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Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zoekt vrijwilligers:

Asielzoekers komen woensdag
De gemeente Vorden heeft maandag
de vergunning ten aanzien van de
brandveiligheid in het klooster in
Kranenburg afgegeven aan projectontwikkelaar Wolborgh uit Hengelo.
Niets staat de komst van asielzoekers
in het voormalige klooster nu meer
in de weg. Jan Wessels en Greetje
Langenberg van het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers laten weten dat
de eerste groep van veertig asielzoekers woensdagmiddag 27 januari
aankomt. Vrijdag 29 januari arriveert
de tweede groep van veertig asielzoekers.

werken er tijdens kantooruren op het
AVO Kranenburg drie medewerkers van
het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Jan Wessels en Greetje Langenberg
houden zich bezig met de dagelijkse opvang van de asielzoekers en Anneke Visser is aangesteld als verpleegkundige.
Het is de bedoeling om de plaatselijke bevolking van Kranenburg zo snel mogelijk
kennis te laten maken met de nieuwe bewoners van het voormalige klooster. AVO
Kranenburg houdt daarom binnenkort
een 'Open Dag' zodat de Kranenburgers
zelf een kijkje kunnen komen nemen in
het pand.

Het was de bedoeling dat de asielzoekers
vorige week woensdag zouden aankomen. Doordat de brandweer nog niet hè
lemaal tevreden was over de maatregelen ten aanzien van de brandveiligheid,
werd dit met een week uitgesteld. Verder
moest er nog een tweede hobbel worden
genomen. Vorige week dinsdag diende er
bij de arrondisementsrechter in Zutphen
een kort geding dat Kranenburgs Belang
had aangespannen tegen de gemeente
Vorden. De belangenvereniging is van
mening dat de opvang van asielzoekers
in strijd is met de bestemming van het
voormalige kooster. De rechter was het
daar niet mee eens. Hij vond dat bewoning door asielzoekers niet wezenlijk anders is dan bewoning door bejaarde paters of andere kloosterlingen.
Projectontwikkelaar Wolborgh heeft
voor het beheer van het pand twee beheerders aangesteld. Rob Wevers en
Tonny Weusthof zorgen ervoor dat het
pand 24 uur per dag bemand is. Verder

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Jan Wessels en Greetje Langenberg van
AVO Kranenburg zijn op zoek naar vrijwilligers. "Deze vrijwilligers worden voor
de meest uiteenlopende zaken ingezet.
Zo zoeken wij mensen die de asielzoekers willen helpen om de Nederlandse
taal te leren. Voor deze taallessen hebben
we zo'n tien vrijwilligers nodig. Verder
zoeken we vr^illigers voor het opzetten
van kindera^^iteiten en huiswerkbegeleiding'', legt Jan Wessels uit. Het mag
duidelijk zijn dat het voor de vrijwilligers wenselijk is dat ze naast de
Nederlandse taal Engels of Duits spreken.
^^
AVO Kranen^^g is verder op zoek naar
spullen om het pand aan te kleden. "We
denken daarbij aan bijvoorbeeld planten", zegt Greetje Langenberg. "Verder
zitten we dringend verlegen om speelgoed voor de kinderen. Ook fietsen zullen we straks hard nodig hebben. Voor al
dat soort zaken kunnen de mensen ons
tijdens kantooruren bellen op 55 62 94",
aldus Greetje Langenberg.

Feestavond VAMC

het bestuur tot 'Sportman van het jaar
1998' heeft gekozen.

BEHEERDERS

De VAMC 'De Graafschaprijders' houdt
zaterdag 6 februari in "De Herberg" de
jaarlijkse feestavond. Een feestavond met
vele hoogtepunten. Zo zullen de clubkampioenen worden gehuldigd en de
Nederlandse kampioenen. Bovendien
worden de winnaars van de ereprijzen
bekend gemaakt te weten de 'Delden
Trophee' en de 'Schoenaker-Trophee'.
Daarnaast wordt bekend gemaakt wie

Wethouder Boogaard
over herindeling en
ontwerp-welzijnsplan
In het ontwerp-Welzijnsplan kondigt
de gemeente Vorden flinke bezuinigingen aan voor verenigingen en
welzijnsinstellingen als het Dorpscentrum, de bibliotheek en het zwembad. Weekblad Contact had een interview met wethouder H. Boogaard en
vroeg hem waarom er zo gekort moet
worden. "We bezuinigen echt niet omdat we het leuk vinden om te korten.
Nee, we liepen gewoon tegen een heel
groot financieel tekort aan en dan
moet je het beleid gaan bijstellen", aldus Boogaard. Verder sprak Weekblad
Contact met de wethouder over de
voortgang van de gemeentelijke herindeling. Voor een uitgebreid verslag
van het interview zie verderop in deze
krant.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur Mevr. Visser, in deze
dienst nemen we afscheid van Mevr. Visser als pastoraal medewerkster.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. F.Z. Ort - Dieren.
Dienst m.m.v. jongeren.

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.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. HA Speelman;
19.00 uur ds. HA. Speelman.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 30januari 18.30 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 31 januari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Kerkuiltjes.

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

RJC kerk Vlerakker
Zaterdag 30januari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 31 januari 10.00 uur Woord- en Communiedienst.
Weekendwacht pastores 31 januari - 1 februari
Pastoor C. Loeffen. Tel. (0573) 25 14 57.
Huisarts 30-31 januari dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 55 16 78.
^^
Alleen voor dringende gevjRn is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.
^^
Tandarts 30-31 januari WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. 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.

M uziekcursus voor
kinderen bij
'Het Muziekhuisje'
In Vorden is sinds kort onder leiding van
Gonnie Hermsen een cursus muziek
voor baby's, dreumesen, peuters en kleuters gestart. Gonnie Hermsen is in 1994
afgestudeerd als muziektherapeute in
Amersfoort.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten
van 45 minuten. Er wordt gewerkt in
groepjes van maximaal vijf kinderen. Tot
2,5 - 3 jaar zijn de baby's, dreumesen en
jonge peuters welkom met een ouder of
verzorger. Er wordt aandacht besteed
aan het stimuleren van de muzikale ontwikkeling, door middel van beweging en
ritmiek, zang, stemgebruik, spelen met
eenvoudige instrumenten en luisterspelletjes. Dit ondersteunt allerlei gebieden
binnen de ontwikkeling zoals het luisteren concentratievermogen, de taal- en
spraakontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociale vaardigheden.
Tevens draagt het gezamenlijke plezier
tijdens de muzikale activiteit bij tot een
verdieping van de ouder-kinder-relatie
en kun je door middel van muziek op
een positieve manier invloed uitoefenen
op het gedrag van het kfnd. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Gonnie Hermsen, tel. (0575)
55 43 45 ('s avonds). Zie ook advertentie.

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

VOOR niRixm: DRINGENDE mu.i'
VAN:

POLI'! II - A M B I I I . A M C F - BRANDVV1 l K
Telefoon 112
POLIT1FVORDFN:
daij en nacht (0575) 55 12 30
IL.U.J;. (055) 1568 f>8 f>8
BRAND\Vi:i:R:da»en nacht 112
AMBULANCF: dag en naclil 112
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)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Steunpunt Winterswijk 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 Ie, 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

• 'Het muziekhuisje' in Vorden geeft cursussen muziek
voor baby's t/m kleuters.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 45 minuten.
Voor meer informatie Connie
Hermsen (0575) 55 43 45 ('s
avonds)

VLAAIEN vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon
050
£.. voordeel

OP UW VLAAI NAAR KEUZE
PEREN-ADVOCAAT
VLAAI

AMERIKAANSE
BROWNIE-CAKE
5?5

APPEL-CARAMEL VLAAI
goed voor 6 punten

8.50
«oor maar
WALD-KORN ACTIE
krassen voor een Smart
met een gratis Wald-korn ijskrabber

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Lekker makkelijk Lekker voordelig
Pampa schijven 5 h.te„4 betalen
WOENSDAG 6EHAKTDAG

• Gevraagd: oppas voor de
dinsdag voor onze zoon van 4
mnd. tel.: 0575 - 55 43 19

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

• Gevraagd: hulp voor eenvoudig werk in tuin en rondom huis. Tel.: (0575) 46 35 74

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

•
Paranormaal-culturele
beurs zondag 31-1 zaal de
Kruisberg Doetinchem
• Houdt u van hout? Nieuwe
houten spelletjes en snuisterijen bij: Wereldwinkel Vorden
• Te huur: carnavalskleding.
Reserveren vanaf 8-1. Telefoon (0573) 45 13 85
• TC Meubel Renovatie: donker 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. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24
• Te koop: 2e hands computer met RUMA rundveemanagement en Minas-programma. Tel. (0314) 62 42 79
• Te koop: polyester silo 6
ton + hooibalen ± 1 5 kilo.
Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker (0575) 52 17
60

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde

schnitzels
f 1,50 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

Boterhamworst
100 gram f 0,38

10 WORST/VLEESWARENSOORTEN
vandaag voor f

Leverworst

ij~ per 100 gram!!!

250 gram f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

MAANDAG/DINSDAG

f 10,-

VERSE WORST

2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

fijn of grof, 500 gram f 4,98
1 kilo f

6,95

WEEKENOAANBIEDING
COMBI-VOORDEEL

KIPPENPOTEN
7 voor
1 TIENTJE

4 slavinken +
4 boomstammetjes
samen l 7,95

Het adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

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

• Gevraagd: hulp in de huisuding zelfstandig kunnen
rken, 6 uur eenmaal per 2
weken. Bellen tussen 18.00 en
19.00 uur (0575) 55 23 25

«
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

• Nog een biertje . . .? wordt
vervolgd!
koop: grenen buffetkeukenkast 210 x 115 x 56
cm z.g.st; houten dressoir
98 x 158 x 51 cm. Tel. 55 31 11

Raambiljetten

Wichmond, Vierakkersestraatweg 35

DRUKKERIJ

De schilder
geeft weer een
vorstelijke korting.
Deze winter f65,- per man per dag'.

WEEVERS
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW vrijwaring

André Boschker

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. Door kleuradvies, moderne
technieken en ondergrondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw
woning goed beschermd. Daarnaast geeft hij u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk een vorstelijke winterkorting!

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

. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen
Aan de rand van de bebouwde kom Wichmond vrijstaand
woonhuis met blijvend vrij uitzicht op de weilanden en park.
Indeling
part.: entree, hal, L-vormige woonkamer, keuken, bijkeukenberging. Boven: overloop, 3 sik., eenvoudige douche, loggia,
berging. Garage aangebouwd en aparte garage in de tuin 8
x 5 m. Ben.: geheel thermophane. Perc.opp. 625 m2. Alles
verkeerd in goede staat van onderhoud.
Aanvaarding
Prijs

in overleg
n.o.t.k.

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

schildersbedrijf - verf handel

f 70,-

BOERSTOEl BV

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

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

KETTINGZAAG

te huur

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

ASSURANTIE, ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE b...
BURG. GALLEESTRAAT 10 VORDEN
TELEFOON (0575) 55 19 67

schildersbedrijf- glas in lood atelier
DWS-VERHUUR
Warnsveld
Tel. (0575) 43 11 11

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

Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Anouk

Op 1 februari 1999 zijn wij 12,5 jaar getrouwd

Henk Nijenhuis
en

Zij weegt 3900 gram en is 53
cm lang.
Hans en Annelies
Marsman
Nienke en Mirthe

Sjoukje Nijenhuis-Wehrmeijer
Wij houden receptie op zaterdag 6 februari van 15.00 tot 17.00 uur in caférestaurant "De Luifel", Dorpsstraat 11
in Ruurlo.

't Kon vanavond
wel eens stampvol
worden

19 januari 1999
Burg. Vunderinkhof 28
7251 XA Vorden
Blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Familie Nijenhuis
Hoge Slagdijk 5
7251 MR Vorden

Samantha
Geboren op 20 januari 1999
49 cm lang en 3150 gram
zwaar
Dick en Anita
Brian en Kevin
van Asselt
Zutphenseweg 18
7251 DK Vorden
Tel.: 0575 - 55 13 84
Moeder en dochter rusten van
13.30 tot 16.00 en samen met
vader en broertjes na 21.00 uur

En niemand valt
of hij valt in Uw handen
en niemand leeft
of hij leen naar U toe
Ziek als hij was, hebben we in een doorwaakte
nacht bewust afscheid kunnen nemen. Op een
zonnige maandagmorgen is mijn lieve man, onze
vader en opa rustig weggegleden.

LEENDERT VAN REEUWIJK
* 27 mei 1928

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons dochtertje en zusje

C. van Reeuwijk-van Holland
Ineke en Bert
Remco
Ester
Maarten
Pepijn

Elfi

23 januari 1999.

Piet en Edith
Marijn
Myrthe

Pascal Klootwijk
Gineke Hendriksen
&Job

Gert en Annewieke
Matthijs

Denneappel 14
7261 H K Ruurlo
(0573) 45 33 87

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 gezet-te regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1.- extra.
Tarie-ven gelden bij contante
be-taling; als een rekening 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.
•
Paranormaal-culturele
beurs zondag 31-1 zaal de
Kruisberg Doetinchem
• Spiegeltje, spiegeltje aan
de wand ... wordt vervolgd!
• Gezocht: 43 mensen die
hun gewicht willen beheersen, ik zal u helpen uw doel te
bereiken. Bel Ans Lammers
0575-543144

118 januari 1999

stamppot ^
diverse soorten, per portie Mi^P

500 gr. rundergehakt, ^ selderiesalade,
100 gr.
100 gr. corned beef
en 4 slavinken,
gebraden varkens-,
samen
rollade wogr.
Duitse biefstuk,
Peppsala,
per stuk
Taco,

snijworst,

100 gr.

WO gr.

:man

Keurslager

Hans en Janneke
l en Jeanine

98

Zutphenseweg 1^^/brden - Telefoon (0575) 55 13 21

De Doeschot 13
7251 VH Vorden
De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
^^

RUNDVEE-AVOND
De firma's

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

J. IV. v.d. Brink
en

WNSEN
leveren meer
dan voer alleen
Kom uzelf voeden met
kennis op de rundvee-avond
op 4 februari 1999 in

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

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5
te Hengelo fGfd.J

57 21 27

aanvang 19.45 uur
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•" huwelijksplechtigheid
*" recepties en (bruilofts)parry's
•" produkrpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 513$ oj
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Hij drinkt al jaren Alfa bier,
daaraan heeft hij zoals u ziet veel plezier.
Hij loopt al jaren bij v.d. Kuip rond,
en heeft tegen een ieder een grote mond.
Daarbij heeft hij veel commentaar,
en is op z'n 48e nog steeds zeer ontvlambaar.
Hij speelt ook al jaren met de bal,
met z'n boerenvrienden in de hal.
Als je hem de 31 e ziet,
denk aan deze foto. Dan weet je wie je ziet.
Van harte gefeliciteerd: Je weet wel wie.

Hoe verhoogt u het

rendement van de pens
voor uw bedrijf?
W. Kuperus geeft uitleg over PFOS en PDVE.

Jongvee opfok: de pijler
onder uw toekomstige melkproductie!
Uw vragen worden beantwoord door B. Lenferink
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ET MILIEUBEHEER

OPENBARE KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 29 januari tot en met 25 februari 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
i

biirgermken:

f

^

1. maatschap GJ. Scheffer en E.H. Broekgaarden, Nieuwenhuisweg l, 7251 PS Vorden,
voor het oprichten van een bassin voor het bewaren van dunne mest, op het perceel Nieuwenhuisweg l te Vorden;

m^

voor ter inzae liende stukken
dinsda van 13.30 tot 2030 uur,
woensda van 1330 tot 1730 uu
van 1330 tot 173O uu

.

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
2. maatschap GJ. Scheffer en E.H. Broekgaarden, Nieuwenhuisweg l, 7251 PS Vorden,
voor het aanleggen van een speelplaats voor het ontsmetten van veewagens, op het
perceel Nieuwenhuisweg l te Vorden.
De aanleg genoemd in de melding onder punt 2 heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

ERLEENDE

VERGUNNINGEN
OORDTAK BETUWELIJN; NOORDOOSTELIJKE

Bouwvergunningen
plaats

aanvrager

inhoud

vrijstelling

Kerkweide 5

E.G. Dimmendaal

bouwen woning met
garage

bestemmingsplan

het Eelmerink l

A. Bargeman

VERBINDING

De Trajectnota / milieu-effectrapportage ligt in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek ter inzage.

informatieavonden
vergroten
hoofdgebouw

het Vaarwerk 19

WJ. van Zanten

bouwen carport

Weppel 2

F.F. van Ditshuizen
en mw. M Steintjes

bouwen woning Let
garage

Baakseweg 12

W. Rietman

vergroten kapschuur

- woensdag 27 januari in Goor, Zalencentrum Bebsel, Hengevelderstraat 20
- donderdag 28 januari üiGorssel in 't Trefpunt, Moknweg 35-55
maandag l februari ü^ntphen in de Hanzehof, Coehoornsingel l
- insdag 2 februari in Delden in het wapen van Delden, Langestraat 242
- woensdag 3 februari in Oldenzaal in partycentrum Hulsbeek, Bornsedijk 100
- maandag 8 februari in Hengelo in zalencentrum de Waarbeek, Twekkelerseweg
327
dinsdag 9 februari in Gjpenlo in Zalencentrum Meyer, Ruurloseweg l

Sloopvergunningen
plaats

aanvrager

inhoud

Beunkstege 3

R. Langwerden

slopen kippenhok

plaats

aanvrager

inhoud

Zutphenseweg 46

mw. A. BensdorpHoekstra

vellen 11 fijnsparren

Rijkswaterstaat en NS Railinfrabeheer houden informatieavonden op:

Vanaf 17.30 staan de projectmedewerkers voor u klaar om vragen te beantwoorden.
Om 19.30 wordt een algemene inleiding over de procedure en de inspraakmogelijkheden gehouden, waarna een informatieve presentatie volgt over de inhoud van de
trajectnota/MER.

Kapvergunningen
herplantplicht

hoorzittingen
Tijdens de hoorzittingen ligt het accent op het naar voren brengen van zienswijzen
door iedereen die dat wil en niet op het geven van een toelichting op het project. De
hoorzittingen vinden plaats op:
- woensdag 24 februari in Velp, Hogeschool Larenstein, Larensteinselaan 26A
- donderdag 25 februari in Zutphen in de Hanzehof, Coehoornsingel l
- maandag l maart in Hengelo in Zalencentrum De Waarbeek, Twekkelerseweg 327.

nabij de Broekweg mts. Boerkampen het Groene
Arends
Kanaal, Wichmond

afzetten ± 650 m2

Enzerinckweg 6

G. Waenink

vellen l berk

langs de Baaksebleek tussen de
Nieuwstad en de
Horsterkamp

gemeente Vorden

vellen 34 populieren

22 essen

langs Het Hoge

gemeente Vorden

vellen 31 lijsterbessen

31 elzen

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

m

ÏOUWAANVRAGEN

jlaats

aanvrager

inhoud

datum
ontvangst

het Gulik 9

GA. Wesselink

veranderen duivenhok

18-01-99

Oude Zutphenseweg 6a

fa. Lucassen Boomkwekerij

bouwen foliekas

19-01-99

Rondwegl

M.J.M. Meddens

verbouwen boerderij

20-01-99

Holtmaet 5

H. Westerink

bouwen woning

20-01-99

Oude Zutphenseweg 6a

fa. Lucassen Boomkwekerij

bouwen bedrijfsgebouw

20-01-99

W.T.B. Wolsing

bouwen woning

Als u wilt inspreken wordt u vriendelijk verzocht dit vóór 6 februari aan het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat kenbaar te maken.

ELLEN LIJSTERBESSEN HET HOGE
Op het voornemen van burgemeester en wethouders tot het vellen van de lijsterbessen langs Het Hoge hebben veel bewoners gereageerd. De bezwaren zijn gericht tegen
het planten van eiken. Men is bang voor lichthinder door de eiken. Ook is verwezen
naar de Gelderse Molenverordening waarin staat dat binnen een bepaalde straal rond
een molen geen hoge bomen geplant mogen worden. Hoge bomen belemmeren een
goede toestroom van wind naar molens.
De aangevoerde argumenten zijn voor burgemeester en wethouders reden af te zien
van het planten van eiken. Er was voor eiken gekozen om een landschappelijke overgang naar het buitengebied te creëren. Het alternatief moet ook landschappelijk verantwoord zijn. Burgemeester en wethouders willen in plaats van eiken, 31 elzen
(Alnus glutinosa 'laciniata') herplanten. Een els wordt ongeveer 10 meter hoog en
heeft een redelijk open kroon. Kortom een boom die langs Het Hoge kan groeien zonder de molen uit de wind te houden en die minder lichthinder geeft dan eiken.

ELLEN POPULIEREN LANGS DE BAAKSEBEEK

2O01-99

Op het voornemen van burgemeester en wethouders tot het vellen van de populieren
langs de Baaksebeek zijn enkele reacties ontvangen. De bezwaren richten zich tegen
het in één keer vellen van de bomen en tegen het herplanten van linden.

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

Reden voor het gelijktijdig vellen van de populieren zijn de werkzaamheden die het
waterschap Rijn en IJssel aan de Baaksebeek gaat uitvoeren. Als gevolg van het reini-

Oude Zutphenseweg 6a

gen van de bodem van de beek moeten de taluds hersteld worden. Het vellen van de
bomen veroorzaakt schade aan de taluds van de beek. Omdat de taluds toch bewerkt
worden is het vellen van alle bomen volgens burgemeester en wethouders het zinvolst. Als een deel van de bomen blijft staan moeten deze op een later tijdstip geveld
worden, hetgeen opnieuw werkzaamheden aan de beek betekent. De kosten voor dit
herstel komen dan volledig voor rekening van de gemeente Vorden. Daarom zien burgemeester en wethouders af van gefaseerd vellen.
Om te voorkomen dat wij al over enkele tientallen jaren bomen langs de beek moeten
vellen, is voor herplant gezocht naar een boomsoort die ongeveer hetzelfde landschapsbeeld geeft als populieren, maar die ouder worden. Ook is gekeken naar de
standplaats. Het moet landschappelijk verantwoord zijn de gekozen soort op die plek
te planten. Een alternatief voor een linde is de es. Essen groeien redelijk snel en komen van oorsprong langs beken (op lemige gronden in de beekdalen) voor.

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 afval, snoei- en tuinafval, GFT- & restafval

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

VAMCDe Graafschaprijders mag Lochemse gedeelte militaire oefenterrein niet meer gebruiken:

Trial De Graafschaprijders gaat niet door
Ondanks de sportieve successen in de
cross- en endurosport, moet de
Vordense Auto- en Motorclub 'De
Graafschaprijders' een flinke aderlating doen. Het Lochemse gedeelte van
het militair oefenterrein is voor de
VAMC sinds deze maand niet meer te
gebruiken. Ondanks de vele inspanningen waaronder het inschakelen
van een advocaat was het college van
de gemeente Lochem niet bereid om
de vereniging toestemming te verlenen voor het houden van drie jaarlijkse cross en enduro-evenementen.
Dit houdt in dat in 1999 in ieder geval de
trial geen doorgang kan vinden. Voor de
uitwisselingscross wordt nog naar een alternatief gezocht. Deze zal dan hoogstwaarschijnlijk eenmalig zijn. Ook de uizetters van de Enduro zullen volgend
jaar problemen hebben om nog een NKwaardige rit te kunnen uitzetten. "Ja, er

vallen rake klappen binnen de enduro",
aldus Wouter Memelink, secretaris van
'De Graafschaprijders'.
Volgens Memelink betekent dit dat ook
de Oost-Gelderlandrit (die al 35 jaar door
de club wordt georganiseerd en is uitgegroeid tot een van de grootste enduro's
van Nederland) dit jaar in oktober niet
datgene zal zijn zoals het tot dusver is ge
weest. Wel leeft er bij het bestuur van 'De
Graafschaprijders' de hoop dat de nieuwe ploeg van uitzetters andere routestukken kan bemachtigen, wat het verlies enigszins kan compenseren.
"Dit jaar zullen wij als Graafschaprijders
veel aandacht besteden aan ons jubileum in het jaar 2000. Vijftig jaar motorsport en toerisme in het kastelendorp
Vorden. De VAMC zal dit heuglijke feit
met extra aandacht vieren. Wij hopen de
Vordense gemeenschap met mooie staaltjes van motorsport te kunnen verblij-

den. De internationale kampioensrit
komt in ieder geval naar Vorden. Dit
zwaarste en meest aansprekende enduro-evenement van Nederland zal veel
motorsportliefhebbers naar Vorden doen
komen. Ook op het toeristische vlak zal
de toerafdeling het een en ander organiseren. De orientatieafdeling is druk
doende om te proberen de landelijke
kampioenschappen naar Vorden te krijgen", aldus Wouter Memelink.
Er zijn ook plannen om dit jaar het clubhuis van een nieuw keukenblok en centrale afzuiging te voorzien, terwijl ook
het nodige schilderwerk verricht moet
worden. Voor 1999 zijn tevens vier uitgaven van 'De Graafschaprijder' gepland
(het clubblad van de vereniging). Of het
nieuwe jaar sportief gezien, net zo succesvol zal worden als 1998, zal moeten
worden afgewacht.
Het afgelopen jaar was namelijk wel zeer

succesvol voor 'De Graafschaprijders'. Er
vielen zes nationale titels in Vordense
handen. Patrick Isfordink en Alfons
Hoevers mochten zich endurokampioen
van Nederland noemen in respectievelijk
de klassen senioren 125 CC 2-takt en 400
CC 4-takt senioren. Herman Cortumme
was individueel de beste van Nederland
in de A-Klasse bij de orientatiesport.
Voor het eerst in de geschiedenis van de
Vordense vereniging hebben ze een wégrace kampioen in hun midden te weten
Torleif Hartelman in de klasse 600 CC supersport. Rini Streppel is kampioen ge
worden bij de nationale viertakt
crossers, terwijl Peter Lenselink dé titel
pakte bij de regio-junioren in de 250/500
CC cross. Zeer verdienstelijk ook de derde
plaats in de nationale toerkompetitie
van de toerrijders van 'De Graafschaprijders'. De vereniging telt momenteel
361 leden.

Dinsdag 2 februari verkiezingsbij eenkomst in Vorden:

CDA start verkiezingscampagne veidtoertocht VRTC
Op dinsdagmiddag 2 februari komt
lijsttrekker Hans Esmeijer van het
CDA in de provincie Gelderland naar
Zutphen. Samen met een aantal kandidaat Staten-leden gaat hij op bezoek bij het bureau Jeugdzorg. De
CDA-delegatie gaat zich oriënteren
op de afstemming tussen de jeugdhulpverlening en het jeugdbeleid van
de gemeente Zutphen.

In de gemeente Vorden zal de CDA-lijsttrekker metste andere kandidaten aandacht bested^p aan de mogelijke consequenties van een eventuele Noordtak
van de Betuweroute over bestaand spoor
door dit gebied. Het CDA is daar een tegenstander van.
hi Harfsen (gemeente Gorssel) bestaan
plannen om een zorgboerderij te ontwikkelen. Ouderen kunnen hun oude
dag doorbrengen in het buitengebied en
daar zorg ontvangen. Deze gedachte is
vanuit de landbouw aangedragen. De
haalbaarheid van dit plan wordt nu onderzocht. Het CDA wil zich laten informeren over dit plan.

In het verkiezingsprogramma 'Sterk in
Gelderland' pleit het CDA voor een goede
afstemming tussen de jeugdhulpverlening en het gemeentelijk jeugdbeleid.
Volgens de partij moet dit beleid gericht
zijn op het voorkomen van problemen
door vroegtijdig signaleren en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden
voor jeugd en jongeren. Bij het vormgeven van een lokaal jeugdbeleid moeten
volgens de christendemocraten de jonge
ren ook zelf betrokken worden.
Verder zal het gezelschap zich bezig houden met de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven van Zutphen en de
vuilstort. In de campagne wil het CDA
aandacht vragen voor haar voorstellen
om de Gelderse rivieren meer te gaan benutten voor goederenvervoer. De rivierhavens in Gelderland zoals die van
Zutphen moeten daarvoor dan ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en met elkaar gaan samenwerken. Het CDA-plan
heet - met een knipoog naar de Betuweroute - 'De Rivierroute'.

VERKIEZINGSBIJEENKOMST
's Avonds houdt het CDA een regionale
verkiezingsbijeenkomst in Hotel Bakker
in Vorden. op deze bijeenkomst zal van
gedachten worden gewisseld over de leefbaarheid op het platteland, openbaar
vervoer, zorgsector en woningbouw. Het
CDA maakt zich grote zorgen over de toekomst van de agrarische bedrijvigheid
met alle gevolgen van dien voor het buitengebied. Voor deze bijeenkomst zijn
ook belanghebbenden uit de sectoren
uitgenodigd.
Behalve lijsttrekker Hans Esmeijer zullen
in ieder geval Ria Aartsen uit Vorden, Jan
Kottelenberg uit Lochem en Jan Haijtink
uit Gorssel aanwezig zijn. Zij zijn allen
kandidaat-statenlid voor het CDA.

Henk Lenselink heeft
vier gouden kanaries

in de America-hal in Apeldoorn werd gehouden door de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers. In totaal waren er
11.000 vogels te bewonderen.

Henk Lenselink uit Hengelo heeft met
zijn kanaries mooie resultaten behaald
tijdens het Nederlands kampioenschap
in Apeldoorn. Lenselink, die lid is van
Exokan Hengelo, werd met zijn vogels in
vier categorieën Nederlands kampioen.
Drie kleurkanaries en één postuurkanarie werden door de keurmeesters met
goud beloond. De vogeltentoonstelling

Voetbal

De VRTC 'De Achtkastelenrijders' houdt
zondag 7 februari een veidtoertocht. De
afstand bedraagt 45 tüpmeter. Het belooft een pittige rit t^porden, want de
organisatie heeft een parcours uitgezet
door bossen en weilanden in de omgeving van het buurtschap Linde. De start
is vanaf het Gemeentelijk Sportpark aan
de Oude Zutphenseweg.

Visitekaartjes

DRUKKERIJ

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

2 halen
1 betalen
'Goedkoopste artikel gratis

lammei's
(0UIH

SOCII
Uitslagen: Gorssel 1-Socii l 3-1, Socii BDiepenveen B 4-1.
Programma: Socii 1-Ruurlo 1.

MODE
LINGERIE

Vorden Zutphenseweg 29
Winterswijk Misterstraat 76

De nieuwe cursus
Fit + Slank
begint weer

Biej ons
in d'n Achterhoek

zaterdag 6 februari:
informatiebijeenkomst

"Zo, bu'j now al an de schoonmaak, wat 't weer betreft hè'j meschien ok wel ge
liek, 't is jao zo zachte. De witte bijjen he'w now gin las van",
't Was biej Riek van Toon een ongewone bedoening in de kokken too'k daor binnen kwamme. Een paar deuzen op de grond en klere oaver de lonnings van de
stuule. Dat was ik van Riek neet gewend, die holt van kasse boel.
"Oh, kiek t'r maor neet naö", zei Toon die in een hook van de kokken zat, onze
Riek wod now filantroop".
"Och lol iej toch neet", bitsen Riek weerumme,"at de luu 't van ow mossen
hemmen leep 't eur dunne deur 'n darm".. "En iej veget dat van 't geven de beste koe dreuge kump te staon".

Met de cursus Fit + Slank heeft u écht resultaat!
De cursus Fit + Slank werkt zo goed, dat veel ziektekostenverzekeraars
een gedeelte van uw cursusgeld vergoeden.

Twee specialisten begeleiden de cursus Fit + Slank.
Indoor Sport Vorden begeleidt het onderdeel bewegen.
De ZorgGroep Oost Gelderland verzorgt het voedingsgedeelte.

De cursus fff + Slank is voor iedereen toegankelijk.

"Waor heb iej luu 't toch oaver?", begon ik veurzichtig..
Och ,Riek mek zich zorge oaver de asylzuukers die'w eersdaags te wachten
bunt. Daorumme is zee an 't klere uutzuukn umme die an die luu te geven.
Riek dech dat ze hier in de onderbokse opan komp".
"Ja wat dach iej dan dat die vluchtelingen zo goed in de klere zit?".
"Oh jao, die hebt zat an de rugge, kiek maor 's at ze uut 't vliegtuug stapt, 'n enkelen echten vluchteling meschien uutezonderd".

Indoor Sport Vorden
Overweg 16 • 7251 JS Vorden • http://www.fitnet.com/isv/

Toon is wat de asylzuukers betreft een echte volgeling van Bolkestijn. Riek holt
't meer op Kok, ok zee wet neet hoe ze d'r met an mot. "He'j eheurd dat de asylzuukers in 't westen al onenigheid hebt oaver wie d'r nao Vodd'n mag?". "Poh
nee, hoe zol ik dat wetn?". "Now een neave van ons werkt daor biej de opvang
Too daor bekend wier dat t'r ok wat nao Vodd'n zoln gaon kregen ze de grootste
ruzie. Daor wissen ze namelijk al da'w hier zukke goeie restaurants heb. 't
Schient dat dat in Afrika al bekend is. Daorumme wol iederene hier wel hen.

Wijziging huurvoorwaarden
warm watertoestel len ^

Ze wissen too nog neet dat ze in 't klooster kwammen inplaatse van biej Bakker
in de appartementen".
"Oh maor ze hebt nog geluk. Tegenoaver 't klooster kump now een pannekoekrestaurant en dan kont ze 't bes nog 's nao eur zinne kriegen biej ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman

Pa a rd cn sp or t
LR en PC de Graafschap
Zaterdag 9 januari was er een dressuurwedstrijd voor ponies in Barchem; hier
werden de volgende prijzen behaald:
Klasse B: Annemarie Kornegoor met
Lixico een tweede prijs met 171 punten,
Leonie Pol met Starlicht een vijfde prijs
met 162 punten.
Klasse L: Carlijn Slijkhuis met Gorby een
vierde prijs, Cynthia Kornegoor met toska een zevende prijs.
Zaterdag 17 januari was er een springwedstrijd voor ponies in Haaksbergen.
Ook hier werden enkele prijzen behaald:

Informatiebijeenkomst
zaterdag 6 februari om
11.00 uur bij
Indoor Sport Vorden.
Tel. (0575) 55 34 33

Cynthia Kornegoor met Toska een tweede prijs. Carlijn Slijkhuis met Gorby een
derde prijs, alle twee in de klasse L.
Deze dag was er ook een dressuurwedstrijd voor paarden in Barchem. Hier behaalde Inge Reg^^k met Kirone een vijfde prijs.
Zaterdag 23 januari was er een springwedstrijd voor ponies in Barchem. Hier
werden de volgende prijzen behaald:
Bart Hartman met Sissi vierde in het
klassiek parco^É en eerste in het
progressief parcOTir. Mede door deze resultaten is hij Kringkampioen geworden.
Leonie Pol met Starlicht eerste en Rodie
Heuvelink tweede in het progressief B.
Cynthia Kornegoor met Toska eerste in
het klassiek parcours klasse 1.

De algemene voorwaarden voor de verhuur van
warmwatertoestellen worden met ingang van i maart
1999 gewijzigd. Deze worden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Deventer en liggen ter inzage
bij "gamog.
Afhandeling van storingen huurgeisers
(kosten per afhandeling^^
• Uitvoering tijdens werkdagen*
gratis
• In het weekend*
ƒ 100,00 ind. BTW
• Onterechte klacht*
ƒ 50,00 ind. BTW
*) Deze bedragen zijn exHTs
x s i e f gemaakte kosten,
die niet in relatie zijn met het huurtoestel.

Steeds meer mensen depressief
Behandeling van patiënten met plantaardig anti-depressivum zeer succesvol

SINT
JANSKRUID
Voor een optimale innerlijke rust
Elk jaar raadplegen maar liefst 773.000 volwassenen Nederlanders hun huisarts met klachten
die duiden op een lichte of wat zwaardere
depressie. Vaak ontstaan deze stemmingsveranderingen van de een op de andere dag en zijn
dingen die iedereen kan overkomen, zoals het
overlijden van een dierbare, relatieproblemen,
een financiële tegenslag, een verstoring van de
hormoonhuishouding na de bevalling of tijdens
de menopauze. de onderliggende oorzaak.
Behandeling van deze klachten met klassieke
synthetische anti-depressiva hebben als nadeel
voor de gebruiker dat er doorgaans gewenning
en bijwerkingen kunnen optreden. Gelukkig is
er nu een volwaardig natuurlijk alternatief: Sint
Janskruid.

Natuurlijk alternatief
In gezaghebbende
medische tijdschriften
worden steeds vaker
de resultaten van
omvangrijke studies
gepubliceerd die verricht zijn naar de werking van het 100%
plantaardige antidepressiemiddel Sint
Janskruid. Telkens
weer blijkt dat met dit
natuurlijke middel net
zulke goede resultaten
worden geboekt als
met de chemisch
bereide producten.
Toch zijn er opmerkelijke verschillen, want de
patiënten die behandeld zijn met dit
natuurlijke alternatief
vertonen geen afhankelijkheid en ondervinden geen enkele nadelige bijwerking.
Krachtig middel
Sint Janskruid wordt
speciaal aanbe- ^ .,

volen bij innerlijke
onrust, prikkelbaarheid, sombere stemmingen en neerslachtigheid. De van oudsher natuurlijke kracht
van het verse Sint
Janskruid blijft in de
vegetarische Sint Janskruid capsules van
Arkopharma volledig
bewaard dankzij een
unieke vriesdroogmethode. Dit hooggeconcentreerde plantaardige product bevat
maar liefst 500 mcg
hypericine per capsule
en behoeft derhalve
slechts 2 maal daags
te worden ingenomen.
AI na 2-3 weken is de
positieve ivloed van het
Sint Janskruid van
Arkopharma duidelijk
merkbaar. Het beste
resultaat bereikt u met
een kuur van 2-3
maanden.
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DE MARKT.
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

ActieSnack:
Meester
Kipcroquette
SMAKELIJK VOORDEEL/

VAN ALLE MARKTEN THUIS

Tevens zijn wij per direct met spoed op zoek
naar

3 kilo Elstar
Kiio Verse Prei

2 schoonmaaksters m/v

6.2.95

voor 4 a 5 ochtenden per week.

Dijkmanszoet, de echte, 2 kg 5.Nog volop lekkere Clementines

KOLDEN HO F's Versmarkt
Vers

en

voordelig

'Omdat

hel

verser

is

Telefoon (0575) 55 43 55
Dinsdags gesloten

^uurwttif1

GIRO 456 UTRECHT
Postbus 456, 3500 AL Utrecht.
' Telefoon (030) 27 2 M56'
www.kerkfninalctit.nl

Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 43 55

JIM HEERSINK haarmode adviseert
In verband met onze verbouwing
moeten we ruimte maken.
Daarom nu deze week

2 halen
op artikelen met oranje label

Vorden. "D'r af met dat
spul!" Weer een metamorfose en wederom een dubbelcoupe. 2 halen, l betalen 2
verschillende kapsels met
één coupe.
Anita's wens:
"Minder werk, wél chic en
natuurlijk verleidelijk vrouwelijk, kan dat?"

goedkoopste artikel gratis
Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 35

Jim lleersink haarmode
Vaarstyliste: Renate Mateman
Visagie:
Gmista Bniggert

'Atiqd in voor ventnderingr

Het advies van Renate.
"Natuurlijk, geen probleem!" Renate
heeft geknipt en gesliced. De oren
vrij (mooie oren moet je laten /ien)
en Renate heeft ervoor gezorgd dat
het nieuwe kapsel speels piekerig
zit, want dat is het meest natuurlijk.
Kleur
Iets donkerder met een diep rode
tint, daarover heen HighLights (lichtere delen) zodat het geheel meer
diepte krijgt.

Thuis
De ene keer een voller kapsel. De
andere keer een kapsel met ecu
strakke zijscheiding dat voor een
geheim/innige en avontuurlijke uitstraling zorgt. Haar man William
kiest voor het geheimzinnige en
avond «wHijke kapsel . . .

JIM HEERSINK haarmode

zutphenseweg 21 vorden
'S (0575) 55 12 15

Wethouder H. Boogaard over ontwerp-welzijnsplan en voortgang gemeentelijke herindeling:

9

'Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk
De heer H. Boogaard (49) is sinds driekwart jaar wethouder in Vorden. In
deze periode heeft hij gemerkt dat
zijn baan van 24 uur in de week bij accountantskantoor VB Deloitte & Touche niet te combineren is met zijn
wethouderschap. In september van
het afgelopen jaar besloot Boogaard
dan ook de baan bij het accountantskantoor op te zeggen en zich helemaal te wijden aan de gemeente
Vorden. Boogaard heeft zich de afgelopen maand niet bepaald populair
gemaakt bij de verschillende verenigingen en welzijnsinstellingen in
Vorden. In het ontwerp-welzijnsplan
1999-2003 kondigde de gemeente
Vorden forse bezuinigingen aan. Volgens wethouder Boogaard zijn deze
maatregelen onvermijdelijk. "Wij bezuinigen echt niet omdat we het leuk
vinden om te korten. Nee, deze bezuinigingen zijn noodzakelijk. We liepen gewoon tegen een heel groot financieel tekort aan en dan moet je
het beleid gaan bijstellen. Doe je dat
niet dan loop je de kans een artikel
12 gemeente te worden en dan komt
het ministerie van Binnenlandse Zaken de boel hier regelen. En dat kan
niet de bedoeling zijn", aldus de heer
Boogaard (PvdA), die zeer goed te
spreken is over de samenwerking
met coalitiegenoot WD.
-In het ontwerp-welzijnsplan kondigt het
college flinke bezuinigingen aan voor
verenigingen en instellingen als het
Dorpscentrum, de bibliotheek en het
zwembad. Staat dit niet haaks op het sociale gezicht van de PvdA.
"Nee, daar ben ik het niet een eens. De
PvdA staat nog steeds voor een sociaal beleid. Het welzijnsplan is wat dat betreft
een goed voorbeeld. Vergeleken met tien
tot vijftien jaar geleden is de samenleving in een heleboel opzichten veranderd. Als je kijkt naar het inkomen van
mensen dan is dit over het algemeen een
groot verschil met toen. Mensen zijn
steeds meer in staat zaken zelf te betalen.
Landelijk is er door de paarse politieke
partijen de discussie gevoerd of je alles
maar moet blijven betalen als overheid.
Door alles maar te blijven financieren en
nergens grenzen aan te stellen, loopt de
belastingdruk gigantisch op. Als je kijkt
naar de inkomenssituatie van veel mensen dan wordt er heel veel gesubsidieerd
wat niet echt nodig is. Oftewel er komt
heel veel geld terecht bij mensen die ook
wel zonder die subsidies kunnen. En dan
kun je je afvragen of je daarmee door
moet gaan.
Deze discussie is landelijk geweest en
gaat nu dus ook plaatselijk spelen. De
vraag is nu of je bepaalde hobby's moet
blijven financieren. Kijk, als jij naar een
sportschool gaat dan betaal je zo veertig
tot vijftig gulden in de maand. In zo'n geval ga jij ook niet langs de gemeente om
te vragen of ze jou willen subsidiëren.

Wandeltocht Hamove
De sportcommissie van de Hamove
houdt zondag 7 februari een winterwandeltocht. Elk jaar trekt deze wandeltocht
veel deelnemers. De deelnemers kunnen
kiezen uit drie afstanden: 6,12, en 25 kilometer. De start is bij de molen aan circuit Varssel-Ring in Hengelo.

leid ontwikkelen. We doen dat door de
jeugd te stimuleren om te gaan sporten.
We leggen dus het accent op de jeugdsport. De subsidie die wij straks aan verenigingen geven is gekoppeld aan het
aantal jeugdleden. Verenigingen die veel
nieuwe jeugdleden aantrekken worden
het jaar daarop extra beloond. We reke
nen de verenigingen dus af op het aantal
jeugdleden. En heb je als vereniging
flink je best gedaan en twintig jeugdle
den erbij gekregen dan krijg je het jaar
daarop meer subsidie. Heb je nietje best
gedaan dan gaat de subsidie wat naar be
nede'n. Dat is de systematiek die wij toe
willen passen. Volwassenen daarentegen
kunnen over het algemeen heel goed
hun lidmaatschap zelf betalen. Want de
één crosst, de ander rijdt paard of tennist. Dat gaan wij als gemeente niet alle
maal betalen. Tot op zekere hoogte moe
ten mensen gewoon hun eigen hobby's
zelf betalen."
Leden van sportverenigingen daarentegen worden op dit moment wel gesubsidieerd. Gemiddeld is dat zo'n honderd
gulden. Voor een doorsnee gezin is dit
een niet al te hoog bedrag. De vraag is of
je zo'n heel subsidiestelsel in stand moet
houden, om de mensen een paar tientjes
subsidie te geven. Wij zijn van mening
dat - als je naar de inkomenssituatie van
de mensen kijkt - dit in de meeste gevallen niet nodig is. We kunnen ons wat dat
betreft beter richten op de mensen die
het echt nodig hebben. En dat zijn de
mensen die van een uitkering moeten leven maar ook de groep die van een minimuminkomen moet rondkomen. Door
middel van het retributiefonds willen we
ervoor zorgen dat deze mensen ook de
gelegenheid krijgen om te sporten. Maar
ga niet zoals dat(A het geval is een hele
brede groep meesubsidiëren die dat
makkelijk zelf kan betalen.
Wij bezuinigen echt niet omdat we het
leuk vinden om tekorten. Nee, we liepen
gewoon tegen e^^ieel groot financieel
tekort aan en dan moet je het beleid
gaan bijstellen. Daar komt nog eens bij
dat het bij een gemeente zo'n duizend
gulden kost om een subsidie van 500 gulden aan een vereniging uit te betalen.
Zo'n subsidie-aanvraag moet vaak eerst
heel die ambtelijke molen door. Uiteindelijk kost het dus 1.500 gulden om een
bedrag van 500 gulden uit te betalen. En
dat bedrag moeten we wel weer via de
Onroerend-Zaak-Belasting binnenhalen.
Ik denk dat als we over een tijdje terug
kijken op de consequenties van dit ontwerp-welzijnsplan, we tegen elkaar zullen zeggen dat het helemaal niet zo'n
slechte beslissing is geweest om te snijden in het huidige subsidiestelsel. De
mensen moeten er gewoon even aan
wennen."
Verschillende instellingen moesten het
ontwerp-welzijnsplan in december in de
2. mw./dhr. Scholten 59,0%, 3. den Elzen/Hissink 55,4%.
Groep B: 1. v.d. Berg/v. Duinkerken 60,7%,
2. Bouman/Snel 57,7%, 3. Lamers/Kip
52,4%.

Wielersport

Jan Weevers clubkampioen
Op zondag 24 januari werd er in Vorden
de gezamenlijke clubkampioenschappen
Bridge
verreden van RTV Vierakker-Wichmond,
De Zwaluwen Deventer, De Zwaluten
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 18 januari 1999: Groep A: Doetinchem en ETP Zutphen. Er stonden
1. Bergman/Walter Kilian 66,3%, 2. van veel renners aan de start. De wedstrijd
BurkHendriks 58,8%, 3/4 Busscher/Graas- werd verreden in 59 minuten op het parcours "Kamphuizen".
kamp en ten Have/de Dycker 52,1%.
Groep B: 1. echtp. Schieven 68,7%, 2. van Voor RTV was Jan Weevers veruit de
Asselt/Vruggink 57,8%, 3. echtp. Koekoek sterkste voor Martin Wevers uit Hengelo
(G), als derde kwam Peter Makkink, ook
55,7%.
uit Hengelo, over de streep. Vierde werd
Edwin Zeevalkink uit Deventer, voor
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 20 januari 1999: Marco Loman uit Laren.
Groep A: 1. van Gastel/Costermans 62,2%, De wedstrijd werd extra zwaar gemaakt

krant lezen en kregen pas de dag daarna
het plan zelf in de bus. Is dat de juiste
manier van werken?
"Nee, ze hadden het op dat moment eigenlijk al moeten hebben..."
Het Dorpscentrum is een basisvoorziening in Vorden. Hoe vaak praat u met
het bestuur van het Dorpscentrum?
"Niet zo vaak..."
Heeft u in het driekwart jaar dat u wethouder bent al wel gesproken met het
bestuur van het Dorpscentrum?
"Nee, formeel nog niet".
/s dat niet heel erg merkwaardig. Als je
een ontwerp-welzijnsplan presenteert
voor de periode 1999-2003 dan ga je toch
van te voren met dergelij^mnstellingen
om de tafel zitten. Nu bezuinigt u gewoon 10.000 gulden weg bij het
Dorpscentrum zonder dat u met het bestuur van deze instelling gesproken
heeft.
^
"Nee, dat ziet u verkeerdJ^pit wij nu ge
presenteerd hebben is niet het definitie
ve plan. Het is een ontwerp-plan.
Verenigingen en instellingen hebben de
afgelopen weken de kans gekregen om te
reageren op het plan. Vervolgens gaan
we straks als college kijken wat de reacties zijn. In die fase gaan we wel met de
mensen praten. Op basis van de reacties
komen we dan met het definitieve plan
dat in de commissievergadering van
maart wordt behandeld. En ook dan kunnen de burgers van Vorden weer inspre
ken. Het is overigens niet zo dat de aangekondigde bezuinigingen onbekend
waren. Van te voren hebben we de verschillende instelllingen en verenigingen
door middel van een brief op de hoogte
gesteld dat ze gekort zouden worden. De
aangekondigde bezuinigingen vielen
dus niet rauw op hun dak.
Als college willen we ook graag nieuw be
door er drie keer een bouwland-strook in
te zetten. Na afloop werd er weer koffie
genuttigd bij Johan en Alie Pardijs op de
deel. Hierbij waren ook de leden van de
Zwaluwen Deventer en Doetinchem en
de ETP Zutphen. Ook zij reden hun clubkampioenschap.
Verder werd bekend gemaakt dat de RTV
op 2 mei 1999 een klassieker gaat verrijden met start en finish in de Dorpsstraat
te Vorden. De omloop zal de RABO
Omloop van de Graafschap heten, een
wedstrijd over 90 km rond en om Vorden
voor Veteranen en Cyclo-sportieven. De
organisatoren zijn volop bezig met dit
wielerspektakel.

judo
Vorige week zondag deden een aantal
jeugdjudoka's van het sportinstituut uit
Vorden mee aan een internationaal judotoernooi voor de jeugd in Groesbeek.
Deelname was er uit onder meer
Roemenië, Duitsland, Engeland en

De hele ophef naar aanleiding van de
brief van Commissaris van de Koningin
Kamminga heb ik nooit zo begrepen. Uit
het KPMG-rapport blijkt da t de gemeen te
Vorden zwak wordt bestuurd. De heer
Kamminga sloeg in zijn brief dan toch
de spijker op z'n kop door zwak bestuurde gemeenten aan te sporen om zo snel
mogelijk over te gaan tot gemeentelijke
herindeling.
"Nee. Ik denk dat u het KPMG-rapport
niet goed gelezen heeft".
Maar het staat er toch duidelijk dat
Vorden een zwak bestuurde gemeente is.
"Het staat er wat genuanceerder. Kijk,
het kon beter. Dat wil ik niet verbloe
men. De brief van Kamminga vond ik alleen wel een beetje een slag in de lucht
en erg ongenuanceerd. Zijn uitspraken
waren nergens op gebaseerd.
Het is bekend dat kleinere gemeenten de
handicap hebben dat ze geen sterke organisatie neer kunnen zetten. Als het
gaat om bijvoorbeeld hoger opgeleide
medewerkers dan hebben wij als kleine
re gemeente vaak alleen maar beginners
in huis. Na een aantal jaren stromen de
ze hoger opgeleide medewerkers vaak
door naar een grotere gemeente. Dat is
één van de problemen waar je als kleine
re gemeente telkens tegenaan loopt. Een
ander nadeel is datje vaak maar één me
dewerker hebt die zich bezig houdt met
een bepaald onderwerp. En als die persoon ziek is dan heb je dus niemand die
hem vervangt. Samen met de gemeenten
Hengelo en Steenderen gaan we nu onze
krachten bundelen en wij sluiten daarbij
een samenvoeging van de drie gemeenten niet uit. Maar laat ik duidelijk zijn:
zover zijn we nog niet. We gaan eerst intensief samenwerken op het gebied van
personeelszaken, automatisering en sociale zaken. En of dat in de toekomst
leidt tot een fusie tussen de drie ge
meenten dat is nu nog koffiedik kijken".
Frankrijk. Kevin ter Beek (8 jr.) streed mee
in de klasse tot 28 kilogram. In de voorronden won hij al zijn partijen. In de
kruisfinale verloor hij van zijn Engels
eopponent met klein verschil. Om het
brons liet hij er geen twijfel over bestaan
wie de betere judoka was. Hij won met
vol punt. Kevin ter Beek ging met brons
naar huis.
Afgelopen weekend deed de judoka van
trainer/coach Robert Piek mee aan een
toernooi in Slagharen. Hij won vier voorronde-partijen. De kruisfinale won hij
eveneens met overtuiging. In de finale
verloor hij van de judoka waarvan hij vorige week in Groesbeek om brons nog
had gewonne. Deze keer dus zilver voor
Kevin ter Beek.
Volgende week is de tweede ronde van de
competitie Oost-Nederland. Het jeugdteam en het aspirantenteam van Rob's
Sports moeten dan naar 's Heerenberg.
Beide teams van het sportinstituut staan
tweede op de ranglijst.

tentoonstelling worden ingericht,
[jrk] ieder die iets wil schrijven over
Het boek 'Vorden '99' kan pas echt '—' Vorden (een gedicht of een kort
een boek worden van en over ons alle- verhaal dat zich in Vorden afspeelt of
maal als veel inwoners er aan mee- een hartekreet) kan deze inzenden
aan het adres van de redactie (zie
werken. Dat kan:
hieronder),
door foto's, schilderijen of teke_ •__ _ __ 1
!_*•_!
_A_il
ningen beschikbaar
te stellen
van rr%] in het volgende nummer van
plekjes in Vorden zoals ze nu zijn. Ze l—l 'Contact' zal een enquête-formuzullen na selectie worden geplaatst lier worden opgenomen met een aantal vragen. We vertrouwen dat velen
met vermelding van uw naam,
p j ook kinderen kunnen meewerken dit formulier ingevuld zullen inleve^ aan het boek door een tekening in ren bij de balie van de bibliotheek,
kleur te maken van 'een stukje Vor- [p] u werkt óók mee aan het welsladen'. De leiding van de Vordense ba- I—l gen van deze 'foto van Vorden'
sisscholen is hiervoor om medewer- wanneer u straks het boek 'Vorden
king gevraagd die inmiddels is toege- '99' bij voorintekening bestelt. Vanaf
zegd. Van deze tekeningen zullen per l april a.s. kunt u een proefexemplaar
school de mooiste in het boek worden inzien bij Bruna of bij de bibliotheek
opgenomen; bovendien zal deze zo- (de prijs is bij voorintekening slechts
mer in de galerij van de bibliotheek f 24.50 - na verschijnen op l sept.'99
van een deel van deze tekeningen een f 29.50).

Zo kunt u meewerken

H
Een geschenk
voor het 25-jarig jubileum van de
Vordense Openbare Bibliotheek
en ook een boek voor u over Vorden op 'de grens van twee eeuwen'

Een boek over uw dorp in het \aar \ 999
Vijf en twintig jaar geleden werd de Openbare Bibliotheek van Vorden opgericht. In die kwarteeuw werd een collectie boeken opgebouwd van circa
25.000 ex., werden miljoenen boeken uitgeleend aan jong en oud en raadpleegden vele tienduizenden de naslagwerken, kranten en tijdschriften.
Ongeveer de helft van de Vordense gezinnen is lid van de bibliotheek.
Kortom: onze bibliotheek is een erg waardevol element in onze gemeente.
Reden genoeg om die jarige bibliotheek een geschenk aan te bieden in de
vorm van een boekwerk over 'Vorden in het jaar 1999'. Het wordt voor iedere inwoner van onze gemeente daarnaast ook een boeiende 'foto' van
Vorden 'op de grens van twee eeuwen'.
Het is een goede gewoonte die nog in
veel gezinnen in gebruik is om bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum een
foto te laten maken van de hele familie.
De jubilarissen, hun ouders en de kinderen en eventueel de kleinkinderen
worden in een groepsfoto vereeuwigd:
zo zagen we er toen uit. Welnu: ook
wij willen zo'n 'foto' maken maar
dan in de vorm van een boek. Een
boek over Vorden en zijn bewoners
in het jaar 1999.
De initiatiefnemer voor dit jubileumgeschenk is de Stichting 'Vrienden van de
Paap bare Bibliotheek in Vorden'. De
redactie wordt mede gevormd door een
drietal leden van de Vereniging 'Oud
Vorden'. Verder zullen bijdragen worden gevraagd van zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente en zullen de
schrijvers van dit boek een overzicht
geven van de stand van zaken op allerlei terreinen. Door middel van een uitvoerige enquête zal worden verteld hoe
op dit moment in Vorden wordt geleefd,
gewoond, gewinkeld enzovoort. Kortom: 'Vorden '99' wordt een boekwerk
dat als het ware een kleurige 'foto' is
van ons dorp en zijn bewoners.

Hoe gaan we dat doen?

l

U hebt misschien een of meer recente foto's van mooie plekjes in
ons dorp. Of u hebt een schilderij of tekening van Vorden zoals het nu is. We
vragen ook de kinderen een mooie tekening in kleur te maken bijv. van een
bekend Vordens gebouw. Of u schrijft
een kort verhaal dat te maken heeft met
ons dorp. Of een gedicht(je). Of zomaar
een hartekreet over wat u mooi, lelijk of
leuk vind^an Vorden. Hindert niet wat.
Die persWnlijke bijdragen in geschreven vorm of in de vorm van een illustratie kunnen straks een boeiend deel
uitmaken van het boek 'Vorden 1999'.
Er gebeurt anno 1999 van alles
in Vorden. Op het gebied van
sport en ontspanning, onderwijs,
kerkelijk leven en toerisme, woningbouw en het culturele leven, het verkeer
en het vieren van feesten en oude gebruiken. Over al die onderwerpen - elf
in totaal - heeft een aantal medewerkers
toegezegd een interessant artikel te
schrijven. Om te laten zien hoeveel dingen er veranderen, worden er soms ook
verhalen opgetekend uit de mond van
oudere Vordenaren die vertellen hoe het
vroeger was.

Op drie manieren.
We vragen om te beginnen iedereen in
onze gemeente om mee te werken. Dat
kan op drie manieren:.

Het recreatiebad 'In de Dennen',
waar we best een beetje trots op mogen zijn. Zal het, bijv. over tien jaar,
nog bestaan als Vorden dan misschien geen zelfstandig gemeente
meer is?

Nieuwbouw in 't Joostink... een nieuwe wijk die het gezicht van Vorden verandert.
Wat zal er in de komende vijf a tien jaar nog meer veranderen?

Deel 3 wordt ook een bijzonder
onderdeel van deze 'foto van
Vorden'. In het volgende nummer van
'Contact' wordt namelijk, dank zij de
medewerking van hoofdsponsor Drukkerij Weevers in Vorden, een uitvoerig
enquêteformulier opgenomen. Een enquête met een aantal vragen over hoe u
in 1999 in onze gemeente o.a. leeft,
werkt, woont, winkelt, en recreëert.
Hoe we ons verplaatsen, (fiets, auto,
trein?), welke apparaten we in huis hebben, of en hoe we met vakantie gaan.
Enzovoort.
Deze enquête kan desgewenst anoniem
worden ingevuld. Tien inzenders van
het formulier zullen (via een loting) na
verschijnen een gratis exemplaar ontvangen van het boek 'Vorden '99'.
U ziet: 'Vorden '99' wordt een bijzonder interessant boek over hoe we,
op de grens van twee eeuwen, in
Vorden leven en wonen.

elf mao^Vorden
Het idee om een boekwerk uit te geven over "Vorden op de grens van twee eeuwen' is bijzonder enthousiast ontvangen en diverse inwoners hebben al hun medewerking toegezegd. Dit zijn de onderwerpen die zullen worden belicht.
In een Inleidingen-den allereerst algemene cijfers en feiten vermeld over
Vorden zoals het nu is.
Wat is er nog over van Oude tradities
en gebruiken en hoe vieren we nu onze
feesten? 't Is goed dat eens vast te leggen.
Hoe we wonen in 1999 wordt toegelicht door iemand die daar het nodige
van weet.
Bedrijvigheid, winkels en agrarische
beroepen worden onder de loupe genomen in Middelen van bestaan.
Over Het sociale leven en de voorzieningen oftewel het 'Welzijn' is veel te
vertellen. En hoe staat het in 1999 met
de Medische verzorging?
Het onderwijs in Vorden in het jaar
1999 - een interessant onderwerp.
Cultuur en vrijetijdsbesteding in Vorden aan het eind van deze eeuw.
Over Het verenigingsleven en de sport
schrijft een sportjournalist een boeiend
verhaal.
De Vordense kerken - een overzicht dat
zeer de moeite waard is.
Het verkeer in 1999 in het dorp waar
parkeren nog altijd helemaal gratis is.
Vorden en het toerisme - daar is veel
boeiends over te vertellen.
De ontwikkeling van het landschap een tijdsbeeld van een landschap vol
natuurschoon.
De toekomst van Vorden. een afsluitend interview met het college van B
en W en de gemeentesecretaris.
Tussen de artikelen door worden de
bijdragen opgenomen van de inwoners
van onze gemeente: tekeningen, aqua-

rellen, foto's, gedichten en uitslagen in
de vorm van grafieken van de enquête.
Zo ontstaat een indringend beeld van
Vorden in het jaar 1999. Een 'foto' in
de vorm van een boek van 132 pagina
groot formaat (A4), voor een deel gedrukt in full colour. Een boek dat nu al
maar vooral over vijf of tien jaar, een
waardevol en boeiend tijdsbeeld geeft
van hoe we in 1999 leven, wonen, ons
ontspannen, oude gebruiken in stand
houden, winkelen en noemt u maar op.
Een foto van Vorden zoals het nu is.
En niemand weet hoe snel alles zal
veranderen. Daarom vragen we u
mee te werken aan de totstandkoming van dit unieke boek over uw en
ons leven aan het eind van een eeuw.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Redactie en informatie
De redactie van 'Vorden '99' wordt
gevormd door
de heer J. van der Broek*, Mevr. M.
Geluk, en de heren H. van Rijn,
G.T.Terpstra* en H.G.Wullink*
(* zijn leden van de Vereniging
"Oud Vorden'),
Redactie-adres en adres voor het inleveren van foto's en andere bijdragen:
Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3.
7251 BA in Vorden.
Telefonische informatie over dit
projekt: 55 19 28.
Secr. Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek: Oude
Zutphenseweg 10 - 7251 JX Vorden
Sponsor: DruKkerij Weevers Vorden

Gems is een sinds 1830 in Vorden
gevestigd bedrijf. Het bedrijf is sedert
1989 gehuisvest in een nieuw gebouw
van ca 12.000 m'. Het bedrijf ontwerpt
en fabriceert voor verschillende bedrijfstakken zoals: petrochemie, chemie, voedingsmiddelen, verwarming, landbouw,
enz. De producten waar het om gaat
zijn o.a. tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met
gewichten tot 40.000 kg. Er werken ca.
90 medewerkers waarvan ca 60 in de
productie.

VW 'Reisbureau Nederland'

Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn
markt- en kwaliteitsgericht.
We werken met moderne machines op
het gebied van plaatbewerking, verspa
ning en lassen.
Indien u belangstelling heeft voor onderstaande vacature, ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:
Gems Metaalwerken b.v.
Postbus 2 7250 M Vorden

In verband met wijziging van de organisatie hebben wij
plaats voor

part-time medewerkster
4 uur/dag
Bij de receptie worden o.a. de volgende werkzaamheden verricht:
• Administratie van gegevens, postbehandeling
• Ontvangst en registratie van gasten
• Typen van correspondentie (MS Word)

Bescnermen
helpt.
Helpt u mee?

Inlichtingen: Mark Fleming (toestel 43)

Als u de vogels een cadeau geeft
door licl te worden, krijgt u ook
iets terug. II mag een cadeau uitkiezen: een leuke nestkast of de
complete
Zakgids Vogels. 'V • J?°>flr

Vogelbescherming
tank- en apparatenbouw
vorden/holland

V olle y b a l
Dash verslaat rivaal DVO
Zaterdag trad het eerste vrouwenteam
van Dash, gesteund door subsponsor
Bouwbedrijf Rondeel, welk bedrijf ook de
wedstrijdbal schonk, aan tegen het
Hengelose DVO. Een altijd met enige
spanning tegemoet gezien duel; twee
speelsters uit Hengelo, Joyce Wentink (ex
DVO) en Hanneke Maljers, spelen bij
Dash, DVO coach Johan Tazelaar trainde
voorheen de Vordense heren, Dash coach
Louis Bosman was jaren geleden de
coach van de Hengelose vrouwen, de dor•' pen liggen dicht bij elkaar, dus een wedstrijd wordt ook door supporterslegioenen op de tribune gespeeld en Hengelo
en Vorden hebben sinds heugenis, zowel
bij de dames als bij de heren een soort rivaliteitsgevoel ten opzichte van elkaar.
Reden genoeg dus voor de Vordense
vrouwen om geprikkeld en met kriebels
in de buik naar het duel toe te leven.
De uitwedstrijd werd met drie tegen een
door Dash gewonnen. Op de ranglijst
stond Dash comfortabel met tien punten
tegenover vier boven DVO. Dash coach
t Bosman had dan ook, na het goede resultaat van verleden week in Neede en na
een redelijke voorbereiding alle vertrouwen in een goede afloop. Zulks ondanks

V W-v
VAKANTIES

REISBUREAU
NEDERLAND

wwMtvw.nl

Word lid! Bel:
0800-300 300 8

het feit dat dit team sinds de vorming anderhalf jaar geleden nog geen enkele
thuiswedstrijd in winst had kunnen omzetten. Daar moest dus verandering in
komen in dit duel. Begonnen werd met
de vertrouwde basis van de laatste weken: Debby Leferink op de spelverdeling,
de redelijk van haar knieblessure herstelde Anoek Dalhuisen op de diagonaal,
Gracia Rouwen op de buitenkant en
Mirjam Boel, Hannete Maljers en Alieke
Dalhuisen op de d^penposities. Joyce
Wentink en Bianca Doornebosch waren
samen met jeugdspeelsters Sanne
Elbrink en Diewertje Pelgrum de standinns.
Dash startte voorty^gnd en liep in de
eerste set weg naar I^Het werd 9-1,10-5,
12-7 en 14-9. DVO geeft zich echter niet
gewonnen en komt zelfs bij tot 14-13. De
service van de zeer goed op dreef zijnde
Debby Leferink brengt het verlossende
vijftiende punt op het scorebord, zij het
nadat Bosman twee time outs heeft nodig gehad en de wissels Doornebosch
voor Boel en Wentink voor de te gespannen spelende Alieke Dalhuisen heeft ingebracht.
De tweede set verliep soortgelijk. Een beter en completer Dash loopt nu steeds enkele punten weg, DVO kruipt dichterbij,
Dash loopt weer uit, blijft uiteindelijk
lang op 11 en 14 punten steken maar uiteindelijk, na 32 minuten serveert Maljers
het verlossende punt. Ook hier verving
Wentink Alieke Dalhuisen goed en
Doornebosch Boel.
De laatste stuiptrekking van het zwakkere DVO vindt plaats in het eerste deel van
de derde set. De Hengelosen komen zelfs
op een 2-4 voorsprong. Als Alieke
Dalhuisen echter, nu haar zenuwen aardig in bedwang hebbend haar team naar
8-4 serveert is de weerstand van de tegenstander gebroken. Dash maakt het karwei, met de opnieuw goed invallende
Wentink, ditmaal voor Boel en Doornebosch voor Anoek Dalhuisen, op professionele manier met 15-6 af.
Bosman sprak van de kracht van het collectief. Alle acht de speelsters droegen op
een goed manier hun steentje bij tot het
resultaat. Het verschil in kwaliteit tussen
beide teams lag vooral in de voorspelbaarheid en de technische bagage van de
spelverdeling, de hogere servicedruk aan
Dash zijde, welke met name door Gracia
Rouwen extreem werd opgevoerd en in
het als team technisch verder zijn van
Dash dan van DVO, aldus een tevreden
Dash coach.
Door dit resultaat stijgt de Vordense formatie weer een plaatsje op de ranglijst
(negende). Volgende week, in de uitwedstrijd tegen WEVOC kunnen de Vordense
meiden goede zaken doen en deze positie nog aanzienlijk verbeteren.

"Een bungalowvakantie boek je natuurlijk bij de VW". Dat is de boodschap in de eerste fase van de campagne die de ANW, de VWs in
Nederland en WV Vakanties (de touroperatornaam van de negen
Vakantieboekingscentrales in ons
land) gezamenlijk zijn gestart. De
VWs willen zich met deze campagne
nog nadrukkelijker profileren als
"het Reisbureau Nederland".
De campagne bestaat onder meer uit
posters en advertenties in diverse media.
Annette Eijkemans, directeur van de
ANW: "De Nederlander weet heel goed
dat de VW de specialist is voor alles wat
met toerisme en recreatie in eigen land
te maken heeft. Maar wat ons betreft
moet nog bekender worden dat de VWs
feitelijk het reisbureau zijn voor binnenlandse vakanties: hier kun je terecht
voor bungalow- en hotelvakanties, voor
actieve vakanties zoals fietsen, wande
len, parachutespringen en ballonvaren,
maar ook voor verwenarrangementen op
culinair of beauty-gebied en ga zo maar
door. Daarom noemen we de VWs in de
ze campagne ook "Reisbureau Nederland".
Dat de eerste fase van de campagne zich
richt op bungalowvakanties heeft te maken met het feit dat juist de eerste maan-

den van het jaar de periode zijn om deze
te boeken. Bungalowvakanties in eigen
land kunnen zich nog steeds in een stijgende belangstelling verheugen. Vorig
jaar al noteerde WV Vakanties een stijging van 20% en ook voor komend jaar
zijn de boekingscentrales optimistisch
gestemd. "De belangstelling is opnieuw
erg groot. Het ziet er dan ook absoluut
niet naar uit dat wij te lijden zouden
hebben van de grote belangstelling voor
buitenlandse vakanties", aldus woordvoerder Erik Bos van WV Vakanties.
In de volgende fasen van de campagne
brengen de VWs met name de mogelijkheid tot het boeken van fïets/wandel-vakanties, hotelvakanties en verwen-arrangementen onder de aandacht.
Volgens Jopie Wullink van de VW Vorden is
ook in Vorden de belangstelling voor binnenlandse vakanties groot. "In de twee gidsen
Gastvrij Actief en Gastvrij Verblijf staan vele
honderden mogelijkheden voor binnenlandse
vakanties, die aansluiten bij de wensen van
vrijwel iedereen die "lekker weg wil in eigen
land". Maar we zijn ervan overtuigd dat nog
veel mensen onvoldoende bekend zijn met het
feit datje de binnenlandse in eigen land natuurlijk bij de VW boekt. Daarom voeren we
gezamenlijk deze campagne.
(Zie ook advertentie)

Programma
Heren 2e kl DASH 2-SV Harfsen 2, 3e kl.
DASH 3-RWTornax l, RIVO 1-DASH 4.
Dames 3e div. Wevoc-DASH l, DASH 2Longa '59 2, Ie kl. VW 1-DASH 3,2e kl. RIVO 1-DASH 4,3e kl. DASH 5-VISO Beltrum
3, DASH 6-SV Harfsen 3, 4e kl. DASH 7VIOS Beltrum 5.
Meisjes Halley Al-DASH Al, DASH Bl-SV
Harfsen BI, DASH Cl-SV HalleJDASH
C2[lejp;
VISO Beltrum Cl.

Scha a tsen
Mombarg rijdt op safe i
Afgelopen zaterdagmiddag
ft Arjan
Mombarg deelgenomen aan voorlopig
de laatste marathon-wedstrijd voor A-rijder sin Assen. Het was een wedstrijd over
150 ronden, die in een zeer hoog tempo
werd afgewerkt. Al vrij snel ontstond er
een kopgroep, waarin de leider in het algemeen klassement, Henri Ruitenberg,
ontbrak. Het peloton moest dus volop 'in
de beugels' om de kopgroep te achterhalen, hetgeen uiteindelijk niet lukte. Dit
eiste zijn tol voor veel rijders. Na 100 ronden waren er nog maar 35 rijders in de
baan, waaronder Mombarg.
Enige ronden later hield hij het voor ge
zien omdat 'de benen steeds minder werden'. Voor Mombarg was dit een bewuste
keuze omdat hij de laatste weken extra
veel trainingsarbeid heeft verricht in verband met de voorbereiding op de
Weissensee.
De andere 2 marathon-schaatsers uit de
formatie van Ecotrans/FreeWheel, Han
Donderwinkel en Martin Rietman, na^en afgelopen weekend deel aan 2 regionale wedstrijden. In Dronten werd
Donderwinkel 8e en Rietman 15e.
Bij de tweede wedstrijd wist Donderwinkel beslag te leggen op een fraaie derde plaats. Hij bezet nu in het algemeen
klassement bij de C-rijders de 3e plaats,
zodat de promotie naar de categorie landelijke B-rijders dichterbij komt.
Zondagavond is ook voor Rietman en
Donderwinkel de laatste wedstrij op kunstijs in Deventer. Direkt na de wedstrijd
reist de ploeg af naar Oostenrijk om zich
voor te bereiden op de Alternatieve
Elfstedentocht op zaterdag 6 februari.
Alle 3 de rijders uit de ploeg van Ecotrans/FreeWheel gaan van start in de
wedstrijd over 200 km. Voor Mombarg is
het de tweede 'alternatieve' bij de wedstrijd-rijders. Vorig jaar werd hij 27e.
Voor Rietman en Donderwinkel is het
hun vuurdoop.
Op dit moment ziet het ernaar uit dat de
wedstrijd op het grote meer kan worden
verreden. De dikte van het ijs is meer dan
25 cm.

V o c l b al
Ratti 1-MEC l 0-3
Afgelopen zondag kon Ratti de 2e helft
van de competitie gaan voortzetten. Na
twee redelijke oefenpartijen in de winterstop (met wisselend resultaat overigens)
was Ratti aanvankelijk vol goede moed.
Ratti begon de wedstrijd goed. Er was
een verzorgd spel te zien zonder dat dit
nu tot echte kansen leidde. Het was echter wederom de tegenpartij die mfc^ee
eerste de beste aanval de score opende.~
Na dit doelpunt was Ratti even van de
kaart. Hier maakte MEC overigens dankbaar gebruik van, door vlak na het eerste
doelpunt de marge op twee te zetten.
Hierna was het echter Ratti dat goed spel
bleeft vertonen. De stijgende lijn van de
winterstop werd zeker de eerste helft
voortgezet met verzorgd voetbal. Ondanks dit goede voetbal werden er maar
weinig echte kansen gecreëerd. Ook de
vrije trappen net buiten het zestienmetergebied waren niet aan de spelers van
Rattie toevertrouwd.De rust werd dan
ook met een 0-2 achterstand bereikt.
De tweede helft kon Ratti geen echte
vuist meer maken, ondanks alle goede
bedoelingen. Er was voldoend einzet,
maar deze kwam net vaak te laat. Ook
MEC kon niet doordrukken naar 0-3. Dit
was de verdienste van Ratti, dat op een
gegeven moment alles op alles zette.
Erwin Weenk kwam van achte ropzetten, waardoor het middenveld enige
steun genoot. Eén echte kans kreeg Ratti
nog na goed doorzetten van Antoine
Peters, helaas miste zijn schot het doel.
Doordat Ratti alles op de aanval zette,
vielen achterin behoorlijk wat gaten.
MEC wist hier pas in de slotminuten van
te profiteren. De eindstand was 0-3. Een
teleurstellend resultaat voor d ejonge
garde van Ratti.
Toch kan men wel degelijk uitgaan van
het goede spel en inzet, zodat de punten
zeer binnenkort wel bij Kranenburg zullen blijven, cq. naar de Kranenburg gehaald zullen worden.
Programma Ratti
Erica '76 Bl-Ratti BI, Ratti Cl-Warnsveldse Boys C2, Dames I-Witkampers 2.

Uitslagen W Vorden
Vorden Cl-Zutphania Ca 2-5, Vorden 1KCVOI 0-3, Rood Zwart 2-Vorden 2 1-0,
ZW '56 3-Vorden 3 1-1.

Programma W Vorden
Keyenb. Boys Al-Vorden Al, Vorden BlDiepenveen BI, Vorden 1-Eerbeekse Boys
l, Vorden 2-Neede 3, Vorden 3-Keyenb.
Boys 2.

HETELUCHTKANON

te huur

IN DE TIJD
'Omdat het verser is'
Zulpheiumg IA - Telefoon (0575) 55 18 85

DWS-VERHUUR
Warnsveld
Tel. (0575)4311 11
Donker
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bij uw Echte Bakker.,
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Tarwebroodjes
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Echte Bakker
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Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 -Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Carnavalsvereniging
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alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 20 t/m zaterdag 23 januari
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Zaterdag 30 januari

gaat
ERWTEN- Mannenkoor
steeds meer in
de
papieren lopen
SOEPOp de eerste en derde zaterdag van elke
ACTIE
maand verzamelt het Vordens MannenU kunt zich nog steeds
opgeven voor de
carnavalsoptocht.
Inlichtingen
Erwin Hiddink
telefoon 55 33 10

koor oud papier. Naast het feit dat het ge
scheiden inzamelen van papier goed is
voor het milieu, levert de ophaalaktie
het Vordens Mannenkoor een extra zakeen tj e op voor de clubkas.
Het Vordens Mannenkoor signaleert dat
mensen steeds vaker kranten en ander
oud papier op onhandige wijze aan de
straat zetten. "Op die manier lopen wij
letterlijk in de losse papieren", aldus de
activiteitencommissie van het Vordens
Mannenkoor. "De papieren zijn niet ver-

pakt of gebundeld met als gevolg dat ze
door de wind worden meegenomen in
plaat van door ons. Wij zijn dan genoodzaakt alles eerst in te pakken, terwijl het
hele karwei al tijdrovend en omvangrijk
is. Daarom vragen wij de mensen het papier in een doos of per bundel aan te bie
den."

GLTO
De GLTO houdt op vrijdag 5 februari samen met de afdeling Vorden van de
Plattelandsvrouwen een culturele avond.
Deze avond wordt gehouden in zaal 'De
Herberg'. Het cabaretgezelschap 'Aanvechtbaar' uit Dalfsen brengt dan het
programma 'Wat heet normaal'.

Privé piano/orgelles

HORSTMAN

bij de
gediplomeerde vakman
Wim Riefel tel.: 52 93 60

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

Voor uw
autorijlessen, theorie en praktijk

ZorgGroepOostGelderland
ZorgGroep Oost-Gelderland komt graag zo
spoedig mogelijk in contact met belangstellenden in de gemeente Vorden en
omgeving voor de functie van

AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN
v/h autorij*chool Brinkman

a l p h a - h e l p e n d e m/v
Functie-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per
week (maximaal 15 uur), via bemiddeling van
de ZorgGroep bij gezinnen en/of bejaarden
die voornamelijk huishoudelijke hulp nodig
hebben.

ZorgGroep Oost-Gelderland
is een thuiszorgorganisatie
met een gevarieerd zorgaanbod. Inwoners van het
werkgebied kunnen een
beroep doen op o.a. gezinsverzorging, de diensten van
het kruiswerk, kraamzorg
en maatschappelijk werk.
Voor de ZorgGroep zijn ongeveer 2.000 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-

-

Functie-eisen
ervaring en inzicht in huishoudelijk werk;
in staat zijn zelfstandig te werken;
beschikking over goede contactuele
eigenschappen;
leeftijd vanaf 23 jaar;
representatief.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder
maximaal ƒ 15,83 (inclusief doorbetaalde
vakantie en 8% vakantietoeslag), en is bij een
maximum van 11,5 uur per week belastingvrij.
Informatie
Voor het maken van een afspraak en het
verkrijgen van informatie kunt u terecht bij
mw. H. Isfordink. Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 10.00 uur. Tel. (0575) 54 38 00.

CDA lijsttrekker provinciale staten komt naar Vorden.
Vordense- en regionale kandidaten zijn erook.
Zij willen met u praten over:
leefbaarheid platteland, zorg, woningbouw enz. enz.
U bent allen hartelijk welkom op 2 februari 1999 om
20.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

CDA

Schildersbedrijf A. Peters
erkend opleidingsbedrij f

Anton Peters van het gelijknamige
schildersbedrijf in Vorden heeft vorige week het certificaat in ontvangst
genomen dat hoort bij de opname in
het Erkende Register van Opleidingsbedrijven.

toont aan dat Schildersbedrijf Peters veel
waarde hecht aan opleiding en door
scholing continu werkt aan de kwaliteit
van het produkt en de bedrijfsvoering.
Het Erkend Register van opleidingsbe
drijven is erkend door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Opleidingsconsulent de heer R. Fokkink
reikte het certificaat uit namens het
Opleidingscentrum voor het Schildersen Stukadoorsbedrij f & Reclame- en
Presentatietechnieken uit Waddinxveen,
dat het initiatief tot het opzetten van het
Erkende Register heeft genomen. In het
Erkende Register worden bedrijven opgenomen die actief zijn in het afwerkingsen afbouwbedrijf en op het vakgebied
van reclame- en presentatietechnieken.
De opname in het Erkende Register

Schildersbedrijf Peters is gevestigd aan
de Ruurloseweg 35 en heeft de beschikking over een modern geoutilleerde
werkplaats. Van daaruit verzorgt het bedrijf met een all-round team van zeer ervaren schilders werkzaamheden ten behoeve van renovatie, onderhoud en
nieuwbouw. Naa^le gebruikelijke apparatuur beschikt ^oiildersbedrij f Peters
bovendien - als enige in de wijde omtrek
- over een geavanceerde spuitinrichting.

Taxa tiedag op 31 jan uari in Eefde

Schatgraven in Huis de Voorst
Zondag 31 januari vindt er in Huis de
Voorst in Eefde weer een taxatiedag
plaats, waar allerlei antieke voorwerpen en curiosa getaxeerd kunnen
worden.
Op deze dag staat een taxatieteam van
het VendueHuis Zwolle klaar om te vertellen, hoe oud bijvoorbeeld een schilde
rij is, wie het heeft geschilderd en welke
veiligwaarde het schilderij heeft. Ook antiek aardewerk, horloges, boeken en sie
raden verschenen op meerdere taxatie
dagen in Gelderland. Van de taxatie worden tv-opnamen gemaakt voor het programma "Schatgraven" en dat wordt op
woensdagavond bij TV Gelderland uitge
zonden. De taxatiedag op zondag 31 januari wordt georganiseerd door TV

'/ il Ü l V O C t b tl l

Sp. Eibergen-Velocitas 3-7
Het Vordense Velocitas begon de compe
titie na de 'winterstop' goed door een ze
ge te behalen in Eibergen tegen de plaatselijke vereniging. Velocitas begon enigszins gehandicapt aan de wedstrijd. Dennis Wentink en Huberto Eykelkamp konden om verschillende redenen niet mee
spelen maar in de persoon van Erik
Oldenhave werd het team aangevuld.
Velocitas begon goed aan de wedstrijd en
kwam snel op voorsprong. Ronald de
Beus kwam na een mooie aanval alleen
voor de keeper. Wat volgde was een mislukte trap, maar de keeper stond op z'n
verkeerde been en de bal hobbelde alsnog over de doellijn. Vlak na de 0-1 scoorde Rob Enzerink met een bekeken bal 02. Sp. Eibergen kwam na deze tegentreffers goed terug en het werd een echte
wedstrijd. Vlak voor rust was Erik Oldenhave zo ongelukkig om in eigen goal te

Gelderland en het VendueHuis Zwolle.
Het afgelopen jaar werden tijdens taxatiedagen vele bijzondere ontdekkingen
gedaan. Zo bleek tijdens de taxatiedag in
de Apeldoornse schouwburg Orpheus
een tweetal Loetz vaasjes van iriserend
glas uit begin van deze eeuw ruim twintig duizend gulden waard te zijn. Een
Jugendstijl meubel, gekocht voor f 75,werd op vijftien duizend gulden ge
taxeerd. Het oude schilderijtje uit een erfenis bleek een vervalsing te zijn en de
tinnen borden waren geen antiek.
Kom met uw oude voorwerpen naar Huis
de Voorst in Eefde bij Zutphen op zondag
31 januari aanstaande, u weet maar
nooit welke onvermoede schatten u bezit.
schieten. Hij veranderde een voorzet van
richting en liet doelman Gerrit Wenne
ker kansloos.
De tweede helft nam Velocitas snel afstand. Jeroen Tijssen pegelde van 20 me
ter de bal keihard in de kruising, waarbij
Ronald de Beus het geluk had dat hij net
uit de baan van het schot kon springen.
Ook scoorte Tijssen 1-4 op goed aangeven
van Erik Oldenhave. Na deze treffers
kreeg Dick Smit een tijdstraf van 2 minuten. Met een man minder scoorde
Velocitas toch. Nadat Enzerink de bal onderschepte volgde een razendsnelle
counter die door Ronald de Beus werd afgerond. Eibergen kwam nog terug tot 25, maar Erik Oldenhave gaf Rob Enzerink
weer de kans om de marge tot 4 doelpunten op te voeren. Voor open goal tikte
hij beheerst binnen.
In de laatste minuut scoorde Eibergen
nog tegen, maar in de allerlaatste seconden bekroontde Oldenhave z'n goede
spel met een treffer en bepaalde de eindstand op 3-7.

Schooldamkampioenschap Oost-Gelderland:

School 'De Garve' winnaar
Dit weekeinde was het dan zo ver wat
betreft het damkampioenschap van
Oost-Gelderland voor teams van de
basisscholen. Twee Vordense scholen
hadden zich geplaatst voor dit kampioenschap dankzij fraaie resultaten
bij de voorafgaande kwalificaties. Bij
de regiofinale eind vorig jaar was
school de Garve uit Wichmond overtuigend kampioen geworden en
school het Hoge uit Vorden eiste toen
de derde plaats voor zich op.
Geen wonder dat de Vbrdense scholen
als favorieten van start gingen. Als steuntje in de rug waren zij de afgelopen pe
riode intensief begeleid door de damclub
en dat wierp duidelijk zijn vruchten af.
Beide teams kenden weliswaar een moeizame start, maar wisten zich toch te
plaatsen voor de belangrijkste finale
groep.
Eerst moesten er 's morgens voorronden
worden afgewerkt. De zestien scholen uit
Oost -Gelderland waren ingedeeld in vier
gelijkwaardige groepen. De nummers l
en 2 van iedere groep plaatsten zich voor
de twee fïnalegroepen, waarvan de winnaars uiteindelijk de grote finale zouden
spelen.
School het Hoge bereikte op overtuigende wijze de finale, maar bleek toen zijn
kruid te hebben verschoten. Ondanks
luide aanmoedigingen van de ouders
wou het niet meer lukken. In de finale
ronde moesten zij genoegen nemen met
twee keer een gelijkspel en mochten uiteindelijk de troostfinale spelen om de ze
vende plaats.
Onder aanvoering van de onbetwiste uitblinker Stefan Eggink konden de jongens
zich nog een keertje opladen voor deze
wedstrijd tegen de Oversteegen uit
Doetinchem. Stefan leverde een formidabele prestatie door al zijn wedstrijden te
winnen. Zeven tweetje^maar liefst!
Hiermee legde Stefan Egpnk de basis

voor de overwinning in de troostfinale.
Samen met Jeroen Ringlever, Pascal ter
Pas en Dirk Rodenburg behaalde hij een
keurige zevende plaats voor school het
Hoge.
Ook school de Garve uit Wichmond
plaatste zich voor de finaleronde. Maar
het was met recht worstel en kom boven.
In de voorronde werd twee keer nipt ge
wonnen met 5-3 en de massaal meege
reisde ouders hadden weinig vertrouwen
in een goede afloop. Misschien dat zij
toch een beetje gebukt gingen onder de
druk van het favoriet zijn.
Net als de vorige keer had school de
Garve weer vijf spelers meegenomen en
dat betaalde zich uit in de finale. Na de
broodnodige peptalk in de pauze waren
zij ineens onherkenbaar in de finale. Als
hongerige wolven storten zij zich op hun
prooi en verslonden hun tegenstanders
met huid en haar. Drie keer 8-0 spreekt
boekdelen! Geen wonder dat sommige
ouders zich vertwijfeld afvroegen wat er
toch in die thee had gezeten.
Als winnaar van hun groep moesten zij
het kampioenschap betwisten met de
Koningin Wilhelmina school uit
Varsseveld, de winnaar van de parallel
groep. Het onderlinge duel kende een
spannend verloop en het was Oscar ter
Bogt die de Garve de weg naar de zege
wees. Net als Stefan Eggink wist ook
Oscar al zijn partijen in winst om te zetten. Een bijzonder knappe prestatie
waaraan Fleur Pardijs, Gert-Jan Loman,
Maarten Rensink en Arjan Bruil zich
goed konden optrekken.
De finale werd uiteindelijk gewonnen
met 5-3 en daarmee mag school de Garve
uit Wichmond zich kampioen van OostGelderland noemen. De felicitaties gaan
uit naar Fleur, Oscar, Gert-Jan, Maarten
en Arjan. In april mogen zij op voor het
Gelders kampioenschap.Naar verluidt is
hun honger nog niet gestild.

Geschenk voor jarige bibliotheek:

Een origineel boek: Vorden '99'
Er bestaan enkele interessante boeken over Vorden zoals het vroeger is
geweest. Jong en oud bekijken ze met
weemoed: wat was alles toen klein en
landelijk. Maar geldt dat over tien
jaar misschien ook voor Vorden zoals
het nu is? Een dorp waar oude gebruiken nog in ere worden gehouden. Een gemeente waar je nog kunt
parkeren zonder te betalen. Een centrum waar je nog honderden kerstbomen met lampjes zomaar buiten
kunt neerzetten. Een dorp dat zich
tot in de twintigste eeuw heeft kunnen handhaven als zelfstandige gemeente. Over tien of twintig jaar zal
er in Vorden veel veranderd zijn. Het
zou de moeite waard zijn onze gemeente op de grens van twee eeuwen
eens in een kleurig en boeiend beeldverhaal vast te leggen.
Dat idee leefde bij het bestuur van de
Stichting 'Vrienden van de Openbare
Bibliotheek'. Toen bleek dat onze bibliotheek dit najaar 25 jaar bestaat. Een
mooie aanleiding deze nuttige instelling
een geschenk aan te bieden in de vorm
van een uitgave over Vorden in het jaar
1999. Een boek van kloek formaat, 132
pagina's groot en voor een deel in kleur
gedrukt.
Het idee van 'Vorden '99' was geboren.
De Vereniging 'Oud Vorden' werd benaderd voor medewerking aan dit projekt,
een plan werd opgesteld en mensen, die
op de hoogte zijn van wat er op dit moment in Vorden gebeurt, werden benaderd. Zo ontstond een redactie en een
werkgroep die op dit moment al aan het
werk is om gegevens te verzamelen voor
een serie artikelen over het leven in ons
dorp.
Zo'n boek over Vorden kan alleen inte
ressant en boeiend worden als ook de inwoners van onze gemeente er aan mee
werken. De een schildert of tekent en

maakt een afbeelding van een karakteristiek plekje in ons dorp, een ander
heeft een collectie mooie foto's van
Vorden, kinderen worden uitgenodigd
een stukje Vorden te tekenen. Er zijn ook
schrijvers en dichters in Vorden die een
kort verhaal kunnen schrijven dat zich
afspeelt in Vorden. Of een gedicht kunnen maken over ons dorp. Of zomaar in
een hartekreet hun mening willen geven
over wat ze leuk of mooi vinden van hun
leefomgeving.
Daarnaast kan werkelijk iedereen een
bijdrage aan dit boek leveren door een
aantal vragen te beantwoorden die in de
vorm van een enquête worden gesteld in
het volgend nummer van Contact. Een
enquête die antwoord geeft op de vraag
hoe we met z'n allen in het jaar 1999 in
Vorden wonen, winkelen, oude gebruiken in ere houden, ons verplaatsen of ter
kerke gaan en hoe we denken over het
onderwijs, de sociale voorzieningen enzovoort.
EEN BOEK VOOR IEDEREEN
Het ligt in de bedoeling dat Vorden '99'
nog dit jaar, rond l september a.s., klaar
zal zijn. Het eerste exemplaar wordt uiteraard aangeboden aan het bestuur van
de Openbare Bibliotheek. Maar er wordt
daarnaast (vanzelfsprekend door de
plaatselijke drukkerij Weevers die tevens
sponsor is van dit projekt) een flinke oplaag gedrukt die op deze datum ook Ie
verbaar zal zijn. De prijs zal dan zijn f
29.50.
Vanaf l april a.s. zullen er twee dummies
beschikbaar zijn bij Boekhandel Bruna
en bij de balie van de openbare bibliotheek en een intekenlijst. Tot verschijnen
geldt de voorintekenprijs van f 24.50.
Meer informatie over 'Vorden '99' vindt
u op een pagina in dit nummer. De enquête zal worden opgenomen in het
nummer van Contact van de volgende
week.

KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE • ARA • FRANKENWALDER • $EDA • ROBERTO
SARTO • WEBER • BIANCA • SANDY DRESS • SCARLAÜI • MARCONA •
SANDWICH • ANOTHER WOMAN • STREET ONE • CECIL • ROSNER • MAC • PART
Two • OLSEN • BANDOLERA • HERENMODE • MELKA • ROBERTO SARTO • STATE
OE ART • LEDÜB • PIERRE MONEE • COTTONFIELD • CIOPPA • LOVE • BOGART •
MEXX • HENRI BAKER • KINDERMODE • CAKEWALK • U PAGAYO • LEE • LOCKER
• SALTY DOG • RAGS • O'NEILL • BIRD DOG • BAD BOYS •

prijzen

Vorig jaar hebben we u in de maanden januari,

S S E N D VEEL

Burgemeester <} al l eest raat 9, Vorclen, <O5T5) 551381

AANDACHT IS EEN MENSENRECHT
Al vijftig jaar zet de Zonnebloem zich in voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevende oudeNATIONALE VERENIGING
• ren. De ruim 34.500 vrijwilligers verzorgen jaarlijks meer dan één
ME
miljoen huisbezoeken, talloze activiteiten on vakanties. Ook u kunt
helpen. Als vrijwilliger of als
Postbus 2 100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl
ondersteunend lid (f. 18,-per jaar).
/•»,

Giro 145

IBFï

Deze aanbieding is niet bedoeld voor groepen en
u zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Aannemersbedrijf J. WuHink B.V.

Zondag 31 januari:

koud-,warm~ en

februari en maart de aanbieding gedaan om -net
als vroeger- haantjes hij ons te komen eten voor
een nostalgische prijsje.
Dat was een groot succes. Daarom willen we dit
in de maanden januari, februari en maart 1999
herhalen.
Echt waar, een complete maaltijd met een halve
haan, gebakken aardappelen/franse frites,
gemengde salade, compöte en appelmoes voor
slechts f. 17,50.

Hengelo Gld.

is een gespecialiseerd metsel- en timmerbedrijf.
Wegens toename van onze werkzaamheden willen
wij ons team van vakmensen uitbreiden met zelfstandige, vakbekwame

f29,50
Gaarnee t^ci]^
Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.
Zondag 14 februari:
Valentijnsmenu 4 gangen f 39,50
Hotel Café Restaurant

Telefoon (0573) 44 12 02

METSELAARS,
- TIMMERLIEDEN,
- EN LIJMERS.
Wij bieden:
- een goede werkomgeving
- continuiteit
- goede beloning en voorwaarden.

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Tel. 0575-55 13 12, Fax 0575-55 37 40.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.

Bij interesse belt u:
Tijdens kantooruren: 0544 - 37 56 47
's-Avonds:
0575 - 46 20 95

Te veel melk? Verruim
uw quotum!

++•» Begin jaren '70 was rte
ooievaar bijna uit Nederland
verdwenen. Dankzij
Vogelbescherming zijn er nu
weer vele honderden! +++

Wie nu nog ruimte wil creëren
binnen het quotum, redt dat niet

Wij vertellen u graag wat dit voor
uw situatie betekent,

meer met de gebruikelijke mid delen.

Beschermen
helpt.
Helpt u mee?

O-plus - een nieuw product van
Hendrix UTD - laat het vetgehalte
in de melk met 0,4% tot 0,8%
dalen, terwijl de melkproductie
en het eiwitgehalte gelijk blijven.
O-plus is veilig en makkelijk toepasbaar. U verruimt uw quotum

Fr. EVCTS

op een eenvoudige en betrouwbare manier.

Zelhem

tel. 0314-335745

Als u tic vogels een cadeau geeft
door lid te worden, krijgt n ook
iets terug. U mag een cadeau uitkie/.cn:cen leuke ne.stkast of de
complete

/a kgids Vogels

Vogel bescherming

HENDRIX

UTD

Word lid! Bel:
0800-300 300 8

vthler,mode
z ut p h en

TROELSTRALAAN 39-43 - ZUTPHEN
Ziekenhuis richting de Stoven, rotonde rechts,
2e straat links

De Zingende Fresia 's publiekstrekker carnaval in Vorden

Carnavalsvereniging houdt
zaterdag erwtensoepaktie

Laat

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

GEBOORTE
VERLOVING
Carnavalsvereniging De Deurdreajers houdt zaterdag 30 januari haar
jaarlijkse erwtensoepaktie. De leden
van de vereniging zullen op deze dag
in Vorden, Vierakker, Wichmond en
Kranenburg langs de deuren gaan
om de erwtensoep aan de man te
brengen. Naast erwtensoep is het mogelijk om loten te kopen voor de verloting. Ook op die manier steunt u
carnavalsvereniging De Deurdreajers. Verder ontvangt u het Leutboek
waarin het programma van de vereniging staat.
Het carnaval gaat dit jaar van start op
vrijdag 12 februari en duurt tot en met
dinsdag 16 februari. Hoogtepunt wordt
waarschijnlijk het openingsbal op zaterdagavond 13 februari met De Zingende
Fresia's. In het Leutboek worden De
Zingende Fresia's beschreven als de mafste en wildste smartlappenband van
Nederland. Twee jaar geleden bracht de
band zijn debuut-cd 'Wij Jan Cremers'
uit. Op deze cd stond een eigenzinnige
rap-versie van Adré Hazes' klassieker
'Een beetje verliefd', tot ieders verbazing
werd dit nummer meteen grijs gedraaid
op Radio 3. Wie De Zingende Fresia's live
heeft zien spelen, weet dat het repertoire
in hoofdzaak bestaat uit maffe vertolkingen van klassieke smartlappen, rock- en
popversies van Nederlandstalige meedeiners en stampende en dampende feestnummers van eigen hand.

Voor De Deurdreajers begint het carnaval al op vrijdag 12 februari. Op deze dag
brengt de vereniging een bezoek aan de
diverse basissch^en in de gemeente
Vorden en gaat^phs Theo de Eerste samen met zijn gevolg naar verzorgingshuis De Wehme. Zaterdag 13 februari
krijgt Prins Theo op het gemeentehuis
door burgemeester EJ.C. Kamerling de
sleutel overhandigd van het Deurdreajersdarp. Aansluitend is er 's middags weer een carnavalsoptocht. Voor de
kinderen wordt er op zaterdagmiddag
een kinderkermis gehouden in de grote
zaal van De Herberg. Naast optredens
van Prins Theo en de Streetdancegroep
van carnavalsvereniging De Deurdreajers worden de kinderen vermaakt allerlei activiteiten waaronder een karaokeshow.
Het cafe-carnaval op de zondagavond is
omgedoopt tot een Ierse pubavond.
Naast Ierse hapjes en drankjes zal de
band 'The Ferryman' op deze avond zijn
opwachting maken. Tijdens het
Rosenmontagbal van maandagavond 15
februari speelt de formatie Trainband'
en zal er een optreden zijn van Haidy's
limbo en Fire Show. Het carnaval bij De
Herberg zal op dinsdagavond 16 februari
worden afgesloten met een slotbal met
medewerking van Duo Jan Manschot.
Kaarten voor de zaterdag- en maandagavond zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in het café van De Herberg.
TrefPunt
Graafschap-West

uw vereniging
gratis op Internet

HUWELIJK

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575)551010

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 28 januari 1999, gedurende
zes weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van Gelderland gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelst- weg".
Het plan heeft betrekking op de gronden, behorend bij het
agrarisch bedrijf Zelstweg 2. Het is de bedoeling de boomkwekerij aan de Ganzensteeg 6 en de Hamsveldseweg 10
te Kranenburg te saneren en dit bedrijf te hervestigen op de
gronden aan de zuidzijde van de Oude Zutphenseweg,
direct ten westen van het industrieterrein.
Voor het te saneren agrarisch bedrijf Zelstweg 2 bieden de
gronden direct ten westen van de Zelstweg de mogelijkheid
voor hervestiging van de voormalige bedrijfswoning. Ook
voor het voor de uitbreiding van industrieterrein Werkveld te
saneren agrarisch bedrijf Kerkhoflaan 2 wordt op die gronden deze mogelijkheid geboden.
Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan
een tot kwekerij - bestemmingsvlak l - bestemde strook
grond direct ten oosten van de Zelstweg.
Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde
staten te wenden kan tegen de goedkeuring, gedurende de
termijn van ter-inzage-legging beroep instellen. Een ieder
die bezwaar heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van
goedkeuring kan daartegen ook binnen de termijn beroep
instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA 's-Gravenhage.
Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn,
vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het .besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in
werking totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is
beslist.
Vorden, 27 januari 1999
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester,
E.J.C.Kamerling.

de secretaris,
MrAH.B. van Vleuten.

JUBILEUM
DANKBETUIGING
MENU
ROUWWERK
o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen
bidprentjes

Nieuw
Vezelbruin, lekker en gezond
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
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
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor het
vervaardigen
van

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

Informatie bij uw
Rabobank
Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

GEMEENTE
VORDEN

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

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

GLTO VordenA/Varnsveld/Zutphen en
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
presenteren

CULTURELE AVOND
met cabaretgezelschap

'Aanvechtbaar1
Datum:
Aanvang:
Plaats:

5 februari 1999

20.00 uur
De Herberg te Vorden

Toegang voor leden van alle
Plattelandsvrouwenorganisaties en
GLTO gratis

Geen airmiles
maar messcherpe prijzen!
15 kilo
10 kilo
10 kilo
1O kilo
5 kilo

karbonade
varkenslappen
gehakt h.o.h.
verse worst grof/fijn
speUappen

50 kilo af 6,50 per kg
Bestellingen tot 12 februari a.s.
Bezorging in de regio gratis
Andere pakketten (ook rundvlees) op aanvraag

BULTE
VEE-

VLEES

EN

VARKENSHANDEL

Hengelo Gld.
Telefoon (0575)467569
Telefoon (0573) 46 12 55
Fax
(0573) 46 16 10

GEZOCHT: 100 TIJDREIZIGERS

m/v

l

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Als u voor 3 l maart onze

hoeft u alleen maar te vertellen hoe uw Daewoo bevalt. En

showroom bezoekt, bent u uw tija ver vooruit. Want Daewoo

koopt u voor 3 l maart een Daewoo Lanos, Nubira of Leganza,

zoekt 1 00 mensen voor de Millennium Proefrit; 1 00 mensen die

dan hebben we helemaal goed nieuws voor u. Wij betalen dan

gratis in een Daewoo naar de volgende eeuw willen ri

een jaar lang uw onderhoud en benzine. Kom snel bij ons incheckt

^Wt

ledereen kan zich bij ons inschrijven, als u geselecteerd

en voor de Millennium Proefrit, of bel 0900-1437 (22 cpm).

OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

^

mullcr-vordcn bv

DE DAEWOO MILLENNIUM PROEFRIT: GRATIS NAAR DE VOLGENDE EEUW.
U BENT TOE
AAN EEN DAEWOO
VAN:

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebblnk

nieuwe Daewoo Lanos. Nubira of Leganza tussen 16 januari en 3 1 maart 1999 Dit aanbod geldt niet voor lease- en verhuurbedrijven en fleet-ov
mgcn Bi| aankoop van een nieuwe Daewoo betaalt Daewoo gedurende het eerste |aar uw onderhoudskosten en benzine tot maximaal 23.000 krr
Vraag naar de exacte voorwaarden Walgingen voorbehouden

UI

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

RONDWEG 2
VORDEN
TEL (0575) 55 22 22

Keuze uit 50 toerbussen
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe beter]
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.
HR ••:' : ":'-~

BB| ' : ;~:

^B

':

^^^^^^B

de

tabel voor de week van:
maandag n januari t/m
zondag 17 januari 1999.
Bijeen
jaarverbruik
van:

50% korting

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen
oplopen tot 50%. U krijgt altijd 10% korting op alle
artikelen uit onze totale kwaliteits-collectie

Ï0% kort i n
o

alle artikelen

meubelen, gordijnen, tapijten, slaapcomfort.
zonwering en woonaccessoires. Grenzen in trends
en design worden verlegd voor een jarenlange
tevredenheid. Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer
te creëeren passend bij de woonstijlen van deze tijd.
Uit deze meest complete collecties kunt u nu kopen
met opruimingskortingen. U moet dus gewoon komen
kijken om u aangenaam te laten verrassen. U pakt al
snel honderden guldens voordeel mee.

3§tot

Actie
'zuinig
stoken

.

50% korting
o£ tapijt couponnen

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.
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net even

DE WONERIJ

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39

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

hoort een
streefverbruik voor
de afgelopen
week van:
26 m3
33 m3
40 m3
46 m3
53 m3
59 m3
66 m3
73 m
79 m
n3
86 m3
92 m 3
99 m3
109 m3
119 m3
129 m 3
139 m3
149 m3
165 m 3
182 m 3
198 m3

en een totaal
streefverbruik sinds
i november

'98 van:
286 m3
359 m'
433 m3
503 m3
575 m3
643 m3
717 m3
791 m3
861 m3
934 m3

m3
m3
3
1185 m
3
1294 m
3
1401 m
3
1508 m
3
1618 m

1006

1076

m3
m3
3
2154 m
1797

1976

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

-gcirnog
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:
080Q - 1548

Flanellen hoeslakens
100% katoen
90/200
140/200
160/200
180/200
Slopen per 2 stuks

nu 32,95
nu 45,00
nu 47,95
nu 54,95
nu 15,95

Jersey Lakens
100% katoenen jersey
90/200 cm van 29,95
90/220 cm van 32,95
140/200 cm van 39,95
160/200 cm van 49,95
180/200 cm van 54,95
voor waterbedden
190/220 cm van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

19,95
22,95
29,95
39,95
44,95

nu

49,95

Donzen dekbedden
van 100% katoen, in 10 kleuren
80/200 cm van 24,95
90/200 cm van 25,95
90/220 cm van 29,95
1 40/200 cm van 33,95
1 60/200 cm van 43,95
1 80/200 cm van 44,95
Slopen per 2 stuks
Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00
nu
1 40/200 van 69,00
nU
1 80/200 van 89,00
nU

39,00
49,00
69,00

Stretch moltonhoeslakens
l -pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

24,95
34,95
44,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu
nU
nu

fltl

24,95

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carrégestikt
140/200 va n 450,nu 259,2-persoons 200/200 van 599,nu 399,lits jumeaux 240/200 van 699,- nu 459,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.

van 29,95

nu 2 voor 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,nu 2 VOOr 99,-

1 persoon s van 34,95
2 persoons van 44,95
Lits Jumeaux van 54,95

Lakens
100% katoen wit

150/260
200/260
240/260

Donzen dekbed met een vulling van 65%
eendendons. In carrégestikt.
l-persoons 140/200 van 279,n U 159,2-persoons 200/200 van 399,nu 249,lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 299,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

14,95
15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
9,95

nu
nu
nu

24,95
39,95
44,95

Lakensets Broderie wit en ecru
1 persoons van 79,95
nu
59,95
2 persoom van 119,95
nu 99,95
Lits Jumeaux van 139,nu 119,00

o.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 1000 stuks
i-persoons
vanaf 29,ook extra lang
2-persoons ^^
vanaf 39,lits jumeaux^
vanaf 59,1-persoons kinderdessins vanaf 29,-

Eendeveren kussen
van 69,- voor 49,nu 2 VOOr
Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.

van 99,-

nu 69,-

Wollen kussen
^P
gevuld met 100% scheen/vol

van 89,CINDËRELLA DEKBED OVERTREKKEN
l-persoons van 99,00
HU
59,2-persoons v a l 49,00
IJU
79,l 89,00
nu
99,Teletubbies dekbedsets
met gratis sierkussentje

nu

99,-

Groot aantal voor
de halve prijs of minder.

nu 69,-

25,-

MJWHFII,

2,95

Velours badjas
met modieus panter-sjaalkraag. In de kleuren
zwart en bruin.

Washandjes Seahorse

van 3,95
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95

nu
nu 2 voor

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95
nu voor

14,95

19,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95
n U 39,95
Badlakens kobaltblauw 100/200
effen van 49,95
nu VOOr

29,95

Grote partij restant baddoeken
voor de halve prijs!

nu voor maar 99,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van/ 129,nu 79,95
Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95

nu 24,95

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheerwollen vulling en een 100% katoenen
tijk.
l-persoons van 299,nu 199,2-persoons van 439,nu 299,Lits jumeaux van 499,nu 369,Ook leverbaar in extra lang:
l-persoons van 169,n U 99,2-persoons van 269,nu 159,Lito junieoux van 299,-

Halfdons kussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en
veerkrachtig.
^fc

van 99,-

*nu 69,-

Neksteun kussen
van latex met badstof stretch tijk.

van 139,-

nu 99,-

Neksteunkussen
gevuld met luxorel ook bij te vullen.

nu 69,-

van 99,-

Bad doeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr

69,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt
l-persoons 140/200 van 599,n U 399,2-persoons 200/200 van 899,n U 599,lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 699,Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Keuken sets
keukendoek -f- theedoek vele kleuren en dessins
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95
nU
9,95
\

m*

1O9,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 99,n U 69,2-persoons 200/200 van 149,nu
99,lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 189,nu 119,2-persoons 2QO/200 van 259,nu 179,lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,Ook leverbaar in extra lang (1-pefS. -f lits j.)
Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een super soepele qualofill vulling en een
mooie katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 299,nu 199,2-persoons 200/200 van 429,n U 279,lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 319,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

set van De Witte Litaer in blauw en rood
(met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95
nu 4 VOOf 19,95
Synthetisch
Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk
nu 4 VOOr

1 persoons

n u vanaf 69,-

2 persoons -t- lits jumeaux nu vanaf 119,10,00

Theedoeken ruiten
in vele kleuren

nu 3 voor

11,95

Pannenlappen
van 3,95 per stuk

nu 4 VOOf

5,00

Keukenschorten

vanaf

9,95

100% scheerwol
l-persoons
nu vanaf 199,2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 399,-

Véél restanten
keukengoed halve prijs!

BEDSHOP DE DUIF

Voetganger»gebied

*•*><> Bank

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

