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Raad van Kerken-dienst
Zondagmorgen 24 januari wordt er
in de Dorpskerk een bijzondere
dienst gehouden in het kader van de
week van gebed voor de eenheid van
de christenen. Deze week die elk jaar
wereldwijd wordt gehouden heeft als
thema deze keer: "Hij zal bij hen wonen".
Elk jaar wordt het voorbereidend materiaal door een ander land aangeleverd.
Voor de eerste keer in de geschiedenis
komt dit uit een Aziatisch land, namelijk
Maleisië. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de wereldwijde oecumenische
beweging die in het begin van deze eeuw
nog een sterk Europees en NoordAmerikaans karakter had, werkelijk een
wereldwijde beweging is geworden waarin ook christenen uit Azië, LatijnsAmerika en Afrika op hun eigen wijze
deelnemen.

Aanstaande zondagmorgen komen dus
Hervormd, Gereformeerd en RoomsKatholiek samen onder één dak. Voorganger is pastoor JA. van Zeelst en er is
muzikale medewerking van het gemengd koor Cantemus Domino o.l.v. A.
Strik en het orgel zal worden bespeeld
door Rudi van Straten.
Verder zullen de leden van de liturgische
commissie van de Raad van Kerken hun
medewerking verlenen evenals de Zondagsschool en de groepen Kindernevendienst van de drie Vordense kerken. Ook
de kinderen zullen dus actief bij de
dienst worden betrokken.
In verband met deze bijzondere viering
zullen er in de andere Vordense kerken
deze zondagochtend geen diensten worden gehouden. Na afloop is er in de
Voorde gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie of thee. Iedereen is
van harte welkom.

Muziekvereniging 'Concordia' bestaat 130 jaar:

Jubileumjaar 'Concordia'
De Vordense muziekvereniging 'Concordia' die in 1869 werd opgericht, bestaat dit jaar 130 jaar. Hoewel geen officieel jubileumjaar, toch wil het bestuur van 'Concordia' hier niet onopgemerkt aan voorbij gaan.
Inmiddels is bekend gemaakt dat er op
zaterdag 8 mei een jubileumconcert zal
worden gegeven. Men is druk doende
voor deze avond een aantrekkelijk programma samen te stellen. Tevens zal dan
aandacht worden besteed aan de
Vriendenkring van 'Concordia', die dit
jaar haar 12,5 jarig bestaan viert. Deze
'vrienden' van 'Concordia' zijn onmisbaar voor de vereniging. Zij helpt de vereniging op allerhande wijze. Zo wordt er

Vierakker-Wichmond
brengt blijspel
'Kom terug Geerte'
De Toneelgroep Vierakker-Wichmond
brengt vrijdag 12 en zaterdag 13 februari
het blijspel 'Kom terug Geerte' op de
planken. Het gaat hier om een blijspel in
drie bedrijven geschreven door Jan Tol.
Het stuk speelt zich af op een afgelegen
boerderijtje. Onverwachte gasten door
pech en noodweer zetten het leven van
deze boerenmensen danig op z'n kop.
De toneeluitvoeringen worden gehouden in het Ludgerusgebouw in Vierakker.
Kaarten voor deze avonden zijn verkrijgbaar op vrijdagavond 5 februari in de
voorverkoop in café De Bosrand of voor
aanvang van de voorstelling. Zie ook advertentie.

Expositie Ger Stadman
in bibliotheek Vorden
De Ruurlose kunstenaar Ger Stadman exposeert vanaf dinsdag 19 januari tot en
met zaterdag 13 februari in de galerie
van de bibliotheek in Vorden. Ger
Stadman die exposeert met schilderijen
vindt de inspiratie en thema's voor zijn
werk voor het overgrote deel in
Frankrijk.
Gevels, deuren, winkelpuien en uitgewerkte details daarvan; veelal met opschriften, frontaal afgebeeld in een vrij

bijvoorbeeMkomend voorjaar een grote
loterij op t^Rv gezet. Noodzakelijk omdat inmiddels de gemeentelijke subsidie
kraan ook op een lager pitje is gezet.
De KNMF heeft 'Concordia' inmiddels
groen lich^^even om een concours te
organisereSBit concours vindt op 12 juni in de plaatselijke sporthal 't Jebbink
plaats. Aan al deze positieve geluiden
wordt nog een dimensie toegevoegd.
Vanwege het succes tijdens het concours
in Eibergen in 1998 is 'Concordia' cjoor
de KNMF uitgenodigd om zaterdag 12
april deel te nemen aan een topconcours
in Arnhem. Om daar een zo goed mogelijk figuur te slaan wordt omgaand begonnen met de repetities.
realistische en kleurige techniek. Ook
beeldt hij landschappen uit in de kleuren van het zuiden, getemperd door de
patina van de tijd. Naast aquarellen, ge
mengde technieken en inkttekeningen
maakt Ger Stadman etsen in aquatint.
Voor 1996 woonde hij in Zuid- Holland,
waar hij op vele plaatsen exposeerde.
Werk van de kunstenaar is aangekocht
door particulieren en diverse (kunstuitleen)instellingen. Ger Stadman (geboren
in 1937) volgde de Akademie Minerva te
Gronigen en de Akademie voor Beeldende Vorming in Amersfoort( M.O.-B).
De expositie kan bezichtigd worden ge
durende de openingstijden van de bibliotheek.

Asielzoekers komen
deze week naar
klooster Kranenburg
Het klooster in Kranenburg zal deze
week worden opgeleverd. Als alles volgens planning verloopt zullen woensdag 20 januari de eerste 40 asielzoe
kers hun intrek nemen in het klooster. Volgende week volgt de tweede
groep van 40 asielzoekers.
Projectontwikkelaar Wolborgh uit
Hengelo heeft een 1-jarig contract
met het Centraal Opvang Asielzoekers
getekend dat telkens met eenjaar verlengd kan worden.

ëekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 januari 10.00 uur Gebedsdienst Raad
van Kerken in de Herv. Kerk m.m.v. Cantemus
Domino.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
en fr. B. Broekman. Oecumenische dienst in Hervormde Kerk; 19.30 uur mevr. T. Simons - Zwolle.
Zangdienst. Thema: "Vluchten... kan niet meer?"
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 januari 10.00 uur Gebed voor de
Eenheid in N.H. Kerk, Pastoor v. Zeelst, m.m.v.
Cantemus Domino; 19.00 uur ds. HA Speelman.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 23 januari 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 24 januari 10.00 uur Gebedsdienst Raad
van Kerken in de Herv. Kerk m.m.v. Cantemus
Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag23 januari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 24 januari 10.00 uur Oec. Dienst in N.H.
Kerk.
Weekendwacht pastores 23-24-25 januari
Pastoor Zandbelt, Keijenborp. Tel. (0575) 46 13 14.
Huisarts 23-24 jan uari d^Kerringa, Schoolstraat
9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-iO.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen ^^liet tot deze spreekuren kunnen wachten, fHrne altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 23-24 januari P, Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur voor spoedgevallen
zaterdag 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 anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 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 wenden 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
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 1351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkdagen 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 telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k tel (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, 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 Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, 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. Openingstijden 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 dinsdag 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 Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16,15 en 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-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 schoolvakanties 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 Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
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. 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 09.0010.00 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.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: info/opgave bij de SWOV, tel. 553405

Vlaaien volgens Limburgs recept
catorie-arm... en goed voor 12 royale punten.

RUM-TOPF VLAAI
met veel fruit en een tikkeltje rum
weer 'ns wat anders
voor maar

15?5

APPEL-BAVAROISE VLAAI
goed voor 6 punten

8.95
ROOMBOTER KRAKELINGEN
350
6 voor
TIP VAN DE WEEK

VORDENSE STOET

'n lekker meergranen, boordevol
vitaminen en mineralen
DIT WEEKEND voor

260

Vérs Is bij ons warm en net afgekoeld.
In onze produkten zijn daarom gelukkig
geen conserveringsmiddelen nodig.
Dus Is Vers... natuurlijk, lekker en gezond!
Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

• Te koop: diverse antieke
meubelen waaronder: Engels
mahonie buro-desk (Victoriaans); eiken rolluikburo; eiken archief ladekastje (rolluik); eiken buro; eiken secrétaire; kapstok; koets (Gelderse sjees); Friese staartklok;
trapharmonium; hoge druk
reiniger pr. n.o.t.k! (of t.e.a.b.)
tel.: 0544-463954 B.G.G.
0655 143833

MAGERE SPEKLAPPEN
10 voor 1 Tientje
WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT

• Te koop: 2e hands computer met RUMA rundveemanagement en M i nas-programma. Tel. (0314) 62 42 79

3 pond f 10,RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

• Woonruimte te huur per
1/2 febr. f 870,- excl. p.m. (incl. servicekosten) Tijdens
kant. uren tel. B.P.C. 0575462588 emailadr. b.wolbert@
tref.nl

VRUDAG PIEKENDAG
10 soorten

• Gevraagd: 2x per week
hulp in de huishouding.
Graag tel. reactie na 19.00 uur
tel. 0575-551130
• Te koop: 2 z.g.a.n. wielrenffietsèn, zelfde kleur en type
koop 1 fiets mogelijk, 14 versn. fl. 350,00 per stuk tel.
0575-463882 (na 19.00 uur)
• Te koop: 14 m2 Romaanse
dakpan, rood, leuk voor dierenverblijf o.d. totaal fl. 140,00
tel. 0575-463882 (na 19.00
uur)
• Toneeluitvoering toneelgroep Vierakker Wichmond.
Op vrijdag 12 en zaterdag 13
februari aanvang 20.00 uur
kaartverkoop op vrijdag 5 februari van 19.00 tot 21.00 uur
in voorverkoop a f 5,- in café
de "Bosrand" of aan de zaal
voor aanvang é f 6,-

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde
schnitzels
f 1,50 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Opgerookte rauwe ham
100 gram f l ,98

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

Cervelaatworst

vandaag voor f Ij™ per 100 gram!!!

100 gram f 1,49

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

MMNOA6/DINSDAG

f 10,2 eigengemaaMe PIZZA'S f "I0>—

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,9o
1 kilo f 6,95

WEEKENDAANBIEDIN6

COMBI-VOORDEEL

KARBONADES
5 HALEN
4 BETALEN

4 zigeunergehaktschnitzels +
4 vlindervinken
samen f

7,95

Het adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

• Houdt u van hout? Nieuwe
houten beelden bij: WereldVorden.
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

• Ook voor cafeïnevrije, zilver- of goudmerk koffie
kunt u terecht bij: Wereldwinkel Vorden
•r even tussen uit"
f 99,- kunt u 2 overnachtingen in Den Haag boeken bij de VW Vorden
• Wie in Vorden is van plan
zijn/haar huis dit voorjaar te
verkopen? Wij zoeken een
vrijstaand huis in buitengebied of zuidbuurt. Makelaarsaanbod bekend. Brieven onder nr. V45-1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA, Vorden
• Wie wil er af en toe, tegen
betaling een weekeind op onze zeer goed luisterende 2
Jack Russels passen. Het
liefst een wat ouder echtpaar.
Tel.: 55 34 75
• Gevraagd: Vruchtbomenhout, liefst gedroogd ± 50 x
50 x 100 tel.: 0575-552913

Profiteer nu!!

BEHANGOPRUIMING

• Hebt u oud ijzer? Bel Peppelinkhausen, telefoon (0575)
55 29 16
• Gevraagd: vrijstaand woonhuis in Vorden telefoonnr: 55
4434

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

Onze kapsalon
is nu óók op woensdag- en donderdagavond
geopend tot 22.00 uur!
De gehele maand januari
25% korting op alle behandelingen!

Indoor Sport Vorden

HETELUCHTKANON
te huur

Overweg 16 • Vorden • Telefoon (0575) 55 34 33

CONTACT
DWS-VERHUUR

een goed en graag gelezen blad

Warnsveld
Tel. (0575) 43 11 11

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

* Vele zeer voordelige behangpakketten
* Op alle winkelvoorraad behang

10% korting
Tevens diverse soorten verf
van de 'restantentaf el' voor

de helft van de prijs
Profiteer nu!!

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOE1 BV

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 met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.
schildersbedrijf-glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Het was een
Geweldige dag!
Op deze manier willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en aanwezigheid.
Bertus en Ren
Schotman
en de (klein)kinderen
Hamsveldseweg 5
7251 LR Vorden
Dankbetuiging
Voor al uw medeleven zowel
persoonlijk als schriftelijk tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
moeder en oma

DINE N1JLANDLENSELINK
willen wij u hartelijk dankzeggen, met name het verpleeghuis, "het Slingerbosch" afd.
Bourgonje
J.W. Nijland
kinderen en kleinkinderen
7251 NB Vorden, januari 1999
Zelledijk 5

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezette regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• Te koop: gekloofd open
haard hout alles eiken tevens
4 antieke eetkamerstoelen
bolpoot 0573-452641
• Jacquelien Koopmans uit
Zutphen start binnenkort met
een cursus binnenhuisarchitectuur. De cursus bestaat
uit twaalf lessen van 2,5 uur.
De cursus is bijzonder geschikt voor mensen die hun
huis opnieuw willen inrichten.
Voor meer informatie (0575)
51 34 26
• Gezocht: 50 mensen die
hun gewicht willen beheersen,.ik zal u helpen uw doel te
vereiken. Bel Ans Lammers
0575-543144

"Ik kan gaan slapen zonder zorgen.
Want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis"
Gelovend in Gods ontferming, delen wij U mee, dat
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, grooten overgrootmoeder.

WILHELMINA MARIA
HARTELM AN-TAKKEN KAM P
WEDUWE VAN ALBERT JAN H ARTE LM AN
in de gezegende ouderdom van bijna 100 jaar.
Eefde: Henk en Annie
Zwolle: Toon en Dinie
Vorden: Annie en Gert
Vorden: Bart en Truus
Vorden: Riki en Joop
Vorden: Miep en Bennle
klein en
achterkleinkinderen

met gratis bakje saus bij aankoop
van 1 kiprollade, 300 gram

Onze moeder is thuis opgebaard.
De avondwake zal worden gehouden dinsdag 19
januari om 19.00 uur in de Christus Koning Kerk,
Het Jebbink 8 te Vorden, waarna van 19.30 tot
20.00 uur gelegenheid is tot condoleren in uitvaart
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen
woensdag 20 januari om 10.30 uur in de parochiekerk Antonius van Padua te Kranenburg, waarna
aansluitend om ±11.45 uur de teraardebestelling
zal plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats aldaar.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in Bodega "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te
Vorden
Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdag 19 januari
vanaf 20.15 uur aan het woonadres en woensdag
20 januari vanaf 10.15fcir in de R.K. Kerk te
Kranenburg.

Ab, Willy
Thomas, Elske en Jorrit
Hartelman

• Nieuwe cursussen: Yoga,
innerlijke, genezing, chakra's, levensgetal. Vorden,
Zutphen en Barchem Inl.
T.N.M, de Gans 0573-441138
• Te koop: Suzuki GSX
1100R bj. 88 km st. 20.000
perfecte staat f 10.000,- tel.:
0575-553375

samen l J

Peppsala,
^ 98 wogr.

gebr. kipfilet,
WOgr.

89

45 schouderham,

Taco,

1

100 gr.

WOgr.

KeurslagerV1O g
Zutphenscweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

gaande mij en mijn huis.
'ij zullen den Heer dienen.
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
we van hem mochten ontvangen, geven we kennis
dat na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis Slingerbosch te Zutphen van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

LIEVE OMA MIES
Bedankt voor alle fijne momenten, je humor en je
goedheid.
Trots zijn wij, dat jij onze Oma was.
We zullen je missen

1

59

eiersalade,
100 gr. qrillworst,
8
100 gr.
500 gr. kifilet en J0 *
4 roomschnitzels 4 C 00

DAG LIEVftOMA MIES

CHRISTIAAN ALBERT
KLEIN IKKINK
* 19 september

111 januari 1999

Vorden:
Doetinchem:

Carla en Johan,
Charlotte, Matthijs
Jeannette en Freddy,
Rachelle, Sharon, Kimberly
Pascal en Marielle

Vorden:

E. Klein Ikkink - Zweverink
Jan en Patty
Nicole
Monique
EllyenBram
Marieke

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*" produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde

Tel.: (0775) 54 54 54 / 5135 20
Fax:(0575) 51 55 05
E-mail: li u isdf voorst cc n niversal.nl
www.huisdevoorst.nl

Insulindelaan 32
7251 EK Vorden

LIEVE OMA
De begrafenis heeft vrijdag 15 januari op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevon-

We zullen U missen

den.
Eva - Jeroen
Barbara - Ronny
Oscar - Carmen
Ingmar

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85
• Te huur 4/5 pers. caravan
Op camping Schlossberg in
Hopfgarten Tirol. Uitermate
geschikt voor zomer-wintervak. Huurprijs v.a. f 225,- per
week excl. gas en electra.
Wegens annulering met Krokus nog vrij. Tel. 0575-46 26
53

Kiprollaae

15 januari 1999,
Ruurloseweg 40,
7251 LK Vorden

• OPEN HUIS zaterdag 30-1
v. 10.00 u. tot 16.00 u. div. kreative & schilder cursussen
Anja Brummelman, Polweg
10a, Vorden, Tel. 551649
• 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

Wie gaat er
met ons sausje
an
de
rol
?
§S^.
j^

15 januari 1999 Vorden
ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU
Gevraagd voor vrouw van 83 jaar, voor persoonlijke verzorging en gezelschap:

Alleenstaande actieve vrouw ca. 65 jaar
(met rijbewijs)

NORDEKv,

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Indien u interesse heeft, kunt u een brief zenden met gegevens over uw mogelijkheden. Bij interesse van ons ontvangt
u details over:
• De lichte huishoudelijke werkzaamheden welke van u worden verwacht
• De aanwezige huishoudelijke hulp
• Soort en karakter van de inwoning
• De bruto vergoeding en de verdeling van werktijden.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Brieven onder nummer R35-2 te zenden aan Weekblad
Contact. Postbus 22 7250 AA Vorden

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

Monuta V

organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag
21 januari
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

B

EMEENTE

ULLETIN

74,
dondMag mnimóO~ïL$
vuren
volgens
s
f
:-^^^B'-^' ^-'^^^^ '^^^^
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openbare kennisgeving ontwerp-besluit

Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

WeihouderH.

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

M&O fat 17,00 uur.l
bij de receptie van het gemeentehuis.:

en
12:QQïtur

IEUWE

GEMEENTEGIDS

Binnenkort krijgt u de gemeentegids
1999. De eerste drukproeven zijn inmiddels gecorrigeerd. Heeft u nog wijzigingen door te geven van bijvoorbeeld bestuurswisselingen, dan kan dit tot 22 januari 1999 bij de afdeling bestuur, de
heer R.F. Verstegen, tel. 557494.

liggen met ingang van 22 januari tot en met 18 februari 1999, ter inzage de ontwerpbesluiten op de aanvragen van:
1. naam aanvrager:
maatschap Hartemink
adres:
Heerlerweg 6
woonplaats:
7233 SG Vierakker

jiQpeningstijdm bibliotheek: ;
•fvdorter* imageliggcnde stukke^
' dinsdag Van 1330 tot M30
:vi^dagvan 13.30 tot 20.30 Üür, ;.:
M

Bij burgemeester en wethouders kunt u
inlichtingen krijgen of u bent ingeschre
ven als kiezer.
Bent u niet of niet behoorlijk als kiezer is
geregistreerd dan kunt u schriftelijk om
herziening van de registratie verzoeken.

Inlichtingen over de registratie als
kiezer

Heerlerweg 6

om:

een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en melkvee

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer W. Rietman
Baakseweg 12
7251 RH Vorden

adres van de inrichting:

Baakseweg 12

om:

een revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee en vleesstieren

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

ERSTBOMEN (620)
INGELEVERD
ERKIEZING VAN DE LEDEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

adres van de inrichting:

De Vordense jeugd heeft op 7 januari
1999 620 kerstbomen ingeleverd. Deze
bomen worden^pnipperd.
In 1998 werden^B4 bomen ingeleverd,
een behoorlijke stijging dus.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkin^^ tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een iede^worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegSchriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór
19 februari 1999.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke
bedenkingen, niet bekei^fcemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons vadoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 19 februari 1999.

ERGUNNINGEN

Bouwvergunningen
plaats
aanvrager

inhoud

Ambachtsweg 11

firma Eckhardt

bouwen bedrijfshal

Eeeoordweg 2b

Urtica de Vij fsprong

bouwen woning

vrijstelling

Kapvergunningen
plaats
aanvrager

inhoud

herplantplicht

Baakseweg,
Wichmond

vellen 35 populieren

35 populieren
(stamomtrek
8-10 cm)

H.J. Reijmer

inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrekking vergunning
(art. 8.26 Wmb en art. 3:30 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

OUWAANVRAGEN
aanvrager

inhoud

datum
ontvangst

Boshuisweg 8,
Vierakker

GJ. Rietman

bouwen éénroedige
hooiberg

12-01-99

Nieuwenhuisweg l

mts. GJ. Scheffer en
E.H. Broekgaarden

bouwen mestsilo

13-01-99

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

OLDERS BEPERKING EXPORT

UITKERINGEN

Bij de afdeling welzijn zijn folders verkrijgbaar over de beperking export uitkeringen.
Dit heeft betrekking op mensen die in Nederland recht hebben op een uitkering maar
buiten Nederland (gaan) wonen. Het wetsvoorstel, dat waarschijnlijk op l juli 1999 in
werking treedt, regelt dat een uitkering is voorbehouden aan mensen die daadwerke
lijk in Nederland wonen. In de praktijk blijkt het controleren van uitkeringen buiten
Nederland niet goed mogelijk is. het exporteren van uitkeringen naar landen waarmee Nederland goede afspraken heeft gemaakt, blijft wel mogelijk, evenals naar landen in de europese Unie.

ligt met ingang van 22 januari tot en met 18 februari 1999, ter inzage het ontwerp-besluit inzake het voornemen tot intrekking van de aan de heer H.W.B. Lichtenberg,
lindeseweg 5, 7251 NG Vorden, verleende revisievergunning ingevolge de Hinderwet
(thans Wet milieu-beheer) van 6 juli 1982, voor een agrarisch bedrijf met mestopslag
alsmede een propaan-gasinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie B, nummer 1356, adres inrichting: Lindeseweg 5 te Vorden. Daarin is
begrepen een melding van 26 februari 1997, zodat de omvang van het bedrijf thans
135 guste/dragende zeugen (567 kg NH3) is.
Strekking van het ontwerp-besluit:
Op verzoek van vergunninghouder hebben wij het voornemen de milieuvergunning
volledig in te trekken om verplaatsing naar een bedrijf in de gemeente Eibergen mogelijk te maken. De Ammoniakadviescommissie Achterhoek/Graafschap bracht over
deze verplaatsing een positief advies uit.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleggingSchriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór
19 februari 1999.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke
bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 19 februari 1999.
inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fox (0575) 55 74 44.

ten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

ANTAL INWONERS VORDEN DAALT
Het aantal inwoners in onze gemeente is in 1998 gedaald met 51. In 1997 is het aantal
inwoners eveneens gedaald met 58. Het totaal aantal inwoners op 31 december 1998
was 8358.
In 1998 zijn 86 kinderen geboren en 73 personen overleden.
Gevestigd hebben zich 302 personen, 364 personen zijn buiten Vorden gaan wonen.
Ook het aantal huwelijken daalt: 161 in 1997, in 1998 151. Er zijn 2 partnerschappen
geregistreerd.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN
Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer
In principe mag iedereen stemmen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.
A. Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoek schriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet u uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 17 februari 1999, indienen bij de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 1999) als kiezer bent
geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepingskaart,
die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. Mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepingskaart naar het
gemeentehuis gaan van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling
(19 januari 1999) als kiezer is geregistreerd, om deze om te zetten in een kiezerspas. Dit kan tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 26 februari 1999.
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden in elk stembureau van zijn keuze binnen de woonprovincie.
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale sta-

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 17 februari 1999, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 1999) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan in
een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen.
4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag
van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij
dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van
zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kiezer over te
dragen. Bij de overdracht moeten zowel de volmachtgever als de gemachtigde het
volmachtbewijs ondertekenen.
7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 1999) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die
de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming
deel te nemen.

FVALINFORMATIENUMMER

PER l FEBRUARI GESPLITST

AFVALINFORMATIELIJN
0575 545646

KRINGLOOPLIJN
0573 251390

op werkdagen van 09.00 -12.30 en van
13.00-16.30 uur

op werkdagen van 08.00-13.00 uur

voor overige informatie over onder
andere containers, glasbakken, oud
papier, chemisch a f . snoei- en tuinafval,

Voor vragen over en aanmelding van
herbruikbare goederen en grof huisafval dat niet in uw grijze container
past

.o.f.
__

Teruggave omroepbijdrage TV Gelderland 1998
Door het ontbreken van steunzenders heeft in 1998 niet
iedereen in Gelderland de regionale televisie kunnen
ontvangen. Alleen binnen het bereik van de zender Arnhem
waren de programma's van TV Gelderland te zien en
natuurlijk via de kabel. Daarom heeft het provinciaal bestuur
besloten dat elk huishouden, dat wel voor de regionale
televisie heeft betaald maar TV Gelderland om bovengenoemde
reden niet heeft kunnen ontvangen, de bijdrage voor 1998
terug kan vragen. Het gaat om een bedrag van ƒ 6,90. Deze
'provinciale televisie-opslag' wordt in opdracht van de
provincie Gelderland door Dienst Omroepbijdragen geïnd,
samen met de landelijke (en eventueel lokale) omroepbijdrage. Op de rekening wordt de provinciale televisie-opslag
apart vermeld. Iedereen die een televisie-toestel in huis heeft
is verplicht de omroepbijdrage te betalen. Teruggave van de
provinciale televisie opslag is alleen mogelijk via de provincie
Gelderland en niet via Dienst Omroepbijdragen. De nota van
Dienst Omroepbijdragen dient u volledig te betalen.
Wie krijgen de televisie-opslag terug?
Voor de teruggave is een regeling vastgesteld. Deze regeling
houdt in dat u de provinciale televisie-opslag terugkrijgt als u:
- deze opslag in 1998 hebt betaald en
- niet op de kabel bent aangesloten en
- in 1998 in een van de navolgende gemeenten woont/woonde:
Aalten, Ammerzoden, Apeldoorn, Barneveld, Bergh,
Borculo, Brakel, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo,
Doetinchem, Echteld, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo,
Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk,
Hattem, Hedel, Heerde, Heerewaarden, Hengelo,
Hoevelaken, Kerkwijk, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal,
Lochem, Maasdriel, Maurik, Neede, Neerijenen, Nijkerk,
Nunspeet, Oldebroek, Putten, Rossum, Ruurlo,
Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden,
Warnsveld, West Maas en Waal, Winterswijk, Wisch,
Zaltbommel, Zelhem, Zutphen.
Het bleek niet mogelijk om iedereen die het aangaat
persoonlijk te berichten. Daarom deze advertentie. Met

provincie

Gl

DEiRLAND

behulp van de bon onderaan deze advertentie kunt u uw geld
terugvragen.
Vult u uw naam, adres en rekeningnummer s.v.p.
duidelijk in en vergeet uw handtekening niet.

sc

^

Oorsteenvee

9bedrijf

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd ontvangt u binnen
8 weken ƒ 6,90 op uw rekening. Wanneer uw verzoek
wordt afgewezen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht
Stuur de bon zonder postzegel naar:
Provincie Gelderkind/Omroepbijdrage
Antwoordnummer 411
6800 WC ARNHEM
U kunt de bon tot uiterlijk l april 1999 inzenden. Via
dit antwoordnummer kunt u ook nadere informatie
opvragen.
Dit is de tweede en laatste advertentie over de teruggave regeling omroepbijdrage. Ook in november
1998 plaatsten wij deze advertentie met teruggave
coupon. Uiteraard kunt U slechts eenmaal een
teruggavecoupon insturen.
Vanaf begin 1999 zal TV Gelderland wél in de hele provincie
te zien zijn. Er zijn dan steunzenders geplaatst in de
Achterhoek, op de Veluwe en in het Rivierengebied.

TERUGGAVECOUPON
Ondergetekende verzoekt op grond van de Regeling restitutie provinciale
televisie-opslag Gelderland 1998 ƒ6,90 terug te betalen. Ondergetekende
verklaart in 1998 de provinciale televisie-opslag betaald te hebben en
verklaart tevens niet op de kabel te zijn aangesloten.

Naam:

Een groot deel van onze
monturencollectie is spectaculair
afgeprijsd. Dus kom snel langs
en maak uw keuze.
Dat is pas echt goed bekeken!

Adres:
Postcode/plaats:
Rekeningnummer:
Handtekening:

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) (M*
46 17 71

Schilderbedrijf Boerstoel
erkend opleidingsbedrijf
+*+ Brein jaren '70 wmn rte ooievaar
Nederland verdwenen. Dankzij Vocelh.
/.ijn «r nu weer vele honderden! »++

Beschermen helpt.
Helpt u mee?

27,50
Knippen & wassen

Ja, ik geef de vogels een
cadeau en krijg er zelf ook één i
Voor f 40.- per jaar Kt»: ƒ 27.50) b
angt u elke 2 maanden gr.iii
VOGELS e

Stuur deze bon n.tnr

Jf
°T>

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

Visitekaartjes
ter van opleidingsbedrijven is erkend
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Met 10 werknemers (en l leerling) is
Schildersbedrijf Boerstoel B.V. actief op
het gebied van schilder-, glas-, wandafwerking- en reclamewerkzaamheden.
Het bedrijf werkt veel voor particulieren,
bedrijven en instellingen in Vorden en
omgeving. Om de vele ontwikkelingen in
de markt bij te houden, volgen de medewerkers regelmatig een cursus of opleiding waardoor zij breed inzetbaar zijn en
klanten kunnen adviseren over bijvoorbeeld nieuwe verfsoorten.
Het bedrijf beschikt bovendien over deskundigheid om samen met de school
leerlingen, die de praktijkopleiding via
werkend leren bij dit bedrijf volgen of er
stage via het dagonderwijs lopen, te begeleiden. De opleidingsconsulent van
het Opleidingscentrum SVS adviseert en
begeleidt het lAijf op scholingsgebied.

Opleidingsconsulent de heer R. Fokkink
reikte het certificaat uit namens het Opleidingscentrum voor het Schilders-en
Stukadoorsbedrij f & Reclame en Presentatietechnieken uit Waddinxveen, dat
het initiatief tot het opzetten van het Erkende Register heeft genomen. In het Erkend Register worden bedrijven opgenomen, die actief zijn in het afwerkings- en
afbouwbedrijf en op het vakgebied van
reclame- en presentatietechnieken. De
opname in het Erkende Register toont
aan dat het bedrijf veel waarde hecht aan
opleiding en door scholing continu
werkt aan de kwaliteit van het product
en de bedrijfsvoering. Het Erkend Regis-

Spïerziekten

SN

Met een spierziekte w o r c L t h e t
dagelijkse leven topsp^p

Vereniging Spïerziekten
Nederland
lx Gen. van Heutszlaan 6,
3743JN Baarn
Postbank: 14 22 400
e-mail: vsnötysn.nl
internet: www. v*n ,nl

Heeft u zelf te maken met een spierziekte?
Bel voor informatie, steun en advies:
Spïerziekten informatielijn: 0900 - 5 480 480
Op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur

80,-

knippen & wassen
& Animatie

i

Kleur (Diacolor)

Op 13 januari 1999 heeft Dick Boerstoel van Schilderbedrijf Boerstoel
B.V. uit Vorden het certificaat in ontvangst genomen dat hoort bij de opname in het Erkende Register van Opleidingsbedrijven.

32,50
55,-

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

& wassen

27,50

Toeslag blowen

gratis

Gel & Lak

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21

Judo
Afgelopen zaterdag werd de derde ronde
van de judo-ADVW vaantjes competitie
in Dinxperlo gespeeld. Bij deze ADVW
vaantjes is het de bedoeling dat de jeugdige judoka's van de judoverenigingen
uit Aalten, Dinxperlo, Vorden en Winterswijk op een vriendschappelijke manier wedstrijdervaring opdoen.
Om de judoka's te stimuleren worden er
voor elke honderd punten gekleurde
vaantjes uitgereikt. Na het succesvol verlopen eerste seizoen (voorseizoen) is er
besloten om dit seizoen juin de top drie
van elk seizoen een extra aandenken uit
te reiken.
De voorlopige seizoensranglijst wordt
nog aangevoerd door Rickjvloorman uit
Dinxperlo. Met nog l rowpte gaan op 20
maart in Winterswijk iscie einduitslag
met een minimaal verschil van nog geen
10 punten tussen de nummer l en nummer 3 nog lang niet zeker.
1. Riek Moorman, Budovereniging Dinx-

Vorden

g (0575) 55 12 15

perlo (seizoen 141 pnt); 2. Jelle Wopereis,
Budocentrum Winterswijk (seizoen 137
pnt); 3. Leon van Lith, Budovereniging
Dinxperlo (seizoen 134 pnt); 4. Kevin ter
Beek, Budovereniging Dinxperlo (seizoen
130 pnt); 5. Wout te Hofste, Budocentrum Winterswijk (seizoen 125 pnt).
Tijdens deze competitiedag werden voor
het passeren van de 100 punten grens in
de totaalstand aan Wout te Hofste (BC
Winterswijk), Gijs Huiskamp (BC Winterswijk), Daan Roeterink (BV Dinxperlo),
Isaac Roeterink (BV Dinxperlo), Nick
Wielens (RS Winterswijk), Fabian Dijkman (JC Vorden), Thomas Wekker (RS
Winterswijk) en Edino Molders (JC Vorden) het witte vaantje uitgereikt.
Een geel vaantje (200 punten) was er voor
Jelle Wopereis (BC Winterswijk), Maurice
van Veen (BV Dinxperlo) en Dennis
Gralike (BC Winterswijk).
De eerste drie oranje vaantjes (300 punten) waren voor Riek Moorman (BV
Dinxperlo), Leon van Lith (BV Dinxperlo)
en Maarten Prinsen (BC Winterswijk).

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
JOUNNIf WALKfX
ft£D LA8£L
ITR VAM 4095

BLACK SWHITf
WHISKY

70CL VAM 2545
VOOR 2095
+ 10ROCKS

70 CL VAK 2395
VOOK 2095
+ 10KOCKS

Hooghoud'

VOOK 3495
+ 10KOCKS.

Df KUYPtJT

WOPSHOT
70 CL VAN 18951
VOOK 7495
+ 10 KOCKS

Ubt

*

HAXTfVÏLT
JfNtVtX

LTKVAN2195
VOOJt 1995
+ 10KOCKS

HOOGHOUDT
JtNWX
LTX VAN 239.5

LT* VAN 2995

VOO* 2095

VOOK 2595

PASSOA

+ 10 WW
Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys

BOOMSMA
Fftt/vmi
LW VAN 2195
VOO* 1895
+ 10 KOCKS

A

SUPER DE BOER
A L T I J D OP Z O E K NAAR HET BESTE

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

Aanbiedingen geldig tot
en met 30 januari 1999

Wethouder Boogaard opent BSODe Boomhut:

Biej ons
in d'n Achterhoek

De Klimboom start met
buitenschoolse opvang

"Zo Harm, iej woln d'r net uut?". "Umme eerlijk te wean jao. Maor iej kont wel
effen metloopn. 'k Wolle de buurte in, de posbode hef zich een nummer vegist.
Daorumme wo'k Toon en Driek den brief brengen, 't Is t'r wel ginne van 'n notaris maoe eavengoed is e neet veur mien. En biej Toon en Drieke van 't
Wilgenberg is iederene welkom, of iej rieke of arm bunt, dat me'k veur eur niks
uut".
Harm van de "Korperaal" lop wel vaker biej Toon en Drieke zo maor nao binnen
umme een praotjen te maakn. Zee trekt beide van Drees dus tied heb ze wel.
'k Wazze biej Toon en Drieke al wel 's veur de deure hen ekommen en hadde
met vewondering al wel 's nao de roetprotteldaor veur 't huus ekekn. Maor
too'k now buutn umme de poste alles 's goed van kotbiej kon bekiekn, kek ik
mien toch de ogen uut, zo'n rotzooi. Van olde karrareaje tot wasmesjienes en
van weckglaze tot radio's. Alles lei d'r tussen de half vegaone brannettels en ander roet.
Maor wa'k binnen te zien krege was nog een graadjen slimmer. Een paar olde
hoender leepn de broodkrummels op te pikken en de katte lei tussen 't brood
en de leaverwors op taofel uut te rosten. Een andere jonge katte wodn deur
Drieke van taofel eveagd um dat e an de jampot zat te lekn. Drieke bao ons koffie an maor daor ha'w gin van beid erg volle trek in. Jenever ko'j d'r meschien
nog wel drinken, dan bunt de bacteriën jao wel dood, maor die bao ze ons neet
an. Dat hoeven ok neet want Toon en Drieke bunt beide gezellige praoters en
dus vevealn wiej ons niks.
Too'w d'r een klein halfuur hadn ezetn kwam de huusdokter achter de deure
hen kiekn."Zo", zei Drieke,"Onze Willemien zal wel weer ebeld hemmen.
A'j een keer oaver pien in de butte klaagt meent den al da'j zo dood gaot en mot
'n dokter kommen VNou, vertel maar eens wat er aan mankeert Drieke". "Oh
Dokter", zei Drieke,"de kop en 't middenstuk bunt nog wel goed maor de vlerken wilt neet zo goed meer". En a'j dam maor lange genog dokter bunt dan we 'j
wel wat dat beteikent biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

AGENDA
JANUARI

ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
20 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
20 HVGWichmond jaarvergadering
20 HVG Dorp Vorden jaarvergadering

20 Welfare handwerkmiddag de
Wehme
20 ANBO Atschieten bij 't Olde
Lettink
21 HVG Wildenborch, Jaarvergadering
21 PCOB in de Wehme, dhr. en mevr. de
Gunst, brood en banket
21 Bejaard^ikring Dorpscentrum
25 BridgecÉ^ 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
27 Jaarvergadering N.B.v.P.

Stichting Kinderopvang 'De Klimboom' aan het Wiemelink in Vorden
is begin dit jaar gestart met buitenschoolse opvang (BSO). Wethouder H.
Boogaard opende vorige week donderdag het nieuwe onderkomen dat
de naam 'De Boomhut' heeft meegekregen.
De Klimboom is inmiddels een bekend
begrip in Vorden op het gebied van kinderdagopvang aan kinderen van O tot 4
jaar. Sinds l januari bestaat ook de mogelijkheid van buitenschoolse opvang.
Deze BSO was tot op heden door ruimte

gebrek alleen in beperkte mate mogelijk
voor enkele doorstromers van de peutergroep. Nu De Klimboom hiervoor een
mooie splinternieuwe ruimte naast het
bestaande gebouw heeft gecreëerd, kan
de BSO voor iedereen opengesteld worden.
De BSO is kinderopvang overdag buiten
de schooluren en in de vakanties of andere schoolvrije dagen voor kinderen in
de leeftijd van 4 jaar tot het einde van de
basisschool. Dit wordt in groepsverband
aangeboden onder leiding van gekwalificeerde groepsleidsters.

Chantal Geerlings nieuwe gezicht kapsalon Indoor Sport

Kapsafcm Indoor Sport
Vorden weer van start

Prijsuitreiking Sueters

Eigenaar Jaap Hesselink van Indoor Sport Vorden wordt door kapster Chantal
Geerlings onder handen genomen.

De zeer succesvolle Knex-actie bij speelgoed-, huishoud- en kadoshop Sueters leverde
vele grappige en leuke foto's op. Er zijn de mooiste bouwwerken gemaakt, waardoor
het voor de jury moeilijk kiezen was. Iedereen had zijn best gedaan om er iets bijzonders van te maken. De uiteindelijke winnares was Anneleen Bosma die een wel
zeer bijzonder kledingstuk had gemaakt. Zij kreeg van de firma Sueters een 800-delige Knex-koffer. De tweede en derde prijs was voor Luuk Krabbenborg en Ruben
Schimmel.

Begin januari is de kapsalon van
Indoor Sport Vorden weer van start
gegaan. Vanaf de zomer van 1998 was
de kapsalon van Indoor Sport gesloten. Met de komst van kapster
Chantal Geerlings kunnen sporters
en andere klanten weer van maandag
tot en met zaterdag terecht bij de salon aan de Overweg 16 in Vorden. De
kapsalon is gevestigd in het pand van
Indoor Sport Vorden.
Chantal Geerlings (23) js:in het bezit van
alle diploma's eri tieeft ruim zeVen jaar

ervaring in het kappersvak. De afgelopen
zeven jaar werkte ze bij een kapsalon in
Warnsveld.
"De klanten kunnen in principe van
maandag tot en met zaterdag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hier terecht.
Uiteraard is het wel verstandig om van te
voren een afspraak te maken", zegt eigenaar Jaap Hesselink. "Verder starten we
binnenkort op de woensdag met een kindermiddag waar kinderen tegen een
zeer laag t tarief geknipt kunnen worden".

Grandioze verbouwingsopruiming!
Forse korting op onze dames en heren kleding
Dames/rokken en pantalons

Heren

vanaf f 50,Pul lovers korting 20-50%
Jacks korting 20-50%
Pakjes korting 30-70%
Diverse blouses vanaf f 25,Overige wintercollectie 20% korting
Panty's halve prijs 4 voor f 10,-

Kostuums halve prijs
Overhemden halve prijs
Jacks vanaf 30% korting
Pantalons 20-70% korting
Colberts 20-40% korting
Herenondergoed vanaf f 2,50 p. stuk
Stropdassen f 10,- p. stuk

Donker
meergranenbrood
barstensvol p u u r
n a t u u r . F.xc'lusiet vcrki
hij uw Echte Kakker

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 35

Bunderbrood 21 t/m 30 januari

Rijstevlaai nu 10,95
Tarwebroodjes
Al vijftig jaar zet de Zonnebloem zich in voor chronisch zieken,
gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De ruim 34.500
vrijwilligers verzorgen jaarlijks
meer dan één miljoen huisbezoeken, talloze activiteiten
en vakanties. Ook u kunt helpen.

6 halen 5 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

de Zonnebloem

®

Postbus 2100 4800 CC Breda Tel.(076)5646362 www.zonnebloem.nl
Gfm

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

Nieuw
Vezelbruin, lekker en gezond

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

handels-ofzetrterkgebied van
ica-de Vijfsprona
vpeutische leef-Nerkgemeensckap en biologisck-dynamisch
landbouwbedrijf

«

Vezelbruin is een heerlijk mals donkerbruin brood, rijk aan
de natuurlijke voedingsvezel van tarwe, maïs en haver.
Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere manier op
te lossen

Afslanken met
Vezelbruin

tri een winkel in natuurvoedingsartikelen en staat op de
vrijdagmarkt ie Vorden.

Als extra service is er een bezorgdienst op dinsdag en vrijdag.
Ook verzorgen wij dan groenten- en
fruitabonnettienten.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

'Set voor een assortimentslijst telefoon/fax (0575) 55 42 02

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

a contant + RDW vrijwaring
André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Keoordweg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

€

Vezels nemen veel vocht op en
werken zo op een verantwoorde en snelle manier verzadigend.
Hierdoor vermindert het honger
gevoel. Daarom is Vezelbruin
de goede basis in een voedingspatroon gericht op evenwichtig en gezond afslanken

'Ajfsprong
Trading

Langzaam aan versckijni

er een heel mooie winkel
voor naiuur voedingsmiddelen
komi IA eens kijken?

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.
Openingstijden di./do./za. van 00.00 - 1230 uur

PARTYRESTAURAf\TT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

! knalt het nieuwe jaar in! ^
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Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Zaterdag

21 U 22 \\ 23

'Omdat het verser is'
ZutptiensawBfl IA - Teleloon (0575) 5518 85
cadeau-tip:

malse

KASSLA

l?8

2 kroppen

BABY-EDAMMER i c 95

per stuk

50% KORTING

| ^B

goudgele
nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!

ANDIJVIE
heel kilo

349

heerlijke zoete

NAVEL
SINAASAPPELEN
20 stuks

MINI POTJES
HONING

donderdag 21, vrijdag 22 en
zaterdag 23 januari a.s. de
laatste upruimingsartikclen
voor halve prijzen.

diverse soorten, per potje

398

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 20 t/m zaterdag 23 januari

A-kwaliteit

SUIKERPINDA'S
500 gram

Spalstraat 7-9

398

Hengelo (G.) Tel. 0575-461383

Artiestenbemiddeling

SNIKKERS

Geluid & lichtverhuur

Jansen &. gal
autoschadebedrijf

ijj

ROLSTEIGER

Q-Select
'60 jaren band
French Kiss
'70 en '80 jaren
Swinging Mozart
super party trio
Country en Caribische groepen

Muziek:

te huur

M

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Tevens:

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

B

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

•KA -JmL

BOVAG

DWS-VERHUUR
Warnsveld
Tel. (0575) 43 11 11

Geluid- en l i c h t v e r h u u r
D E C O R S (Sixties en C o u n t r y )
Partytenten

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

OPRUIMING
KORTINGEN TOT
O 2 bossen tulpen
O 2 bossen narcissen
O Callisia in sierpot

7,95

O 3 primula's

4,95

7 voor
O 2 bossen verse snijbloemen

10,9,95

so%

DE VALEWEIDE-bloemen

IE5EH
\n/rui UAnncM

BEATRIXPLEIN6
7031 AJ WEHL
tel:(0314)681378
DORPSSTRAAT 4

72

$i BBVORDEN
-> WEHL-VORDEN tei^s^ooe

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Spierziekten
Met een

Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen

spierziekte
wordt het
dagelijkse
leven
topsport

pen Huis
Zaterdag 23 januari 10.00 - 14.00 uur
Jn 1M fpboyÉ Vispoortstraat 6
• havo/vwo
• mavo/havo

In het gebouw Wijnhofstraat 1
• vbo/mavo
• bovenbouw beroepsonderwijs

V|/ VSN
Vereniging Spierziekten Nederland
1.1. t,l-n van Hrutulaan (v 374 H'
fiwbank. 14 22 400
f.rnatl v<n«v<n.nl mtmu-l ww» v-n ui

Hoe werkt DALTON onderwijs ?

ïwei f|lddagen in februari om Dalton-onderwijs te proeven
voor leerlingen van groep acht
- opgave tijdens het Open Huis Kiezen voor het Stedelijk is:
kiezen voor Dalton-onderwijs, voor zelfstandig werken, voor eigen verantwoordelijkheid, voor samenwerken,
« kiezen voor de kopgroep bij toepassing van computers in het onderwijs, • kiezen voor een modern
choolgebouw, • kiezen voor een gezellige school waar je iemand bent.
ï 0575 - 519451 (de heer Franken) of 0575 - 516711 (mevrouw Szekeres)

Briefkaarten

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Mulder

\

modecentrum

Voor bedrijf en particulier

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

Verzorgen
•
.

administraties
aangiftes IB,VB,VPB,BTW,CBS en LB

Realiseren
• kostenbesparingen voor het bedrijfsleven
Adviseren inzake
• financial planning
• successierechten, schenkingen
• beleggingen

Zet de prijzen op z'n kop

BETAALBARE KWALI
Administratiekantoor Mulder, De Boonk 55, 7251 BT VORDEN

S 0575-551156

tind januari begint de
bloemschikken bij bioembinderij

L) C (Sl

M leert eigentijdse groen- en bloemdecov*atie's

op alle winter dames en heren winter artikelen
met de rode HALVE PRIJS sticker

maken mei matenalen uit uw eigen tuin. ^ovvel
voor be0tnnefS als gevorderden 2*ijn er nog enkele
plaatsen vrij
LA bent van Karte welkom.

C/nl. en opgave bij C\erda Kamperman-ten jArve

Bronkhorst High-Tech B.V te Ruurlo is een

Ruurloseweg 116, 7251 LZ Vorden, Tel.: 0575-556 804

jong, dynamisch bedrijf met 100 medewerkers dat zich
bezighoudt met (•pntwikkeling, productie en verkoop
van meet- en regmapparatuur op het gebied van gas- en
vloeistofstromen.

DE KAPSTER
BIJ U AAN HUIS,
VOOR HET HELE
GEZIN

De productie afdeling is georganiseerd in kleine, zelfstandige groepen.
verantwoording voor het bouwen, afregelei^n testen van een opdracht ligt
Sheel binnen één groep. Er wordt geproduceWJ op klantspecificatie, waardoor
vrijwel geen order identiek is.
Voor deze productie afdeling zijn wij op zoek naar:

Joanne Dijkman
Goudvinkendijk la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

ASSISTENT INSTRUMENTMAKERS (M/V)
Functie inhoud:
Het assisteren van een werkgroep binnen de productie afdeling.
Het voormonteren van onderdelen welke gebruikt worden bij de assemblage van
instrumenten.
Profiel:
U heeft een opleiding op LBO-niveau met interesse voor techniek.
U heeft affiniteit met elektronica.
Bronkhorst High-Tech is dynamisch, wij verwachten dat u flexibel bent.
Ervaring is geen vereiste, u wordt intern opgeleid.
Wij bieden:
Een full-time baan met goede toekomstmogelijkheden en een prettige werksfeer.
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet bezoeken:
www. bronkhorst. com
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. dhr. E. Prange.
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK Ruurlo ~~ ~

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. centrum/rotonde rechts/2e str. links

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

EIKEN EETHOEK
Eetkamertafel 140 x 85 cm. f f QC
met 2 laden. Van 1350,-voor f l 73>
Bijpassende stoelen met gestoffeerde
zitting: in vele kleuren leverbaar. Per stuk van 315,-voor

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

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

Sfeervolle zithoek comfortabel geprijsd!

f595.LEDIKANT op comforthoogte
90 \ 200 cm

Actueel bankstel 2> 2Vi
Eiken met stofbekleding in
diverse kleuren leverbaar
Nf« vön 4295,-voor

Salontafel

Massief eiken. 120x70 cm. f/) C/J1

Nu van 1195,- voor

Buffetkast
Fraaie kast in massief eiken met veel
bergruimte doorz'n praktische indeling,
In div, houtkleuren leverbaar
Alm. 143 x 201 x 47 cm 'J'TOC
Nu van 5150,- voor
iL l 7*7*'

89.-

Tapijt 'Parade Lugano' 80% wol
Gesneden pool, rose, 400 breed i CQ
Van 340,- nu
l O 7»""
Ook op 500 breed
l Q|J
Van 425,- nu voor Op=Opprijs f xO«™
Dekbedovertrekken
Diverse dessins. NU UITZOEKEN 9 O 95
eenpersoons vanaf JmJ» "
tweepersoons vanaf fr f • "
lits-jumeaux vanaf O7«

MEER DAN 300 TAPIJTCOUPONNEN

11/J l/*

IN 200,400 EN 500 CM BREED VAN l METER TOT 12 METER.
Meet snel uw kamer want uw maat is er vast bij!

meubelen

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
H
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ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen/j
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J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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AANDACHT IS EEN MENSENR^HT
OK IK HELP MEE:

KRlfcND
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Open Dag bij Agrarische Opleidingen Oost Nederland:

27 januari voorlichtingsdag

\
vB^-^gg&r
Agron Agrarische Opleidingen Oost
Nederland in Doetiiichem houdt
woensdag 27 januari een voorlichtingsdag. Agron is gevestigd aan de
Gezellenlaan 14. Vóór meer informatie kan men bellen met (0314) 33 08
59.
Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs is bestemd voor leerlingen
van 12 tot 16 jaar. Tijdens de basisvorming (de eerste twee leerjaren) krijgen

de leerlingen veel algemene vakken zoals Nederlands, Engels, geschiedenis,
aardrijkskunde en verzorging. Daarnaast
oriënteren ze zich op de toekomstige studievakrichtingen Dierenhouderij en -verzorging, Groenvoorzieningen, Bloemsierkunst, Technologie, Plantenteelt,
Bedrijfseconomie en Mechanisatietechniek. De basisvorming wordt na twee
jaar afgesloten, waarna de leerlingen
twee van deze beroepsgerichte vakken
kiezen.

en

S

Gezamenlijk nieuwjaarsconcert 'Concordia' en 'Jubal':

(J.C lllCht ÏI1

Goed verzorgd concert
Een vrijwel tot de laatste plaats bezet
Dorpscentrum kon zondag genieten
van het Nieuwjaarsconcert van de
muziekvereniging 'Concordia' uit
Vorden en 'Jubal' uit WichmondVierakker.
Het concert werd geopend door 'Concordia' dat onder leiding van dirigent Hugo
Klein Severt begon met het nummer
'Intrada Festivo', met daarin veel aandacht voor de slagwerkers. Dit nummer
van Stephan Bulla zal ongetwijfeld een
warm plekje in de Concordia-harten
houden want het werd ook vorig jaar gespeeld toen Concordia op het concours
in Eibergen de eerste prijs met lof der jury behaalde.
Het moet die dag overigens een 'zenu, wengedoe' zijn geweest. Bovendien een
dag vol ontladingen dat Hugo Klein
Severt inspireerde tot het schrijven van
- een mars. Hij bood deze mars getiteld
'Concours Inspiration' niet alleen deze
morgen aan Concordia aan, maar het orkest speelde het nummer met veel overgave. Daarbij een bos bloemen voor Iet
Annevelink die de titel voor de mars
heeft bedacht.
Concordia onderscheidde zich voorts
met het spelen van een selectie uit 'Miss
Saigon' waarbij geluidtechnicus Bennie
Schoemaker helicopters over het Dorpscentrum liet 'vliegen'. Overigens heel
.veel nostalgie tijdens het Nieuwjaarsconcert zoals de mars 'De langste dag' ge
schreven en bewerkt door Paul Anka en
Robert Martin met een link naar de invasie in Normandië.
Het nummer 'Glasnos' een bewerking
van Dizzy Stratford van twee Russische
volksliedjes. Natuurlijk ontbrak de muzikale toekomst niet. Concordia oogste
veel applaus met 'Petite Suite Europeenne'. Een driedelig door A. Waigain ge
schreven werkje gebaseerd op de eenwording van Europa.
Lay speaker Sandra Oonk vertelde vooraf
aan het optreden van 'Jubal' uit Wichmond-Vierakker dat deze vereniging in
het jaar 2000 het vijftig jarig jubileum
zal vieren. Vergeleken bij 'Concordia' een
muziekvereniging met beduidend min-

Collectanten gezocht
De hartstichting in Vorden zoekt voor de
Nationale Hartweek van 18 tot en met 24
april enthousiaste collectanten en een
medewerker voor de organisatie.
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds
doodsoorzaak nummer één. Iedereen
kan het slachtoffer worden. De
Nederlandse Hartstichting zet zich in
voor de bestrijding van hart- en vaatziekten door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, preventie en patiëntenzorg. Zij wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers in ruim 1.600
plaatsen in Nederland.
Ieder jaar spannen de Vrienden van de
Hartstichting zich in voor de collecte tijdens de Nationale Hartweek in april. Wie
een waardevolle bijdrage wil leveren aan
het werk van de Vrienden van de
Hartstichting kan contact opnemen met
mevrouw W.H. de Boer, Nieuwstad 27,
7251 AE Vorden, tel. (0575) 55 10 50. De
Hartstichting biedt professionele ondersteuning, materialen en begeleiding.

Passage
Vanaf l januari gaan de Christelijke
Plattelandsvouwen Bond en de Nederlands Christen Vrouwenbond samen verder als Passage. De christelijk Maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is
meer dan een optelsom van de leden van
de NCVB en de CPB. Het is een vernieuwde organisatie met een rijke traditie.
Voor de afdeling van de NCVB in Vorden
is de belangrijkste verandering de naam.
De vernieuwing die met de fusie wordt
beoogd heeft vooral betrekking op de or-

der leden, waardoor de 'kwetsbaarheid'
werd aangetoond. Jubal stond onder leiding van dirigent Marcel Voskamp.
Door ziekte moesten voor dit concert
vier muzikanten afhaken, waardoor enkele nummers uit het programma ge
schrapt moesten worden. Dat deed aan
het enthousiasme van 'Jubal' geen afbreuk hetgeen met name opviel in de
marsen 'La Coruna' ( een paso-doble uit
Spanje) en het Duitse 'In treue Fest'.
Jubal besloot haar optreden voor de pauze met het nummer 'Swinging Bones'
met vier solisten en gewoon met de intensie 'een lekker stukje muziek maken'.
Het programma na de pauze begon met
een optreden van de gezamenlijke drumbands van Concordia en Jubal. Onder leiding van Bert Lamers werden een viertal
nummers gespeeld met een heerlijke
'Sound of the Bongo's' tot slot. Na de pauze een gezamenlijk optreden van 'Concordia' en 'Jubal'. Dit optreden begon
met de 'Euregiomars', ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van de
'Euregio' door Hugo Klein Severt zelf ge
componeerd. Tijdens dit concert ook een
optreden van de sopraan Lenie Verheem.
Begeleid door de beide orkesten bracht
zij allereerst een medley uit het repertoire van de 'Sweathart of the Forces' Vera
Lynn. Een medley met onder meer 'Wil
meet again' en 'From te Time you say
Good-Bye'.
Israëlische volksmuziek met een dansachtig karakter werd door de orkesten
weergegeven in het door Jan v.d. Roost
bewerkt nummer getiteld 'Rikudim'.
Ook in de muziekwereld doet het veelbe
sproken Milenniumvraagstuk zijn intre
de, althans zo bleek uit het slotnummer
van sopraan Lenie Verheem in 'The
Milennium Song'.
Nadat "Concordia"- voorzitter Peter
Kraayeveld aan diverse medewerkers aan
het concert een bloemetje had aangeboden, besloten beide korpsen het cbncert
met de immer popuküre 'Radetzkymars'
van Johann Strauss.^h publiek klapte
spontaan en terecht mee! Het
Nieuwjaarsconcert zal op 23 januari op
Streekradio Achterhoek FM worden uitgezonden.

ganisatie op landelijk en provinciaal niveau.
De eerste avond van de Passage in Vorden
is op dinsdag 26 januari in het
Dorpscentrum. In het jaar 1999 gaan we
als het goed is twee keer naar de stembus. Op 3 maart voor de Provinciale Staten en op 10 juni voor het Europees
Parlement. In het kader daarvan houdt
de heer C. Voerman uit Vorden een Ie
zing. Voerman zit namens het CDA in de
Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Platte
landsvrouwen in Vorden houdt woensdagavond 27 januari de jaarvergadering.
Deze vergadering heeft plaats in café-restaurant De Herberg. In de pauze is er een
verloting.

Vrouwenraad
Nu de Euro steeds dichterbij komt, organiseert de Vrouwenraad Vorden in samenwerking met de Stichting Welzijn
Ouderen een themamiddag over de
Euro. Deze bijeenkomst wordt dinsdagmiddag 9 februari gehouden in het
Stampertje.
De heer Aartsen van de plaatselijke
Rabobank zal de dames alles omtrent de
Euro vertellen. Niet alleen leden van de
Vrouwenraad, ook andere geinteresseerden (ook mannen) zijn tijdens deze voorlichtingsmiddag welkom.
Deze week organiseerde de Vrouwenraad
in samenwerking met de SWOV en de
COSBO een voorlichtingsmiddag over
Weerbaarheid en Zelfverdediging. Deze

Met een levensgrote kraan ^mii
ÜWiden de klanten van Sport- en Gezondheidsstudio
Vorden, Bronkhorst Banden, Autobedrij f Robert Nijenhuis en Videotheek Castte afgelopen zondag de gemeente Vorden van boven bekijken. In luttele seconden werden
de luchtvaarders door een enorme kraan met personenbak naar 50 meter hoogte gebracht. Een leuke gelegenheid om een aantal luchtfoto's van Vorden te maken. De belangstelling voor de Open^^-stunt van de vier Vordense bedrijven aan de
Burgemeester Galleestraat wa^edelijk te noemen.
bijeenkomst werd dusdanig goed be
zocht, dat de Vrouwenraad heeft besloten in september definitief een cursus op
te starten.

Bridge
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"

Uitslagen van woensdag 13 januari 1999
Groep A:
1. Smit/Kloosterman 59.0%; 2 v Burk/Hendriks 58.3%; 3 v Gastel/Costermans
55.5%.

Groep B:
l v d Vlugt/Gille 60.4%; 2 de Bie/Harmsen
55.7%; 3 de Jonge/Mouwen 54.7%.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN

Uitslagen van 18 januari 1999
Groep A: l van Burk/Hendriks 61,3%; 2
Bergman/Wal ter Kilian 60%; 3 echtp
Wullink 56,7%.
Groep B: l van Asselt/Vruggink 60,9%; 2
den Ambman/Vruggink 59,3%; 3 Brandenburg/Eyerkamp 56,8%.

In de eindsprint moest hij 4 rijders, die
streden om de eerste plaats van Overijssel voor laten gaan. De 2e jaars C-rijder,
die door zijn prestaties van de afgelopen
maanden vrijwel zeker is van promotie
naar de landelijke B-rijders, was uiteraard zeer tevreden met zijn overwinning. Martin Rietman, C2-rijder, eindigde op de 16e plaats. Hij won wel de sprint
van het peloton en kwam als eerste C2rijder over de finish.
Zondagavond kwamen beide rijders aan
de start in Groningen. Rietman wist be
slag te leggen op de derde plaats bij de
C2-rijders. Donderwinkel eindigde als 8e
in zijn categorie. Arjan Mombarg moest
als gevolg van technische problemen
met zijn schaats zaterdagavond halverwege uitstappen bij de marathon in
Haarlem. Hij kwam in botsing met een
andere schaatser, waardoor hij met zijn
linkerschaats niet meer goed kon afzetten. Mombarg toonde zich desondanks
tevreden omdat de vorm op weg naar de
Alternatieve Elfstedentoch op de Weissensee steeds beter wordt.

Voetbal
WVORDEN

S ch aa t s e n
HAN DONDERWINKEL GELDERS
KAMPIOEN
MARATHONSCHAATSEN

Bij de Gelderse Kampioenschappen Marathonschaatsen, die afgelopen zaterdagavond in Deventer werden gehouden,
is Han Donderwinkel op de eerste plaats
geëindigd bij de C-rijders. De schaatser
uit de ploeg van EcotransFreewheel
maakte deel uit van een kopgroep van 16
man.

Programma
Vorden Cl - Zutphania Cl.
Vorden l - K.C.V.0.1; RoodZwart 2 -Vorden 2; Z.V.V. '56 3 -Vorden 3.
S.V. RATTI

Programma
Ratti BI - Gazelle Nieuwland B2; Ratti Cl
-BeOjuickZ.Cl.
Ratti l - MEC 1.
SOCIÏ

Uitslag: Baakse Boys l - Sociï l 0-0.
Programma: Gorssel l - Sociï 1.

Actie
'zuinig
stoken'

mode voor
het héle gezin

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

cicintc
fashion

tabel voor de week van:
maandag 4 januari t/m
zondag 10 januari 1999.
Bijeen
jaarverbruik
van:

800 m3
3
1000 m
3
1200 m
3
1400 m
3
1600 m
3
1800 m
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 mJ
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoorteen
streef/erbrui k voor
deafgeloper
week van:

en een totaal
streefverbruik sinds
l november
'98 van:

22 m3
27 m3
33 m3

260 m3
326 m3

38 m3
44 m3

457 m3

393 m3
522 m3
584 m3

49 m3
55 m3
60 m3
66 m3

651 m3

718 m3
782 m3
848 m3
914 m3
977 m3
1076 m3
1175 m3
1272 m3
1369 m3
1469 m3
1632 m3
1794 m3
1956 m3

71 m3
77 m3
82 m3
91 m3
99 m3
107 m3
115 m3
124 m3
137 m3
151 m3
165 m3

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

gaan
verbouwen

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

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:
O8OO -

1548

Nu ruim 5000 stuks winterkleding
voor weggeefprijzen.

Laat uw
drukwerk
onze zorg
zijn
Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse
leveranciers o.a.

o*.

Dit mag
u niet
missen!

Start

GEBOORTE

van dit

VERLOVING

*

GRANDIOZE
SPEKTAKEL
woensdag *
20 januari '99

HUWELIJK
JUBILEUM
DANKBETUIGING

Op alle niet afgeprijsde artikelen
(zoals ondergoed, panty's en spijkerbroeken)

krijgt u tijdens de verbouwingsopruiming

1O% korting.

MENU
ROUWWERK
o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen
bidprentjes
Voor het
vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK
kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor een
eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

hop even binnen, want het loont nu zeker de moeite.

PIKT

Binnenhuisarchitecte
Jacquelien Koopman
start nieuwe cursus
Binnenhuisarchitecte Jacquelien Koopman uit Zutphen start binnenkort weer
een cursus binnenhuisarchitectuur. De
cursus bestaat uit twaalf lessen van 2,5
uur.
e

Vindt u het ook zo belangrijk dat uw
huis een prettige sfeer uitstraalt en dat u
er helemaal zichzelf kunt zijn?
Misschien is dan een cursus interieurontwerpen iets voor u. Bij Jacquelien
Koopman leert u een compleet nieuw
plan maken voor de inrichting van uw
huis. Er wordt gewerkt in kleine groepjes
om zoveel mogelijk in de buurt van een
privéadvies te komen. Een aantal algemene zaken komen aan bod zoals teke-

zelf en door de speciale energie in dit be
toverende land. U mediteert in tempels
en een cruise over de Nijl voert U langs
bijbelse landschappen. Volgens de "zonTegelijkertijd wordt er stap voor stap ge newetenschap" van de oude Egyptenaren
werkt aan een eigen inrichting. Voor is het moment van de dag zeer bepalend
meer informatie: (0575) 51 34 26. Zie ook voor de activiteiten. Daar zal in de planadvertentie.
ning veel rekening mee gehouden worden.
In de tweede week van de reis volgt ontspanning in Hurghade aan de Rode Zee
met legio mogelijkheden, zoals een safain de woestijn, diepzee duiken of
Inwijdingsreis Egypte rizwemmen
met wilde dolfijnen. De data
Josine Ruiter - natuurgeneeskundig the van de 2-weekse reis naar Egypte is van
rapeut te Zelhem - houdt in het voorjaar zondag 2 mei tot zondag 16 mei 1999.
van 1999 een tweeweekse reis naar Op dinsdag 19 januari wordt er een inEgypte onder het motto "Reizen vanuit formatieavond over de Egyptereis gehouje bron". Deze reisbestemming is speciaal den. De avond is geheel vrijblijvend. Voor
gekozen om het contact met het inner- meer informatie kan contact worden oplijke te versterken en nieuwe dimensies genomen met Josine Ruiter, Varsselse
te bereiken. De connectie met je kern straat 6 in Zelhem. Telefoon 0314-623719
wordt versterkt door het ervaren van je of mobiel 06-22038219.
ningen lezen, moderne meubelgeschiedenis, eigenschappen van materialen, effecten van kleurgebruik en verlichting.

Volleybal
DASH l MAAKT GOEDE START

Na de laatste wedstrijd van 1998 op 19 de
cember kregen de speelsters van het eerste vrouwenteam van volleybalvereniging Dash twee weken verplichte rust
voorgeschreven. Na vier maanden hard
en intensief trainen met in de meeste weken vier keer per week met volleybal bezig waren verschillende speelsters er aan
toe om even wat gas terug te nemen. Ook
al om kleine blessures kans te geven te
•» genezen.
Op vier januari van het nieuwe jaar werd
de draad weer opgepakt. Voorbereiden
op de laatste competitiewedstrijd van de
eerste helft op zaterdag 16 januari met
als doel drie punten aan het totaal toe te
voegen was de opdracht. De puntjes werden de eerste week weer op de i gezet om
de tweede week een oefenduel af te werken tegen het tweede damesteam van
Orion uit Doetinchem. Dash zette dit op
de laatste plaats in de tweede divisie
staande team gedecideerd met vier tegen
^ één opzij. Tijdens deze wedstrijd bleek
echter ook dat het blessureleed zeker
nog niet tot het verleden behoort. Nicole
Scharrenberg (knie) is in het geheel nog
niet inzetbaar, Anoek Dalhuisen (eveneens knie) slechts gedeeltelijk, terwijl
Mirjam Boel (arm) haar slagkracht maar
beperkt kan gebruiken. Voeg daarbij de
constant met pijn in haar (springers)knie
spelende Gracia Rouwen en het moge
duidelijk zijn dat de zorgen voor coach
Louis Bosman zeker nog niet tot het verleden behoren.
De tegenstander van jongstleden zaterr
*' dag, Dynamo Neede schreef in haar info
bulletin weer over een complete en fitte
selectie van negen vrouwen te kunnen
beschikken; Dash nam als reserve spelverdeelster Sanne Elbrink en als extra
aanvalster Diewertje Pelgrum mee.
De Vordensen begonnen in de vertrouwde basisopstelling van de laatste weken;
Debby Leferink op de spelverdeling,
Anoek Dalhuisen op de diagonaal, Gracia Rouwen op de buitenkant en het drietal Mirjam Boel, Hanneke Maljers en
Alieke Dalhuisen op de middenpositie.
* De eerste set was er één van een gelijk opgaande strijd met dan eens de één en
dan weer eens de ander op een kleine
voorsprong. Bij een stand van 10-7 voor
Dynamo moest Bosman Anoek Dalhuisen al naar de kant halen met een te onwillige knie. Zij zou verder niet meer in
actie komen; Joyce Wentink verving
haar. In eerste instantie met matig volleybal maar Joyce zou later in de wedstrijd groeien en haar steentje bijdragen
aan de overwinning. Bij een stand van 1111 verving Bianca Doornebosch de niet
j* goed in haar spel komende Mirjam Boel.
Deze wissel bleek later in de wedstrijd
nog een aantal malen noodzakelijk.
Dynamo trok aan het langste eind met
15-12.
De tweede set leek Dash aan de situatie
gewend. De situatie welke vooral werd
bepaald door de speelzaal. Een donker
plafond met dwars op het veld liggende
TL verlichting, waardoor het plafond er
uit ziet als een zebrapad. Gevolg is dat de
bal wel-niet-wel-niet zichtbaar is bij een
hoge balbaan. Dit bleek vooral hinderlijk
* op de niet aan tribunezijde liggende
veldhelft. Het aan de tribune zijde liggende veld bleek dan ook goed voor
winst. Er werd wisselend door beide
teams op dit veld gewonnen, hetgeen na
anderhalf uur volleybal resulteerde in
een 2-2 stand. De tweede set was derhalve
voor Dash met een knappe 7-15 op het
scorebord. Het derde bedrijf was met 157 voor de vrouwen uit Neede. Dash bleef
hier achter de feiten aanlopen. De vierde
set, waarin Bianca Doornebosch in de basis begon, werd opnieuw door Dash ge•» wonnen met 8-15. Opvallend was dat de
door Dash gewonnen sets opmerkelijk
korter duurden en veel minder side outs
en dus rotaties kenden. De door Dynamo
gewonnen sets duurden steeds 25 minuten, terwijl Dash het karwei klaarde in
respectievelijk 19 en 17 minuten. Een
licht voordeel voor Dash dus. De vijfde
set, gespeeld volgens het ralleypoint systeem moest derhalve de doorslag geven.
Coach Louis Bosman stuurde aanvoer-

ster Debby leferink met een veldkeuze
opdracht naar de loting. Debby koos derhalve voor de veldhelft aan tribunezijde.
Het doel van deze keuze was als eerste de
acht punten, waarbij van veldhelft gewisseld wordt, te bereiken en dus met voorsprong te wisselen. Verder gaf Bosman
zijn vrouwen zijn gebruikelijke opdrachten mee die hij bij een tie break vindt
passen: "Alleen voluit gaan met lef geeft
kans op winst", en "Laat de tegenstander
de fouten maken". De tactiek leek te
gaan werken; Dash nam het heft in handen en wisselde van veld met een 5-8
voorsprong en wist deze voorsprong
knap te handhaven via 6-9, 7-10 en 8-11.
Door enkele persoonlijke foutjes, welke
bij dit systeem dus direct een punt voor
de tegenpartij betekenen, kruipt Dynamo dichterbij op 11-12. Bosman brengt
Bianca Doornebosch in op de service.
Dynamo komt toch langzij op 12-12.
Dash scoort 12-13, Dynamo 13-13. De
spanning loopt op maar Dash houdt het
hoofd koel en maakt tenslotte het karwei
af met 13-15 en dus een 2-3 overwinning.
Een tevreden team, waarin Hanneke
Maljers en Alieke Dalhuisen een dikke
voldoende scoorden, keert huiswaarts en
schuift op de ranglijst met tien punten
naast Dynamo op een gedeelde negende
plaats. Eén puntje minder dan de geplande elf om de eerste helft mee af te sluiten, maar dat moet volgende zaterdag
maar rechtgezet worden als in een thuisduel de geladen derby tegen het Henge
lose DVO op de agenda staat.

Dash 4 3-0; Dames derde div^Dash 2 Boemerang 3-2; Dames eerste klasse
Baderi Dynamo 2 - Dash 3 3-1; Dames
tweede klasse Overa l - Dash 4 2-2; Dames
derde klasse Dash 5 - Access/BVC 2 2-2;
Dames derde klasse Dash 6 - Access/BVC 3
0-3; Dames vierde klasse Dash 7 - Tornado
30-3.
PROGRAMMA

Heren eerste klasse Dash l - Boemerang
1; Heren tweede klasse DVO 2 - Dash 2;

Hereir dercte IdassefM) 4 - Dash 3; Heren
derde'klasse Dash 4 - WSV 3; Dames derde div. Dash l - DVO 1; Dames derde div.
AA Stad l - Dash 2; Dames eerste klasse
Dash 3 - DVO 2; Dames tweede klasse
Dash 4 - WSV l; Dames derde klasse WSV
4 - Dash 5; Dames derde klasse WSV 3 Dash 6; Dames vierde klasse Sparta 6 Dash 7; Meisjes A Dash Al - Volga Al;
Meisjes B Side Out BI - Dash BI; Meisjes
Cl WSV Cl - Dash Cl; Jongens C3 Dash
C3 - DVO C2.

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!
Winnaar sticker-actie Hendrix
UTD biedt varkenshouders
Steenderen een gezellige avond

Volleybal
DASH 2 - BOEMERANG l 3-2

Als aanvoerder van de 3e divisie moest
het tweede damesteam van Dash uit
Vorden het afgelopen zaterdag opnemen
tegen nummer twee Boemerang l uit
Eibergen. Voorafgaand aan deze topper
van de derde divisi^^m Dash tijdelijk
afscheid van teain^note Edith van
Houte, die zich als tweede op de lijst liet
plaatsen van blijde verwachtenden. Met
twee dames in die positie en in de zie
kenboeg de geblesseorde Wilma Wolters
wordt de spoeling ^^erg dun voor het
team. Zaterdag werd hierin voorzien
door de jeugdspeelsters Üan Leunk in te
zetten. Zij verrichtte een aantal goede invalbeurten. Femke Grievink verving
Carla Jansen in de derde set voor de pass.
Alle zeilen moesten door coach en speelsters worden bijgezet. De wedstrijd werd
na ruim 2 uur spelen beslist in het voordeel van Dash (3-2). Marjan Lijftogt liet
zich als uitblinkster van de wedstrijd gelden met snoeiharde aanvallen op de buitenkant. De eerste set werd door Dash ge
wonnen, hoofdzakelijk door goede services (15-5). Daarmee was de wedstrijd nog
lang niet gewonnen. Boemerang kwam
in de 2e set heel sterk terug en er ontstond in mum van tijd een score van 2-12
op het bord. Dash vocht terug tot 11-12
maar daarna maakte Boemerang het karwei af (11-15). De derde set werd een slijtageslag voor beide ploegen, veel lange
rally's en al doet de eindstand dat niet
vermoeden, ook deze set ging naar de
Eibergse ploeg (7-15). In de vierde set gingen de dames uit Vorden met succes voor
alles of niets en liepen volledig over
Boemerang heen (15-6). Hierna volgde de
5e en beslissende set in Rally-point systeem. Voor ieder punt werd tot het uiterste gevochten, niet altijd even mooi,
maar wel effectief. Dash won deze set
met 16-14 en daarmee dus de wedstrijd
(3-2).
Al met al was het een mooie en spannende pot volleybal met ups en downs voor
beide teams en waarvan het publiek met
volle teugen heeft kunnen genieten.
In de ranglijst verandert er voor beide
teams niets, zij het dat koploper Dash
door deze overwinning l punt verder uitliep op Boemerang. Het verschil bedraagt
nu 6 punten.
Aanstaande zaterdag speelt Dash 2 een
uitwedstrijd tegen Austad uit Almelo.
UITSLAGEN

Heren tweede klasse Dash 2 - Access/BVC
3 3-0; Heren derde klasse Dash 3 - Huevo
'85 0-3; Heren derde klasse Side Out 4 -

vracht topklasse voei
vaut

In aanwezigheid van 35 varkenshouders en hun gezinnen overhandigt Hendrix UW
dealer Frans Evers de cheque van 5000 gulden aan de heer Huetink, voorzitter van
GLTO afdeling Steenderen.
Een rundveehouder uit de gemeente
Steenderen heeft de varkenshouders
in zijn gemeente, vlak voor de kerst
een gezellige avond aangeboden. De
rundveehouder, die verder anoniem
wenst te blijven, had in november
meegedaan aan een actie van mengvoederbedrijf Hendrix UTD. Veehouders maakten door het plakken
van een speciale sticker kans op een
gratis vracht mengvoer ter waarde
van vijfduizend gulden. Toen bleek
dat hij tot de gelukkigen behoorde,
stelde de rundveehouder spontaan
zijn prijs ter beschikking aan het GLTO ten behoeve van de varkenshouders in zijn gemeente.
Het bestuur van afdeling Steenderen van
het GLTO was blij verrast met het gebaar
van de rundveehouder. Een onlangs gehouden enquête van GLTO en Platte
landsjongeren Steenderen en omstreken
had uitgewezen dat er bij varkenshouders vooral behoefte bestond aan een
avond om tafel met collega-varkenshouders. Ten tweede kwam naar voren dat
men benieuwd was naar de visie van
voerleveranciers op het toekomstperspectief voor de varkenshouderij.
"Dankzij deze prijs konden we nu ook
aan deze wens tegemoet komen", aldus
voorzitter GJ. Huetink.
TOEKOMST

Zo'n 35 varkenshouders en hun gezinnen uit de gemeente Steenderen gaven
gehoor aan de uitnodiging voor een bijeenkomst op 23 december jl. bij "Den

Bremer" in Toldijk. De avond werd geopend met de officiële overhandiging van
de prijs door Hendrix UTD dealer Frans
Evers uit Zelhem. Vervolgens hield de
heer J. Elderink, sectormanager Hendrix UTD varkens sector Noord, een inleiding over het toekomstperspectief
voor varkenshouders in Nederland. Het
publiek was vol aandacht voor het betoog waarin onder andere consumentgerichte productie, schaalvergroting en kolomcertificering aan de orde kwamen.
Met zijn eindconclusie, dat de varkenshouderij in Nederland zeker nog toekomst heeft, stak de spreker de aanwezigen een hart onder de riem.
Na het officiële gedeelte was er voor de
aanwezigen volop gelegenheid om onder
het genot van een hapje en een drankje
met elkaar van gedachten te wisselen.
Voor vertrek naar huis werd aan elk ge
zin nog een kerstpakket uitgereikt. "Het
was een zeer geslaagde avond", vindt
voorzitter Huetink.
POSITIEF GELUID

"De actie was vooral ludiek bedoeld", aldus Henk van der Linden van Hendrix
UTD. "Maar het was voor ons tegelijkertijd een manier om aan te geven hoezeer
we betrokken zijn bij onze branche. Met
de sticker "Ik rem voor varkens, koeien,
kippen" kan iedereen die bij de veehouderij betrokken is, laten zien dat hij trots
is op zijn vak. Zeker nu de sector moeilijke tijden doormaakt, is het goed om ook
een positief geluid te laten horen. Wat
Hendrix UTD betreft is dat met de actie
goed gelukt."
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HUMMELINK ^

Natuurlijke geneeswijzen
Energetische therapieën

Bouwt goed aan de weg, hierdoor is er
op korte termijn plaats voor een;

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

"VEELZIJDIG" METSELAAR
Josine Ruiter

de
totlttdt
won

Naluurgeneeskundig therapeut
Varsselsestraal 6,

De werkzaamheden bestaan uit; verbouw, aanbouw,

7021 MV Zelhem.

onderhoud, restauratiewerk, en badkamerrenovatie.

Tel.: 0314 - 623 719

Kortom, werk waarvoor vakmanschap een vereiste is.

Fax: 0842 - 119 779

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

Periodieken

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

Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een "ervaren"
metselaar, welke tevens genegen is om de jaarlijkse 35B
cursussen te volgen, gegeven door Stichting Vakopleiding

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

Bouwbedrijf of Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf.

Wie dus nog graag "veelzijdig" vakwerk verricht, en
daarnaast "Up to Date" wil blijven, kan contact opnemen
met;

Ido Hummelink
Wiersserbroekweg l
7251 LG Vorden
Tel. 0575-556563

Raambiljetten

extra op het totaalbedrag.

DRUKKERIJ

WEEVERS

Vraag vrijblijvend offerte aan
De actie loopt t/m 19 maart 1999

Al 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland

fm

fTonny Jufriëris
S
IU><^
AUTOSCHADE
l f\ l
TiEQSTELBEDRIJF i

Timmert goed aan de weg, hierdoor is er

Beheer

op korte termijn plaats voor een;

'Slank-klup'
f 9°°

"VEELZIJDIG" TIMMERMAN
Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL/FAX (0573) 45 11 61

•

timmerman, welke tevens genegen is om de jaarlijkse 35B
cursussen te volgen, gegeven door Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf of Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service ^
en messcherpe prijzen l

Ook lid worden? Kom dan naar:
Laren
Vorden
Ruurio
Zelhem
Zutphen

Wie dus nog graag "veelzijdig" vakwerk verricht, en
daarnaast "Up to Date" wil blijven, kan contact opnemen
met;

Ido Hummelink
Wiersserbroekweg l
7251 L£ Vorden
Tel. 0575-556563

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle
dagen open en ook 's avonds uw leverancier voor
alle soorten en merken
• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed
• klompschoenen
• laarzen
• werkschoenen
• werkkleding + pantoffels

P. W.

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.

Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een "ervaren"

ie<aeV^esv*e

^B

Inschrijfgeld: f 29,95

De werkzaamheden bestaan uit; verbouw, aanbouw,
onderhoud, restauratiewerk, en machinale houtbewerking.
Kortom, werk waarvoor vakmanschap een vereiste is.

V.O.F. klompenfabriek

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

^_

't Kruispunt
Dorpscentrum
Calé Oe Keizerskroon
Cult. Centr. De Brink
De Kolam (voorheen
CJV de Paardewal)

di.
di.
do.
ma.
do.

18.30
18.30
18.45
19.00
18.30

uur
uur
uur
uur
uur

(0573)
(0314)
(0575)
(0314)
(0575)

401342
360605
556343
34 45 57
51 38 24

b.g.g. van onze leidsters tel. (0547) 29 20 65
ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

Keukengekte bij HCI:

't Past als bast, eigen fabricage
Actie:
• bontlaarzen vanaf f 42,50
• Klompschoenen buigzame zool
merk Big Horn bij ons f 69,50
uw laarzenspecialist

Niets is ons te dol.
Kies een keuken, noem

Kom, kijk en overtuig uzelf. Goede koop en niet duur.
U bent van harte welkom
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

een acceptabele prijs en
uw droomkeuken is voor
ü! Kom vandaag nog:
de keuze is te gek voor
woorden maar op = op!

THEO TERWEL

vele showroomkeukens gaan
weg voor krankzinnige prijzen!

AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

KEUKENS
SANITAIR/TEGELS
OPEN HAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWWINKEL

BouwCenterBHCI

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Hengelo (GId). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81, E-mail: hci@hci-ubi.nl
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.
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Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,
VOOf 2795,van 4495,VOOf 2695,-

LH'e-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

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,-

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

voor 2695,-

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,
VOOf 2295,idem in alpinewit
VOOf 2150,Hoekkast in beuken
incl. halogeenvertichting 200 x 200 cm +
220 cm hoog van 5980,-

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

nu 2995,.1 Tl f t U t":

Auping auronde in kersen beits
incl. 2 handverst. spiralen + 2 auping reflex
matrassen 160-200 van 3490,-

nu

2795.-

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

595,-

Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,
VOOr 1695,Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295,
VOOr

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,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 1 60/200 cm

van 2995,

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,voor 199,70/200 van 289,voor 229,80/200 van 299,voor 239,90/190 van 299,voor 239,voor 249,90/200 van 319,90/210 van 339,voor 279,90/220 van 369,voor 329,120/190 van 389,voor 299,130/190 van 419,voor 329,140/200 van 479,voor 379,160/200 van 559,voor 429,180/200 van 639,voor 479,Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,voor 229,80/200 van 329,voor 259,90/190 van 329,voor 259,90/200 van 369,voor 289,140/200 van 639,voor 459,Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

voor 2295,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645,
VOOr 2495,Slaapkamer ia iwa
incl. 2 schuiftafels, l

695,Stalen ledikanten nitfFersterkte 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,-

Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische uitklapbare poten, incl matras maat 90/200
van 379,VOOr 269,
Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrand ingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen en
automatisch uitklapbare poten, incl polyether
matras 80/200 cm

Nu
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,VOOr 2695,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel + blauw massief grenen
90/200 cm
HU

695,-

Scandinavisch ledikant
incl. lade in massief grenen 90-200

nu

795,-

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

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is doorgestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,voor 549,-

80/200 van 800,-

voor

549,-

90/190 van 895,90/200 van 895,-

VOOr
VOOr

599,599,-

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 middenzone 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,-

Grote collectie
senioren ledikanten
M DF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onderdelen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet
nu
1149,-

voor 1029,-

Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen, Leverbaar in alle maten.

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

nu

Deventer

1195,-

ook leverbaar in 160/200 en 90/200 cm

Voetgangersgebied

•«"•

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
Openingstijden maandag 13.30 -18.00 uur dinsdag t/m donderdag 9.30 -18.00 uur vrijdag 9.30 - 21.00 uur zaterdag 9.00 -17.00 uur

