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Volgende stap in samenwerking met Hengelo en Steenderen:

Gemeentesecretarissen
gaan'kwartier'maken

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

De gemeentesecretarissen van Vor-
den, Hengelo en Steenderen gaan
met elkaar een raadsvoorstel voor-
bereiden met als doel straks een
start te kunnen maken met de sa-
menwerking tussen de drie ge-
meenten. Dit hebben de drie colle-
ges van B en W besloten. "Het is de
bedoeling dat wij met dit raads-
voorstel alle neuzen dezelfde kant
opkrijgen", zegt gemeentesecreta-
ris mr. A.H.B van Vleuten. "Ik heb
begrepen dat er met name in Steen-
deren nog enkele raadsleden zijn
die moeite hebben met een even-
tuele samenwerking. Door een ge-
zamenlijk raadsvoorstel voor te be-
reiden willen we bewerkstelligen
dat iedereen voluit "Ja" zegt tegen
een samwerking tussen de drie ge-
meenten".

Het is de bedoeling dat het raadsvoor-
stel in de gemeenteraadsvergadering
van mei 1998 in zowel Vorden, Henge-

lo als Steenderen wordt behandeld.
Intussen werken de drie besturen ook
aan een profielschets van de eigen ge-
meente om op die manier te bepalen
op welke terreinen samenwerking zin-
vol kan zijn.
Aanleiding voor deze bespreking zijn
de rapporten die Hengelo en Steende-
ren door bureau IME hebben laten op-
stellen en Vorden door het bureau
KPMG. Uit het IME-rapport bleek dat
Hengelo en Steenderen een sterk stra-
tegische as hebben, waarbij Vorden
goed kan aansluiten. Vorden heeft ver-
volgens haar sterke en zwakke punten
laten analyseren door KPMG om goed
beargumenteerd besprekingen te kun-
nen voeren over vormen van samenwe-
ring, waarbij Vorden op voorhand fusie
niet uitsluit.
De colleges van burgemeester en wet-
houders gaan verder praten over dit
onderwerp n^tat de gemeentesecreta-
rissen hun "H^Prtiermakerswerk" heb-
ben verricht.

De Knupduukskes te
gast bij Lieve Martine
De Knupduukskes en Vordenaar
Rinus Pelgrum zijn deze week te
zien in het het televisieprogram-
ma "Lieve Martine" van de KRO. In
dit programma behandelt presen-
tatrice Martine van Os problemen
en vragen van kijkers.

Nadat Rinus Pelgrum tijdens een visi-
te had verteld dat hij graag eens een
deuntje zou willen leren spelen op

zijn zingende^fcag, schreef zijn buur-
vrouw Ria MalBerink een brief naar
"Lieve Martine". Met succes, want pro-
grammamaker Martine van Os kwam
naar Vorden toe en nodigde Pelgrum
uit voor een les bij de Amsterdamse
beroepsmuzikant Gert-Jan Blom. Ook
de boerendansgroep De Knupduuk-
skes waar Rinus Pelgrum lid van is,
komt volop in beeld.
De uitzending van Lieve Martine is op
dinsdagavond 27 januari om 19.06
uur op Nederland l en wordt her-
haald op vrijdagochtend 30 januari
om 9.56 uur.

Recepten gezocht voor
Vordens receptenboek
Slager Vlogman, bakker Berendsen en
banketbakker Wiekart zijn van plan
om in het najaar een Vordens recep-
tenboek uit te brengen. Voor dit boekje
zijn de drie winkeliers op zoek naar ou-
de en onbekende Vordense recepten.
"Iedereen kan hier aan meedoen", zegt
banketbakker J. Wiekart. "We zitten
met name te denken aan recepten die
betrekking hebben op bepaalde feest-
dagen of gebeurtenissen. Zo vragen wij
ons af wat er vroeger op tafel kwam bij
het ploegen van het land, het dorsen,
het maaien maar ook lekkernijen die
gemaakt werden voor de feestdagen
zijn van harte welkom", zegt hij. Naast
de feestelijke recepten zijn de drie win-
keliers ook op zoek naar recepten van
soepen, stamppotten en andere fami-
lietradities. Recepten die eigenlijk nie-
mand kent, maar waarvan het wel leuk
is dat ze eens in een boekje terecht ko-
men. U kunt uw recepten en ideeën in-
leveren bij slagerij Vlogman, bakkerij
Berendsen of banketbakker Wiekart.
Graag per recept één blaadje gebrui-
ken en deze voorzien van naam, adres
en telefoonnummer.

Vierakker-Wichmond
brengt klucht 'De
Deuk' op de planken
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari
brengt de toneelvereniging Vierakker-
Wichmond de klucht 'De deuk' op de
planken. Beide toneeavonden hebben
plaats in het Ludgerusgebouw. Het
gaat hier om een klucht in drie bedrij-
ven geschreven door M. Loop. De kaar-
ten zijn aan de zaal te koop.

De Herberg gaat terug
naar de jaren zestig
met formatie Q-Select
Café De Herberg gaat op zaterdag 31 ja-
nuari 'back to the Sixties'. In de grote
zaal zal op deze avond de band OjSelect
haar opwachting maken. De band
speelt muziek uit de jaren zestig. Het
repertoire van OjSelect bestaat onder
andere uit nummers van de Rolling
Stones, Mama's and Papa's, Beatles,
Beach Boys, Chuck Berry en The
Troggs.

Hervormde kerk Vorden
Zondag l februari 10.00 uur ds. M. Beitier.
Afscheid van dhr. M.J. Lensink. Na afloop koffie-
drinken in "de Voorde".

Kapel de Wildenborch
Zondag l februari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l februari 10.00 uur ds. N.M. da Costa,
Didam, m.m.v. "Jubal".

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l februari 10.00 en 19.00 uur ds. H.A.
Speelman.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 31 januari 18.30 uur Eucharistie-
viering. Familieviering m.m.v. "de Kerkuiltjes".
Zondag l februari 10.00 Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 31 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag l februari 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

Weekendwacht pastores
1-2 februari pastoor C. Loeffen, Lochem, tel.
(0573)251457.

Tandarts
31 januari - 1 februari D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573)
452400. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Huisarts 31 januari - l /e^Br/ dr. Sterringa.
Schoolstraat 9, tel. 551255. ~
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die n^t tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaa^Altijd éérst bellen
voor overleg.

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

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

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

Dierenarts tel,551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 ( 2 0 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Hum voor thuisverpleging 24 uur por dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573)452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

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

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.

Iiifodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. fax 552537. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme". tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Persorienalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Contactjes
• Doe mee aan de carna-
valsoptocht van De Deur-
dreajers. Opgave bij Ronny
Kramp (55 31 37) of André
Jimmink (55 24 52)

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, heeft u
een hyperactief kind: HER-
BALIFE kan u helpen. Bel
voor meer informatie of voor
een afspraak: Femy Bokstart,
't Gotink 22, Ruurlo, tel. 0573-
453718.

• Er wordt hard gewerkt
aan de (Wereld)winkel. Nog
2 weken ...!

• Zondag 1 februari: grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café-rest. d'Olde Kriet, Wich-
mond, tel. 44 12 85

• U kunt nog 10 dagen pro-
fiteren van afgeschreven
boeken in de bibliotheek. Nu
ook Internet in de bieb

• 21 februari carnavalsop-
tocht De Deurdreajers. U
doet toch ook mee!

• Zit u vast op uw inkomsten-
niveau? Zoekt u een manier
om vooruit te komen? Inter-
nationale organisatie zoekt
ondernemende mensen om
mee te helpen nieuwe zakelij-
ke contacten en afnemers te
vinden voor haar innovatieve
lijn van voedingskundige en
huidverzorgingsproducten op
basis van kruiden. Geen erva-
ring vereist. Enthousiasme en
initiatief zijn pluspunten. Bel
nu voor een afspraak: Doublé
Impact (0575) 57 21 27

• Te huur: carnavalkos-
tuums, keuze uit 300 stuks.
Ook galakleding en voor de
kids vanaf 2 jaar 100 stuks.
Nachtegaalstraat 10, Ruurlo,
tel. (0573) 45 13 85

• Te koop: groot wandmeu-
bel + 1-pers. bed t.e.a.b.
(0575) 55 41 67

• Linde goes Vorden. Fred
Fransen rijdt 21 februari voor-
op in de carnavalsoptocht.
Brommert u ook mee?

• Muziekvereniging Jubal
houdt zondagmorgen 1 febru-
ari a.s. een vrolijk koffiecon-
cert in het Withmundi te
Wichmond. Aanvang 11.30
uur

• Grandioze uitverkoop 6
en 13 februari bij de We-
reldwinkel op de markt
• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69
• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85
• Toneelgroep Vierakker/
Wichmond presenteert: 'de
deuk', klucht in 3 bedrijven
door M. Loop. Vrijdag 30 en
zaterdag 31 januari in het
Ludgerusgebouw om 20.00
uur, zaal open 19.30 uur

CONTACT
een goed
en graag

gelezen blad

Keuze uit meer dan 30 soorten
vlaaien volgens Limburgs recept.
Waaronder vele nieuwe soorten

Calorie-arm en goed voor
12 royale punten

Bij inlevering van deze bon

f 2,50 Voordeel
op uw vlaai naar keuze

Roomboter Appelflappen
Royaal gevuld. Eventueel warm geleverd

dit weekend 5 halen - 4 betalen

Roomboter Krakelingen
volgens oud Hollandsen recept, lekker voordelig

50
D «oor f Op

NI6UW in ons assortiment

Americain Bagels
Ook om zelf te bakken

Piramide pompoenpitten en Piramide olijf
deze week ter kennismaking

halen betalen

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Off je ook rookworst lust? Ja, maar dan wel de
echte slagersrookworst!
Nu de 2e rookworst voor de halve prijs en een
pond zuurkool gratis

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

Kipfilet

1 küo f 9,98

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons I I j"~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram f Ij"™

Leverkaas
100 gram f ïf™

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 1O,—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram f 4j9o

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 snowboarburgers +
4 tartaartjes

samen * 7595

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
• m m. • r*h^»-*«— Mii-*«*r^^

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC VorclenTelefoon (°575) 55 14 70

Dat smaak^
toch altijd!*

't Proathuus
Lindenseweg 23 Vorden

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

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

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders
is verwend

Burg. Galléestraat 22, Vorden
Teletoon (0575) 55 18 77

UW ECHTE GROENTEMAN BEKENT KLEUR
MET EEN KLEURWEDSTRIJD

Chiquita BANANEN
per kilo 2.98

Doe mee haal snel de mooie kleur-
plaat met kans op veel mooie prij-

niet zomaar een zen En eh... voor ELKE ingeleverde
groente winkel... p)aat js direct een prjjs

Eerste soort

WITLOF
per kilo

98

BISTRO AARDAPPELTJES
heerlijk gekruid

198
_•

SALUSTIANA'S
voor de hand en voor de pers

498
•

Vers gesneden

400 gram

Ei van Columbus

SALADE
200 gram

DIVERSE KANT EN KLAAR STAMPPOTTEN, VERS UIT EIGEN KEUKEN!

Aanbiedingen geldig van ma. 26 jan. t/m zat. 31 jan.

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

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

2 bos bloemen 8,95
5 Primula's, 6e gratis 10,00
Hyacinthen pot 3,95
2 Azalea's 10.00

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Champignons 500 gr.

Jonagold 3 kilo
Verse Bospeen, bos
Er zijn weer Raapstelen

KOLDËNHOF's Versmarkt



Geboren op 19 januari 1998
om 08.58 uur

Dave

Hij is 50 cm lang en weegt
3500 gram.

Zoon van
Marcel en Conny Bos

De Koppel 5
7251 VN Vorden
Tel. (0575)5511 46

Hoera, wij hebben een zoon
en Niels een broertje.

Remi
BERNARDUS

Hij is geboren op 21 januari
1998.

Marcel, Silvia en Niels
Lucassen

Ganzensteeg 6
7251 LC Vorden

Hartelijk dan aan allen die, in
welke vorm dan ook, onze 50-
jarige huwelijksdag tot een
onvergetelijke hebben ge-
maakt. Het was geweldig.

Fam. Overbeek-
te Molder

Vorden, januari 1998
Hamsveldseweg 4

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgroot-
moeder

Johanna Antonia
Lettink-Florijn

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

J.G. Scholten-Lettink
H.J.A. Scholten
Klein- en achterklein-
kinderen

Eist, januari 1998

Voor uw warme belangstelling
en medeleven, betoond tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn innig geliefde
vrouw

Nettie
Nijenhuis-Besselink

betuig ik u mijn welgemeende
dank.

Theo Nijenhuis

Hengelo (Gld.), januari 1998
Varsselseweg 5

VERHUISD

fam. W.B. Mekking

van:

naar:

Vosheuvelweg 3
7261 PD Ruurlo

't Rikkelder 71
7261 BE Ruurlo

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

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Te koop gevraagd: een wo-
ning gelegen in plan Zuid te
Vorden. Tel. (0575) 55 42 67

• Te koop: keyboard, merk
General Music, type CD.1 met
veel mogelijkheden, stan-
daard en kruk, 4 jaar oud. Tel.
(0575) 46 30 04

Na een aards bestaan van 93 jaar is vredig inge-
slapen onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

JOHANNA MARGARETHA
VAN SNELLENBERG-

VAN DER VALK
WEDUWE VAN J.N.P.M. VAN SNELLENBERG

Vorden: Niek en Mieke
Hans en Judith

Susan
Ton en Monique

Vorden: Co en Nol
Peter en Irene
Roei en Anouk

Vorden, 21 januari 1998
De Wehme, Nieuwstad 32/K1

Correspondentie-adres:
Christinalaan 1
7251 AX Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad zater-
dag 24 januari in het crematorium te Dieren.

Bedankt voor uw overweldigende
belangstelling tijdens ons Open Huis

op woensdag 14 januari.
Ook namens molen "De Hoop"!

Hannie, Vblkert, Patricia, René en Vincent

Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Carnavalsvereniging

'De Deurd
Vorden

houdt PLAYBAC

zaterdag 21 februari
Aanvang: 15.OO uur
Plaats: café-restaurant De Herberg

Doe ook mee aan onze grandioze PLAYBACK-
SHOW. Je kunt je nu al opgeven bij Videotheek
Castle aan de Burgemeester Galleestraat 44 in
Vorden. Tot 21 februari!

Bak ze vandaag
maar ns

lekker bruin

*,&§&*
,-.XJ>-

5 gepaneerde
schnitzels

mini kiprollade,
700 gr. met gratis saus

achterham, gegrild
spek, gebraden gehakt,
100 gr. per soort,^ A

169 babi pangang,
100 gr.

kip houthakkers^
steak, 100

samen voor

235

gegrild uienspek,
<|98 w°9r-kip-kerriesalade,

100 gr.

Keurslager

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

Op woensdag 28 januari a.s.
bent u -allen van harte welkom om tussen 10.00
en 18.00 uur samen met ons het glas te heffen

op ; : onze geheel vernieuwde optiekzaak.

Graag tot ziens!

LUCIËLLÈ, MARJAN, LIES EN ALOYS GROOT KORMELINK
Spalstraat 27 te Hengelo (Gld.)

DE PRIJSBEWUSTE HUISVROUW KOOPT TOCH AL BIJ...

Zulphenseweg IA -Telefoon (0575) 55 18 85

Clemenvilla's
MANDARIJNEN 15 stuks

Q98
\fn

Goudgele CHIQUITA
BANANEN kilo

198
l •

ANDIJVIE kilo
198
••

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 3 1 jan.

M Al SS AL AD E 200 gram
949

VERS GESNEDEN

ITALIAANSE

GROENTEMIX l?9

maandag 2 en
dinsdag 3 februari

GEKOOKTE
BIETEN kilo l?8



E M E E NT E BULLETIN y ORDEN

• Telefax gemeente: (0575) J55- 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis;
maandag tot en met vrpog van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot lZ(K3 uur.

jÊAvrndopmstdlingafd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den 4flt er raadsvergaderingen zijn van
18.30-20.00 uur (zie publicaties m
Gemeentebulietin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en voigens afspraak.

Wethouder M. Aartservden Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Muldmje-Méulenbroek'
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

Afspraken kunt u tele/onisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis,

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken/
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13,30 tot 17-30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 M 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

VONDOPENSTELLING

De afdeling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, is op dinsdag 27 januari 1998 van
18.30 tot 20.00 uur geopende voor alle lo-
kethandelingen.

De volgende avondopenstelling is op
dinsdag 24 februari 1998.

PREEKUUR WETHOUDER
AARTSEN

Donderdag 29 januari 1998 is wethouder
Aartsen niet in de gelegenheid om
spreekuur te houden.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF...

BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Nieuwstad 37 G.B.M. Holtslag
Wilhelminaln. l J.Jansen

SLOOPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
Zelledijk 3 G.H. Bloemendaal

KAPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager
zandweg tussen J.H. Brummelman
Deldensebroekweg
en Lankampweg

OVERIGE VERGUNNINGEN
plaats aanvrager
marktplein H.H.M. Hartman
Vorden

inhoud
bouwen garage/berging
vergroten woning

inhoud
slopen berging

inhoud
vellen 2 eiken

vrijstelling
bodemonderzoek
bodemonderzoek

herplantplicht
2 eiken

inhoud
standplaats verkoop oliebollen
van 21 december t/m 31 december 1998.

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

RIJSTELLINGSBELEID BODEMONDERZOEK VERGUNNINGPLICHTIGE
BOUWWERKEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan het vrijstellingsbeleid bode-
monderzoek bij vergunningplichtige bouwwerken te wijzigen. Zij willen het aantal
gevallen, waarin bij de aanvraag om een bouwvergunning een bodemonderzoeksrap-
port moet worden overlegd, beperken.
Op het voornemen tot a^fcassing van deze beleidsregels passen burgemeester en
wethouders de openbare ̂ orbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht toe.

Van donderdag 29 januari tot en niet woensdag 25 februari 1998 ligt de ontwerp-wij-
ziging, tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdag-

BETALEN voor zelf brengen van afval naar Bathmen, Lochem en Zutphen per 1 februari 1996,

Tarieven huishoudelijke afvalstoffen
stortplaats 'Armhoede'
Hagendijk 1, Lochem;

u betaalt per ton (1000 kg), incl. BW

ƒ 2 1 2 . -

ƒ 176,-

ƒ212 , -

ƒ 6,- per stuk
ƒ 44,- per stuk

Soort afval

Asbesthoudend materiaal

Restafval; niet herbruikbaar
incl. snoeiafval dikker dan 1 5 cm ,
draadglas, thermopane, autoruiten
- minder dan 0,5 m'' (b. v. kofferbak)
- 0,5 - 2 m j (b. v. kleine aanhanger)
- 2 - 4 m' (b. v. tandemasser)
- meer dan 4 nr

Bouw- en sloopafval
(incl. alle soorten hout en 'schoon' puin)
- minder dan 0,5 m! (b. v. kofferbak)
- 0 , 5 - 2 m j (b. v. kleine aanhanger)
- 2 - 4 m' (b.v. tandemasser)
- meer dan 4 m'

Banden
personenauto / motor (klein)
overige (groot)

afvalscheidingsdepot
- 3athmen, Gorsselseweg 10
- Zutphen, Letlandsestraat 6

u betaalt per m' ('kuub'), incl. BTW

Maximaal 20 kg gratis. Indien u meer dan
20 kg heeft, kunt u hiermee tegen betaling,
alleen op woensdag, in Lochem terecht.

ƒ14,-
ƒ42,-
ƒ 145,-
ƒ 208,-

ƒ17,-
ƒ50,-
ƒ 150,-
ƒ250, -

ƒ 6,- per stuk
ƒ 44,- per stuk

WAAR KAN IK BETALEN

Huishoudelijk afval dat GRATIS gebracht kan worden:
Mits u het afval goed scheidt. Volg hiervoor de aanwijzingen van de terreinbeheerder en let op de borden.

asbest; niet meer dan 20 kg
huishoudelijk chemisch afval
- in Bathmen alleen op zaterdag van 10.00 -12.00 uur
- in Lochem géén chemisch afval (zie afvalwijzer)
- in Zutphen op werkdagen van 8.00 -12.00 en 12.30 - 16.00 uur,
op zaterdag van 9.00 -13.00 uur

TIP: niet-gescheiden afval = restafval, hiervoor moet u betalen.
Houdt dus bij het inladen al rekening met het scheiden van uw afval!

storten
overslag
bouw- en sloopafval
asbest (alléén op woensdag)

ƒ 180,- (excl. afvalstoffenbelasting)
ƒ 230,-
/ 180,-
/ 180,-

• versnipperbaar snoei- en tuinafval
(niet dikker dan 15 cm)

• oud ijzer en andere metalen
• oud papier en karton
• glas; drie kleuren gescheiden
• vlak glas (géén thermopane, draadglas en autoruiten)

Géén bruikbare spullen
• Ga hier niet mee naar het depot of stortplaats, er is geen opslagmogelijkheid. Het wordt hier beschouwd als 'restafval' waar u voor moet betalen.
• Maak voor bruikbare spullen een afspraak met de regionale Afval-Informatie-Lijn, het wordt dan aan huis opgehaald. Tel. 0570 - 637755 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 -15.00 uur)

Deze advertentie is geplaatst door Regio Stedendriehoek, verantwoordelijk voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in de gemeenten:

Bathmen, Diepenveen, Gorssel, Lochem, Olst, Vorden, Warnsveld en Zutphen.

Tarieven bedrijfsafval
stortplaats 'Armhoede', Hagendijk 1 te Lochem
ingaande 1 februari 1996 per 1000 kg,
exclusief BTW



morgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur),
ter inzage op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van het gemeente
huis (Koetshuis).
Kopieën van de ontwerp-wijziging kunt u tegen betaling van f2,25 (met bijlagen: f9,-)
verkrijgen. Inzage in de stukken is kostenloos.

Tot en met 25 februari 1998 kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk)
aan burge meester en wethouders kenbaar maken. Zij betrekken de zienswijzen bij
de vaststelling van de wijziging.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Ter inzagelegging proces-verbaal i 12-2
De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I l, lid 2, van het
kiesbesluit, bekend dat de voorzitter van het centraal stembureau heden op het ge-
meentehuis van deze gemeente ter inzage heeft gelegd het proces-verbaal van de zit-
ting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en
voor de beslissing over de geldigheid van de lij stencombinaties voor de op 4 maart
1998 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

De voorzitter maakt voorts, ingevolge artikel 115, lid l, van de Kieswet, bekend dat
aan deze kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend:

lijst- aanduiding van de
nr politieke groepering
1. Christen Democratisch Appèl (CDA)
2. V.V.D.
3. Partij van de Arbeid (P.v.d A)
4. Democraten 66 (D66)

eerste kandidaat
Aartsen-den Harder, M. (Ria)
Mulderije-Meulenbroek, DJ. (Dorien)
Hoogland, P.J.M.
Bakker, M. (Mattie)

Vorden, 22 januari 1998. De voorzitter voornoemd, E.J.C. Kamerling

Ter inzagelegging geldige lijsten van kandidaten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente maakt bekend dat de geldige lijsten van kandidaten voor de
aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad, met vermelding van de
daaraan toegekende nummers en - in voorkomend geval - de aanduidingen van de
politieke groeperingen, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter
inzage zijn gelegd.

Aantal inwoners naar leeftijd op l januari 1998
O-4 jarigen = 488
5-17 jarigen = 1233

18-64 jarigen = 5101
6 5 en ouder =1585

Aantal inwoners per kern ƒ wijk per l januari 1997 1998

Kern Vorden 5103 5093
Kranenburg 208 209
Wichmond 473 470
Vierakker 350 357
Buitengebied Wichmond 194 90
Buitengebied Vorden 213 2088

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen met ingang van 30 januari tot en met 26 februari 1998 ter inzage:

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

1. mevrouw Y.E. Rust-Dullaart en de heer A.N.J. Rust, Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden,
voor het uitbreiden of wijzigen van een horecabedrijf, op het perceel Nieuwstad 13
te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. mevrouw E.E.F, ten Have-Eykelkamp, Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden, voor het
bouwen van een serre en een nieuwe entree, op het perceel Ruurloseweg 114 te
Vorden.

De wijzigingen genoemd in de melding onder punt 2 hebben geen dan wel uitslui-
tend gunstige gevolgen voor het milieu.

VERZICHT LOOP DER BEVOLKING GEMEENTE VORDEN

Aantal inwoners per l januari

Geboren
Overleden

1997

8461

89
85

8465

1996

m*>

86
103

8409

1995

8365

109
87

8387

NSPRAAK AANWIJZINGSPROCEDURE EX. ART. 3 MONUMENTENWET
(DE WIERSSE)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening van de beschrij-
ving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijksmonument zijn aangewe-
zen. De oude beschrijvingen blijken te summier en onvolledig.
Voor landgoed "de Wiersse" is de nieuwe beschrijving nu gereed. Deze beschrijving
omvat naast het landJaus zelf ook woningen, andere gebouwen en bouwwerken, de
tuinen, diverse bos- eB^rarische percelen alsmede wegen in de directe omgeving.
De Rijksdienst startte voor dit gebied op 17 december jongstleden de aanwijzingspro-
cedure ex. artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Sindsdien geldt voor veranderin-
gen aan gebouwen, bouwwerken, tuin- en landschapsstructuur binnen het aangewe-
zen gebied een zogenaamde voorbereidingsbescherming. Dit betekent, dat voor die
veranderingen voora wi monumentenvergunning moet worden aangevraagd.

Ingekomen
Vertrokken
Correctie vertrek

Aantal inwoners per 31 december

Binnenverhuizingen
Huwelijken
Ingeschreven echtscheidingen

245
303

8407

1997
249
161
28

m
332

1

8461

1996
273
165
23

321
282

8426

1995
319
191
22

V
Met ingang van donderdag 29 januari tot en met woensdag 25 februari aanstaande
ligt het voorne men tot aanwijzing van de Minister van Welzijn, Volkshuisvesting en
Cultuur bij wijze van inspraak voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt gedurende deze
periode uw zienswijze kenbaar maken aan burge meester en wethouders. Zij zullen
die zienswijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die in het kader van
de procedure nog advies aan de Minister moet uitbrengen.
Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk schriftelijk be-
richt en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mondeling toe te lichten tij-
dens een hoorzitting.

Schietvereniging RAW
Vierakker-Wichmond
houdt stratentoernooi
De schietvereniging RAW in Vierakker-
Wichmond houdt op woensdag 4 en
donderdag 5 februari haar jaarlijkse
schiettoernooi voor straten, buurt-
schappen en bedrijven in de gemeente
Vorden. Vorig jaar deden er tegen de
vijftig teams mee aan dit toernooi. Met
name de straten en buurtverenigingen
uit Vierakker en Wichmond waren
weer goed vertegenwoordigd. "Eigen-
lijk is het ook een typische Vierakkerse
en Wichmondse aangelegenheid", zegt
secretaris G. Holtslag. "Maar teams uit
het dorp Vorden zijn natuurlijk ook
van harte welkom".
Het stratenschiettoernooi heeft plaats
in het Ludgerusgebouw. Elk team be-
staat uit drie personen. Het maakt niet
uit of dit dames of heren zijn. De deel-
nemers mogen geen lid zijn van een be-
staande schietvereniging of bedrij fs-
schietbond. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met één van de
bestuursleden van de schietvereniging
RAW: J.W. Klein Kranenbarg (54 06 46),
A.G. Hummelink (44 13 27), G.B.M.
Holtslag (55 31 95), H. ter Vrugt (44 18
67) of G.W. Zomer (44 14 21).

Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang hield op dinsdag
20 januari haar algemene ledenverga-
dering in Gasterij Schoenaker. Voorzit-
ter Jan Lucassen opende de vergade-
ring met een hartelijk welkom en de
beste wensen voor 1998. Ook memo-
reerde hij de activiteiten van het afge-
lopen jaar. Vooral het ondertekenen
van een samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente Vorden en de feeste-
lijke opening van het nieuwe fietspad
Kranenburg-Vorden waren in zijn ogen
belangrijke gebeurtenissen voor Kra-
nenburg.

Bij de bestuursverkiezingen werden
Jan Lucassen en Annie Reintjes herko-
zen. Rita Roelvink was aftredend en
niet herkiesbaar. Zij werd bedankt voor
haar inzet, betrokkenheid en werk-
zaamheiden voor de Kranenburgse be-
langenvereniging. In haar plaats werd
Betty Duistermaat-Eenink benoemd.

Na de pauze kwam de heer Peppelman
van de regionale politie iets vertellen
over buurt- en inbraakpreventie. Hij
deed dit aan de hand van een diaserie.
Peppelman gaf de aanwezigen zeer
waardevolle adviezen. Ook bestond er
de mogelijkheid om vragen te stellen.
Hier werd flink gebruik van gemaakt.

Win nu de cruise van
de eeuw.

N e f i t Fasto bes taa t 100 jaar .

Dat gebeurt maar één keer en

daarom t rak teren we als nooi t

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-ke te l al le records

breekt op het gebied van zuinig,

schoon en comfor tabel stoken. En

win een cruise voor twee met de

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

actie loopt tot 31 maart 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

oor advies , de actiefolder en de v ideo over de E c o m L i n e naar

f. Jansen
installatiebedrijf

Telefoon (0575) 55 26 37



Casino-avonden voor
kleinere groepen bij
De Smid in Keijenborg
Party-restaurant "De Smid" in Keijen-
borg houdt op zaterdag 28 februari en
21 maart een casino-avond voor kleine-
re groepen. Aan beide avonden kunnen
ongeveer vijftig personen meedoen. De
casino-avond bij De Smid is een ideale
gelegenheid om met een klein groepje
naar toe te gaan. Deze avonden zijn vol-
ledig verzorgd met een warm en koud
buffet.
Gezelligheid en spanning. Dat zijn de
hoofdkenmerken van het Keijenborgs
casino. Onder deskundige leiding kunt
u een gokje wagen zonder daar risico's
mee te lopen. U kunt onder andere
meedoen aan Black Jack. Rondom de
roulette-tafel is het ook goed toeven.
Door de heldere uitleg van de crou-
piers van De Smid zal het u direct dui-
delijk worden hoe het roulettespel
werkt. Het enige verschil met een echt
casino is dat er niet met echt geld ge-
speeld wordt. Er kan dus geen aan-
spraak gemaakt worden op de gewon-
nen prijzen. Wel staat er een leuke at-
tentie te wachten voor degene die aan
het eind van de avond de meeste pun-
ten behaald heeft. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen met par-
ty-restaurant De Smid, Kerkstraat 11 in
Keijenborg, tel. (0575) 46 12 93.

JANUARI
Iedere dag:

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

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

Lettink

FEBRUARI
Iedere dag:

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

2 Vrouwenclub Medler, kaarten maken
2 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
4 Welfare, de Wehme, handwerkmid-

dag
4 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
4-5 Schietver. RAW, start-toernooi,

Ludgerusgebouw
4 BZR Vorden in 't Stampertje
4 HVG Wichmond, boekvoordracht
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum

10 KBO Kranenburg/Vorden, de
Zonnebloem

11 BZR i n ' t Stampertj e
11 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
14 Chocolademelkconcert Sursum

Corda in het Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Mederler, st. Soho
16 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
17 Oudheidkundige ver. Oud Vorden,

dialezing 't Loo
18 BZR Vorden in 't Stampertje
18 HVG Wichmond, vluchtelingenerk
18 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
18 Handwerkmiddag de Wehme,

Welfare
18 HVG Dorp, ds. Beitier
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 t/m 24 Carnaval Vorden,

Deurdreajers
22 Vorden zingt in de Dorpskerk
23 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
24 KBO Kranenburg/Vorden, soos
24 NCVB Vorden, jaarvergadering
25 BZR in 't Stampertje
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 HVG Wildenborch 50 j aar

Brandweer Vorden gaat nieuwe leden werven onder vrouwen:

Jan Oosterink 30 jaar lid van brandweer

De brandweer gaat nieuwe leden
werven onder vrouwen in Vorden.
Volgens brandweercommandant P.
van Zanten is het steeds moeilijker
om vrijwilligers te vinden. Van
Zanten hoopt op deze manier het
brandweerkorps op sterkte te hou-
den. Hij zei dit tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de brandweer
in Hotel Bakker.

1997 is een rustig jaar geweest voor het
Vordense korps. De afgelopen jaren
moest de brandweer telkens meer dan
vijftig keer uitlekken. In 1997 was dat

slechts 38 keer. Verder werden er door
burgemeester E.J.C. Kamerling tijdens
de nieuwjaarsrecptie van de brand-
weer twee jubilarissen gehuldigd. Het
gaat hier om Herman Waenink en Jan
Oosterink die respectievelijk 12,5 jaar
en dertig jaar bij de brandweer zijn.
Een 30-jarig brandweerjubileum is vol-
gens burgemeester Kamerling een vrij
unieke gebeurten is.
Ook in 1997 werd weer volop gestu-
deerd door de vrijwilligers van de
Vordense brandweer. Herman Wae-
nink, Bennie Lebbink, Jeroen Broek-
man, Jan Groot JebbiJ en Gerard

Zweers haalden hun EHBO-diploma.
Verder overhandigde burgemeester
Kamerling het diploma Brandwacht
aan Wilbert de Leeuw en Marcel
Boekholt. Bennie Hekkelman, Jan
Jansen en Martin Niessink kregen van
Kamerling het diploma onderbrand-
meester.
Volgens commandant P. van Zanten
wordt 1998 een boeiend jaar voor de
brandweer in Vorden. Rond de zomer
verhuist de brandweer naar de nieuwe
kazerne aan de Rondweg. Voor het zo-
ver is moet door de vrijwilligers nog
een hoop werk worden verzet.

Concert gospelgroep Discipel in vorden

«$SS| (̂%-

i

De bekende nationale gospelgroep
Discipel zal op zaterdagavond 7 fe-
bruari optreden in de Hervormde
Kerk in Vorden. De toegang tot dit
concert is gratis.

Het thema van het unieke programma
waarmee Discipel dit jaar in Nederland
en Vlaanderen zal optreden is @cts'98.
De muziek die gebracht wordt varieert
van praise & workship tot eigentijdse
gospelpop. De moderne choreografie

en aankleding van het geheel maakt
een optreden van Discipel tot een in-
spirerende gebeurtenis. Tevens zal
Discipel haar medewerking verlenen
aan de gezinsdienst op zondag 8 febru-
ari waarin het thema "Durf jij te gelo-
ven" centraal zal staan.
Discipel bestaat dit seizoen uit onge-
veer dertig zingende jongeren uit heel
Nederland en Vlaanderen in de leeftijd
van 16 tot 30 jaar. In hun concertsei-
zoen dat loopt van november tot juni

treden zij tweewekelijks op. Dirigent is
Marinus den Harder. Discipel behoort
met diverse andere groepen tot een we-
reldwijde organisatie die over de gehe-
le wereld haar naam heeft gevestigd.
De oorsprong ligt in 1967 toen in
Amerika de eerste groep Continentals
van start ging. Jaren later - in 1976 -
ontstond het idee om ook op nationaal
niveau een gospelkoor te stichten. Dit
bleek de basis voor het huidige
Discipel.



Pak eerst uw Chipknip
en daarna uw koffers.

Is uw Chipknip goed voor een vakantiecheque?

Kleine bedragen rekent u straks heel

gemakkelijk af met uw Chipknip. Een rol

pepermunt, een uur parkeren in de garage

of een ons rookvlees bij de slager, u hoeft

nooit meer naar klein geld te zoeken. Het

gebruik van de Rabobank Chipknip kan

prettig voor u uitpakken. Als u deze namelijk

minimaal twee keer gebruikt, bij één van de

hiernaast genoemde bedrijven, maakt u kans

op een vakantiecheque ter waarde van ƒ500,-.

Rabobank
Graafschap-West

Het wedstrijdformulier ligt klaar bij de deel-

nemende ondernemers en u kunt meedoen

van 2 t/m 28 februari.

De Chipknip rekent af met klein geld.

Lammers Mode VORDEN
Gemeente Vorden VORDEN
Tuunte Fashion VORDEN
Sueters Speelgoed/
huishoud/
kadoshop VORDEN
Schildersbedrijf
Boerstoel VORDEN
Bakkerij
G.W. Berendsen VORDEN
Giesen
Schoenmode VORDEN
Hotel Restaurant
Bakker VORDEN
Bleumink
Tweewielers VORDEN
De Herberg VORDEN
Foto
Hans Temmink VORDEN
Salon Marianne VORDEN
Restaurant
de Rotonde VORDEN
Slagerij Rodenburg VORDEN
Siemerink VORDEN
Barendsen Vorden VORDEN
Etos Barendsen VORDEN
Wapenhandel
Martens VORDEN
Dijkerman
Bloemen-
speciaalzaak VORDEN
Shoarma/Pizzeria
Asya VORDEN
Jim Heersink
Haarmode VORDEN
Kluvers Vorden VORDEN
Autobedrijf
Klein Brinke VORDEN
Fashion Corner VORDEN
Vordense
Apotheek VORDEN
Electro World
Eliesen VORDEN
Drogisterij
Ten Kate VORDEN
Helmink
Woninginrichting VORDEN
Slagerij Vlogman VORDEN
Bakkerij
van Assett VORDEN
Kettelerij
Bloembinderij VORDEN
Visser Mode VORDEN
De Groente-
vakman VORDEN
Wijnhuis Vorden VORDEN
Welkoop Vorden VORDEN
Automaterialen
Vorden VORDEN
Camping
de Goldberg JKDEN

Indoor Sport
Vorden
G. Weulen
Kranenbarg & Zn.
Tuincentrum
Vorden
Vordens
Tennispark
Fa. J. Weigraven
Dierartsenpraktijk
Vorden
Kölher-Wissink
Firma
Roozegaarde
Lentferink
Mannenmode
Bonvrie
Grill Resto
Smikkel Corner
Groot Kormelink
Optiek
Welkoop Bergsma
De Drievetol
Derksen Fashion
Firma A. Winters
Frans Passchier
haarmode
De Dierenshop
Café de Egelantier
Aan.bedr. Hotel
Leemreis
Bouwcenter
HCI - UBI
Fa. Besselink
Harmsen
Uzerwaren
Foto Temmink
Grootbod
woninginrichting
Capuchon
Bakkerij Bruggink
Tacx
Schoenmode
Lubbers
Wonen en Slapen
Expert Arendsen
Regelink
Schildersbedrijf
Bakkerij Kreunen
Fleur Decor
Rita de Jong
J.W. van Onna
Bloemenboetie
BEO
Kweker i j
de Heesterhof
Fa. Lenselink
Schröder Mode
Drogisterij
Marianne
G.H.T. Lurvink

VORDEN

VORDEN

VORDEN

VORDEN
VORDEN

VORDEN
HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G
HENGELO G
HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G
HENGELO G

de Spannevogel
H.J. van der Mond
Goossens
Atomica
Fa. G.J. Halfman
en Zn.
Rietman
Autobanden
Harmsen
Vakschilders
Sportcentrum
Aerofitt
Dierenartsen-
praktijk Hengelo
Wolters
Boekhandel
Huur & Kijk
Mediatheek
Tweewieler-
centrum Fluit
Frans Passchier
Haarmode
Firma Jansen
Troefmarkt
Bremer
Bloemsierkunst
Jolanda
Firma Rutjes
Massink ,
Bromfietsen
Gemeente
Steenderen
Drogisterij
De Vijzel
Aalderink
supermarkt
Woonwinkel
Gosselink
Beuseker
Geschenken
Café/Rest
De Engel
Garagebedr
H. Wieggers
Motorenrev.bedrijf
Pasman
Fa. Willemsen
Echte Bakker
Hans Sluijter
Gebbing
Passepart out
De Seven Steenen
C.J.M. Seegers
Electro World
Eliesen
Paardensport-
centrum BAAK
Camping
de Kleine Steege
Garantmarkt
Besselink

HENGELO G
HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

HENGELO G

KEIJENBORG

KEIJENBORG
KEIJENBORG

KEIJENBORG

KEIJENBORG
STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN
STEENDEREN

STEENDEREN

STEENDEREN
STEENDEREN
DREMPT

BAAK

BAAK

WICHMOND

WICHMOND

Voetbal

V.V. Vorden
Programma
Vorden A2 - Erix Al; Vorden BI -
Warnsveld B2; Hoven Cl - Vorden Cl.
Vorden l - Brummen l; Vorden 2 - HSC 21
3; Vorden 3 - Grol 7; Zutphen 3 - Vorden
4; Eerbeek 6 - Vorden 5; Brummen 5 -
Vorden 6.

S.V. Ratti
Programma
Helios A2 - Ratti Al; Longa '30 C4 - Ratti
Cl; Ratti 5 (zat.) - Oeken 3.
Steenderen l - Ratti l; Warnsveldse Boys
4 - Ratti 2; Ratti 3 - Socii 5; Ratti 4 -
Brummen 7; Ratti l (dames) - Wit-
kampers 2.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslagen va£k) januari 1998
Groep A: 1. Busrcner / Graaskamp 63.3%;
2. Horsting / Kamp 61.2%; 3. v. Asselt /
Vruggink 56.6%.
Groep B: 1. echtp. Speulman 58.3%; 2. Gr.
Bramel / Tigchelaar 56.9%; 3. Den
Ambtman / Thalen 56.2%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 21 januari
1998
Groep A: 1. Bergman / Gerichhausen
59.4%; 2. v. Asselt / Vruggink 58.3%; 3. v.
Burk / v. Gastel - mv/hr Führi Snethlage
56.8%.
Groep B: 1. Kamp / Vreeman 66.7%; 2.

Groot Bramel / Wolters 59.8%; 3. mv/hr
Speulman 53.6%.

Wielersport
Zondag 25 januari verreden de RTV-crs
hun clubkampioenschap. Dit alles ge-
beurde in Vorden op het cross-parcour te
Kamphuizen. Een wedstrijd waarin
meerdere regioclubs hun kampioen-
schap verreden. De strijd binnen de club
RW was ontzettend spannend.
Na een bliksemstart kwam André
Bargeman de eerste ronden op kop door.
Hij moest z'n snelle start later iets beko-
pen en kreeg Edwin Zeevalkink, Peter
Makkink en Reynold Hermsen bij zich.
Samen bouwden ze een grote voor-
sprong uit op de rest van het veld.

Na een felle onderlinge strijd won IVter
Makkink uit Hengelo; tweede werd
Edwin Zeevalkink uit Steenderen; derde
Reynold Hermsen voor André Bargeman.

Weyers en Peters stonden zaterdag in
Rijswijk aan de start. Weyers kreeg in 2e
plaats liggend een gebroken derailleur
en moest de strijd staken. Rudi Peters be-
haalde op het zware kleiparcours een
vierde plaats. Gretha KI. Brinke werd
knap 6e bij de dames. Op de zondag 25
januari was voor deze 3 RTV-ers de laat-
ste nationale cross te Groesbeek; Martin
Weyers behaalde een 5e plaats.
Rudi Peters werd ook ditmaal weer vier-
de. Gretha KI. Brinke behaalde bij de da-
mes een 8e plaats. Voor de RTV-ers zit het
crossseizoen er op, zij gaan zich weer
richten op hun ATB-wedstrijden en na-
tuurlijk het wegseizoen.

O P R U I
100 PULLOVERS
150 ROKKEN
50 BLAZERS • •

modecentrum

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

przen
diverse RESTANTEN

60% korting

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

^^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tol:(0575)553006
[•• MAANDAGS DE HELE DAG CESLOTEN



VI
Vordense Ondernemersvereniging bestaat 50 jaar:

Presentatie nieuw logo en slogan
Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
Tel. (0314) 68 13 78-VORDEN

DEZE WEEK
bij inlevering van deze bon:

ESENI ECTRO
BAAK Zutphen-Emmenkseweg 46 H. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel.(0575)551000
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

Voor een groot assortiment kamerplanten
Wij hebben 250 m2

voor u klaar staan

Ruurloseweg 65a, Vorden, telefoon (0575) 55 36 71

OPRUIMI

VORDEN
Zutphenseweg 24, tel. (0575) 55J5 14

EIBERGEN
MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS J.W. Hagemanstraat 3, tel. (0545]4~7 41 90

c IONBLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - RE PAR A TIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93 Slank de winter dOOf met

hometrainers etc.Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant

Sparta-met

Bespreek tijdig de sfeervolle zaal van bodega 't Pantoffeltje in
Vorden.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving. Bekend om z'n uit-
stekende keuken. En natuurlijk kunt u blijven kiezen tussen gratis old-
timer of bruidstaart.

Voorkom
teleurstelling!

Dus kom
op tijd aan
voor een
vrijblijvend
gesprek

Dorpsstraat 34
Vorden
Telefoon (0575) 55 17 70

De winter wordt 'n feest als de schilder is geweest '.
f 65,- korting per man per dag
" Deze premie geldt voor particulieren txj een opdracht van minimaal drie
mandagen conform voorwaardenDe schilder.

De beste
vriend
van je huis.

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV

Zutphenseweg 29
Vorden

Telefoon
(0575) 55 19 71

M O D E H U I S
mode voor de eigentijdse vrouw

De Vordense Ondernemersvereni-
ging heeft tijdens haar nieuwjaars-
receptie een nieuw logo, een nieuw
beeldmerk en een nieuwe slogan
geïntroduceerd. Tijde^^deze recep-
tie kwam er zelfs eemfeuse ridder
de /aal van Hotel Bakker in Vorden
binnen gelopen. Samen met voor-
zitter H. Sueters van de Vordense
Ondernemersvereniging onthulde
Ridder Victor het niottve logo van
de VOV. Het beeldmeHPdat daarbij
hoort is een ridder en de slogan van
de vereniging luidt voortaan "Vizier
op Vorden".

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

Uitgebreid winkelbestand
Ridder Victor werd in het jaar 1315 ge-
boren op kasteel Vorden en bracht na
ruim zeshonderd jaar weer eens een
bezoek aan Vorden. Tijdens zijn bezoek
viel het hem op dat er in de loop van de
tijd flink wat veranderd is in het dorp.
"Met name het winkelbestand is flink
uitgebreid. Vorden mag trots zijn op de
hoeveelheid winkels die er in dit dorp
zijn en het assortiment dat ze samen te
bieden hebben. Dat tref je nergens in
deze regio", zo begon Ridder Victor
zijn verhaal.
Volgens Ridder Victor hoeft de Vor-
denaar voor zijn boodschappen niet
naar andere plaatsen. "Alles is hier aan-
wezig. Verder heb ik gehoord dat ook
mensen uit omliggende plaatsen graag
naar Vorden toe komen om te winke-
len. Ten eerste vanwege het uitgebrei-

de winkelbestand en in de tweede
plaats omdat het hier zo gezellig is".

Toekomst
De Vordense Ondernemersvereniging
bestaat in 1998 vijftig jaar. In het kader
van dit jubileum zullen er in het na-
jaar diverse activiteiten worden gehou-
den. In haar nieuwjaarsspeech wilde
voorzitter H. Sueters niet te lang stil
staan bij het verleden. "Het is welis-
waar belangrijk om even terug te kij-
ken, maar vooral ook om onze blik op
morgen en overmorgen te richten.
Want we staan aan het startpunt van
de volgende vijftig jaar. Binnen onze
organisatie hebben we de afgelopen
twee jaar van gedachten gewisseld over
datgene waar we voor staan en wat on-
ze uitgangspunten en doelstellingen
zijn. Dit heeft geresulteerd in het aan-
nemen van een beleidsplan en daaruit
zijn weer een aantal activiteiten voort-
gevloeid", aldus mevrouw Sueters.
Vervolgens stelde mevrouw Sueters rid-
der Victor aan het publiek voor. "Met
ridder Victor hebben we een nieuwe
medewerker aangetrokken waarmee
onze vereniging de komende jaren
denkt zich nog beter te kunnen profi-
leren. Want wil je de klant aan je bin-
den, dan zul je je moeten onderschei-
den. En bij dat onderscheiden denken
wij dat Victor ons zal kunnen helpen".
Het is de bedoeling om ridder Victor bij
diverse promotionele activiteiten in te
zetten.

Evenemen-
ten in
Voiden
21 t/m 24 februari: carnaval.
17 mei: koopzondag.
24, 31 mei en l juni: openstelling
van tuinen De Wiersse.
12, 13, 19 juli: openstelling tuinen
De Wiersse.
16 t/m 18 juli: kermis en braderie.
31 juli en l augustus: Beachparty.
9 augustus: koetsentocht.
Eind augustus: Country Living Fair.
25 oktober: openstelling tuinen De
Wiersse,



Nieuwe eigenaresse Hannie Hendriksen over Bodega 't Pantoffeltje:

'Eigenlijk verandert hier niets'

Na de receptie ter gelegenheid van
de overname van Bodega 't Pantof-
feltje in Vorden, braken er gelijk
drukke tijden aan voor de nieuwe
eigenaren van het café-restaurant
aan de Dorpsstraat. "Vooral in de

Prijspuzzel
Elke maand verschijnt in Contact
de pagina's 'Vizier op Vorden'. In
deze pagina's is ook een puzzel op-
genomen welke u in staat stelt een
Rabo-reischeque te winnen met
een waarde van

f 500,-
Wat moet u doen?
In sommige advertenties op de pa-
gina's 'Vizier op Vorden' is een los-
se letter verborgen. Zoek deze op
en zet ze in de goede volgorde. Er
ontstaat nu een spreuk.

Oplossing nr. l

De oplossingen moeten worden in-
gezonden vóór 14 februari 1998
naar:
• Lammers Mode, Zutphense-

weg 29, 7251 DG Vorden
• Eliesen Electro,

Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
• Bleumink Tweewielers,

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Aan het eind van het eerste kwar-
taal (eind maart) wordt uit de goe-
de oplossingen één winnaar ge-
trokken. Hoe vaker u meedoet,
hoe groter uw kans op winnen
wordt. Veel succes!

De prijzen zijn beschikbaar ge-
steld door Rabobank, VOV en

L Drukkerij Weevers.

maand januari waren er ontzettend
veel bruiloften en partijen. We kon-
den dus direct flink aan de bak", al-
dus een lachende Hannie Hen-
driksen die samen met haar vriend
Volkert ̂ taarsenveen de dagelijkse
leiding ̂ ^ft in Bodega 't Pantoffel-
tje.

Half november werd het nieuws be-
kend dat Frank en Mirjam Meulen-
broek d^^aak hadden verkocht aan
Hannie ^Pidriksen van café-restau-
rant De Herberg in Vorden. Hendrik-
sen kocht het pand met het oog op de
toekomst. Net zoals haar dochter wil
ook haar zoon de horeca in.
Volgens Hannie Hendriksen heeft het
nieuws van de overname geen nadelige
gevolgen gehad voor de boekingen bij
't Pantoffeltje. "Wij hebben geen enke-
le afzegging gehad. Het is ook onze be-
doeling om voorlopig zo weinig moge-
lijk te veranderen. We zullen voortbor-
duren op de lijnen die Frank en Mirjam
Meulenbroek de afgelopen vijf jaar
hebben uitgezet. De formule van 't
Pantoffeltje blijft dus ongewijzigd. Het
enige verschil met vroeger is dat Frank
Meulenbroek ermee gestopt is, want
zijn vrouw Mirjam blijft wel gewoon
bij ons in de keuken werken", aldus
Hannie Hendriksen.

Dit laatste is wel toevertrouwd aan
Mirjam Meulenbroek. 't Pantoffeltje
staat namelijk algemeen bekend om
haar uitstekende keuken. "In combina-
tie met onze sfeervolle zaal zorgt dit er
natuurlijk voor datje bij 't Pantoffeltje
uitstekend terecht kunt voor een brui-
loft of een partij", aldus Hannie Hen-
driksen.
Ook in de zomermaanden is het goed
toeven aan de Dorpsstraat. "Wij heb-
ben in 't Pantoffeltje airconditioning.
Het warme zomerweer hoeft dus geen
belemmering te zijn om het feest hier
te geven. Verder hebben wij aan de ach-
terkant van het pand een groot tuin-
terras waar we tijdens bruiloften en
partijen naar uit kunnen wijken. Zo is
het bijvoorbeeld heel goed mogelijk
om in de zomermaanden de receptie
van het feest in de buitenlucht te ge-
ven" licht Hannie Hendriksen toe.

Voor meer informatie over de moge-
lijkheden bij Bodega ' Pantoffeltje kan
men vrijblijvend een afspraak maken.
Het telefoonnummer van 't Pantoffel-
tje is (0575) 55 17 70.

goede muziek
een leuk cadeau

een geinige kaart
heel veel speelgoed

iets voor in de huishouding
een mooi servies

knutselideën
een tijdschrift

cd rom enz. enz.

Kom dan naar

SPEELGOED ^
HUISHOUD- EN •
KADOSHOP J
MUZIEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

t h d

CORNER

•o be

Zutphenseweg 8
Vorden

Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 21

Zelhem
Telefoon (0314) 62 37 06

/raS^K d*
%IÉSp ***/
Fam. J. Huitïnk
Burg. Galleestraat ĵ Men
Telefoon (0575) 55™7

Tegen inlevering van deze bon ont-
vangt u in de maand februari:

20 pers- C 98
sinaasappels voor*

Visser-
M O D E

Damesmode van

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

• Ata • Frankenwalder • Seda • Roberto
Sarto • Weber • Bianca • Sandy Dress •
Scarlatti • Marcona • Sandwich • Dutch •
Another Woman • Street One • Cecil •
Rosner

n

Opruiming/Uitverkoop hfn9';»"pen • tafellampen -
vloerlampen • lampekappen •

i bureaulampen • buitenlampen

l DE VAKMAN
l BAR€NDS€N

Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59

Dit alles nu met 40% korting

Tevens Bosch elektrisch ge-
reedschap nu met kortingen
tot 25%

Iets lekkers bij de koffie

Wilbert en
Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

GULDEN KRAKELING
3 pak koekjes naar keuze

MERGPIJPJES
ORANJEKOEKSTUKJES
SPITSKRANSEN

van 5,97 voor

(D JP JP 0} tl m 'tl Oi ar
Truien
Lodenj assen
Schoenen
Overhemden
Jachtjassen

vanaf 69,-

vanaf 250,-

vanaf 115,'

vanaf **^9*

vanaf 119," artens
Damesrokken o a steinbock v.a. 149,-
Niet afgeprijsde jachtjassen

20% korting

steeds doeltreffend!

Wapenhandel
/utphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72



Veel inzendingen
Er deden de afgelopen weken weer vele mensen mee met onze jaarlijkse kerst-
kruiswoordpuzzel en kinderkerstkleurplaats.

Op de foto ziet u baliemedewerkster Karin Rouwenhorst van Drukkerij
Weevers die de kleurplaten en oplossingen van de kruiswoordpuzzel bekijkt.

Alle prijswinnaars kunnen hun prijzen vóór zaterdag 7 februari afhalen aan
de balie van Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 in Vorden.

De oplossing luidde: "Wij allen zouden wensen dat in de wereld alle men-
sen als vrienden en vriendinnen eikaars harten zouden winnen".

f25,- Sandra Visschers
f20,- H. Nieuwenhuis
f 15- Fam. H J. Hissink
f 10,- H.J. Steintjes
f 10,- J. Sprukkelhorst
f 10,- Karin Ticmessen
f 10,- C. v.cl. Laan-Derksen
f 10,- Meijerink
f 10,- GA Kamperman-Buunk
f 10,- J.T. Luiten

Galgengoorweg 6
Galgengoorweg 7a
Ijzerhorst 4
Hoetinkhofl09
Het Stroo 21
Brinkerhof 40
Het Menkveld 65
Hunnekink 26
Barchemseweg 53
Vordenseweg 64

Vorden
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Warnsveld
Ruurlo
Hengelo (Gld.)

Uitslag kinderkerstkleurplaat
f 15,- Sanne Poorterman 11 jaar
f 10,- Maykc Kettelerij 9 jaar
f 7,50 Dorinda Essink 8 jaar
f 5,- HilbertVos 7 jaar
f 5,- Nanda ten Have 6 jaar
f 5,- Miranda Bruggeman 7 jaar
f 5,- Sandra Buunk 13 jaar
f 5,- Joanne ten Arve 12 jaar
f 5,- Laura Wezinkhof 6jaar
f 5,- Does Bekker 12 jaar
f 5,- RosaWermers 12jaar
f 5,- Frank Brunsveld 8 jaar
f 5 , - Marjolijn Pennings 11 jaar
f 5,- Arjan Knoef 7 jaar
f 5,- Coen Nieuwenhuis 11 jaar

Hilverinkweg 4
De Gaikhorst 24
Constantijnlaan 15
Kreunenskamp 19
Zelledijk 4
Kervelseweg 7
Banninkstraat 4
Elzeboomweg 6
Slootsdijk2a
Groenloseweg 15
Scheerdershof 10
De Bongerd 16
Van Lennepweg 2
Burg. Galleestraat 28
Galgengoorweg 7a

Vorden
Warnsveld
Ruurlo
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)
Zelhem
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Stapelbroek & Jansen

CONSTRUCTIE- EN LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Stapelbroek & Jansen is een

dynamische en snel groeiende

onderneming met een internatio-

naal afzetgebied. Zowel halffabri-

katen als complete eindprodukten

vinden hun bestemming naar

uiteenvolgende branches

Tot de hoofdactiviteiten behoren

staalconstructies, serie laswerk,

prefab-wapening en stalen mallen

maar ook het produceren van

machines en machineonderdelen.

Vanwege de aanhoudende groei van ons bedrijf zijn wij voor de
constructie-afdeling op zoek naar:

AANKOMENDCALCULATOR
WERKVOORBEREIDER M/V
Functie-omschrijving: ^^

het maken van voor- erl^calculatie;
bijhouden van pc-bestanden;
project begeleiding;
telefonisch contact met opdrachtgevers.

Wat wij vragen:
MTS opleiding werktuigbouwkunde;
leeftijd tussen 20 en 25 jaar;
goede contactuele eigenschappen;
zelfstandige, accurate en prettige werkhouding;
kandidaten met ervaring in soortgelijke functie genieten de voorkeur.

Tevens zoeken wij voor deze afdeling:

ZELFSTANDIG WERKENDE
CONSTRUCTIE-BANKWERKERS
C02 LASSERS
Verder zijn we voor onze afdeling prefab-wapening
op zoek naar enkele ervaren:

BETONSTAALVERWERKERS/
C02 LASSERS M/V

Wat wij u bieden:
• een interessante en leerzame f uil-time baan;
• een bij de functie passend salaris;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een prettige werksfeer in een modern en snelgroeiend bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande funkties en voldoet
u aan de gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:
Stapelbroek & Jansen B.V.
t.a.v. dhr. T. Stapelbroek, postbus 91, 7255 ZH Hengelo Gld.

Wilt u vooraf meer informatie over deze funkties, neem dan contact op
met dhr. T Stapelbroek, telefoon~D575-461815.

Molenenk 4, postbus 91 - 7255 ZH Hengelo Gld

Reurei 'broedt'
voor lustrum
paasexpositie

5 april, Palmzondag" zal in Ruurlo weer
paas-eiermarkt "Reurei" worden gepre-

senteerd. Het zal de vijfde keer dat deze bijzonde-
re expositie wordt gehouden en dit lustrum wil-
len de organisatoren vieren met een feestelijk tin-«Zij hebben voor deze speciale gelegenheid de

housiaste medewerking gekregen van de afde-
ling Neede en omstreken van de Koninklijke
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, in
de wandelgang wel "Groei en Bloei" genoemd.

Deze vereniging zal op zaterdag 4 april haar jaarlijkse
bloemschikwedstrijd houden in "De Luifel". De bloem-
stukken zullen op zondag 5 april worden tentoonge-
steld in de expositieruimten van "Reurei" en daarmee
aan de paas/eiermarkt een extra dimensie geven. Het
gevolg van deze extra acitiviteit is dat het totale evene-
ment zich niet alleen zal uitstrekken over de horeca-
bedrijven "De Luifel" en "De Keizerskroon", maar dat
ook café-restaurant "De Tapperij" deel zal uitmaken
van de expositieruimten.
"Reurei", de tentoonstelling van artikelen die te
maken hebben met Pasen of Palmpasen, heeft inmid-
dels nationale bekendheid gekregen. Steeds meer
belangstellenden uit verre oorden en streken bezoe-
ken "Reurei". Op een groot oppervlak zal een groot
aantal exposanten bewerkte eieren tonen van zeer
grote verscheidenheid: folkloristische en opengewerk-
te eieren, ikooneieren, natuurmotieven op eieren,
knipsel-, plak- en kaarseieren en diverse andere soor-
ten. Ook zal een aantal Russen, die in die periode in
Nederland te gast zijn, op "Reurei" laten zien hoe zij
eieren (ook struisvogeleieren) beschilderen, vaak met
een kwastje met slechts een enkel haartje erin. Er zal
ook veel op het gebied van keramiek en aardewerk te
zien zijn, evenals paaskransen en versieringen van stro
en hooi. Oude paasgebruiken worden getoond en toe-
gelicht door folklorekenners.
Op 5 april zijn alle winkels open en de Ruurlose onder-
nemers zullen hun etalages op z'n paasbest inrichten.
Hieraan is een etalagewedstrijd verbonden. "Reurei"
wordt officieel geopend door burgemeester J. de Groot.
De organisatoren, de echtparen Kok en Mol (en deze
keer ook de K.M.T.P) willen dit jaar een kinderopvang
realiseren. Onder begeleiding van volwassenen kun-
nen kinderen in 't Schietkroontje (achter De
Keizerskroon) volop met groen aan het knutselen.
Ouders kunnen in de tussentijd rustig in de drie zalen
rondkijken en genieten van al het moois dat die dag
geboden wordt.



Nieuwe outfit voor Socii 5

Het vijfde elftal van Socii heeft kort geleden een nieuwe shirtsponsor gekregen. Door bouw-
bedrijf Gebr. Lubbers uit Hengelo werd het team in het nieuw gestoken. De spelers van het
vijfde waren dan ook erg blij met dit gulle gebaar van de Gebr. H. en j. Lubbers, die samen
het bouwbedrijf runnen in Etten en Hengelo.

BK
INRUIL
ACTIE
1998

De inruil-
kortingen
per pan:

Kookpan
Soeppan
Hapjespan
Wok
Fluitketel
B raad pan
Koekenpan
Steelpan

f20,-
f 20r-
f20,-
f 20f-
f 15,-
f 10r-
f 10f-
f 10,

natuurlijk bij Chipknip

Dan kook je béter

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Jubilerende PCOB vraagt
om gratis contributie
voor minima in Vorden
Secretaris mevrouw J.P. IJben-Weyland
van de Vordense afdeling van de Prote-
stants Christelijke Ouderenbond vroeg
vorige week dinsdagmiddag aan het ge-
meentebestuur of het niet mogelijk is
dat de gemeente voor ouderen in de
minima de contributie van een oude-
renbond betaald. Mevrouw IJben zei
dit tijdens de viering van het 10-jarig
bestaan van de plaatselijke afdeling
van de PCOB.
Dit geluid van de PCOB in Vorden is
niet nieuw. Ook het landelijk bestuur
in Zwolle dringt hierop aan bij ge
meenten in Nederland. Wethouder M.
Aartsen-den Harder die evenals burge-
meester E.J.C. Kamerling tijdens de vie-
ring van het 10-jarig bestaan van de
PCOB in de zaal van de Wehme aanwe-
zig was, ging in haar toespraak gelijk
in op het voorstel van mevrouw IJben.
"In Vorden hebben mensen in de mini-
ma recht op 125 gulden uit het mini-
mafonds. Wat ze met dat geld doen
mogen ze helemaal zelf weten, maar ze
kunnen daar dus bijvoorbeeld de con-
tributie van de PCOB van betalen. Wij
willen de mensen daarin vrij laten. Ze
hebben zelf de keus", aldus mevrouw
Aartsen.
De plaatselijke afdeling van de PCOB
werd op 20 januari 1988 opgericht
door de diaconieën van de Gerefor-

meerde en Nederlands Hervormde
kerk. De oprichtingsvergadering vond
plaats in de Voorde en de vereniging
had in het begin twintig leden. Na tien
jaar is het ledental uitgegroeid naar
113.

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

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

Urtica

THERAPEUTISCHE LEEF-WERKGEMEENSCHAP
EN BIOLOGISCH-DYNAMISCH BEDRIJF

Reeoordweg 2 • 7251JJ Vorden
Telefoon (0575) 55 34 59 • Fax (0575) 55 20 30

HET NIEUWE VIJFSPRONG-TRADING nummer is 55 42 02

Vanaf 1 januari is het handelswerkgebied op de Vijfsprong ver-
zelfstandigd tot Vijfsprong-Trading om te werken aan een nog
betere verkrijgbaarheid van ons biologisch-dynamisch product.

Momenteel richten we ons op:

f De Vijfsprong-winkel
Open op di.-do.-za. van 9.00-12.30 uur

Een ruim assortiment verswaren.
Veel kaassoorten en vlees uit de diepvries.

*• ledere vrijdag op de markt met deze week

de wintergroenten, d.w.z.: rode en witte kool, uien, peen en
bieten en knolselderij voor een daalder per kilo.

«• ledere dinsdag leveren wij groente- en fruitpakketten
die afgehaald kunnen worden aan de Komvonderlaan 6.

Opgave bij mevr. F. Tolboom, tel. 55 41 17

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Nijverheidsweg 4 te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op

12 januari 1998 een melding op grond van artikel 28

Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van de

bodemverontreiniging, gelegen aan Nijverheidsweg 4 te
Vorden.

Het betreft hier het voornemen van A. Hak Milieu

Techniek namens Exploitatie Mij Tricht om over te gaan

tot sanering van de verontreinigde bodem.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij

in een beschikking vaststellen of er sprake is van een

geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).

Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie

vaststellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan
beoordelen (artikel 39 Wbb).

provincie
Gl DEiRLAND

Voor het vaststellen van de beschikking volgen wij op

grond van de provinciale milieuverordening de

zogenaamde verkorte procedure. Dit betekent dat wij

afzien van afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht en dat er geen ontwerpbeschikking

gedurende vier weken ter inzage zal worden gelegd.

Belanghebbenden worden wel in de gelegenheid gesteld

te reageren op de melding.

Voor uw reactie kunt u zich wenden tot mevrouw

H.M.W. Alink, tel. (026) 359 99 89, van de onderafdeling

Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, l S januari 1998-

nr. MW97.44253-6022026

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter

C Crasborn - griffier

DANK VOOR UW
HULP IN 1997

Mensen in Nood gif in 1997 voor ƒ 50 miljoen hulp aan

slachtoffers van rampen en oorlogen. En aan andere groepen

die in nood waren zoals straatkinderen en gehandicapten.

Mogen wij ook in 1998 op u rekenen?

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

G I R O 6 6 7

Jaldaldaldee!!!!!

bierproeven tijdens het
carnaval op
zondag 22 februari a.s.
in Linde

start vanaf 14.OO uur

3 Hoofdprijzen: 1 x Kroegentocht
1 x Kroegentocht
1x Kroegentocht

(onder begeleiding van de meest fanatieke
kroegenloper uit Linde en ex-prins carnaval)

Bierproeven is: De juiste merken uit 6 verschil-
lende glazen proeven en de dames mogen niet
achterblijven dus allemaal meedoen!
Een sport waarop thuis getraind kan worden....

Jaldaldaldee!!!!!

Veul ow thuus bi'j /*^M ^^

't Proathuus
MARIE ÉN FRÊD ündeseweg 23, Vorden, te!. 556421

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Auto +

Motor +

Aanhanger E > B

Theorie-opleiding op CD-I

Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183



Van 22 tot 30 januari organiseert de
Zonnebloemafdeling Vorden een
grootscheepse ledenwerfactie. Op 22
en 23 januari ontvangt iedereen een
huis-aan-huis-brief met informatie
over "De Zonnebloem" en over de le-
denwerfactie. In de week daarna
wordt iedereen benaderd met de
vraag om lid te worden. Dat onder-
steunend lidmaatschap kost slechts f
18,- per jaar. Met dat geld kan "De
Zonnebloem" veel doen.

"De Zonnebloem" is een vereniging die
zich richt op langdurig zieken, lichame-
lijk gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen. In de eerste plaats door hen re-
gelmatig te bezoeken. Vele Zonnebloem-
vrijwilligers besteden veel tijd aan dit be
zoekwerk. De mensen die bezocht wor-
den door een Zonnebloem-vrijwilliger
otnvangen daarbij ook het tijdschrift "De
Zonnebloem". Een blad dat speciaal
wordt geschreven en uitgegeven voor zie-
ken, gehandicapten en ouderen.

Actief
Zonnebloemafdeling Vorden mag zich
zelf rustig een actieve afdeling noemen.
De 20 vrijwilligers gaan bij ongeveer 50
mensen regelmatig op bezoek. De jaar-

lijkse dagboottocht heeft steeds zo'n 60
deelnemers. Naar de ontspanningsmid-
dag in de Hanzehof in Zutphen gaan
rond de 40 mensen. En de meeste be-
langstelling is er voor de eigen ontspan-
ningsmiddag in Vorden: dan zit de zaal
vol. Verder worden er bij bepaalde gele-
genheden attenties bij de mensen ge-
bracht. Bijvoorbeeld, in samenwerking
met de plaatselijke kerken, ter gelegen-
heid van Nationale Ziekendag in septem-
ber.

Tweede lustrum
Dit jaar bestaat de afdeling Vorden 10
jaar. Op 21 februari wordt dit gevierd in
het Dorpscentrum. Uiteraard zal daar
nog nader nieuws over komen. Maar nu
al kan "De Zonnebloem" zeggen dat ze
trots is op datgene wat in 10 jaar is be-
reikt. Zou een passend geschenk van de
inwoners van Vorden al niet op zijn
plaats zijn? En da^fcissende geschenk is
dan natuurlijk: eerc stroom van nieuwe
ondersteunende leden.

Voor aanmelding als ondersteunend lid
of als medewerker^f wanneer men vra-
gen heeft kan ccÉ^bt opgenomen wor-
den met Trijntje Klein Kranenburg, tel:
551347.

Biej ons in d'n Achterhoek
Derk van Mina van de olde smid vuuln 's in de tesse van zien jekker. Had e de
schroeven die hee biej de plaatselijke bouwmarkt had ehaald wel metenom-
men?. Maor 's effen van de fletse af. Hee ging alle tessen nao, ok van zien pil-
lose bokse maor gin schroeve te bekennen. Oh, wacht 's, meschien in de fïets-
etasse. Ok daor wazzen ze neet te vinden. Dan had e ze zeker biej de bouw-
markt laotn liggen.

Nao 't betaaln was e an de praot eraakt met Willem Ankersmit. Daor had e
vrogger nog samen met emetseld. Eerlijk ezeg had e zich langer met Willem
opeholn dan de bedoeling was. Maor dat oaverkwam um wel vaker. Maor raps
weerumme. Biej de bouwmarkt leien de schroeven nog netjes inepakt op de
teunbanke. " Jao, a'j de kop neet gebruukt mo'j de bene gebruukn", zei de ke-
arl die daor diens dee. Derk trean weer op de fletse en zetn de gang d'r goed
in, op huus an. De deure van de looze ston los en daor fietsen e zo naor
binnen.

Hee, daor prikken um iets in 't oor. Hee sloog met zien hand langs 't oor in de
vewachting dat dan de mugge of vliege wel weg zol wean. Maor lauw heur. 't
Prikken nog harder en hee kon neet wieter ok. Hee zat vaste. Hee vuuln 's an
't oor en too venom 't. Hee zat vaste an 't snoer van een vishengel. Zien klein-
zonne had 'n hengel daor in de looze eleg en 't snoer d'r veur eavenvolle biej
laotn hangen. En hee was net in den haok efietst met 't oor Hee prebeern 'n
haok d'r uut te trekken maor daor zat een weerhaok an. Dan 't snoer maor
deursnien.. Op de werkbanke lei een mes maor hoe hee ok matteln en miern,
hee kon d'r neet biej.

Dan zien vrouw maor roepn. "Grada, Grada, kom 's, ik zitte vaste". Maor Grada
was an "t stofzuugn en heurn um neet. Maor wachten tot ze klaor was met dat
gezuugte. Too hee 't gehuul neet meer heurn reep e maor weer opniej. 't
Wodn trouwens tied ok want hee had 't water boaven de kneene staon. Straks
had e d'r nog een natte bokse biej ok. Gelukkig had Grada zien rearn eheurd
en kon 't snoer deursnien. Maor 'n angel kreeg zee d'r neet uut. Daor mos 'n
dokter biejkommen.

Dark trean weer de fletse op nao 'n dokter. Den wis met een kleine "operatieve
ingreep" zoat ze dat nuumt de haok d'r uut te haaln. De kleinzonne kreeg na-
öderhand nog aordig wat deur de bene maor trok t'r zich neet al te volle van
an. Zo bunt kinder now eenmaol, biej on§ in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Volleybal
Dames Dash verliezen van koploper
Zaterdag jl. reisden de Vordense dames
in de gele bus van subsponsor VEGA
Autoverhuur BV uit Lochem via
Duitsland naar het onder de rook van
Emmerich liggende Millingen aan de
Rijn. In dit dorpje onder aan de dijk,
slechts bereikbaar via Duitsland, via een
dagreis over Nijmegen of m et het voet-
veer van Tolkamer moest worden aange-
treden tegen het plaatselijke Switch '87,
waarvan het eerste team uitkomt in de
eerste en het tweede dus in de derde divi-
sie. Dit tweede team, waarvan de meeste
speelsters twee jaar geleden nog in het
eerste team speelden, doet een serieuze
gooi naar het kampioenschap in 3G.
Ondanks het feit dat Switch drie punten
in mindering kreeg staat het nog steeds
op een gedeelde eerste plaats.
Dash coach Louis Bosman stuurde zijn
speelsters dan ook het veld in met de op-
dracht "vrijuit spelen, lekker ballen van-
daag". Deze opdracht leek effectief; Dash
stond binnen de kortste keren via 0-2 en
1-3 op een 4-7 voorsprong. Vanaf dat mo-
ment echter was Switch over de eerste
schrik heen en begon zich te herstellen.
De Millingen hadden 25 minuten nodig
om Dash te laten zien wie er kampioen
wil worden (15-10). Daarna begon de
thuisploeg steeds beter te draaien en de
gasten, waarvan Margreet Smid wegens
vakantie afwezig en Hanneke Maljers we-
gens een knieblessure niet inzetbaar,
steeds meer achter de feiten aan te lopen.
Gedurende de tweede omloop waren de
Vordensen nog tot enig tegensputteren
in staat (15-8), maar het derde bedrijf was
een regelrechte walk over (15-2). Een er-
varing rijker en een illusie armer maakt
het team zich deze week op voor de con-
frontatie met het op de voorlaatste
plaats bivakkerende Longa '59 uit
Lichtenvoorde, aanstaande zaterdag in 't
Jebbink.

Dash 2 - SVS l (3-0)
In een 44 minuten durende wedstrijd
zijn de dames van Dash 2 weer uit hun
dal gekropen.
Vandaag was de tegenstander SVS l uit
Schalkhaar. Deze ploeg is^^rmaal ge-
sproken een geduchte teg^itander en
de Dash dames begonnen de wedstrijd
dan ook zeer fanatiek. Veel goede en va-
riërende services brachten de Dash da-
mes dan ook binnen 10 minuten op een
setwinst van 15-1.
In de 2e set konden de SVS dames iets
meer antwoord geven op de goede servi-
ces van Dash en deze set ging dan ook ge-
lijk op tot een stand van 11-11. Toen stoot-
te Dash door en won ook deze set met 1 5-
11.
In de 3e set had SVS de moed opgegeven
en Dash won dan ook deze set en dus te-
vens de hele wedstrijd (15-5).
Door deze overwinning staan de Dash
dames op een 5c plaats op de ranglijst en
spelen a.s. zaterdag een uitwedstrijd te-
gen het op de laatste plaats van de rang-
lijst staande Smash uit Beilen.

Uitslagen
Heren prom. kl.: DVO l - Dash l 3-1.
Heren eerste kl.: Devolco 5 - Dash 2 3-1.
Heren derde kl.: Dash 3 - SVS 4 0-3. Heren
derde kl.: DVO 4 - Dash 4 1-2. Jongens B:
WSV/Dash Combi - WIK 3-0. Dames derde
div. G: Switch '87 - Dash l 3-0 (15-10/15-
8/15-2.) Dames derde div. B: Dash 2 - SVS l
3-0. Dames prom. kl.: Devolco 3 - Dash 3
3-0 (15-8/15-4/15-2.) Dames tweede kl.:
Devolco 7 - Dash 4 3-0; Dames derde kl.:
Boemerang 2 - Dash 6 0-3. Dames vierde
kl.: Dash 7 - Overa 2 1-2. Meisjes A: Dash l
- Devolco l 2-2. Meisjes B: Dash l - SV
Voorwaarts 2-1. Meisjes C: SV Harfsen -
Dash l 2-1. Meisjes C: W Lettele - Dash 2
1-2. Dames rekr.: Overa - Dash 0-3. Heren
rekr.: Dash l - Devolco 2-1.

Programma
Keizersprong 6 - Dash 3 (H3).
Dames: Dash l - Longa '59; Smash - Dash
2; Dash 3 - DVO l ; Dash 4 - SVS 5; Dash 5 -
SV Socii l ; Dash 6 - Keizersprong 3.
Heren: Dash l - SV Harfsen; Dash 2 - SV
Socii l ; Dash 4 - Devolco 9.
Jeugd: DVO l - Dash l (MA); Overa l - Dash
1 (MB); Dash l - SVTerwolde l (MC); Dash
2 - Boemerang l (MC); Devolco l -
WSV/Dash l UB).

Kegelen
K.C. "de Boggelaar" organiseert in de pe-
riode van l t/m 21 februari voor de derde
maal haar trio toernooi, in café-restau-
rant de Boggelaar aan de Vordenseweg te
Warnsveld. Er hebben zich 133 teams
aangemeld en die uit alle delen van de
Achterhoek en Twente komen.
Er wordt gespeeld in een A en B klasse
voor zowel dames als heren. Van de 133
teams gaan er in de diverse klassen zes
naar de finale, die gespeeld worden op 17
t/m 18 februari.
Een ieder die wat van de kegelsport wil
weten is tijdens deze wedstrijden van
harte welkom. Zoals met zovele wedstrij-
den kan men zonder steun van spon-
soren weinig beginnen, zo ook hier van
daar dat wij de Rabobank Vorden en
Zutphen willen bedanken voor hun
steun, ook willen wij de fam. Wortelboer
eigenaar van bovengenoemd etablisse-
ment bedanken voor het gratis beschik-
baar stellen van de kegelbanen.

GLTO
De GLTO-afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen houdt maandag 2 februari
een bijeenkomst in "De Boggelaar" aan
de Vordenseweg 32. Die avond zal de
heer van Brink van het "Waterschap
Rijn en IJssel" een uiteenzetting geven
van wat het waterschap zoal doet en
wat nu en in de toekomst haar taak zal
zijn. De heer Smit uit Beltrum, onlangs
gekozen als bestuurslid afdeling Noord
zal uiteenzetten hoe hij hier als be-
stuurder tegenaan kijkt. Beide inlei-
ders achten een goede wisselwerking
tussen waterschap en landbouw van
groot belang.

Touwtrekvereniging
wil meer jeugdleden
Het gewest Oost van de Nederlandse
Touwtrekbond (NTB) wil meer jeugdle-
den. Daarom begint deze maand een
groot opgezette ledenwerf-aktie waar-
aan alle touwtrekverenigingen en de
basisscholen uit deze regio betrokken
zijn. In vergelijking met de andere ge-
westen van de NTB is het touwtrekken
vrij populair bij de jeugd in Oost
Nederland. Het is niet voor niets dat de
Nederlandse kampioenen meestal uit
dit gebied afkomstig zijn.
Om nog meer jeugd de kans te geven
om de touwtreksport te beoefenen,
heeft het gewest Oost ondermeer nieu-
we spelregels voor jeugdigen van 8 tot
en met 12 jaar opgesteld. Zo wordt er
met kortere en dunnere touwen dan in
de overige leeftijdscategorieën getrok-
ken en is er bij elke wedstrijd een tijds-
limiet. Bij de ledenwerfaktie worden
folders op de basisscholen uitgedeeld
en zijn er vanaf volgende maand spe-
ciale trainingen bij de verschillende
verenigingen.
Ook de Touwtrekvereniging Vorden
doet hieraan mee. Vanaf 4 februari
kunnen jeugdige touwtrekliefhebbers
elke woensdagmiddag in de accomoda-
tie aan de Ruurloseweg 110 aan de oe-
fensessies deelnemen. In samenwer-
king met de Gelderse Sport Federatie
heeft het gewest Oost van de NTB een
programma samengesteld. Speciaal op-
geleide trainers en begeleiders zullen
de jeugd op een speelse manier met de
touwtreksport laten kennis maken.
Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met mevrouw T. Barink,
Hoetinkhof 197, tel. 55 33 76.

HVGDorp
Op woensdag 21 januari kwamen de le-
den van de Hervormde Vrouwengroep
in Vorden bijeen in de Voorde. Op het
programma stond de jaarvergadering.
De penningmeester kon van een goed
voordelig saldo spreken zodat de ver-
eniging er financieel goed voorstaat.
Twee leden van het bestuur waren af-
tredend en niet herkiesbaar. De opvol-
ging gaf dan ook nog enige problemen.
Met de tractaties erbij was deze eerste
bijeenkomst van 1998 een goed begin
van het nieuwe jaar.



ZoigGroepOostGelderland

Op woensdagavonden, te beginnen op 4
maart 1998 organiseert ZorgGroep Oost-
Gelderland een cursus over de ontwikke-
ling en opvoeding van peuters (6-wekelijkse
bijeenkomsten] voor ouders/verzorgers van
peuters in de leeftijd tussen ca. anderhalf
en vier jaar). De bijeenkomsten worden
gehouden in het wijkgebouw aan de J.W.
Hagemanstraat 48 te Eibergen.

Het volgen van de ontwikkeling van peuters
is boeiend. Ze leren steeds beter praten, ze
kunnen zich beter bewegen, ze leren
omgaan met leeftijdsgenootjes. Peuters ont-
dekken de dingen om zich heen en hun
eigen persoontje. Hun leefwereld wordt
steeds iets groter.
Ook al is je kind nog zo klein, je kunt als
ouder steeds voor nieuwe vragen komen te
staan, zoals: moet ik alles maar goed vin-
den; hoe krijg ik hem/haar aan het eten;
zou een ander dit ook zo doen? De opvoe-
ding gedurende de eerste levensjaren is
voor een kind van doorslaggevende beteke-
nis voor het hele verdere leven. 'Doe ik het
wel goed?' vragen ouders zich wel eens af.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen
met andere ouders/verzorgers onder lei-
ding van een opvoedingsdeskundige
gepraat over alles wat met de ontwikkeling
van uw peuter te maken heeft. Tijdens de
eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk het
definitieve programma vastgesteld.
Onderwerpen aie zeker aan de orde komen
zijn: eten, slapen, zindelijkheid, angst,
drift, jaloezie, regels en grenzen. A

Inschrijven kan via het telefoonnummer
0900-8806 (22 ct/min. 24 uur per dag bereik-
baar). De kosten bedragen f37,- per persoon
(indien de toegangsbijdrage voor 1998 j*
betaald).
Heeft u interesse, reageer dan zo snel moge-
lijk. U kunt inschrijven tot uiterlijk 25
februari 1998 en ontvangt een bevestiging
plus eenmalige machtiging.

Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

RESTAURANT DE ROTONDE

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

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

lustrum-Keuzemenu
Tomatensoep of kippasteitje

*Varkenshaas met champignon-roomsaus
of

Entrecöte met kruiden boter

*Dame Blanche
of

Boerenjongenssorbet

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

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

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET O VAN fiOED GEVULDE BORDEN

Vanaf vandaag opent de Aixam
haar deuren bij Groot Jebbink

overzichtelijk
dashboard

luxe interieur

Ja, ik wil graag meer informatie over de Aixam:

N .KI m: m/v

Adres:

Postcode: l 'Ku i t s . :

Tel.nr:

Stuurde/e bon in een envelop naar Autobedrijf"Groot lebbink v.o.t.,

Kond weg 2, 7251 KV Vorden.

Maak nu kennis met het
alternatief voor de auto:
De Aixam.

De Aixam biedt u de kans om

op eigen gelegenheid en zonder

rijbewijs te gaan waar u wilt.

In deze brommobiel (max. 45

km/u) zitten twee personen

comfortabel en droog.

De Aixam is zeer compleet

uitgevoerd en wordt geleverd

met twaalf maanden volledige

garantie. Bovendien is de Aixam

bij/onder zuinig vanwege de

moderne dieselmotor.

GROOT JEBBINK
Autobedrijf Groot l e b b i n k v.o.t. , Kondweg 2,

7251 KV Vorden, Tel. 0575-55 22 22.

THEOTERWEL*
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET *

CAROSSERIEBEDRUF BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zal. tot 13.00 uur

ER ZELFS TWEE
MEDAILLES VOOR GEKREGEN»

Uit het wljngebled Western Cape In Zuid Afrika komen prachtige wijnen.
En daarvan bieden wij u vol trots aan: Roodeberg rood.

Deze wijn Is zo goed dat hij tijdens de belangrijkste wijn-
competitie van Zuid Afrika, de "Verltas Awards", Is
onderschelden met niet één... maar met maar liefst

twee gouden medailles] En dat moet u proeven]

Olifant "J 195
l Jonge Jenever ^ l '
Ballantine's '-»-rgr

! Scotch Whisky <£/y

Royal Oporto ^ Oqr
iTawny/Ruby l £ "

Planat
V5 Cognac

l Sonnema
| Benenburg

PMjzen rij
afliaalprijzsn

GULLE

BOTTELIER
GULLE f30TTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN
Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen



Rinus Pelgrum en de Knupduukskes te gast bij televisieprogramma Lieve Martine:

Pelgrum leert spelen op zingende zaag
Wereldberoemd in Vorden maar nu
ook in Hilversum. Vordenaar Rinus
Pelgrum is deze week te zien in het
het televisieprogramma "Lieve
Martine" van de KRO. In dit pro-
gramma behandelt presentatrice
Martine van Os problemen en vra-
gen van kijkers. Nadat Rinus
Pelgrum tijdens een visite had ver-
teld dat hij graag eens een deuntje
zou willen leren spelen op zijn zin-
gende zaag, schreef zijn buurvrouw
Ria Maalderink een brief naar
"Lieve Martine". Met succes, want
programmamaker Martine van Os
kwam naar Vorden toe en nodigde
Pelgrum uit voor een les bij de
Amsterdamse beroepsmuzikant
Gert-Jan Blom. De uitzending van
Lieve Marine is op dinsdagavond 27
januari om 19.06 uur op Nederland
l en wordt herhaald op vrijdagoch-
tend 30 januari om 9.56 uur.

Het begon allemaal op vrijdag 9 janu-
ari. Op deze dag kwam een camera-
team van de KRO naar Vorden toe om
in de zaal van De Herberg opnames te
maken van boerendansgroep De
Knupduukskes waar Rinus Pelgrum en
zijn vrouw Frida lid van zijn. Aan het
eind van de opname werd Rinus
Pelgrum door Martine van Os naar vo-
ren gehaald in verband met een wens
van hem. Buurvrouw Ria Maaderink
had Martine van Os geschreven dat
Rinus Pelgrum sinds een aantal jaren
in het bezit is van een zaag en daar dol-
graag op wil leren spelen.

Met dit laatste wist Martinc van Os wel
raad. Zij bracht Rinus Pelgrum in con-
tact met de Amsterdamse beroepsmu-
zikant Gert-Jan Blom. Blom is bassist
van de band Isis en speelde in het ver-
leden driejaar lang bij Fay Lovski met
wie hij samen ook optrad met een zin-
gende zaag. Volgens Gert-Jan Blom is
het bespelen van een zaag niet moei-
lijk. Hij vertelde Rinus Pelgrum dat het
gewoon een kwestie van veel oefenen
is. Rinus Pelgrum zet daar op zijn
beurt de nodige vraagtekens bij. "Ik
weet niet of ik het ooit onder <ie knie
krijg, want om heel eerlijk te zijn ben
ik muzikaal helemaal niet zo begaafd",
lacht hij.

Jan Florijn
De zingende zaag waarop Rinus
Pelgrum nu speelt is vroeger van Jan

Florijn gewees^^Bij veel oudere
Vordenaren ookwbl bekend als "Jan
met de zingende zaag". Nadat Florijn
in 1986 overleed heeft de zaag eerst
een tijdje bij zijn zuster Jo Lettink in de
kast gestaan.
"Ik wist dat de zaag daar stond en heb

destijds heel voorzichtig bij tante Jo
geïnformeerd wat ze met die zaag ging
doen. Toen Jo Lettink en haar man Ab
vervolgens van een aanleunwoning bij
de Wehme verhuisden naar het bejaar-
dencentrum, moesten er veel spulle-
tjes worden opgeruimd en zo kwam
dus die zaag bij mij terecht", legt Rinus
Pelgrum uit.
Zowel Ab Lettink als zijn vrouw Jo le-

ven inmiddels niet m^r. Rinus
Pelgrum kende het twcetl^Pan de boe-
rendansers. "Ze waren er beide vanaf
de oprichting bij en zijn tot hun dood
lid van de Knupduukskes geweest".
Verder herinnert Pelgrum zich dat ook
Jan Florijn een tijdje bij de boerendan-
sers is geweest. "Jan was een hele muzi-
kale man", zegt hij. "In de jaren twintig
en dertig had hij zelfs zijn eigen orkest,
maar hij heeft er nooit zijn beroep van
gemaakt. Ach, je weet wel hoe dat ging
in die tijd. Jan was de zoon van een
smid. En de zoon van de smid wordt
geen muzikant maar gaat werken in de
smederij van zijn vader. En dat deed
Jan dus ook. Die smederij stond schuin

tegenover café Uenk aan de Nieuw-
stad".
Tot slot de vraag of Pelgrum nu ook
met de zingende zaag gaat optreden?
"Ik denk datje die zaag heel leuk kunt
inpassen in het programma van de
Knupduukskes. Je moet het eigenlijk
meer zien als een verbreding van ons
repertoire. Vooral van oudere mensen
hoor ik wel eens dat ze al dat gedans
soms wel eens wat teveel vinden. En
dat is het leuk dat je de mensen ook
wat anders kunt voorschotelen. Maar
verwacht verder van mij geen optre-
dens, want ik denk niet dat Rinus
Pelgrum met zijn zingende zaag volle
zalen zal trekken."

Graafschaprijders willen 50-jarig bestaan in 2000 bijzonder tintje geven:

VAMC wil groot evenement naar Vorden halen
Het bestuur van de Vordense auto-
en motorclub "De Graafschap-
rijders" is achter de schermen al
druk bezig om van het jaar 2000,
wanneer de club 50 jaar bestaat, een
prachtig sportief jaar te maken.
Secretaris Wouter Memelink hier-
over: "Onlangs hebben we reeds bij
de FIM de organisatie van het
Motocamp aangevraagd. Helaas
moesten wij, na twee stemrondes en
een uitslag van 7 tegen 6, de organi-
satie aan Spanje laten. Wellicht
wordt binnen de toerafdeling naar
een alternatief gezocht. Binnen on-
ze andere diciplines, de oriëntatie
en cross-enduro zal getracht wor-
den om de belangrijkste wedstrij-
den van het jaar 2000 naar Vorden
te halen".

In een land waar het steeds moeilijker
wordt met het bedrijven van de motor-
sport, heeft de VAMC "De Graafschap-
rijders" over medewerking niet te kla-
gen. "Die medewerking van de plaatse
lijke overheden en politie krijgen we
steeds. Dat betekent in de praktijk dat
wij voor al onze evenementen steeds de
benodigde vergunningen hebben ver-
kregen. Met betrekking tot het gebruik
van het militaire oefenterrein kan
hieraan Defensie en de gemeente
Lochem worden toegevoegd. Uiteraard
waren al onze evenementen niet mo-
gelijk geweest zonder de medewerking
van tal van andere instanties en niet te
vergeten de grondeigenaren", zo zegt
Memelink.
Overigens staat de club bekend om
haar zelfwerkzaamheid. Neem bijvoor-

beeld de Oost-Gelderlandrit, een van
de grootste Enduro's in Nederland, 's
Zondags, een dag na de rit, zijn altijd
zeker zo'n 50 man aan het werk om al-
le wegen weer in de oorspronkelijke
staat terug te brengen.

Succesvol
In een terugblik over het afgelopen
jaar komt Memelink tot de conclusie
dat het voor "De Graafschaprijders" een
puik jaar is geweest. Vier nationale
kampioenen zie je niet bij iedere ver-
eniging.. De VAMC bekendheid in mo-
torland is dan ook zeer groot. Ook de
toerrijders laten hun gezicht zien. Een
derde plaats in de toercompetitie is
daarvan het beste bewijs. De club is de
grootste van Vorden en telt momenteel
350 leden. Hierbij de aantekening dat

33 procent van. de ledencrossen of en-
duro rijden. In totaal 86 man. Het aan-
tal actieve toerrijders bedraagt 96 (een
stijging van 15 procent). Ook nemen di-
verse rijders deel aan buitenlandse rit-
ten. De gemiddelde deelname aan de
orienteringsritten bedroeg 35 equipes.

Het clubhuis is inmiddels ook onder
handen genomen. De binnenaankle-
ding is verfraaid, terwijl de toiletten
ook een opknapbeurt hebben onder-
gaan. Voor 1998 zijn nog een aantal
plannen in ontwikkeling. In de eerste
plaats zullen de huidige aktiviteiten
worden voortgezet. Met name zullen
de indirecte werkzaamheden de nodi-
ge aandacht krijgen. Zo moet de club
uitzien naar een nieuwe loods voor op-
slag van de materialen.



Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurtoseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0673 461286 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO RABO RUURLO 3667.14.446

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen
' Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

WARNSVELD

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

WEVODRUK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

HET LESPROGRAMMA

KOELVLOEISTOF
NIVEAU METEN

SNEEUWKETTINGEN
OMLEGGEN

UW LERAAR

PEILEN

BANDEN VERWISSELEN

LEER UW AUTO KENNEN BIJ DE DAEWOO-WINTER-WORKSHOP.
Wie een auto bezit, krijgt te maken met onderhoud. Zeker in de koude monteur u het gehele onderhoudsplan uit de doeken.Van banden ver-

wintermaanden is het belangrijk uw auto wat extra zorg en aandacht wisselen tot olie peilen, en van bougies vervangen tot bandenspanning

te geven. Vo^^fcen die niet

precies wete^roe het koel-

vloeistof niveau gemeten moet worden of hoe sneeuwkettingen

worden omgelegd, organiseert Daewoo voor elke autobezitter gratis

de winter-workshop. Tijdens deze workshop doet een vakkundig

DUS KOM OP 31 JANUARI VAN

U BENT TOE
AAN EEN DAEWOO
VAN:

Woo TOT 12.00 UUR NAAR DE DAEWOO-DEALER.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink RONDWEG 2

VORDEN
TEL (0575) 55 22 22

Afgebeeld: Lanos 3 dr hatchback en Nubira sedan. Er is al een Daewoo vanaf f. 25.995.- incl. BTW, excl kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 12 jan. t/m zondag

18 jan. 1998.

Bijeen
jaarverbnjik

800 M3
1000 M3
1200 M3
1400 M3
1600 M3
1800 M3
2000 M3
2200 M3
2400 M3
2600 M3
2800 M3
3000 w3
3300 u3
3600 M3
3900 M3
4200 M3
4500 M3
5000 M3
5500 M3
6000 M3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

22 M3
27 M3
32 M3
38 M3
43 M3
49 M3
54 M3
59 M3
65 M3
70 M3
76 M3
81 M3
89 MÏ
97 M3

105 M3
113 M3
122M3
135 M3
149 M3
162 M3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11-'97
van:

250 M3
311 M3
374 M3
436 M3
497 M3
559 M3
622 M3
683 «3
746 M3
807 «3
871 M3
932 M3

1026 M3
1120 «3
1213 M3
1305 M3
1399 M3
1554 M3
1709M3
1865 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen

-gamog

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

administratie en adviesburo UKI
Wij verzorgen o.a.

Startersbegeleiding
Administraties
Fiscale adviezen
Belastingaangiften
Bedrijfsadviezen
Salarisverwerking
Computerbegeleiding

Vestigingen:

Zutphen

Spittaalstraat 54
0575-513669

Ruurlo
Kerkstraat 2
0573-451485

Wij zoeken ter versterking van ons personeelsbestand voor onze
vestiging in Zutphen op zeer korte termijn een fulltime

Administratief medewerkster
De werkzaamheden zullen bestaan uit:

het verzorgen van de rapportage
het inbrengen van administraties
receptie en telefoon

- relatie en urenadministratie

Wij vragen:
- diploma HAVO/MEAO

kennis en ervaring met WP 6.0 en Lotus 123
representatief in woord en gebaar

- leeftijd ca. 20 jaar

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan:
Administratie en adviesburo Schroer
t.a.v. dhr. J.B.Th. Schroer
Postbus 1
7260 AA Ruurlo



EN VELE SHOWROOM MODELLEN
MET FLINKE KORTING

J ETAGES
SLAAPKAMER*

Auping Auronde in vele
l kleuren

|Hj. Auronde 1000 160/200 met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen en 2 polyether matrassen

(80/200)
Auronde achterwand

Ook in ,-i!idr>ir innten Bedtafel f lal),"

Senioren Comfort r^ ^ ^
slaapkamer
uitgevoerd alpine wit met beuken accenten.

Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven.
Verkrijgbaar in 160/200 cm en 180/200 cm. :-:::

van 2920,= nu 2695,-

* Prachtig vouwbed met wieten, boven-
plank en automatische uitklapbare poten,
inclusief matras.
Maat 90/200 cm.
van 379,- nu 269,-
* Vouwbed, voorzien van beoten fatten-
bodem, automatisch uitklapbare poten,
inclusief pofyether matras.

van\98 HU 299,-

* Prachtig houten vouwbed met massief
beuken omrancfing en verende beuken lat
ten. voorzien vsn voetbeugel, 4 zwenkwie-
ten en automatisch uiikiapbare poten,
inclusief polyether matras. Maat 80/200

nu 599,-
combtî ^
ei on^ f̂c
Kompt̂ î

wtt of zwart, sta-
utfbed en ver-

' Onderschuif combti
len divanbed mei on
sterkte spiraal
matrassen, éénzfjcüg a'QfiCtekt met woi.

Wij biodcn u een groot assortiment
scniorenledikanten, bijv. dit

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

compleet

nu 995,

DRAKA Polyether matras

voor 229,
voor 239,
voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 329,
voor 339,
voor 369,
voor 399,
voor 459,
voor 539,

Prima
binnen ver i ngsma tras

h c m

nu 349,80/1
nu 369,-
nu 369,-
nu 379,-

Pocketverinqmatras

voor <3 4 y, •
voor 549,--
voor 599,--
voor 599,-
voor 699,-
voor 949,-

Schuimrubbermatras

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

595,
649,
649,
795,
849,

1075,
Om gehele assortiment bestaat uit wel 30
soorten, waarby ook een groot aantal Wrmen-
vering- en pockelveringmatrasMrn.
Leverbaar in alle maten.

LIFE-TIME COMPACT HALFHOOGSLAPER,
HOOGSLAPERS EN STAPEL BEDDEN
'ft

,;*•***:

SLAAPKAMER
CARRÉ

Bedombouw zwart
met beuken poten

jat: 180/200 cm nu 499,-"

Rugsteun: 149,-
Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 cm breed

'Draatóeurkast in geloogd grenen, anctusief
tade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295.^ HU 995,"

*Getoogd grenen draaideufkast. Creafort met
toog. Maai.: 156 cm breed, 204 cm hoog en 62
cm diep.
van 4449,= HU 2795.-

ScfHJifdeurkast TRECO met facetspieget,
Kteur a îne wit Maat: 185cm breed, 230 cm
hoog en 67 cm diep.

van 3995.? HU 2995,-~

'Vbuwdeurkast tn de kleur paretmoer„ „rtr

Maat 180/220. HU l/vb,-

'Schutfdeurkast in de kleur alpine wit met hato-
geen verlichting 200 cm breed, 245 cm hoog.

van 3095,- HU 1995,-

'Draaideurkast in blank beuken.
Maat 260/220.
van3995,«

EN NOG VELE ANDERE

BODEM
SCHITTERENDE ELEKTRISCH

VERSTELBARE LATTENBODEM

MET NEKSTEUN- EN K NI EKNI KON-

DERSTCUNING +
MIDDENZONE VERSTERK!NG.

90/200 CM

VANl 895,- NU O95f*"

OOK (N AND£R£ MATEN LEVERBAAR

BOXSPRIIMGS

1995,»

au 5995,-

Uitgevoerd in massief grenen en
j:: petfekt afgewerkt. Verder veel

accessoires leverbaar.

i & Halfhoogslaper, hoogte 112 cm
, • met een matrasmaat van 90/200 cm.

' Slaapplaats rondom beveiligd,
trap met instapbeveiliging.
Degelijke buigzame lattenbodem
90/200 cm.

: Milieu en kmdervriendelijke lakken
: en verven.
Buro tegen een meerprijs van ƒ 195,--

"Roomkteurig tedtfcant met 2

van 1995, HU >,

laapkamer in de kleur petrol.
f twee rvrhtkas^es Maat 160/SOO.

nu 695,
'Steaptomer in de kieur aubergne.
met nachtkastjes en tx?diato)
Maat: 160/200 cm
van 2S9S,-" HU 795,-

'2eer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachöostjes. Maat: 160/200 cm.
van 2595.* flU 1995,"

"Slaspkamer Tf^CO. Bestaande uit teditcant
acnterwand en 2 nachtkastjes Kleur aiptne
wit, leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.

van 3530^ HU 2495,-
1 Auroncte achterwand. Kteur alpine wit.
Vbor een bedöreedte vanl60 cm, met
schuiTdeurkastjes.
van 1729,- nu 1295,--

*Slajapkamer vervöarx^gd uit aluminium.
Maat 160/200 cm
van 2195,- HU

'Bedombouw Freco.
Kteur alpine wit Maat 180/200.

vam895* nu 750,--
*Slaapkamer MOF bestaande uit achter-
wand en 2 nachtkastjes. Kleur: Alpine wit.
Maat 180x200 cm,
van 1995.- HU 1195,-

"Stespkamer antraciet met beuken incl
hangka ĵes, met schutftede.
Maat 160/200.
van 2995» nu 1895,-
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