond 17 januari is er in de Christus Koningkerk aan
het Jebbink een gebedsdienst voor de eenheid van de christenen.

Dit in het kader van de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid, die wereldwijd
wordt gehouden. In 1998 is het maar liefst negentig jaar geleden dat deze week
van gebed werd ingesteld en is een van de belangrijkste oecumenische aktiviteiten
in de wereld geworden.
Voorganger in deze Raad van Kerken-dienst is ds. H. Westerink en er is muzikale
medewerking van het Vordens Dameskoor o.l.v. dhr. P. Rouwern. Verder zullen le-
den van de liturgische commissie van de Raad van Kerken aan de dienst meewer-
ken, die samen met ds. Westerink de dienst hebben voorbereid.
Het thema van de dienst is: "de Geest komt onze zwakheid te hulp" n.a.v.
Romeinen 8 verst 26.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie of thee. De
Raad van Kerken nodigt een ieder van harte uit.

Het aanvangstijdstip van deze dienst is een halfuur eerder dan in het Kerkblad
staat vermeld. DUS 18.30 UUR.

Hervormde kerk Vorden
Zaterdag 17 januari 18.30 uur ds. H. Westerink,
Gebedsdienst in de Chr. Koningkerk, m.in.v. het
Vordens Dameskoor
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. M. Beit ier , H.A.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. J. Bouwmeester,
Usselo, Maaltijd van de Heer; 19.30 uur mw. T.
Simons-van Convoorden, zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zaterdag 17 januari 18.30 uur ds. H. Westerink,
Gebedsdienst in de Chr. Koningkerk, m.m.v. het
Vordens Dameskoor.
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. J. Pasveer,
Warnsveld; 19.00 uur dhr. R. Reinders, Neede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 17januari 18.30 uur Viering Raad van
Kerken, Week van de gebeden, m.m.v. Vordens
Dameskoor.
Zondag 18 januari 10.00 Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 17 januari 17.00 uur Woord en Comnui-
niedienst.
Zondag 18 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
18-19 januari pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel.
(0575)494221.

Tandarts
>rden, tel. (0575) 5517-18 januari WA. Houtma^tor

22 53. Spreekuur voor spo^Btvallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Huisarts 17-18 januari dr. Dagevos, het
Vaarwel k 1. tel. 55 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 u u r e n van
17.00-17.30 uur. U kunt d^fcpbellen (zonder af-
spraak) komen èf een drUpnde v i s i t e aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel.(0575)592592.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur . PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nach t ) .
A l a r m n u m m e r 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij . 8.00 tot 10.00 uu r , a l leen t e k-Io-
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op afspraak .
I e l . (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg , k ru i swerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
090O-8806 ( 2 0 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor llnmTrr/ili'gmg 24 uur per dag, tel. (0575)
51 6463.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53105:5.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246.

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

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Nieuwstad
32. Info 553348.

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragu-r, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. te l . (0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres te l . 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel.(026)3599999.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingsti jden: ma. 13.30-16.00 uur ; di.-wo.-do.
10.00-12.30 u u r ; vrij . 9.30-17.30 uur ; zat. 10.30-
13.30 uur.

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. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 552537. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 u u r, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55.34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalannering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Cent rak' Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Oostenrijkse speciaütetienweek
Ganz gemüttlich

DEZE WEEK

SALZBURGER VLAAI
een heerlijke kersen bavaroise

95
dit weekend voor maar f 14,!

APFELSTRUDEL
goed gevuld met appel en room,

met of zonder slagroom
f l 75al l,

BAUERN BROT DAS
SMECKT

lekker stevig gevuld brood

. f 3,75

••••••••••••••<

KAISER BROTCHEN
SEHRBILLIG

dit weekend 10 voor 14,50

SACHER SCHNITT

f Q95
nu l o,

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

REEPJESVLEES - FESTIVAL
5 soorten reepjesvlees 750 gram f 9,95
+ bakje aardappelschijfjes GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

T ROOKWORST halve prijs

500 gram zuurkool GRATIS

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gezouten vet spek
500 gram f 3,75

Balkenbrij
1 kilo f 6,95

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f l,~

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 1O,—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram F 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 speklappen +
4 vlindervinken

samen f9,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

00

DE GROENTESPECIAALZAAK WAAR ALLES
WORDT GEMAAKT IN EIGEN SNIJKEUKEN.
DUS VERSER EN LEKKERDER.

Verse Sperziebonen
50° Qram 51 ö

Salustiana's
niet zomaar een
groente winkel . . . voor hand en pers 15 voor

98

ZOETE BLAUWE
KAAPSE DRUIVEN

498
•

IJSBERGSLA

198
•

FLORIDA RODE
GRAPEFRUIT

5•
98

Panklare

HUTSPOT
+ STAMPERCHEQUE

QA
^^ ̂ ^

500 gram

SMULPAAP
SALADE

249
•

2 maanden lang sparen voor GRATIS OVENSCHALEN
Bij f 10,- besteding ontvangt u al een STAMPER CHEQUE

Aanbiedingen geldig van ma. 12 jan. t/m zat. 17 jan.

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

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

iiitT wordt
: TI feest

tt m £* fm f%

schilder
s geweest.

De schilder maakt uw huis 'n feest om in te wonen. Want de schilder combineert de modernste tech-
nieken met de perfecte ondergrondbehandeling. Zodat uw kostbaarste bezit niet alleen wordt ver-
fraaid maar ook degelijk wordt beschermd. Daarbij adviseert de schilder u vakkundig waar het gaat
om stijlvolle kleurcombinaties. En voor behang- en binnenschilderwerk geeft de schilder u ook nog een
fraaie winterpremie!

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

S C H l LD E B E D R l J F

Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrjf- glas in lood atelier

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

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.

• Moeders opgelet, dit is de
oplossing voor carnaval. Ver-
kleedkleren te huur voor
groot en klein. Joke Spruk-
kelhorst, Het Stroo 21, Vorden,
(0575) 55 21 38

• Te koop: gekloofd open
haardhout. Tel. (0573) 45 26
41

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 x per 2 weken.
Tel. 55 65 05

• Te koop: antieke kamer-
kast klein model. Vraagprijs
f 995,-. Tel. 55 43 68 Vorden

• A.s. zondag 18 januari gro-
te bingo Café-rest. d'n Olde
Kriet, tel. 44 1285

• Via deze advertentie willen
wij diegene bedanken die on-
ze hond in de nacht van 1 op
2 januari naar het dierente-
huis 'De Bronsbergen' heeft
gebracht. Belt u even? Tel.
(0575) 44 14 45

• Te koop: drachtige witte
geiten. Groot Windenberg,
Vorden, tel. (0575) 55 64 61 /
55 67 92

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; rode, witte,
savoye-, bloem- en boeren-
kool en spruitjes; winter-
wortelen, knolrapen, prei
en uiten; voerwortelen. A.
Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Judo introductielessen in
Vorden maandag 19 januari,
26 januari en 2 februari van
15.50 tot 18.30 uur in sporthal
't Jebbink. Info (0575) 55 27
42 of (0543) 47 67 61 o.l.v.
rijkserkende en gediplomeer-
de leraar

• Verhuisd: mevr. J.H.
Norde-van Ark van Hoetink-
hof 50 naar: De Delle 7, 7251
AJ Vorden, tel. 55 29 50

• Te koop: elektrische kook-
plaat (4-pits), 54 cm, Pel-
grim, kleur wit. Wegens over-
compleet f 200,-. Na 18.00
uur (0575) 55 41 70

• CCK. Gelieve geen hout
meer te bezorgen bij Paas-
vuur in de Kranenburg we-
gens voldoende aanbod. Har-
telijk dank

• Ik ben een meisje van 17
jaar en zoek werk voor de
zaterdag. (0575) 44 19 41

• Te koop: broeiramen +
stenen bak, uitneembaar.
Rieten matten. Tel. (0575) 52
2993

• Gezocht: 'poetsadressen'.
Tel. 55 31 92

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



Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter.

Margo

is geboren op 7 januari 1998.

Gertie Oldenhave en
Annemarie
Oldenhave-de Gelder

Berend van Hackfortweg 5
7251 XB Vorden
(0575) 55 28 41

Eindelijk is het zover dat wij u
laten horen: er is bij ons een
dochter geboren

NAOMI ANNELORE
SOPHIA

Naomi
8 januari 1998

Zij weegt 3400 gram en is 53
cm lang.

Carolus en Esther
Span

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo
Tel. (0573) 45 36 76

Peter: Frank Sessink
Meter: Marijke Benne

Als u beschuit met muisjes wilt
komen eten, laat het ons dan
even weten

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Steven
HENK EVERT

Broertje van Marthe
en Anne

Jan Blom en
Erna Blom-Snoeijink

8 januari 1998
Brinkerhof 94
7251 WP Vorden

Nog maar net op de wereld,
nog maar net een klein leven,
nog van alles te leren
en al zoveel te geven ...

Dolblij zijn wij met onze zoon
en broertje

Glenn

11 januari 1998

Silvia van Onna en
Ronald Dekkers
John

Het Stroo 6
7251 VB Vorden

Rustuurtjes van 12.30 tot 15.00
uuren na 22.00 uur

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
15 januari

Kantine
De Ark

aanvang: 20.00 uur

G.J. Wullink
en
G. Wullink-Boven schutte

Op woensdag 21 januari a.s. hopen
wij samen met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijks-
feest te vieren.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 19.30 tot 22.00 uur in bo-
dega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

| Januari 1998
j| Berend van Hackfortweg 41

7251 XB Vorden l

Met hoop op een, door Gods liefde, toekomst zon-
der grenzen is gestorven mijn echtgenoot en
vriend, onze pap en opa

IDS THEUNIS BOOTSMA

* Akkrum 18-03-1934 f Vorden 11T01-1998

Vorden: Lieneke van Ruller

Amsterdam: Manneke

Israël: Hilde en Oved
Yam, Pelle en Shin

Arnhem: Jetske

Haarlem: Antke en Michael

Correspondentie-adres:
Beatrixlaan 28
7251 AN Vorden

Afscheid nemen van Ids kan thuis op donderdag
15 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

De dienst zal zijn op vrijdag 16 januari, aanvang
13.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg 11 in Vorde^^
Aansluitend zal Ids w^^en begraven om plm.
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats in
Vorden.

Na de begrafenis is er ruimte voor ontmoeting in
het Dorpscentrum, RaadJauisstraat 6 te Vorden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta 1?
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Gun uzelf een plezier

LEER BRIDGEN!!!

De gezamenlijke Vordense bridgeclubs

BC Vorden (maandagavond)

BC 'B.Z.R. Vorden1 (woensdagmiddag)

bieden u een gratis
beginnerscursus
+ 4 weken proefspelen
en willen u daarna gaarne als lid
noteren!

Inlichtingen en aanmeldingen vóór 31 januari 1998 bij

Nel Hendriks, telefoon 55 24 86

De vierde kunt
afvinken

diverse soorten gratis

boerenmetworst,
palingworst, schou-
derham, 100 gr. per
soort samen voor

shoarmavlees,
500 gr., 5 broodjes en
150 gr. saus ^-zzi

sellerysalade,
WO gr.

hachee,

9
baconburger
per stuk
gebraden boeren-,
gehakt, WO gram

Keurslager

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

tot wel

bij de 'Woonwinkel van Warnsveld'
Wij halen de bezem erdoor:

60% korting
op diverse artikelen uit ons gehele assortiment.
Teveel om op te noemen.
De opruiming begint 5 januari

Op alle artikelen die vallen buiten de opruiming

geven wij de hele maand januari 1O°/O kOftincj

n n interieuradviseur
m>mlm^i> ® _ ̂

9&^?W) <iP^? Warnsveld

de woonwinkel van Warnsveld' Tel (0575) 52 61 32

Als beste uit de test van 30+ gekomen:
MILNER 30+ KAAS nuSOOgram

DELICATEUR

BELEGEN KAAS
kilo

VERS GESNEDEN

FRISEÉ SLAMIX
per zakje 200 gram

UIT EIGEN SNIJKEUKEN:

SALADE VAN HET HUIS
200 gram

10f98

1f99

2f49

BLANKE WITLOF
kilo

GOUDGELE CHIQUITA

BANANEN
kilo

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

BOERENMETWORSTJE
per stuk 3,98 3 stuks 9,98
(aanbiedingen geldig t/m zaterdag 17 januari)

1f98

1,98

Maandag 19 en dinsdag 20 januari

OVERHEERLIJKE SALUSTIANA'S
hand/perssinaasappelen, 20 stuks voor

BOERENKOOL vers gesneden, 250 gram

5,95
1,39

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 08.30-12.30 / 13.30-18.00 uur;
vrijdag 08.30- 12.30 /13.30-20.00 uur; zaterdag 08.30-16.00 uur

Zutphenseweg 1a, Vorden, telefoon (0575) 55 18 85
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Wefbon gemeente; (0575) 55:74: 74.:

• Openingstijden Gemeentehuis., ; l ; ;
maandag tot en wet vrijdag van
8.30 tot 12.00 mr > ; : ; ;
woensdagmiddag van 14.00 tor 1700 uur:

M AvQndopensU'llingafd, bestuur : ;
omierdeerfrurgemiken op de dinsdagavon-
den dat er madswrga4eringen zijn van
18.iK20.00 wwr]z

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester E/.C. Kamerling;
t#a#n^agmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens afspraak,

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot W.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10,00 tot 1100 uur
m volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch maken
ïnj de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter mzügeliggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woetisdag van 13.30 tot 1730 uur,
doTidcrdüg 'van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur.

ET VERWIJDEREN VAN ASBEST

U wilt sloopwerkzaamheden verrichten, waarbij sprake is van het verwijderen van as-
best(houdend) materiaal. Voor die werkzaamheden gelden sinds 18 juni 1994 specia-
le regels, welke zijn vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke
Bouwverordening. In grote lijnen komt het er op neer, dat niet-gecertificeerde bedrij-
ven nooit zelf asbest mogen verwijderen. Particulieren mogen dat in bepaalde ge-
vallen en onder bepaal de voorwaarden wel.

Zelf slopen of uitbesteden?
Onderzoek heeft aangetoond dat het slopen van sommige asbesthoudende materia-
len slechts een beperkt risico oplevert. Deze materialen mogen particulieren daar-
om, met inachtneming van de voorschriften, zelf slopen. Het betreft:
- asbesthoudende vinylvloertegels die vastgelijmd zijn;
- asbesthoudend vloerzeil dat vastgelijmd is;
- materiaal dat hechtgebonden asbest bevat, vastgeschroe^K en binnen is toege-

past;
- materiaal dat hechtgebonden asbest bevat, vastgeschroefd is, buiten is toegepast

en waarvan het oppervlak niet meer dan 35m2 is.

Toch is het de vraag of zelf slopen altijd wel verstandig is. Bijvoorbeeld als het te ver-
wijderen asbestmateriaal versleten is, als het gaat om losgeb^^en asbest of als er ge-
vaarlijke capriolen moeten worden uitgehaald bij het beklirmnen van een dak met
asbestgolfplaten.
Het slopen van andere asbesthoudende materialen, dan de bovengenoemde, is zo ge-
vaarlijk, dat in dat geval een deskundig asbestverwijderingsbedrij f ingeschakeld moet
worden.

Verplichtingen voorde houder van een sloopvergunning bij uitbesteding
van asbestverwijdering.
De houder van een sloopvergunning moet zich aan de onderstaande procedure hou-
den.
De vergunninghouder:
- laat het verwijderen van asbest door een deskundig asbestverwijderend bedrijf uit-

vocren;
- geeft dit deskundige bedrijf een afschrift van de sloopvergunning en van het on-

derzoeks rapport of van een ander schriftelijk stuk, waaruit blijkt waar het asbest
zich bevindt;

- meldt, voordat het asbest wordt verwijderd, de werkzaamheden bij de
Arbeidsinspectie Oost Postbus 9018 6800 DX Arnhem, tel. 026-3229177) inclusief
het aanvangstijdstip en de naam van het uitvoerend bedrijf;

- zorgt ervoor, dat het asbesthoudend afval binnen de eventueel in de sloopvergun-
ning gestelde termijn afgevoerd wordt.

Zelf afvoeren van asbesthoudend afval
Asbesthoudend afval moet apart gehouden worden van overig huisvuil.
Asbesthoudend afval moet luchtdicht verpakt worden in kunststof van een degelijke
kwaliteit (dikte minimaal 0,2 mm) en voorzien zijn van een sticker met het opschrift
'voorzichtig: bevat asbest'. Maak gesloopte asbesthoudende materialen nooit kleiner.
Voor groot asbesthoudend afval bestaat speciaal verpakkingsmateriaal.
De pakketten verpakt asbest op pallets mogen niet zwaarder zijn dan l ton.
Het asbest kan alleen op woensdag van 8.30-12.00 uur en van 12.30-15.30 uur worden
aangeboden op de stortplaats "Armhoede" te Lochem. (tel. 0573-256825).

Deskundige asbestverwij deraars in de regio zijn o.a.
Dusseldorp
Ponstein
Pongers
Pongers
Bedrij fsvercniging
Enzerink Sloopwerken
Prinsen Slopersbedrij f
Bergevoet Sloopwerken
Koerntjes vof
Nijhuis Bouw
Penterman vof
Rijssenseweg Gebouwen Sloperij
Schoonmaakbedrijf "Glans"

Lichtenvoorde
Twello
Rijssen
Markelo
Almen
Hengelo
Bredevoort Aalten
Doetinchem
Lichtenvoorde
Rijssen
Eibergen
Rijssen
Eefde

tel. 0544-395555
tel. 0571-273633
tel. 0548-540404
tel. 0547-352141
tel. 0575-01677
tel. 0575467474
tel. 0543451443
tel. 0314-334140
tel. 0544-372127
tel. 0548-535445
tel. 0545471606
tel. 0548-512298
tel. 0575-546965

VONDOPENSTELLING

De afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, is op dinsdag 27 januari 1998 van 18.30
tot 20.00 uur geopende voor alle lokethandelingen.

De volgende avondopenstelling is op dinsdag 24 februari 1998.

OORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN "BUNGALOWPARK
MOSSELSEWEG".

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 15 ja-
nuari tot en met 11 februari 1998 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het
bestemmingsplan "Bungalowpark Mosselseweg".

Het plan wijzigt de geldende bestemming ter plaatse voor kampeerdoeleinden in een
(nader uit te werken) bestemming voor maximaal 31 recreatiebungalows. Tevens
wordt de geldende agrarische bestemming voor de aanwezige boerderij omgezet in
een bestemming voor burgerwoondoeleinden.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze over de plannen (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdag-
morgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur)
over de plannen van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening.

OUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Zelledijk3
Vorden

Reeoordweg 2
Vorden

Eikenlaan 22
Vorden

Reeoordweg 2
Vorden

aanvrager

G.H. Bloemendaal

inhoud

herbouwen
machineberging

datum ontvangst

06-01-98

Beheersstichting Urtica bouwen fietsenstalling 06-01-98

Stichting Samenwer- bouwen oefenruimte 06-01-98
kingsschool Kranenburg
en omstreken

Beheersstichting Urtica bouwen zadelkamer/ 07-01-98
olie-opslag

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

Deze bedrijven zijn allemaal gecertificeerd volgens KOMO-certificering per l maart
1996.

'l NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1998

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is

van hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermel-
den.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw be-
zit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan "geen"
in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19
(handtekening)

Ob qo J f.'j G lorfiir.LTi L



ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 5 januari 1998:

BOUWVERGUNNINGEN
plaats
Zutphenseweg 15

KAPVERGUNNINGEN
plaats
Waarlerweg 6

Hertog K. v.Gelreweg 2a

Mosselseweg
(sectie D, nr. 2184)

Eikenlaan 22
(basisschool De Kraanvogel)

aanvrager
Barendsen Vorden B.V.

aanvrager
H. Derksen

H. Barendsen

J. Berenpas

inhoud
uitbreiden bedrijfsruim
te

inhoud
vellen l berk

vellen 2 dennen

vellen l eik en herplant-
plicht l eik

Stichting Samenwerkings-
school Kranenburg rooien 8 berken, 4 elzen,

22 stuks bosplantsoen
en verplanten l linde

OVERIGE VERGUNNINGEN
plaats aanvrager
marktterrein T.P. Hoang

Whitmundi Wichmond N.H. gemeente

inhoud
standplaats verkoop
Vietnamese loempia's

bazar op 24 april 1998.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

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 16 januari tot en met 12 februari 1998 ter inzage: een melding (artikel 8.19, lid 3)
van:

maatschap Wagcnvoort, Kruisdijk l, 7251 RL Vorden, betreffende het niet realiseren
van een uitbreiding van een ligboxenstal en het handhaven van de veebezetting, over-
eenkomstig de milieuvergunning van 2 juli 1984, op het p^eel Kruisdijk l te Vorden.
De wijzigingen genoemd in deze melding hebben geen daWvcl uitsluitend gunstige
gevolgen voor het milieu.

EINIGING, WORTELFREZEN EN INSPECTIE VAN DE RIOLERING.

Deze week start de firma BFI met het reinigen, wortelfrezen en inspecteren van diver-
se rioolstrengen in de kern Vorden. In de kernen Wichmond en Kranenburg wordt de
wortelin-groei van een aantal rioolstrengen verwijdert. Een planning van de werk-
zaamheden is niet aan te geven, omdat het niet in te schatten is, hoeveel tijd BFI per
rioolstreng nodig heeft. Niettemin proberen wij de aanwonenden tijdig op de hoogte
te stellen van het moment van uitvoering.

Stank: Bij de reiniging en het wortelfrezen kan enige rioolgeur vrijkomen. Wij raden
u aan om wasbakken, schrobputjes e.d. af te dekken met een natte doek en de bril
van de wc dicht te doen.
Indien u nog vragen heeft met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de heer Berends van de afdeling gemeentewerken.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Nummering van de lijsten van kandidaten

Beslissing geldigheid lijstencom bina ties

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Vorden maakt bekend dat op donderdag 22 januari 1998, om
16.00 uur, in een openbare zitting in het gemeentehuis, de Horsterkamp 8 te Vorden
de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de gel-
digheid van de lij stencombinaties voor de op 4 maart 1998 te houden verkiezing van
de leden van de gemeenteraad zal plaatshebben.

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 4 maart 1998 te houden verkie-
zing van de leden van de raad van de gemeente Vorden maakt, ingevolge artikel I 4
van de Kieswet bekend, dat dit bureau op 23 januari 1998 om 16.00 uur, in het ge-
meentehuis, de Horsterkamp 8 te Vorden in een openbare zitting zal beslissen over
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepe-

ring.

Kaarten
Zaterdag 24 januari worden in "De
Herberg" de open Vordense kampioen-
schappen klaverjassen en jokeren gehou-
den. Vorig jaar trok dit evenement bijna
honderd deelnemers!. Men kan zich tot
dinsdag 20 januari telefonsich opgeven:
55 20 68 of 55 22 43.

Bridge
BZR
Uitslagen van woensdag 7 januari: Groep
A: 1. den Elzcn/Hissink 60.4%; 2. Smit/
Kloosterman 57.1%; 3. v.Burk/Hendriks
56.3%. - Groep B: 1. v.Alphen/Warnaar
64.6%; mw./dhr. Knoppers 63.5%; 3.
Kamp/Vreeman 57.3%.

Veurrugge wekke zondag ha'k, zoas wel 's vaker, een hele nare dreum. Ik
dreumen da'k nao de niejaorsvesite van de gemeente wazze

Bie'j 't kasteel stonnen een bult auto's , schienbaor waarn d'r meer luu die d'r
ok hen waarn.

De meziek, die d,r vrogger wel 's was, hadn ze dit jaor gelukkig neet weer van
stal ehaald. Nao dat gefiedel luustern toch gin mense. En de ruumte kwam
now mooi vriej veur de borgemeister en zien beide wetholders. Die konnen
zich now reurn in de hal. 't Gewone volk had zodoende de hele raodszaal tot
eur beschikking. De drukte maakn 't trouwens veur de luu met de dienblaje
vol sherry, wien of jus wel wat lastig umme d'r tussen deur te kommen. An de
andere kante had dat ok weer zien veurdelen.

Too de borgemeister an zien niejaorsrede begon konnen die luu van schrik
neet zo gauw umme valn. En dat had anders bes konnen gebeurn. Want hee
beweern nogal wat in zien toospraoke. De Sorbo ging Vodd'n uut umdat ze
graag an de autobane woln zitn. Jao. dank ow de koekkoek, naodat ze Vodd'n
uut-ejach bunt. En dat dien iej d'r dan wel biej te zeggen. Want lao'w eerlijk
wean, Sorbo hef eers wel eprebeerd an 'n Niejstad uut te breiden veur ze in
Duuven grond heb ekoch.

Veur Mevo van 't zelfde laken een pak. Ok die bunt Vodd'n uutegaon umdat t'r
gin grond beschikbaor was, althans neet op kott'n termien. En dat ze vlak biej
eur grootsten afhemmer wilt zitn, dat ko'j d'r wel biej fantaseern maor slot
nergens op. In en uutlaan mot ze 't grei toch, een paar kilometer wieter mek
dan ok niks uut. Den afhemmer, kwam van oorsprong trouwens ok uut
Vodd'n, den is hier ok al 's gaon loopn.

Dat onze borgervader een optimistisch beeld wil schepn, allah, dat mag e van
mien. En met 't plan Wientjesvorrt wense ik um alle goeds. Maor hee mot an
de feiten gin draai geven zodat 't liekt of de gemeente naans wat an kan doen.
Too wodn ik inens wakker, meschien wel umda'k een betjen mieterig in de
hoed wazze. Gelukkig was 't allemaole maor een dreum ewes. Want de dinge
zo verdraaien dat zol jao gin mense doen , zeker neet in zo'n functie, biej ons
in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Volleybal

Dames Dash 2 geven punten uit
handen
Afgelopen zaterdag speelden de dames
van volleybalvereniging Dash een thuis-
wedstrijd in de derde divisie tegen Havoc
uit Haaksbergen. De Vordense dames
konden deze dag absoluut geen vuist ma-
ken; iedere speelster volleybalde onder
haar kunnen. Daartegenover speelden de
dames uit Haaksbergen een uitstekende
pot volleybal. Coach Gerrit Limpers zat
dan ook met zijn handen in het haar,
geen enkele wissel vwas een toevoeging
aan het team, geen enkele time-out kon
de meiden uit hun dip halen. Zelfs bege-
leider/psycholoog Erik Plomp lukte het
zaterdag niet om het team er mentaal
bovenop te helpen. Voor het eerst dit sei-
zoen verloor het team dan ook een wed-
strijd met 3-0. Een wedstrijd om maar
weer snel te vergeten.
In de eerste set konden de volleybalsters
nog enigszins stand houden, maar direct
werd al wel duidelijk dat het (uitbundi-
ge) kerstraces de meiden geen goed had
gedaan (8-15). De tweede en derde set
werd een vervolg van het eerste. Het uit-
sekend aanvallende Havoc overtroefde
de "dikke konten" op alle fronten (4-15,
5-15). De coach van Havoc zou later ver-
klaren dat het team uit Haaksbergen de
beste wedstrijd van het seizoen speelde.
Gelukkig laten de optimistische volley-
baldames zich niet kennen door deze
kleine terugslag en daarbij staat het
team nog op een 'nette' vierde plaats op
de ranglijst. Weer volop in training en
dan volgende week zaterdag naar Pollux
in Oldenzaal.

Slechte start voor Dash dames
Het eerste damesteam van het Vordense
Dash heeft zaterdag de eerste competitie-
helft afgesloten met een slechte wed-
strijd tegen het Nijmeegse Vocasa. Reeds
om elf uur 's ochtends vertrok het team,
nu zonder de gestopte Petra Koren, in de
bus van subsponsor VEGA Autoverhuur
BV, richting Nijmegen, alwaar om 13.00
uur moest worden aangetreden tegen de
nummer acht op de ranglijst.

De progressie van voor de winterstop,
door coach Louis Bosman zo geroem in
dit blad, was zaterdag winig over. De ge-
dwongen rust, vanwege het aantal ma-
len niet beschikbaar zijn van de sport-
hal, had het Vordense team weinig goed
gedaan. In een van beide zijden matige
wedstrijd trok Dash na 59 minuten vol-
leybal aan het kortste eind. Setstanden:
15-8, 15-12 en 15-2. Bosman noemde het
de slechtste wedstrijd van het seizoen;
zeker relatief gezien. "Een wedstrijd om
snel te vergeten", aldus de behoorlijk
aangeslagen coach. "Het blijkt slecht
voor ons te werken als we een tijd niet ge-
structureerd trainen. We zijn blijkbaar te
jong en ondervaren om dan ook gelijk
een goede pot neer te kunnen zetten. Ik
reken dus deze week op 100% inzet tij-
dens de trainingen en vertrouw er dan
op dat we er zaterdag thuis tegen
Atalame weer helemaal zijn. En dat wil
voor mij zeggen dat een ieder haar eigen
niveau weer haalt. Vandaag waren er
hooguit drie die dit niveau benaderden
en daarbij denk ik dan aan de meer erva-
ren Margreet Smid en de jonkies
Hanneke Maljers en Anoek Dalhuizen".

Uitslagen
Heren prom. Bruvoc 1-Dash l 3-0, Heren
Ie kl. Keizersprong 1-Dash 2 2-2, Heren
3e kl. Keizersprong-Dash 4 0-3, Jongens B
WSV/Dash combi-Voorwaarts 1-2, Dames
3e div. G Vocasa-Dash l 3-0, Dames 3e div.
B Dash 2-Havoc 0-3, Dames prom SV
Wilp-Dash 3 3-0, Dames 3e kl SVWilp-
Dash 4 0-3, Dames 3e kl SV Terwolde-
Dash 6 2-1, Dames 4e kl Dash 7-SV
Harfsen 3-0, Meisjes A SVS 1-Dash l 3-0,
Meisjes B Devolco 2-Dash l 2-1.

Programma
DAsh 1-SVS 2 (meisjes), DAMES: Dash 1-
Atalanta, Arke Pollux 2-Dash 2, Dash 3-SV
Voorwaarts 5, Dash 4-Keizersprong 2,
Dash 5-Devolco 8, Dash 6-Bruvoc 2, ABS 5-
Dash 7; HEREN: Dash 1-Devolco 3, Dash
2-Bruvoc 2, DVO 5-Dash 3, Dash 4-Devolco
9.



Eerste lustrum voor restaurant De Rotonde
Hans Poort en Anneke van Rossum
bestieren alweer vijf jaar restaurant
De Rotonde. Begin januari 1993 na-
men zij de zaak over van hun voor-
gangers. Vol energie en enthousias-
me startten zij hun eerste eigen
/.aak. Zowel Hans Poort als Anneke
van Rossum hadden een diploma
voor het koksvak op zak en beiden
hadden ze ervaring in zowel de keu-
ken als de bediening. In eerste in-
stantie was het dan ook logisch dat
de taken van bediening en keuken
evenwichtig tussen hun twee wer-
den verdeeld, maar in de loop van
het eerste jaar bleek al snel dat
Anneke van Rossum meer liefde
voor het koksvak vertoonde en dat
Hans Poort beter op zijn plaats was
in de bediening.

"Een prima verdeling", zegt Anneke
van Rossum. "Laat mij maar kokkerel-
len, nieuwe dingen uitproberen en lek-
kere dingen combinaties bedenken.
Hans daarentegen heeft er plezier in
om de mensen een gevoel van welkom
te geven. Wat dat betreft zijn we een
ideaal koppel, we vullen elkaar heel
goed aan".
Hans Poort: "Toen we goed eenjaar be-
zig waren kwamen we op het idee de in
het westen veelgebruikte keuze-menu's
ook hier te introduceren. Dat betekent
dat men een voor-, hoofd- en nagerecht
voor een vaste prijs kan kiezen. De gast
weet op die manier van te voren pre-
cies wat hij moet gaan betalen. Hij
hoeft dus niet meer de verschillende
prijzen bij elkaar op te tellen om dan te
constateren dat het toch wel een beetje
prijzig wordt."

Volgens Hans Poort is dit vooral ge
makkelijk als er iemand tracteert. De
kosten lopen op deze manier niet uit
de hand, want elk drie-gangen-keuze-
menu kost hetzelfde. "Op dit moment
hebben we keuzemenu's in drie prijs-
klassen: f32,50, f42,50 en f52,50. Spe-
ciaal voor senioren en kleine eters heb-
ben wij het keuzemenu van f 32,50 in
het leven geroepen. Senioren vertelden

ons namelijk vaak dat ze het toch jam-
mer vonden dat ze geen voorgerecht
konden nemen, omdat ze anders het
hoofdgerecht niet opkunnen en terwijl
de anderen aan^rfel hun nagerecht op-
peuzelen, zij K^P1 pap meer kunnen
zeggen. Ons senioren-menu bestaat
dus uit min of meer gehalveerde voor-
en nagerechten en een kleine portie
vlees als hoofgerecht. We krijgen elke
week weer lovende reacties van men-
sen die het zo fj^dnden dat ze nu ein-
delijk met het hele menu mee kunnen
doen en met het hele gezelschap mee

kunnen eten". Anneke van Rossum
neemt hier het verhaal weer over, want
er blijkt meer te vertellen te zijn over
hun menu-formule. "Bij de menu's van
f 42,50 en f 52,50 zijn de^rorgerechten
gelijk en de nagerechten^pijk. Het ver-
schil zit 'm in het hoofdgerecht Weet
je datje met al die voor-, hoofd- en na-
gerechten meer dan zeshonderd ver-
schillende menu's kunt maken?", al-
dus Anneke van

"Wij promoten onze keuzemenu's
sterk. Neem nu ,een familiedinertje van

pakweg 15 tot 20 personen. Meer kan
ook hoor. Bij veel restaurants zitje dan
vast aan een bepaald menu. Bij ons
niet. Iedereen mag kiezen uit de hele
kaart. Zo'n gezelschap vindt het enorm
fijn dat iedereen kan kiezen waar hij of
zij trek in heeft en dat geeft allemaal
tevreden gezichten. Trouwens, omdat
wij nu vijfjaar hier op De Rotonde zit-
ten, hebben wij van onze populairste
gerechten een "Lustrum-Keuzemenu
gemaakt. In onze advertentie leest u
daar meer over, maar het is beslist een
aanrader".

Nieuwjaarsconcert leselkapel

De leselkapel houdt op zondag 25 januari haar traditionele nieuwjaarsconcert. Het optreden van de leselkapel heeft plaats in schouwburg
Amphion in Doetinchem. Het concert begint om 11.00 uur. Als vanouds zal er een programma gebracht worden met zowel de bekende
Böhmische alswel de Tsjechische Egerlander muziek. Aan deze morgen zal ook het Batavier-ensemble haar medewerking verlenen. Dit en-
semble bestaat uit negen zangers en een dirigent.

LR en PC De Graafschap
Op zaterdag 3 januari behaalde Inge
Regelink met Kirone een tweede prijs bij
het B-springen progressiefin Lochem.
Zaterdag 10 januari was er een dressuur-
wedstrijd voor paarden in Barchem; hier
werden de volgende prijzen behaald:
Suzan Groot Jebbink met Efanie een
tweede prijs met 181 -nt. in de klasse Zl.
Rinie Heuvelink met Elfriede een eerste
plaats in de klasse L. In de klasse B be-
haalde Irene Regelink met Lea een derde
prijs en Inge Regelink met Kirone een
vijfde prijs.
Op de springwedstrijd, 11 januari, voor
pony's in Lochem behaalde Cynthia
Kornegoor met Tosca een achtste prijs in
klasse L.

Wielersport
Jan Weevers wint strandrace in
Egmond
De RTV-er Jan Wecvers heeft op zaterdag
10 januari de Egmond-Pier strandrace ge-
wonnen. Een groep renners reed in de
laatste 10 kilometer naar de streep. De
renners maakten er onderling een afval-
cours van; Jan Weevers reed solo naar de
streep. Hij werd winnaar in 1.16:26 uur.
2e werd Patrick Tolhoek op 3:45, 3e werd
Stefan de Jong en 4e triathlonatleet Rob
Ba rel.

Een dag later startte Jan Weevers in
Woerden voor de NK Veldrijden. Hier be-
haalde hij een knappe lic plaats. Deze
wedstrijd werd gewonnen door Richard
Groenendaal voor Adrie v.d. Poel en Wim
de Vos.

Bjy de dame sop dit NK Veldrijden stond
Gretha Klcin-Brinke uit Vorden aan de
start. De RTV-renster reed een goede wed-
strijd en behaalde een mooie 9e plaats.



ƒ EETCAFÉ-BAR-RESTAURANT-DIV. ZALEN \

o"Se Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

• El

met

Q-Select

Zaterdag 31 janoari a.s,
aanvang 20.30 uur

entree f 12,50 (kaarten in voorverkoop)

div. fauteuils en andere kleinmeubelen

tot korting

l M E U B E L - EN T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84

Don't
just do it.

Dolt
right.

INSCHRIJVEN NIEUWE DANSCURSUS
DANSCENTRUM VEELERS

Eind januari start er weer een korte cursus
voor volwassenen.

Trouwplannen of een jubileum in 1998?
Gewoon een gezellig avondje uit?

•SCHRIJF DAN NU IN
WIJ LEREN U DE BEGINSELEN OF FRISSEN UW GEHEUGEN OP

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

(3LUHWEIN
1 LITER

We beginnen dit jaar meteen met een paar opwarmertjes. Een echte 'warming up'
zogezegd. U vindt deze week in onze winkel vele dranken die warm of gemixed met warme
dranken het genieten meer dan waard zijn. Zo kunt u de Jameson voor de Irish coffee
gebruiken, Joseph Guy naast een kopje koffie zetten of met een scheutje Kahlua uw koffie

een extra dimensie geven. Probeert u Stroh 30% eens door uw thee of doe net
zoals met Malibu deze eens door warme chocolademelk. Of heeft u liever een
ijs- en ijskoude Jagermeister? Hoe dan ook... van onze prijzen zult u in ieder
geval een warm gevoel krijgen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

i i Jagermeister

Malibu

i Jameson
Irish Whiskey

iJoseph Guy
Cognac

' Kahlua

i Stroh 30%

i Boomsma
i Beerenburger

i Rarade Vieux

; H arte vel t
i Jonge Jenever

i Cockburn's Port
i Ruby/Tawny

i Coebergh
; Bessenjenever

Prijzen zijn \^ /
afhaalprijzen

GULLE

BOTTELIER
sijn geldig t/m 24 j

GULLE BOTTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN
Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

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

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK

Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,

reparatie van riet- of strodaken



'n Prettig punt
van Oostnederland

Onze winterharde
reisverzekeringen.

Binnenkort op win t e r spo r t ? Reis op

zeker mei cle Ideale Reisverzekering van

Oostnederland, r.n bepaal zeil uw dekking

en premie. Oi neem cle extra voordelige

4 Seizoenen Vakant ie Reisverzekering.

Bent u meteen klaar voor \ hele jaar.

Bovendien z i jn uw medische kosten

nooit dubbel verzekerd, als u voor uw

ziektekosten reeds bij ons bent verzekerd.

U regelt 't zo bij uw Oostnederland

In iopun t , o l b e l grat is OKOO - 0053.

Gelukkig verzekerd bij Oostnederland.

Infopunt Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, Vorden

Openingstijden
dinsdag
woensdag
vrijdag

Middaguren

13.30-17.30
13.30-17.30

Avonduren
18.30-20.30

Bel voor informatie, ook over de andere Infopunten
of de Oostnederland Infobus, 053 • 4 853 100

Hotel Restaurant

'Meilink' vof
BORCULOSEWEG 4

7244 AS BARCHEM
TEL. (0573) 44 12 02
FAX (0573) 44 14 16

Wij wensen u een voorspoedig, gezond en
gelukkig 1998 toe. Wederom een jaar waarin
wij hopen u regelmatig te mogen ontvangen.
Zo. 25 jan. Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 22 fcb. Koud, warm en nugerechteiibuffct Fl. 27,50
Za. 7 mrt. Tirolcrbuffct Fl. 27,50
Zo. 29 nirt. Koud, warm en na^erechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 12 apr. Paas - Chanipagnebrunch Fl. 22,50
Zo. 12 apr. Paas - Buffet ' Fl. 37,50
Ma. 13 apr. Paas - Menu Fl. 39,50
Zo. 26 apr. Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 10 mei Moederdag - Koud, warm en

oagerechtenbuffet Fl. 32,50
Zo. 17 mei Klootschieten plus barbecue Fl. 29,50
Do. 21 mei Hemelvaart - 4-gangen diner Fl. 49,50
Zo. 31 mei Pinkster - Brunch Fl. 22,50
Zo. 31 mei Pinkster - Koud, warm en

nagerechtenbuffct Fl. 32,50
Zo. 21 juni Vaderdag - Brunch Fl. 22,50
Zo. 21 juni Vaderdag - Koud, warm en

nagerechtenbuffet Fl. 32,50
Za, 27juni Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Za. 11 ju l i Asperge-fietstocht en onbeperkt

asperge eten Fl. 32,50
Zo. 26jul i Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 23 aug. Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Za. 29 aug. Barchems teest ni.m.v. orkest

Kaliber entree Fl. 7,50
Zo. 27 sept. Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 25 okt. Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 22 nov. Koud, warm en nagerechtenbuffet Fl. 27,50
Zo. 29 nov. Kerstmarkt entree Fl. 2,50
Za. 5 dec. Sinterklaas - Buffet kind tot 6 j<uir

gratis (l k per volw.) Fl. 29,50
Zo. 13 dec. Wild, koud, warm en

nagerechtenbuffet Fl. 32,50
Vr. 25 dec. Kerst-middag - Koud, warm en

nagerech tenbuf f r i Fl. 49,50
Vr. 25 dec. Kerst-avond - Buffet dansant Fl. 69,50
Za. 26 dec. Kerst a la carte
Vr. l jan. Nieuwjaar - Stamppot buffest Fl. 15,00

Gaarne tijdig reserveren!!! Vol is vol!!!
Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook reser-
veren voor groepen vanaj 20 personen!

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

Een ziektekosten-
verzekering op maat?

Ja, ik ben geïnteresseerd in de ziektekostenverzekering van Univé.

O Ik wil graag een vrijblijvende offerte.

G Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Naam: m/v"

Adres:

PCAVoonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum aanvrager:

Geboortedatum partner:

Geboortedatum kinderen:

Aantal studerende kinderen:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo

(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Eekmolenweg 10
7261 AD Ruurlo 7241 CM Lochem
0573-451635 0573-298100

DIVERSE SHOWROOMKASTEN

60%tot korting

DE
z^RU t50% korting

showroommodellen

10% korting
op alle artikelen

30% tot 9

50% korting
Coujjonnen

kortingen

M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.t tel. (0575) 46 14 84

DeWonerij in Ruurlo. ruimt op. Kortingen

kunnen oplopen tot 50%. Grenzen in trends
en design worden verlegd voor een jarenlan-
ge tevredenheid. Nu heeft u de kans voorde-
lig woonsfeer te creeëren. Wij nodigen u
graag uit om u zelf te overtuigen van deze

meest complete collecties, op het gebied van
woon-, slaapcomfort, raamdecoratie en
vloerbekleding tot in detail. Uit die collecties

kunt u nu kopen met opruimingskortingen.
U pakt toch al snel honderden guldens voor-
deel mee.

Tot ziens bij De Wonerij,
Hartje Achterhoek.

net even.

DE WONERIJ
J roen l os e weg 9 Ruurlo, Tel.: 0573 45 12 39



DE GRE:E:F

Wilhelminalaan 9 * accountancy
7255 DC Hengelo (Gld.) * belastingzaken
Tel. (0575) 46 22 16 * computerverwerking

* advies en begeleiding
Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

Op korte termijn vragen wij een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
Om voor deze functie in aanmerking te komen vragen wij:
- opleiding op MEAO BA-niveau of vergelijkbaar
- bereidheid om verder te studeren
- iemand die zelfstandig kan werken

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet op bovenvermeld
adres

DIVERSE SLAAPKAMERS

nu tot 40% kdfting

M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Ben iii die vakman?
We zoeken twee

all-round monteurs
technische duizendpoten, die ons team komen
versterken.

Vereiste:

rijbewijs B-E
een brede technische achtergrond
de juiste instelling om in ons vakgebied verder
te groeien

Ben je geïnteresseerd?
Gaarne binnen 10 dagen schriftelijk reageren naar onderstaand adres

EUGE INK
ZONWERING
KUNSTSTOF! ECHNI EK
Hofstraat 21 • 7255 CH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 10

op de winter
collectie



Medisch adviseur dr. Cees Schneider van Oostnederland Zorgverzekeraar over wintersport:

Een ongeluk zit in een klein hoekje
In de wintermaanden trekken vele
Nederlanders er fanatiek op uit
naar Frankrijk, Oostenrijk of Zwit-
serland voor een weekje ontspan-
nen op de skies. Zon, sneeuw en
sporten, een perfecte combinatie.
Maar juist bij wintersport zit een
ongeluk in een klein hoekje. "De ri-
sico's beginnen al bij de rit naar de
plaats van bestemming", aldus dr.
Cees Schneider, medisch adviseur
van Oostnederland Zorgverzeke-
raar.

"Natuurlijk leeft men naar de winter-
sportvakantie toe. Maar vaak wil men
graag sneller dan snel op het vakantie-
adres aankomen. Hard rijden in het
donker, racende auto's en gladde we-
gen. Dit alles zorgt vaak voor vermijd-
bare ongelukken". Daarnaast zijn veel
ongelukken te voorkomen door een
goede voorbereiding te treffen. Zo is de
aanschaf van goed materiaal essen-
tieel. "Leen geen skischocnen van een
bekende, maar zorg zelf voor goed pas-
sende schoenen. Dit geld ook voor de
ski's. Deze moeten afgesteld zijn op de
eigen lichaamsbouw. Daarnaast moe
ten de ski's glad en goed geslepen
zijn."
Ook is een goede lichamelijke voorbe-
reiding van belang. "Tijdens de winter-
sport wordt veel inspanning van het li-
chaam verlangd, terwijl men veelal de
rest van het jaar ongetraind is. Trai-
ning van te voren voorkomt onder an-
dere spierpijn. Vooral de derde dag le-
vert vaak de meeste klachten op. Bo-
vendien gaat men door de niet-dage-
lijkse bewegingen tijdens het skieën
makkelijker in de fout. Daar komt bij
dat de risico's van het skiën vaak be-
wust worden opgzocht. Het is een hele
uitdaging om over allerlei heuvels te
springen en af en toe buiten de piste te
treden, maar bedenk wel dat hierdoor
nog makkelijker ongelukken gebeu-

ren." Volgens dr. Schneider is de com-
binatie met alcohol niet zelden een
kwalijke factor. "Tijdens de winter-
sport drinkt men gemakkelijk méér
dan normaal. De afdaling lijkt daarna
soepel en snel te verlopen, maar het is
overbodig te z^fcen dat alcohol de
kans op brokkenenorm verhoogt".

Dan zijn er nog enkele factoren die
men niet in de hand heeft. Natuurlijk
hangt veel af vaagde weersomstandig-
heden. "Als h^^^nige tijd niet ge-

sneeuwd heeft, wordt de sneeuw hard
en ijzig. Daarom is het verstandig, met
name voor beginners, onder deze om-
standigheden niet te skiën". Daarnaast
maakt het uit op welke hoogte men
gaat skiën. "Hoe hoger men zich be-
vindt, hoe ijler de lucht. ̂ Bers krijgen
dan al snel last van zuurstoftekort. De
combinatie met alcohol is dan vragen
om ongelukken.

Verzekering
Mocht er onverhoopt n ongeluk

gebeuren, dan is het prettig als u pri-
ma verzekerd op reis bent gegaan. De
Alarmcentrale SOS International
brengt u zorgeloos weer thuis. Kortom,
om echt van uw wintersportvakantie
te kunnen genieten begint u met een
rustige heenreis. Zorg daarnaast voor
goed materiaal en een prima conditie.
Beperk het roken en drinken. Tenslotte
voorkomt u veel ongelukken door vóór
het skiën goed te kijken naar de weers-
omstandigheden en de kwaliteit van
de sneeuw.

Mevrouw Wagenvoort 50 jaar lid van gymnastiekvereniging Sparta

Wagenvoort benoemd tot ere-lid

Henny Wagenvoort is vorige week woensdagavond benoemd tot ere-lid van gymnastiekvereniging Sparta. Wagenvoort werd op deze avond
door het bestuur van de vereniging in de bloemetjes gezet vanwege het feit dat ze vijftig jaar lid is van Sparta. Samen met de dames van
de woensdagavonddub ging mevrouw Wagenvoort (derde van links) na afloop van de huldiging op de foto.

Ouderenavond pupillen
W Vorden
op maandag 19 januari
De Jeugdcommissie van de voetbalver-
eniging Vorden houdt op maandag 19
januari een ouderenavond voor de ou-
ders en verzorgers van al haar pupil-
lenleden. Tijdens deze avond komt on-
der andere aan de orde wat de doel-
stelling is van de voetbalvereniging,
hoe de jeugd begeleid wordt, hoe de re-
geling is voor wat betreft het wassen
van kleding en het vervoer naar wed-
strijden. Verder zal jeugdtrainer Peter
Jansen ingaan op hoc hij traint en wat
het belang is van een teamsport voor
jonge kinderen. Ook ouders van poten-
tiële leden zijn van harte welkom in de
kantine aan de Oude Zutphenseweg.

Superbabywedstrijd
In de week van 10 tot en met 15 novem-
ber hield Super Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys een gezellige babyweek in de
winkel met als motto "Wie is de muzi-
kaalste Super Baby". Zeer vele kinderen
deden een gooi naar mooie prijzen. De
hoofdprijs werd gewonnen door Elvira
Groot Jebbinjc van de Oude Zutphense-
weg 4. Zij won een Sony Soudmixer. De
tweede prijs was voor Lina Jansen van
het Hoetinkhof 257. Zij kreeg een
mooie speelpop. De derde plaats was
voor Lianne ten Have van de Lindese-
weg 13. Zij ontving een Giant Watch
Mickey. De vierde prijs was een Mickey
badlaken. Deze werd gewonnen door
Toni Niessink van de Voornekamp 71.
Sharon Eskes van de Deldenseweg 7a
won een videoband van Platvoet. De
prijzen zijn af te halen bij Super
Yvonne en Wilbert Grotenhuys.



Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

RESTAURANT DE ROTONDE

met Hans en Anneke!
Om dit heuglijke feit te vieren bieden wij van

15 januari t/m 1 februari onze populairste
keuzemenu's aan voor de feestelijke
5-jaars-lustrumprijs van f 35,- p.p.

Lustrum-Keuzemenu
Tomatensoep of kippasteitje

*Varkenshaas met champignon-roomsaus
of

Entrecöte met kruidenboter

*Dame Blanche
of

Boerenjongenssorbet

Als u in de actieperiode bij ons komt eten,
ontvangt u bovendien een leuke attentie.

Tot ziens in 'De Rotonde' van Hans en Anneke!

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

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan uitzoe-
ken uit de

enorme collectie
kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573451286

BARCHEMSEWEG 7 -
7261 DA RUURLO

DIVERSE SHOWRQOMBA^JCSTELLEN

tot DU /O korting

M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

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 22 dec. t/m zondag

28 dec. 1997.

Bijeen
jaarverbruik

van:

800 M3
1000 M3
1200 M3
1400 Mj
1600 M3
1800 M3
2000 Mj

2200 M3
2400 Mj
2600 w3
2800 M3
3000 M3
3300 M3

3600 M3
3900 M3
4200 M3

4500 M3 •

SOOOuJ
5500 M3
6000 M3

hoorteen
stret (ver-

bruik voor
de afgelopen
week van:

22 MJ
27 M J
32 M3
U M J
43 M3

48 M3
54 M3
59 M3
65 M3
70 M3
75 M3
81 M)
89 M3
97 M3

105 M3
113 M3
121 M3
135 M3
148*3
161 M 3

en een totaal
streefver-
bruik sinds

03-11 -'97
van:

187 M3
233 M3
280 M3
326 M3
372 M3
417 M3
465 M3
510 M3
558 M3
604 M3
651 u3
697 M3
768 «3
837 M3
907 M3
976 M3

1046 M3
1161 M3
1277 w3
1394 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gamog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

DANK VOOR UW
HULP IN 1997
Mensen in Nood gaf in 1997 voor ƒ 50 mil|oen hulp aan

slachtoffers van rampen en oorlogen. En aan andere groepen

en gehandicapten

G E L O O F l N
E I G E N K R A C H T

G I R O 6 6 7
Mogen wij ook in 1998 op u rekenen?

DIVERSE KARPETTEN

f 100,-nu uitzoeken per stuk

M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Telefoon (O573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

?

#$*
BP

KANTERS
BELLEN!

HET DORPSCENTRUM
IN VORDEN

vraagt voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding

een handige
nredewerkerm/v
voor ca. 18 uur per week.

De voorkeur gaat uit naar iemand die:
• weet van aa^fckken
• geen bezwaaffleeft tegen flexibele

werktijden
• een dienstverlenende instelling heeft en
• enige ervaring bezit in de horecasector

Voor nadere informatie over deze baan kunt u
telefonisch contact opnemen met de beheerder
van het Dorpscentrum, de heer Bos, tel. (0575) 55
27 22.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten
aan het bestuur van de Stichting Dorpscentrum
Vorden, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 29 dec. 1997 t/m

zondag 4 jan. 1998.

Bijeen
jaarverbruik

van:

m MS
1000 M3
1200M3
1400 M]
1600 MÏ
1800 M3
2000 M3

2200 M3

2400 Mj
2600 M]
2800 u3

3000 MJ
3300 u3
3600 M3
3900 M3

4200 M3
4500 M3

5000 M3
SSOOw)
6000 M3

hoorteen

streefver-
bruik voor
de afgelopen

week van:

22 MJ
27 M3
33 M3
38 M3
OM]
49 M3
54 M3
60 M3
65 M3
70 M3
76 u3
81 M3
89 u3
98 M3

106 M3
114 M3
122M3
136 M3
149 M3 "
163 M3

en een totaal

streefver-

bruik sinds

03-11 -'97
van:

209 M3
260 «3
313 M3
364 M3
415 M3
466 u3
519 M3
570 M3
623 M3
674 M3
727 M3
778 u3
857 M3
935 M3

1013 M3
1090 M3
1168M3

1297 n3
1426 M3
1557 M3

Het weelcstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

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

0800-1548

VERKOOP
Alles in onze speciale restantenafdeling, o.a.:
JAPONNEN * ROKKEN * PAKJES * BLAZERS
JACK's * PULLOVERS * PANTALONS * COLBERTS
OVERHEMDEN * SWEAT SHIRTS * BLOUSON

JACK's

m ode centrum

ruurlo

Dorpsstraat 22

7261 AX Ruurlo

Tel. (0573) 45 14 38
KORTING



Duivensport

De P.V. Vorden houdt zondag 18 januari
in het clubgebouw aan de Hengeloseweg
haar jaarlijkse tentoonstelling met daar-
aan de bonnenverkoop gekoppeld. Er
zijn prachtige prijzen te verdienen. Om
de clubkas te spekken is er tevens een
Rad van Avontuur.
Inmiddels zijn ook de kampioen van het
afgelopen jaar bekend gemaakt. Dit wa-
ren:
Vitesse onaangewezen: l C. Bruinsma; 2
AAJurriens; 3 J.M. Meyer.
Vitesse aangewezen: l GA Wesselink; 2
C.Bruinsma;3 AAJurriens.
Midfond onaangewezen: l C. Bruinsma;
2 AenAJurriens.
Midfond aangewezen: l H. Stokkink; 2
G AWesselink; 3 A en A Winkels.
Eendagsfond on aangewezen: l C.
Bruinsma; 2 A en A Winkels; 3 H.W.
Oldenhave.
Eendagsfond aangewezen: l A en A
Winkels; 2 C. Bruinsma;3 HA
Eykelkamp.
Overnachtfond onaangewezen: l A en A
Jurriens; 2 J.M. Meyer;3 H.W. Oldenhave.
Overnachtfond aangewezen: l AA
Jurriens; 2 J. Burgers; 3 J.M. Meyer.
Jong onaangewezen: l A en A Winkels; 2
AA. Jurriens; 3 J.M. Meyer.
Jong aangewezen: l C. Bruinsma; 2 H.E.
Pasman; 3 J.M. Meyer.

Na tour onaangewezen: l C. Bruinsma; 2
M. Olijslager;3 H.W Oldenhave.
Na tour aangewezen: l J. Burgers; 2 C.
Bruinsma; 3 AAJurriens.
Snelheid aangewezen: l A en A Winkels;
2 C. Bruinsma; 3 AAJurriens.
Snelheid aangewezen: l C. Bruinsma; 2
GA Wesselink; 3 AAJurriens
Generaal onaangewezen: l C. Bruinsma;
2 A en A Winkels; 3 AAJurriens.
Generaal aangewezen: l C. Bruinsma; 2
AAJurriens; 3J. Meyer.
Kampioenschap Super: l C. Bruinsma; 2
AA. Jurriens; 3 J.M. Meyer; 4 A en A
Winkels; 5 GA Wesselink.

J u d o
In de maand januari woerden in sport-
hal 't Jebbink in Vorden weer open judo-
lessen gehouden onder leiding van judo-
leraar Robert Piek. Onder het motto
"Samen geboeid, samen gestoeid en sa-
men vermoeid" kunnen jongens en
meisjes vanaf vijf jaar meedoen aan deze
lessen en bekijken of ze judo leuk vin-
den. Volgens Robert Piek is judo een
ideale sport voor kinderen. "Ze kunnen
zich van de ene kant uitleven en van de
andere kant leren ze zich beheersen". De
judolessen van Robert Piek hebben
plaats op maandagmiddag. Voor meer
informatie kan men bellen met (0575) 55
27 42 of (0543) 51 74 67. (Zie advertentie.)

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

im

OO

Voor de hete
Dijkmanszoet 2 kilo
Jonagold s kilo 5.
20 mandarijnen ciemenviiia 6?5

195
•

KOLDENHOF's Versmarkt

OPRUIMING
C U R V E R
Emmer 5 liter l?5

10 liter 2f°

Afwasbak 28 0 1f 5

30 0 l?5

335
•

Afvalbak 10 liter

25 liter

Wasmand

95

5

Wasbox 40 liter

blauw of geel 60 liter 16.
Huishoud-
handschoen 195

'Springflower'
van Arzberg

HALVE PRIJS
natuurlijk bij

Chipknip

HUISHOUD- EN ^% l i ̂ ?^FE? ̂ ^ ̂ %o U 1 1 1 n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

HEI E N DA
JANUARI
Iedere dag:

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

14 BZR: in 't Stampertje
14 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
19 Vrouwenclub Medler: boekbespre-

king
20 PCOB: viering 10-jarig bestaan in de

Wehme
21 BZR: in 't Stampertje
21 HVGWichmond: jaarvergadering
21 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
21 HVG Dorp: jaarvergadering

21 Welfare: handwerkmiddag in De
Wehme

22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
27 NCVB: CDA-vrouwenberaad
27 KBO Kranenburg/Vorden: jaarverga-

dering
28 BZR: in 't Stampertje
28 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink

Jong Gelre
De regio West Achterhoek van Jong
Gelre houdt vrijdag 16 januari in "De
Herberg" te Vorden een Nieuwjaars-
festijn. De "Allstarband" zal tijdens de-
ze avond voor de muzikale omlijsting
zorgen.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 5 januari: Groep A: 1.
Busscher/Graaskamp 71.2%; 2. Thalen/
Vreeman 58.72%; 3. V.Burk/Hendriks
55.8%. - Groep B: 1. den Ambtman/Vrug-
gink 69.8%; 2. v.Burk/Plas 53.1%; 3. echtp.
Speulman 50%.

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefi t Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maa r één keer en

daarom t rakteren we als nooi t

t evo ren . Ontdek nu dat de Nefit

E c o m L i n e HR-ke te l a l le records

breekt op het gebied van zu in ig ,

s c h o o n rn comfortabel s t o k e n . En

win een c r u i s e voor twee met de

u x e v i j l m a s t e r C l u b Med 1 . De

ac t ie loopt tot 31 maar t 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

f. jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

NU IEDERE DONDERDAG

BROODDAG
BIJ UW

WILBERT EN
YVONNE GROTENHUYS
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

Met de keuze uit:

Tarwe rond
Wit rond
Fijn en grof volkoren
Tijger wit of bruin
Boeren wit of bruin
Tarvo

3 stuks voor slechts

450

Dus ook voor dagelijks vers brood tegen
een zéér aantrekkelijke prijs kiest u voor



Dames Teuge en heren Gorssel
winnen Rabo-Dash Toernooi
De Vordense volleybalvereniging Dash organiseerde
zondagmiddag in de sporthal 't Jebbink het Rabo-
Dash recreantentoernooi. Hieraan namen 18 teams
uit de regio deel, die in drie poules waren onderge
bracht. Bij de dames ging de eerste plaats naar Teuge;
2 WIK Steenderen; 3 DVO.
Bij de heren plaatsten Aerofit en Gorssel zich voor de
finale. Gorssel toonde zich de sterkste. In de strijd om
de derde en vierde plaats versloeg Side Out het team
met de prachtige naam "De Knalpotten".

Moeder en zoon De Bens
winnen kaartmarathon
In het clubgebouw van de voetbalvereniging "Vorden"
werd een kaartmarathon gehouden, georganiseerd
door het echtpaar De Beus. Het totale deelnemersveld
bedroeg 35. Het werd een bijzonder spannende aan-
gelegenheid waarbij het halverwege de strijd, toen er
boerenkool met worst werd geserveerd er totaal geen
zicht op was wie met de zege zou gaan strijken.
Uiteindelijk bleek Ronny de Beus bij het klaverjassen,
nadat Reza van Houte een duidelijk "steekje" had la-
ten vallen, de sterkste. Hij behaalde 21978 punten; 2
Nico Lichtenberg 21638; 3 Gerard Leferink 21424 pun-
ten. De poedelprijs ging naar Willy Barink met 17879
punten.
Terwijl bij het jokeren het er alle schijn van had dat
Marie Lauckhart met de eerste prijs zou gaan strijken,
was het uiteindelijk Dirkje de Beus die blijkbaar niets
voor zoonlief bij het klaverjassen wilde onderdoen.
Moeder de Beus bleef Marie Lauckhart 35 punten
voor. Uitslag: l Dirkje de Beus 2386 punten; 2 Marie
Lauckhart 2421; 3 Dinie Lichtenberg 2437. De poedel-
prijs ging naar Mark Zelle met 3251 punten.

D a m m e n

In de achtste ronde van de landelijke competitie
moest het eerste team van Dostal Wegenbouw Vorden
thuis aantreden tegen de sterke Friezen uit
Rinsumageest. Ondanks een nerveuze start gingen de
Vordenaren met de zege aan de haal. Tweemaal kwa-(
men zij op achterstand, maar uiteindelijk werd deze
omgebogen in een beslissende voorsprong. Vorden
won de wedstrijd met 12-8. Door de vijfde achtereen-
volgende zege is Dostal Vorden opgeklommen naar de
gedeelde derde plaats.

Het harmonie-
orkest staat onder
leiding van
Hugo Klein Severt

De drumband
onder leiding van
Bert Lamers

Ladyspeaker
Sandra Oonk

Nieuwjaars-
concert
Concordia

Op zondag 18 januari

a.s. houdt muziek-

vereniging Concordia

weer haar jaarlijkse

nieuwjaars/

koffieconcert

in het Dorpscentrum

te Vorden.

Aanvang 11.30 uur,
zaal open 11.00 uur.

U bent van
harte welkom

Gevraagd:

bijvulhulp
voor winkelwagen
maandag- en woensdagavond
plm. 2 uur.

ZUIVELHANDEL TEEUWEN
Ambachtsweg 1, Vorden

Volleybal
Heren Bruvoc 1-Dash l
Zaterdag 10 januari speelde Dash l een wedstrijd te-
gen Bruvoc l in Warnsveld die voor het publiek veel te
vroeg was afgelopen. Met de oliebollen net achter de
kiezen en de goede voornemens nog vers in het hoofd
begonnen de Vordense heren vol goede moed aan de
ze wedstrijd.
Dash ging dan ook voortvarend van start. Na een serie
goede opslagen, knap verdedigend werk en een solide
aanval stond Dash al snel met 10-13 voor. Door nog on-
duidelijke redenen werd de set toch in het voordeel
van Bruvoc beslist met een stand van 15-13.
De tweede set begon Dash weer goed tot een stand van
3-7. Daarna begon de Dash-trein te haperen met als ge-
volg dat ook de tweede set werd verloren: 15-10. De
derde set was snel afgelopen. Het spel van Dash liep
totaal niet meer en Bruvoc won deze deze derde en
laatste set met 15-5.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

ligt met ingang van 16 januari tot en met 26 februari"
1998 ter inzage het besluit op de aanvraag van:

Stg "kapel de Wildenborch"
Galgengoorweg 17
7251 KD Vorden

naam aanvrager
per adres:
woonplaats:
adres van de
inrichting: Kapelweg 1
om:revisie-vergunning voor een kapel annex ver-
enigings gebouw met schietbaan.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
' voor zover thans rekening valt te houden met
stige ontwikkelingen van de milieubelas ting van
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, 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 ont-
werp-besluit.

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

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

bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 27 februari 1998.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afde-
ling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet
binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht
worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 13 januari 1998

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

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkies-nummer),
fax (0575) 55 74 44.

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING
VERORDENING

BELASTING-

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 14 januari 1998 de rech-
tenverordening 1998 voor een ieder ter gemeente-
secretarie kostenloos ter inzage ligt.

De verordening is vastgesteld bij besluit van de raad
van de gemeente Vorden op 23 december 1997. Het
besluit treedt in werking met ingang van 22 januari
1998. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door
opneming van het besluit op 14 januari 1998 in het
register "Vastgestelde belastingverordeningen". Een
ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan rechten een afschrift krijgen van het genoemde
besluit.

Onderstaande wijzigingen zijn in de verordening
opgenomen:
1. Tarieven voor het geregistreerd partnerschap, het

aanleggen van een vuur en het publiceren van
foto's uit het gemeentearchief zijn ingevoerd.

2. De tarieven voor een (zaken)paspoort en een euro-
pese identiteitskaart zijn verhoogd.

3. De overige tarieven zijn voor 1998 aangepast met
een prijsstijging.

Het besluit ligt ter inzage bij de sector middelen (kas-
teel)

Vorden, 14 januari 1998.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat
vanaf 14 januari 1998 voor iedereen kosten loos ter
inzage ligt de door de gemeenteraad op 23 december
1998 vastgestelde "Archiefverordening van Vorden
1997".
De verordening is tegen betaling van de kosten ver-
krijgbaar.

Vorden, 14 januari 1998.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 15 januari tot
en met 11 februari 1998, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan "Buitengebied, Deldenseweg
8".

Deze herziening wijzigt de geldende agrarische
bestemming (met bouwperceel) ter plaatse in een
bestemming voor burgerwoondoeleinden. Het plan
biedt tevens de mogelijkheid om een gedeelte van de
voormalige boerderij op het perceel te verbouwen tot
- en te gebruiken als recreatiewoning.

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

Vorden, 14 januari 1998.

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



Vbrdense Ondernemersvereniging bestaat 50 jaar:

Presentatie nieuw logo en slogan
Er kwam vorige week woensdag-
avond een heuse ridder met zwaard
de grote zaal van Hotel Bakker in
Vorden binnen gelopen. Deze rid-
der maakte onderdeel uit van de
presentatie van het nieuwe logo,
het nieuwe beeldmerk en de nieuwe
slogan van de Vordense Onder-
nemersvereniging (VOV). Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de VOV pre-
senteerde voorzitter H. Sueters sa-
men met ridder Victor het nieuwe
logo van de vereniging. Het beeld-
merk dat daarbij hoort is een rid-
der en de slogan van de vereniging
luidt voortaan "Vizier op Vorden".

De presentatie van het logo, het beeld-
merk en de slogan heeft alles te ma-
ken met het beleidsplan VOV 2000 dat
het bestuur van de Vordense Onder-
nemersvereniging in het voorjaar van
1997 presenteerde. Naar aanleiding
van dit plan werden er in april vier
werkgroepen gevormd die hebben be-
keken hoe er met het oog op de toe-
komst nog beter gezamenlijk beleid
kan worden gevoerd. Eén van deze
werkgroepen heeft zich bezig gehou-
den met het bedenken van een slogan
en een nieuw logo. Aangezien Vorden
bekend staat om haar negen kastelen
besloten de leden van de werkgroep
hierop voort te borduren. Naast een ge-
heel nieuw logo heeft de werkgroep
ook een nieuw beeldmerk ontwikkeld
welke bestaat uit een ridder. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de Vordense
Ondernemersvereniging in Hotel
Bakker was dit beeldmerk zelfs tot le-
ven gekomen door de verschijning van
ridder Victor.

Ridder Victor van Vorden werd in het
jaar 1315 geboren op kasteel Vorden en
bracht na ruim zeshonderd jaar weer
eens een bezoek aan Vorden. Tijdens
zijn bezoek viel het hem op dat er in de
loop van de tijd flink wat veranderd is
in het dorp. Met name het winkelbe-
stand is flink uitgebreid. "Vorden mag
trots zijn op de hoeveelheid winkels
die er in dit dorp zijn en het assorti-
ment dat ze samen te bieden hebben.
Dat tref je nergens in deze regio. De
Vordenaar hoeft voor haar boodschap-
pen dus niet naar andere plaatsen.
Alles is hier aanwezig. Ook mensen uit
omliggende plaatsen komen graag
naar Vorden toe. Ten eerste vanwege
het uitgebreide winkelbestand en in de
tweede plaats omdat het hier zo gezel-
lig winkelen is", aldus ridder Victor.
Vervolgens onthulde ridder Victor sa-
men met voorzitter H. Sueters van de
Vordense Ondernemersvereniging het
nieuwe logo.
De Vordense Ondernemersvereniging
bestaat in 1998 vijftig jaar. In het ka-
der van dit jubileum zullen er in het

Üf

najaar diverse activiteiten worden ge-
houden.

Toekomst
In haar nieuwjaarsspeech wilde voor-
zitter H. Sueters niet te lang stil staan
bij het verleden. "Het is weliswaar be-
langrijk om even terug te kijken, maar
vooral ook om Q^fc? blik op morgen en
overmorgen te rWiten. Want we staan
aan het startpunt van de volgende vijf-
tig jaar. Binnen onze organisatie heb-
ben we de afgelopen twee jaar van ge-
dachten gewisseld over datgene waar
we voor staan, wat onze uitgangspun-
ten en doelstellingen zijn. Dit heeft ge-
resulteerd in het aannemen van een
beleidsplan en daaruit zijn weer een
aantal activiteiten voortgevloeid", al-
dus mevrouw Sueters. Vervolgens stel-
de mevrouw Sueters ridder Victor aan
het publiek voor. "Met ridder Victor
hebben we een nieuwe medewerker
aangetrokken waarmee onze vereni-
ging de komende jaren denkt zich nog
beter te kunnen profileren. Want wil je
de klant aan je binden, dan zul je je
moeten onderscheiden. En bij dat on-
derscheiden denken wij dat Victor ons
zal kunnen helpen".

VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Werkgroep
Hierboven het nieuwe logo en de nieuwe slogan van de Vordense Ondernemersve-
reniging zoals die vorige week woensdagavond samen met het nieuwe beeldmerk
werden gepresenteerd in de grote zaal van Hotel Bakker. De werkgroep die zich
hiermee bezig heeft gehouden bestaat uit de heren A. Klein Brinke, W. van Loon,
J.W. Elbrink, R. Giesen en L.G. Weevers jr.

Categoriseringsplan
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vordense Ondernemersvereniging liet voorzitter mevrouw H. Seuters weten zeer blij
te zijn met de conclusies van het Categoriseringsplan. Volgens adviesbureau BVA uit Raalte kan het doorgaande verkeer in
Vorden minstens tot het jaar 2010 via het centrum blijven rijden. Er moeten volgens BVA alleen wel passende maatrege-
len worden genomen om de veiligheid, de leefbaarheid en de antrekkelijkheid van het centrum te waarborgen. Het ad-
viesbureau denkt hierbij aan plateaus in combinatie met zebrapaden. Deze kunnen de snelheid van het verkeer beheer-
sen en oversteken vergemakkelijken.
In februari wordt het Categoriseringsplan behandelt door de gemeenteraad. Mevrouw Sueters hoopt dat de raad de con-
clusies van het rapport van BVA uit Raalte overneemt. "Allerlei belangengroeperingen hebben zich bezig gehouden met
de vraag hoe het verkeer het best en het veiligst de komende jaren geregeld kan worden. Zo ook in het centrum van het
dorp. Ook wij hebben in de zogenoemde klankbordgroep daaraan ons steentje bijgedragen", aldus mevrouw Sueters. "Het
verheugt ons te constateren dat in het rapport staat dat de levendigheid in het centrum van het dorp voor iedereen van
groot belang is. We zouden het zeer toejuichen wanneer de raad het advies in het rapport volgt. Ongetwijfeld worden er
enkele maatregelen genomen. Wij hebben de gemeente gevraagd om de Ondernemersvereniging hierbij nauw te betrek-
ken teneinde te voorkomen dat te stringente maatregelen genomen worden. Het is al jaren een grote wens van onze ver-
eniging om méér parkeerplaatsen te realiseren. Ook specifiek plaatsen voor langparkeerders, waarbij we vooral moeten
denken aan mensen die hier met fietsen achterop de auto komen. Het is toch jammer wanneer die de parkeerplaatsen in
het centrum van het dorp in beslag nemen", aldus Sueters.
Ten slotte ging mevrouw Sueters nog even in op de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Kamerling. Deze zei vorige
week dat het gemeentebestuur er alles aan gedaan heeft om Sorbo en Mevo voor Vorden te behouden. Volgens Kamerling
gaat de Sorbo weg uit Vorden omdat ze graag een vestiging wil aan de autosnelweg en de reden dat Mevo naar Ruurlo-ver-
trekt heeft volgens hem te maken met het feit dat dit bedrijf vlakbij haar grootste afnemer wil zitten.
"Ik wens B en W veel wijsheid toe wat betreft het industrieterrein. We zullen maar in het midden laten wat de werkelijke
reden is c, deze bedrijven Vorden verlaten. Eén ding is zeker. Het zal absoluut gevolgen hebben voor de winkeliers in het
dorp. Dus B en W doe u best", aldus mevrouw Sueters.



VITRAGEVALLEN
uitzoeken, nu per meter 495

GORDIJNSTOFFEN T
per meter nu vanaf f •

95

DIVERSE

NU VOOR DE

COUPONNEN TAPIJT
HELFT VAN DE PRIJS

Tevens op alle niet afgeprijsde tapijt, gordijnen en vitrages

310% korting
SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

WEGENBOUW

DOSTAL
VORDEN

Gevraagd:

Representatieve interieurverzorgster
voor ons nieuwe kantoor

Leeftijd: 18 t/m 25 jaar.

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Wegenbouw Dostal BV
Postbus 60 - 7250 AB Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

R o l» « "'
ken
i hoort er steeds

meer van . -^

Spooislianl 28, 7261 AE Ruuclo

Telefoon (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

M O D E V A K S C H O O L

start met

q£ maat voor ieder figuur en elk gewenst model.
Cursusduur 6 lessen a 2 uur.

Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
Schapendijk 6 • 7255 NK Hengelo (Gld.)

Telefoon (0573) 46 12 42

AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL 'HAARLEM'

De nieuwe cursussen
Engels, Duits en Spaans beginnen

maandag 19 januari 1998

Inlichtingen en registratie:
Nieuwstad 5 • Telefoon (0575) 55 41 42

RELAX FAUTEUIL
Geheel verstelbaar. In rundieder.

BANKSTEL
3+2 zits
Groene patroonstof.
Van 289ST- Nu voor

SLAAPKAMERTAPIJT
"Rainbow" oker, 400 breed
Op actionback. Van 89,- nu voor

HOOGPOOLTAPIJT
"Everest" in groen, blauw of
geel. 400 breed op actionback.
Rug van 119,- nu voor

KARPETTEN
170x230 mm.
Diverse dessins. Nu vanaf

PARADE BOUCLETAPIJT
Geel. 400 breed.
Van 239,- nu voor

129,
|T

149,

BANKSTEL 3+2 zits
Echt rundieder met interieurvering.
Van 4J957- Nu voor

WANDMEUBEL
Geheel massief, donker eiken. 2.70 mtr. breed.

ALLE 7VWJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnenl)

SLAAPKAMER
In M.D.F, zwart. Ledikant 1.80x2.00 mtr.,
achterwand met nachtkastjes.

Van £5957- Nu voor

ALLE KLEINMEUBELEN
TV kasten, buro's, lektuurbakken, spiegels
etc. in wit/zwart. NU MET KORTINGEN TOT

meubelen

GORDIJNSTOFFEN
In diverse dessins en uni's
van 29,95/26 95 enz.

BSvan de rol
95

POLYETHER MATRASSEN
SC 40 soft in de maat
80x190 cm

90 x 200 cm

140x200 cm

Ook leverbaar in tussenliggende maten.

Diverse maten en kleuren.
Bijvoorbeeld 1.70 m. rond.

Van 79.95 nu OP=OP ̂

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514 ER»ND



HAIFHOOGSI

1-PERSOONS
k( mm

349,-

279,--

279,-

395,-
VELE SHOWROOM MODELLEN

MET FLINKE KORTING

Auping Auronde in vele
kleuren

Auronde 1000 160/200 met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannon spirafen en 2 polyether matrassen

(80/200) • ie o c
Auronde achterwand f 1003,--

Ook in andere malen BedUlM ƒ 191),--
leverb;iar

Senioren Comfort
slaapkamer
uitgevoerd alpine wit met beuken accenten. ^

i |~"
Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te !

:

schuiven.
Verkrijgbaar in 160/200 cm en 180/200 cm. '\

van 2920,= ttU ^.O*/*},""

Wij bieden u een groot assortiment
scniorcnledikanten, bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
1 -pers. 90/200

compleet

895,-

DRAKA Polyether matras

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

239,
239,--
249,--
279,-
329,--
339,-
369,
399,-
459,-
539,--

Prima
binnenvermgsmatras

nu 349,
nu 360.--
nu -'J'
nu 379,-

Pocketveringmatras

VOOr 549, ~*
voor 549,-
voor 599,-
voor 599,-
voor 699.

Schuimrubbermatra;

voor D \J\) ,~~
voor 595,--
voor 649, -
voor 6'l 9, --
voor / '
voor 849.
voor 1075, -

Ons gehete assortiment bestaat uit wet 30
soorten, waarbij ook een groot aantal binnen-
vering- er» packetvafingmatrat^fi >

LIFE-TIME COMPACT HALFHOOGSLAPER,
HQOGSLAPERS EN STAPEL BEDDEN

fte l f ie

SLAAPKAMER
CARRÉ

Bedombouw zwart
met beuken poten

^aat: 180/200 cm nu 499, ~

Rugsteun. 149,-
-̂r,̂  Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 cm breed

'Draaicteurkast in geloogd grenen, inclusief
!ade 100 cm breed, 200 cm hoog.
van 229$,. UU 995."

'Gekxwct grenen dfa;)td<?urkast. Creafort met
toog. Maat; 156 cm breed, 204 cm hoog en 62
cm diep,
van 4449,= HU 2795, -

"Vouwcteurkast in de kteur parelmoer
Maan80/220. nu .

'Schuifdeurkast TRECO m
Kleur alpine wit. Mf>«. i
hoog en 67. cm ctep.
van 39'

nu 2995,-

nu 2995r-
£/V NOG VELE ANDERE

BODEM
SCHITTERENOt ELEKTRiSCH

VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNiKON-

DERSTEUNJNG +

MIODENZONE VERSTERKING.

9O/20OCM

VAN 995,~ NU O 95 f

OOK (N ANDERE MATEN LEVERBAAR

1995,-

nu 5995,-

inn len en

P: Halfhoogslaper, hoogte 112 cm
,tn 90/200 cm.

•:; Slaapplaats rondom beveiligd.
. ; trap met il ii iing.

Degelijke buigzame lattenbo
90/200 cm
Milieu en kindervriencleKjké lakken
en verven

van ƒ 195,--

nu 995t-

nu 795,-

nu 695,-
*Slaapkafner vervaardigd urt alumir«üm.
Maat 160/200 cm
van 2195.̂  nu 1195,-

i ">laapkamef met
?00cm.
nu 1995,-

750,~

Bestaande wt ledikant,
achterwand en 2 nachtkastjes. Kteuf alpine
wtt. Leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.

nu 2495,-
*Auronde acnterwand. Kieur a ĵine wit.
Voot wn bodbf(>(xite vanl 60 cm. met

van r/ nu 1295,-

*Staapkamer MOF bestaande urt achter-
wand en 2 nachtkastjes. Kieur, Alpine wit
Maat 180x200 cm,
van 1995,» PIU 1195,-

'Slaapkamer anttaoet met tseuken rncl. aan-
hangkastjes, met schuiflacte.
Maat 160/200.
van 2995^ nu 1895,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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