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Dhr. Meulenbroek volgt dhr. Norde op bij Oranjevereniging:

Dhr. Frank Meulenbroek nieuwe
voorzitter Oranjevereniging
Dhr. Frank Meulenbroek wordt de
nieuwe voorzitter van de Oranjever-
eniging in Vorden. De voormalige ei-
genaar van Bodega 't Pantoffeltje
volgt voorzitter dhr. Johan Norde op.
Dhr. Meulenbroek is eind vorig jaar
benaderd door het bestuur van de
Oranjevereniging. Sinds het begin
van dit jaar woont hij de bestuursver-
gaderingen van de vereniging bij. Op
maandag 12 april heeft de algemene
ledenvergadering van de Oranjever-
eniging plaats waar dhr. Meulen-
broek officieel de functie van voorzit-
ter zal aanvaarden.

Dhr. Frank Meulenbroek was verrast
toen hij eind december door het bestuur
van de Oranjevereniging werd benaderd
voor de functie van voorzitter. "Je ver-
wacht dat ze daarvoor iemand vragen
die al jaren in het dorp woont. Vaak gaat
het ook om een persoon die eerst al een
tijd in het bestuur van de Oranjevereni-
ging heeft gezeten", aldus dhr. Frank
Meulenbroek.

De 40-jarige dhr. Meulenbroek zegt nog
geen concrete nieuwe plannen te hel>
ben als het gaat om de invulling van Ko-
ninginnedag. "Nee, daar is het ook nog
veel te vroeg voor. Dit jaar wil ik eerst
eens het Koninginnefeest bewust mee-
maken. De afgelopen jaren was ik als ei-
genaar van 't Pantoffeltje altijd hartstik-
ke druk in de zaak en heb ik eigenlijk
nooit iets meegekregen van het Oranje
feest in de rest van het dorp. Dit jaar wil
ik het feest op alle fronten meemaken.
Pas daarna kun je van mij nieuwe ideeën
verwachten met betrekking tot de invul-
ling van programma van de 30e april",
aldus dhr. Meulenbroek.

Dhr. Johan Norde zag het 100-jarig be-
staan van de Oranjevereniging en de fes-
tiviteiten vorig jaar in Vorden rondom
het zilveren jubileum van het Gewest
Oost-Gelderland en liemers als een hoog-
tepunt voor de^ereniging en een mooi
moment om ̂ Btoppen met het voorzit-
terschap. "Nu is de jonge garde aan de
beurt", aldus dhr. Johan Norde.

Tulpenrit
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' houdt zondag 28 fe-
bruari de zogenoemde 'Tulpenrit', een
oriëntatierit over 45 kilometer. Deze rit
is uitgezet door W.D. Wisselink en H.B.J.
Horsting. De start is vanaf 't Wapen van
't Medler. Er zijn drie klassen: A-, B- en C-
klasse.

Jong Gelre
Vrijdag 26 februari houdt de afdeling
Warnsveld van Jong Gelre een dropping.
Het vertrek is vanaf'De Bosrand' en van-
af 'De Timmerie'.

Anbo
Vrijdag 26 februari houdt de Anbo Vor-
den een bijeenkomst in het Dorpscen-
trum. De dialezing die deze middag
wordt gehouden behandeld het onder-
werp 'Wandelen in boerenland'. Welke
banden binden de agrariër en de natuur-
beschermer?
Deze dialezing is een product van het
IVN (Vereniging voor Natuur-en Milieu-
educatie) afdeling Oude IJselstreek. Aan
de orde komen onder meer de geheel of
verdwenen dingen in het boerenland,
terwijl tevens dieren en planten op het
boerenland onder de loep worden geno-
men.

Excuses
Vorige week is letterlijk de speech van Prins Theo I in Contact afgedrukt. Hierin
zijn enkele passages opgenomen die persoonlijk zeer kwetsend en beledigend zijn.
Als uitgever van Contact kunnen we ons absoluut niet verenigen met de inhoud
van de toespraak. Gezien de tijdsdruk bij een krant is het helaas onmogelijk de in-
houd van alle artikelen van tevoren te beoordelen.
Met name wordt de Nedac Sorbo Group in een kwaad daglicht geplaatst. Gezien
de steun die, niet alleen de carnavalsvereniging, maar vrijwel alle verenigingen in
het verleden van de Sorbo mochten ontvangen, is dit wel het laatste dat het be-
drijf en de genoemde personen verdienen.
De uitgever van Contact wil hierbij de oprechte excuses aanbieden aan een ieder
die door de inhoud van het artikel onrecht is aangedaan.

Uitgever weekblad Contact
L.G. Weevers

Als redacteur van Weekblad Contact is bij mij niet het besef doorgedrongen welke
gevoelens het bij de lezer zou teweegbrengen door het letterlijk plaatsen van de
toespraak van Prins Theo I.
Na diverse gesprekken met betrokkenen is mij gebleken welk persoonlijk leed
hiermee is aangedaan. Dit is nooit de bedoeling geweest, zeker als het gaat om
mensen die zeer veel voor onze gemeenschap betekenen.
Bij deze wil ik persoonlijk mijn welgemeende excuses aanbieden aan een ieder die
door dit artikel geraakt is.

Redactie weekblad Contact
Peter Besselink

eeKenaaiensten
Hervormde kerk Vorden
Woensdag 24 februari 19.00 uur R.v.K. avondgebed
voor de 40 dagen.
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. M. Beitier, Dienst
Vorming en Toerusting - "Handen maken de Tijd".
Na de dienst koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur
Dhr. B Oosterbroek uit Apeldoorn, Zangdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hag-
oort. Maaltijd van de Heer met kinderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 24 februari 19.00 uur Raad van Ker-
ken: avondgebed voor de 40 dagen (in de Dorps-
kerk).
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. HA Speelman;
19.00 uur dhr. B. Oosterbroek uit Apeldoorn, Zang-
dienst in de Dorpskerk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 27 februari 18.30 uur Woord- en commu-
niedienst m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 28 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. VoTiKo.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 februari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 28 februari 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores^Bfebruari-7 maart.
pastoor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 2713 83.

Huisarts 20-21 februari dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 551678.
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 da^fcbellen (zonder af-
spraak) komen of een drin^Prde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor oVerleg.

Tandarts 27-28 februari D. Stolk, Ruurlo, tel.
(0573) 452400. Spreekuur voor spoedgevallen zater-
dag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

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

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

Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

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

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

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 553405.

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ou-
deren en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.



zi jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 ge-
zet te regels: elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schrifteli jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: Peugeot 205 1.8
D Van Colorline rood, 7-'93
160.000 km, l.m. velgen, mist-
lamp; Peugeot 205 1.1 XE
4-'91, 170.000 km. Tel. (0575)
55 39 13

• Verwerpingsavond vrijdag
26 februari. Rad van avontuur,
spijkerslaan, schieten enz.
Leuke prijzen! Aanvang 20.00
uur 't Wapen van 't Medler.
Oranjecommissie Medlertol

• Werkend stel zoekt woon-
ruimte in regio Vorden, Ruur-
lo, Lochem. Tel. (0573) 22 54
74

• Postzegelbeurs 27 en 28
februari van 10.00 tot 17.00
uur in De Luifel te Ruurlo.
Veiling 15.00 uur. Toegang
gratis

• Te koop: een grote geiser;
een 'Poseidon' waterbed (1,55
x 2,10 cm); een stalen bureau-
lamp 'Gispen'; stalen archief-
kastje; een aanrechtblokje;
een wandkastje. Tel. (0573) 45
2268

• Herinnering aan de Ge-
meente-avond Hervormde
Kerk op donderdag a.s. om
20.00 uur in De Voorde. The-
ma: 'de toekomst van onze
gemeente'. Denkt u mee?

• Rondvluchten boven uw
eigen huis of woonplaats?
Dat kan voor f 80,- per half
uur. Bel (0575) 55 19 87

• Zondag 28 februari a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Zoek tijdelijk werk we-
gens bedrijfsverandering.
Heb agrarisch bedrijf en ben
op vele terreinen handig en
heb 2 rechterhanden. Interes-
se? Bel (0575) 52 17 60

• Nog steeds te koop: prima
hooi ook in kleine partijen.
Zeer geschikt voor schapen,
konijnen enz. J. Schoenaker,
Vierakker, tel. (0575) 52 17 60

Raambiljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

W.A.S. Zutphen
Tel. (0575) 51 54 10

FNV
BELASTINGSERVICE

op woensdag 3 maart
en 24 maart

zijn er weer onze
belastinginvulavonden
in het Oorpscentrum.

Tel. (0575) 55 67 75

Maak kennis
met tennis!
Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park
zaterdag 27 februari
van 14.00 tot 16.30 uur.
Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en sport-
schoenen mee.
Informatie: telefoon 55 20 24 en

55 34 51

Ons Rundvlees een klasse apart!!!!
Van Vordense bodem
Veel, héél veel keus

Verrassend lekker
Voordelig

WOENSDAG GEHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnftzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels gepaneerd

ff l j75 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

WORST/VLEES-

WARENSOORTEN

voor ff 'j™ per 100gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Runderrollade
100 gram ff 1,98

gebr. Gehakt
100 g ram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDA6

3 bief stukken f 10,—

2 PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDIN6

Magere Runder Priklapjes

500 gram ff 8,25

Hamburger speciaal(rund)
5 halen 4 betalen

:

MAANDAS/DINSDA6

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 boerengehakt snitzeis

4 slavinken

samen ff 7,95

Borstlappen

500 gram ff 6,25

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Vlaaien volgens
Limburgs recept

Keuze uit ruinytsoorten
calorle-arm ... en goed^B 12 royale punten

Beze heerlijke vlaaien wortfeirelke dag ven gemaakt
met verst room, vers fraH en zonder conserveringsmiddelen

DIT WEEKEND:

'n Heerlijke Chipolata vlaai
weer 'ns wat anders

voor maar I15?5

NIEUW:
Hot Dog Croissants

lekker hartig
deze week van f 2,-

75
voor maar fl.7

Müsli Kruidkoek
Royaal gevuld met noten en rozijnen

M50
•

Maak keuze uit meer dan 20 koeksoorten in diverse smaken en
bereid met zuivere honing
Gewoon geweldig lekker!

Tip van de week
• • • Hackfort Volkoren • • •

In meergranenbrood boordevol vitamines en mineralen

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

p o s t k a n t o o r
Bruna Postagentschap • Raadhuisstraat 20 • 7251 AB Vorden

Vanaf l maart 1999 zijn we elke maandag vanaf 9-00 uur open.

Openingstijden:

Tel.: 0575 55 31 00 Postkantoor

9.00 -18.00 uur maandag

9.00 -18.00 uur dinsdag

Bruna

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

9.00 -18.00 uur

9.00 18.00 uur
9.00 21.00 uur
9.00 -16.00 uur

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Tel.: 0575 55 13 11

9.00- 17.30 uur
9.00 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 17.30 uur
9-00 17.30 uur
9.00- 15.00 uur

Bruna daar kan je mee lezen en schrijven!

O 2 bossen tulpen 7,95
O voorjaarsbolletjes 2,95 2 voor 4,95
O grote azalea 6,95
O 2 bossen bloemen naar keuze 9,95

rwaardebon Tegen inlevering van deze bon

i bos anjers voor 3,95,-, normale prijs 5,951

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
broertje

Luuk

Peter en Eli is ten Have
Jeroen

15 februari 1999

Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden
Tel. (0575) 55 66 34

Knuffels liggen te wachten
in jouw bedje, dat is gespreid.
Je was al bij ons in gedachten,
Welkom op de wereld, lieve
meid!

Op 21 februari 1999 is

Vera
geboren

dochter van
Lenie en Martin
Niessink-Ordelman
zusje van Torn

de Voornekamp 71
Tel. (0575) 55 37 91

Graag even bellen voor een
bezoekje

Wij zijn dankbaar en intens
gelukkig dat aan onze zorg is
toevertrouwd

Sjoerd
SJOERD CHRIS JAN

Sjoerd is geboren op 19 fe-
bruari 1999.

Jolande Wentink en
Fokke Voerman

Het Leemgoor 24
7251 VP Vorden

OPRUIMING
De bekende jaarlijkse, echt ouderwet-

se opruiming van het

VERZAMELHUIS
Echt voor guldens...! Noteer:

donderdag 18 maart a.s.
13.30 uur.

Etalage vanaf dinsdag 9 maart a.s.
Rijksstraatweg 35, Warnsveld

tel. 52 29 19

. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen

f 70f
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

-HUIS DEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Wij,

Erwin Wagenvoort
&
Katja Schmitz

gaan trouwen op vrijdag 5 maart
1999 om 10.00 uur in het gemeente-
huis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de St. Willibrordus-
kerk te Vierakker.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om
op de receptie komen te tussen
17.30 en 19.00 uur bij bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 in Vorden.

Ons adres:
Het Hoge 27, 7251 XT Vorden

Gerrit Zweverink
en
Ria Zweverink-ten Elshof

Op maandag 8 maart 1999 hopen
wij samen met onze kinderen en u
ons 25-jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 't Wapen van 't Medler, Ruur-
loseweg 114 te Vorden.

Burg. Galleestraat 34
7251 EC Vorden

Op woensdag 3 maart D.V. zijn wij
50 jaar getrouwd.

Wij nodig
de kinder

uit om dit met ons en
vieren.

De receptie wordt gehouden van
16.00 tot 18.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Jan en Berna Barink-Schoonman

Nieuwstad 26, 7251 AH Vorden

Sterven is slechts het
doven van de kaars
omdat de morgen is
aangebroken

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles
wat zij betekend heeft, moeten wij tot onze diepe
droefheid mededelen dat na een kortstondige ziek-
te toch nog onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve en zorgzame vrouw, onze bijzondere
moeder, oma en overgrootmoeder

HENDRIKA
RUITERKAMP-GROOT NUELEND

Vorden
* 6 oktober 1916

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Best:

Bathmen:

Wapse:

Vorden:

Zutphen
116 februari 1999

H.J. Ruiterkamp

Gerrie en Harry Vrogten-
Ruiterkamp

Wim en Lydia Ruiterkamp-Visser

Gerrit en Jansje Ruiterkamp-
Klein Lebbink

Reinier en Betsie Ruiterkamp-
Ruesink

Henk en Annie Ruiterkamp-
Besselink

Klein- en achterkleinkinderen

LJndeseweg 22
7251 NS Vorden

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
schoonzuster en tante

H. RUITERKAMP-
GROOT NUELEND

ECHTGENOTE VAN H.J. RUITERKAMP

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: Fam. M. Ruiterkamp-Korenblik

Vorden: Fam. D. Bargeman

Hengelo (Gld.): Fam. R. Ruiterkamp-Dimmendaal

Vorden: Fam. Joh. Rietman

Neven en nichten

Vorden, 16 februari 1999

Heden namen wij kennis van het overlijden van

HENDRIKA RUITERKAMP-GROOT NUELEND
ECHTGENOTE VAN H.J. RUlTERKAMP

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Personeel H.J. Ruiterkamp BV

Vorden, 16 februari 1999

Met ontroering hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons geliefd lid

RIEK RUITERKAMP-
GROOT NUELEND

'Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren.'

(Rom. 14 : 8)
H.V.G. ünde

Vorden, 16 februari 1999

Een trouw lid is van ons heengegaan

JOHANNA UttDINK-BORGMAN

Bestuur en leden
HVG Wildenborch

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht bereikbaar)

Monuta Sr
Uitvaartverzorging en -verzekering

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Ga stemmen op 3 maart!

STEM LIJST 2 nr. 18 [

R IA A A R T S E N

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

• Te koop: antieke grenen
meubels waaronder buffet-
kast; hoekkast; vitrinekast;
toonbank; dressoir; klepkast;
penantkast; tafel; nachtkastje;
wastafel. Pr. n.o.t.k. Tel. (0544)
46 39 54, mobiele tel. 06-55
14 38 33

• Oproep voor reünie 100
jaar Ds. J.L. Piersonschool.
Stuur uw aanmeldingsstrook-
je in vóór 28 februari 1999.
Bent u uw uitnodiging kwijt of
hebt u er geen ontvangen?
Belt u dan (0575) 46 10 39 (na
18.00 uur)

• Breng op 3 maart uw
voorkeurstem uit op de
buurvrouw uit Vorden:

STEM LIJST 2 nr. 18 J

RlIA A A R T S E N

• Gespannen of vastzitten-
de spieren? Maak een af-
spraak bij NGS-gediplomeerd
(sport)masseur voor een pro-
fessionele massage. Leonie
Eenink (0575) 46 13 36 (na
18.00 uur)

• Te koop: garagebox Ger-
stekamp 9a, prijs f 14.750,-
geen makelaarskosten. Tel.
(0575) 52 29 19

• Bedrijf in Vorden zoekt een
nette schoonmaakster voor
2 maal 2 uur per week. Infor-
matie: dhr. M. Meddens, tel.
56 42 41 van 9-17 uur

• Meer vrouwen in de Pro-
vinciale Staten? Op 3 maart
krijgt u de kans:

STEM LIJST 2 nr. 18 [

R IA A A R T S E N

• Op woensdag 17 maart a.s.
houdt Nicolaas Matsier een
lezing in de bibliotheek

• Broek te strak? Voelt u
zich dik, moe en bent u het
zat? Ik zal u helpen uw doel te
bereiken. Bel (0575) 44 20 63
Evelien Snijders

• Te koop: eetaardappelen
Redstar en Bildtstar f 20,- per
25 kg. G. Wolsink, Tolhutter-
weg 11, Ruurlo

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

• Alleen nog deze week bio-
logische thee en koffie in de
reclame bij de Wereldwinkel
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s OORDOOSTELIJKE VERBINDING BETUWEROUTE DOOR

VIERAKKER/WICHMOND?

De Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding ligt nog tot 11 maart 1999 ter inzage.
In deze periode kan iedereen de uitgebreide rapportage inzien bij de afdeling bestuur
in het gemeentehuis (units), iedere werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en iedere woens-
dag ook van 14.00 tot 17.00 uur. Voor belangstellenden is tevens een (gratis) samenvat-
ting beschikbaar. Er zijn meerdere inspraak/informatieavonden gehouden.

In de Trajectnota/MER zijn verschillende alternatieven voor een Noordoostelijke ver-
binding nader onderzocht en zijn de effecten op de omgeving van de alternatieven
met elkaar vergeleken. Uit deze rapportage blijkt dat van de overgebleven alternatie
ven er twee over het grondgebied van de gemeente Vorden lopen.

U kunt nog inspreken! A
Tot 11 maart aanstaande kan iedereen die dat wil op de Trajecmota/MER inspreken. U
kunt uw zienswijze, suggesties of bezwaren kenbaar maken aan het Inspraakpunt
Verkeer & Waterstaat, Noordoostelijke verbinding, Kneuterdijk 6,2514 EN DEN HAAG.
Het Inspraakpunt verzamelt alle inspraakreacties en biedt ze aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat aan. Mede op basis van alle reacties bepaalt de Minister, en de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M^ftu, of met de plannen
wordt doorgegaan en zo ja, welk alternatief de voorkeur heHrDe keuze werken zij
vervolgens gedetailleerd uit.

Wat doet Vorden?
De gemeenten Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel, Steenderen en Vorden heb-
ben besloten de krachten te bundelen door gezamenlijk het adviesbureau Taken
Landschapsplaning B.V. in te schakelen voor een inhoudelijke beoordeling van de
Trajectnota/MER. Daarnaast hebben de provincie en de Gelderse gemeenten, die be-
trokken zijn bij een of meer tracéalternatieven, besloten gezamenlijk een extern bu-
reau in te schakelen voor de ontwikkeling van verbeteringsvoorstellen voor het tracé
langs de oostelijke IJsseloever. Deze gemeenten zullen een schriftelijke reactie bij voor-
noemd Inspraakpunt indienen. Voordat dit gebeurt willen zij u nader informeren en
met u van gedachten wisselen.

Doel van de bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn erop gericht om met de inwoners van genoemde vijf gemeen-
ten van gedachten te wisselen over de wijze waarop de gemeenten aankijken tegen de
Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding.
Hierbij zullen de studieresultaten van de vijf gemeenten worden besproken en kunt u
vragen stellen aan deskundigen die ervaring hebben met de Betuweroute. Tevens zul-
len de inspraakmogelijkheden op de Trajectnota/MER een belangrijk onderwerp van
gesprek zijn.

Locaties, data en tijden:
Voor de gemeenten:
Doesburg, Hummelo en Keppel en Angerlo: op l maart 1999 in dorpshuis De

Meent, Prinses Margrietlaan la te
Angerlo
op 4 maart 1999 in zaal Den Bremer,
Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om ca. 22.00 uur.

Steenderen en Vorden:

Programma
Het programma bestaat uit 2 delen. Vóór de pauze zullen enkele korte lezingen wor-
den gehouden terwijl na de pauze een forum uw vragen zal proberen te beantwoor-
den.

19.00 uur: Zaal open
19.30 uur:
- Welkom door de portefeuillehouder gastheer-gemeente (tevens voorzitter)
- Visie van de vijf gemeenten op de Trajectnota/MER door wethouder Roest van de

gemeen te Doesburg namens de vijf gemeenten.
- Resultaten van de studie Taken Landschapsplanning door ir. Jan Bouman en ir.

Willem Bos.
- Ervaringen van een Betuwelijn-gemeente (onder voorbehoud).
- Hoe kijkt een actiegroep aan tegen de inspraak op de Trajectnota/MER
20.20 uur: Pauze (tevens gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen).
20.45 uur: Beantwoording gestelde vragen en discussie met het forum.
22.00 uur: Afronding van de avond door de voorzitter.

Het forum bestaat uit: de portefeuillehouders van de vijf gemeenten de adviseurs
van Taken Landschapsplanning een deskundige van een ge
meente aan de Betuweroute Betuwelijn-deskundige van de
Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO) een mede
werker van NS Railinfrabeheer.

ERKZAAMHEDEN OUDE ZUTPHENSEWEG

De firma Dostal is begonnen met de reconstructie van de Oude Zutphenseweg. Voor
de klinkerverharding tussen de Zutphenseweg en de Kerkhoflaan komt asfalt in de
plaats. Op een aantal plaatsen komen verhogingen in het wegdek (zogenaamde pla-
teaus). Het gedeelte tussen de Almenseweg en de Van Lennepweg sluiten burgemees-
ter en wethouders af voor het gemotoriseerde verkeer en wijzen zij aan als verplicht
fietspad. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond stellen burgemeester en wethou-
ders op de Oude Zutphenseweg een maximum snelheid van 60 km per uur in.

Het gedeelte van de Oude Zutphenseweg tussen de Zutphenseweg en de Almenseweg
is vanaf maandag 22 februari 1999 tot vrijdag 2 april 1999 afgesloten voor het verkeer.

Het gedeelte tussen de Almenseweg en de Wildenborchseweg wordt aansluitend aan
het eerste gedeelte aangepakt. Vanaf dinsdag 6 april 1999 tot donderdag 13 mei 1999
is dit gedeelte voor het verkeer afgesloten.

Hoe lang de werkzaamheden duren is afhankelijk van de weersomstandigheden.

ERGUNNING CAMPING

De heer Hoogstra en mevrouw Winters verzochten burgemeester en wethouders om
een vergunning op grond van de Wet op de openluchtrecreatie voor camping De
Reehorst op het perceel Enzerinckweg 12 in Vorden.

Van 25 februari tot en met 25 maart 1999 leggen burgemeester en wethouders de aan-
vraag en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage
op de afdeling bestuur van het gemeentehuis (units). Kopieën van deze stukken kunt
u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en
wethouders bij de definirj^fc beslissing.

ELZIJNSPLAN1999-2OO3

Het ontwerp-Welzijnsplan 1999-2003 bevat de visie van de gemeenteraad op het wel-
zijnsbe leid in de gemeenj^brden voor de komende jaren. Het ontwerp-Welzijnsplan
lag van 10 december 1998^m en met 7 januari 1999 ter inzage. Tevens ontvingen ge
subsidieerde instellingen en verenigingen een exemplaar. In deze periode konden be
langhebbenden hun zienswijze kenbaar maken.

De aard en omvang van de zienswijzen zijn vanwege de vereiste zorgvuldigheid bij de
afwe ging van belangen voor burgemeester en wethouders aanleiding het ontwerp-
Welzijnsplan 1999-2003 een maand later dan gepland aan de gemeenteraad voor te
leggen. Op 16 maart 1999 behandelt de commissie welzijn, milieu en samenwerking
ons voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal het ontwerp-Welzijnsplan op
30 maart 1999 behandelen.

Burgemeester en wethouders leggen hun voorstel aan de gemeenteraad samen met
de Nota inspraakverantwoording Welzijnsplan 1999-2003 en het ontwerp-
Welzijnsplan 1999-2003 van l tot en met 30 maart 1999 tijdens openstellingsuren
(maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling welzijn van het gemeentehuis (units). Kopieën
van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken
is kosteloos.

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen tijdens de commissievergadering in-
spreken vóór behandeling van het agendapunt. Als u gebruik wilt maken van het in-
spreekrecht moet u dit vóór het begin van de commissievergadering, melden aan de
secretaris van de commissie, de heer A.R. Voskamp (telefoonnummer 55 74 96).
Tijdens de raadsvergadering mag u niet meer inspreken over het Welzijnsplan.

OUWHOOGTE BIJGEBOUWEN PERCEEL BIESTERVELD l

Burgemeester en wethouders hebben op 9 februari jongstleden het wijzigingsplan
voor het perceel Biesterveld l (ongewijzigd) vastgesteld.

Dit plan biedt de mogelijkheid tot vergroting van de toegelaten bouwhoogte van bij-
gebouwen op een gedeelte van dit perceel.

Een ontwerp van dit plan heeft van 26 november tot en met 23 december 1998 ter in-
zage gelegen met de mogelijkheid bedenkingen kenbaar te maken. Alhoewel er van
omwonenden bedenkingen waren ontvangen zijn deze, na overleg met de toekomsti-
ge bewoner en enige aanpassing van diens bouwplannen, weer ingetrokken.
Het vastgestelde plan ligt vanaf heden ter inzage ter gemeente-secretarie.



ERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN OP 3 MAART 1999
ook bij stroomuitval kunt u gewoon stemmen!

Tijdens verkiezingen is het in andere gemeenten die ook gebruik maken van stem-
computers weieens voorgekomen dat de stroom uitviel. Dit kan in Vorden natuurlijk
ook gebeuren. Dit heeft voor de voortgang van de stemming geen gevolgen. De com-
puters kunnen namelijk op accu's worden aangesloten, waardoor de stemming ge-
woon door kan gaan. Als u uw stem al heeft uitgebracht dan gaat deze niet verloren.
Elke stem blijft in het stemgeheugen van de computer bewaard.

APVERGUNNINGEN

OERISMEPRIJS1999: VERLEIDELIJKE VAKANTIES

De toerisme prijs 1999 staat in het teken van "verleidelijke vakanties". Aantrekkelijke
tussen doorvakanties in eigen land maken kans beloond te worden met ƒ 25.000,— en
de daarbij behorende publiciteit. De inzendtermijn loopt tot l april 1999.

De toerisme prijs beloont originele initiatieven binnen de toeristisch recreatieve sec-
tor

uizendingen moeten in het jaar van inzending tot uitvoering worden gebracht.
Meer informatie kunt u krijgen bij het Projectbureau Toerisme Prijs, tel (010)5290842
en op Internet: www.toerismeprijs.nl.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 26 februari tot en met 25 maart 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. de heer A. Maandag, Lankhorsterstraat 18, 7234 SR Wichmond,
voor het uitbreiden van een houtbewerkend bedrijf, op het perceel
Lankhorsterstraat 18 te Wichmond;

2. Weulen Kranenbarg B.V., Ruurloseweg 47, 7251 LA Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting,
op het perceel Ruurloseweg 47 te Vorden;

3. firma Lucassen Boomkwekerij, Hamsveldseweg 10, 7251 LR Vorden,
voor het oprichten van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt, op het
perceel Oude Zutphenseweg 6a te Vorden;

4. de heer G.W. Vruggink, Hamminkweg 9, 7251 PZ Vord^i,
voor het van toepassing worden van het Besluit melk^Pdveehouderijen
milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het
perceel Hamminkweg 9 te Vorden.

plaats
Bekmansdijk,
sectie D, nr. 1657
Rommelderdijk,
sectie E, nr. 498
Bekmansdijk,
sectie F, nr. 2738
Bekmansdijk,
sectie D, nr. 1580
Schuttestraat,
sectie F, nr. 3014
Enzerinckweg 5

aanvrager
H.W. Slöetjes

G.D. Nijenhuis

H. Snellink

H.G. Beumer

G.W. Cellarius

inhoud
vellen l eik, l berk en
2 beuken
vellen l eik

vellen l lariks en 3
eiken
vellen 5 eiken en l kers

vellen 2 eiken

vellen 2 amerikaanse
eiken

herplantplicht

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.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op 23 februari 1999 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van 18.30
tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen. De eerstvolgende avondo-
penstelling is op dinsdag 30 maart 1999.

'BOUWAANVRAGEN

datum ontvangst
1602-99

plaats aanvrager inhoud
Hoetinkhofl27 P.G. van Asselt bouwen bergruimte
Dorpsstraat 8c, D.J.G. Somsen bouwen woning met
Wichmond garage 18-02-99
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

IEUWE TAXATIERONDE WOZ IN DE GEMEENTE VORDEN VAN STARTr
De gemeente moet voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) alle onroe-
rende zaken (woningen, winkels en bedrijven) opnieuw te taxeren. De verkoopcijfers
rondom de nieuwe peildatum l januari 1999 vormen de basis voor de taxatie. De ge-
meente heeft de verkoopprijzen van al deze onroerende zaken verzameld en gaat een
marktonderzoek houden in samenwerking met het taxatiebureau Houdringe BV.

Medewerkers van het taxatiebureau beginnen met een opname van de onroerende
zaken die vanaf eind 1997 tot l april 1999 verkocht zijn (of nog worden). Om tot een
juiste taxatie van alle onroerende zaken te komen, is het belangrijk dat alle eigena-
ren/gebruikers van die onroerende zaken hun medewerking verlenen. De medewer-
kers kunnen zich legitimeren. De bewoners) van de betreffende onroerende zaken
krijgen vooraf een br^tvan de gemeente.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de
medewerkers van de afdeling financiën. Deze zijn bereikbaar tijdens kantooruren op
telefoonnummer 55 74 27.

1: EN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

Oh Februari Toppers Oh
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AH Super Turbo
Aardappelen

3 kg. van 4,49 voor 2,99

Swartiand ilffiP!F!
Cabernet Sawignon

0 430,75 :!:van J,95 voor; 0 ,

Grolsch
Het Kanon

2 flesjes NU 4,95

Elke maandag -» bruine bollen
6 + 26RATIS

Elke dinsdag -» witte bollen
6+ 2 GRATIS

Elke woensdag -» krentenbollen
6 + 2GRATIS

Elke dag -* elk tweede brood
voor 1/2 GELD

AH Varkens lever Sunil active, color of
tablets

p99 • f f|fcvati: 12'99 voor ^ üpüiti

Ook dat
is Albert
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05



Prijsuitreiking fotopuzzel

Afgelopen week werden de prijzen uitgereikt van de fotopuzzel die 23 december in
Weekblad Contact stond. De deelnemers moesten voor deze puzzel uitzoeken welke
ondernemer bij welk bedrij f in de winkel staat. In totaal moesten er 35 combinaties
worden gevonden. Er kwamen vele inzendingen binnen. De eerste prijs ter waarde
van f 250,-ging naar de familie J. Hovenga. Anja Hummelink won de tweede prijs ter
waarde van f150,-. Rob Borgonjen kreeg een waardecheque van f 100,-. De prijzen wer-
den overhandigd door Torn Temmink van de gelijknamige vakfotograaf uit Hengelo
die verantwoordelijk was voor de foto's van de fotopuzzel. De prijzen werden be-
schikbaar gesteld door de Vordense Ondernemers Vereniging.

2 maart inloopdag in Dorpshuis De Horst in Keijenborg:

Ruilverkavelingen Hengelo-
Zelhem en HaUe-Wolfersveen
In de ruilverkavelingen Hengelo-Zel-
hem en Halle-Wolversveen is er nu
een stadium bereikt dat er weer veel
activiteiten gaan plaats vinden. In het
kader daarvan is er op dinsdag 2
maart een inloopdag in Dorpshuis
De Horst in Keijenborg.

Voor vele grondeigenaren/gebruikers
vindt de ingebruikname van de nieuwe
toegedeelde kavels plaats. De kavelaan-
vaardingswerkzaamheden zijn begon-
nen of al uitgevoerd. In samenhang met
deze werkzaamheden worden ook voor-
bereidende werken uitgevoerd ten be-
hoeve van natuur en landschap en de
verdrogingsbestrijding. In 1997 werd een
eerste aanzet gegeven met de natuur-
technische inrichting van de Heiden-
hoekse Vloed ten oosten van de Doetin-
chemseweg en de aanleg van natuurter-
reinen in de omgeving van de Nijmanse
dijk en Boldijk, een totale oppervlakte
van ongeveer 30 hectare. De resultaten
die in dit gebied al zijn bereikt, beloven
veel voor de toekomst.
Om een inzicht te geven in het verdere
vervolg van deze werken wordt er op
dinsdag 2 maart een inloopdag gehou-

den in Dorpshuis De Horst in Keijenborg.
Reacties die tot verbetering kunnen lei-
den zijn van harte welkom. Tijdens de in-
loopdag worden de bezoekers geïnfor-
meerd over de ontwerpen voor het dorps-
bos in de omgeving van de Langenberg
(gemeente Zelhem) en het dorpsbos aan-
sluitend aan de Bleek (gemeeente Henge-
lo).

Ook kan men kennis nemen van de na-
dere uitwerkingen van de plannen voor
het stroomgebied van de Halsche/Heide-
nhoekse Vloed tot aan de Grote Beek en
vanaf dit punt de Grote Beek tot aan de
gemeentegrens van Steenderen. Ook zal
gedeeltelijk het bovenstroomse deel van
de Hengelose Beek enigszins worden
aangepast. De natuurtechnische herin-
richting van deze beken gebeurt in sa-
menhang met de langs de beken ont-
worpen landschappelijke beplantingsele-
menten. Verder is er informatie over de
bestrijding van vochttekorten en verdro-
ging van zowel de landbouw als voor de
natuur. Tot slot worden de belangstellen-
den geïnformeerd over de landschappe-
lijke aankleding van het ruilverkave
lingsgebied Hengelo-Zelhem.

Vorden zingt
Zondagavond 28 februari wordt er in
de Dorpskerk gezamenlijk gezongen
onder het motto: "Vorden zingt'. Deze
avond wordt gehouden in de Ned,
Hervormde dorpskerk. Bekende liede-
ren uit diverse bundels staan op het
programma die de afgelopen tijd op
verzoek zijn aangevraagd, Dit zange-
venement mag zich telkens in een
grote belangstelling verheugen.
Er is een korte overdenking door ds.
B. Oosterbroek uit Apeldoorn over het
thema 'wat kunnen wij leren van de
dierenwereld'. Op deze avond zal het
orgel ook worden bespeeld door de
heer W. Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal
vooraf al een aantal fraaie melo-
dieeën ten gehore brengen.
Wie op deze avond komen wil, maar
geen vervoer heeft, kan bellen met
Alma Heijenk, tel. 551087.
Na afloop is er gelegenheid om in 'de
Voorde' onder het genot van een kop-
je koffie of thee bij te praten. Iedereen
is van harte welkom.

Tijdelijke uitbreiding
Peuterspeelzaal Ot &
Sien aan Schoolstraat
Door een extra toestroom van kinderen
voor peuterspeelzaal Ot & Sien is er een
behoorlijke wachtlijst ontstaan voor het
plaatsen van 2,5 en dóórplaatsen van 3-
jarigen. Om deze wachtlijst op korte ter-
mijn te verkleinen, heeft het bestuur van
Ot & Sien naar een passende oplossing
gezocht. Er is gekozen voor een tijdelijke
utibreiding met een 3+ groep op twee
dagdelen. Deze extra groep zal gaan
draaien op woensdagmorgen en de
maandagmiddag onder leiding van Ria
Garritsen.

Een nieuwe groep vraagt natuurlijk om
extra ruimte. Het bestuur van peuter-
speelzaal Ot & Sien heeft hiervoor de Vor-
dense basisscholen benaderd en ook con-
tact gehad met De Klimboom. De Klim-
boom en CBS Het Hoge hadden ruimte
beschikbaar. Om diverse praktische rede-
nen heeft het bestuur gekozen voor Het
Hoge. Het lokaal bevindt zich in de voor-
malige kleuterschool De Springplank en
is gelegen aan de Schoolstraat.

Start inschrijving
voor Rabo Dash
Volleybaltoernooi
Van 26 mei tot 4 juni wordt in de sport-
hal aan het Jebbink voor de 17e keer het
Rabo Dash volleybaltoernooi gehouden.
Het toernooi is bestemd voor teams die
zijn samengest^fcuit buurten, families,
bedrijven en. verenigingen. Dit j aar is de
opzet enigszins gewijzigd bij voorgaande
jaren. Er kan namelijk worden inge-
schreven in twee categorieën: Recreatief
en Prestatief.

In de recreatieve poule mogen geen com-
petitie spelende volleyballers worden op-
gesteld en is alleen een onderhandse op-
slag toegestaan. In de poule prestatief
mogen maximaal drie competitie spe
lende volleyballers gelijkertijd opgesteld
staan en is ook de bovenhandse opslag
toegestaan. Door deze verandering is het
voor iedereen aantrekkelijk om aan het
toernooi deel te nemen. Ook teams die
gewoon gezellig een balletje willen slaan
en niet de beschikking hebben over top-
talent maken nu kans om de finale te be-
reiken. De inschrijving staat open tot 10
april a.s. Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij Martijn Reuvekamp tele-
foon (0575) 55 22 17 en Reinier Klein
Brinke, telefoon (0575) 55 65 12, of in de
kantine van de sporthal. Teams die de af-
gelopen twee jaar hebben deelgenomen
aan het toernooi ontvangen begin maart
via de post een inschrijfformulier.

Voorbereiding van
paasvuur in Baak
weer in volle gang
Jeugd- en Jongerenwerk Baak is weer in
volle hevigheid bezig voor de voorberei-
dingen van het jaarlijkse paasvuur. Parti-
culieren kunnen elke zaterdag snoei-
hout inleveren op de Paasweide aan de
Zutphen-Emmerikseweg. Groene conife-
ren en sparren zijn niet meer toegestaan.
De Paasboake in Baak zal op Eerste Paas-
dag ontstoken worden. Na afloop is er zo-
als gewoonlijk weer Paasvuurrock in zaal
Herfkens. Voor meer informatie kan
men bellen met Jarno Berns (44 18 28),
Patrick Tijssen (44 19 84) of Marcel Schip-
horst (45 08 14).

Plattelandsvrouwen Kranenburgs Belang
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Vorden houdt woensdag 24
februari een bijeenkomst in De Herberg.
Deze avond wordt verzorgd door me-
vrouw A. van de Meij-De Leur. Zij brengt
haar programma 'Kraamgebeuren door
de eeuwen heen'. Mevrouw Van de Meij
vertelt over de geschi^^fciis van het
kraamgebeuren en laat dia^ zien van ge-
bruiksvoorwerpen.

In het verslag dat vorige week in Week-
blad Contact stond over de jaarvergade
ring van Kranenburgs Belang, zijn we
vergeten te vermelden dat de heer Van de
Broek na de pauze een dialezing hield.
Verder kregen de leden van Kranenburgs
Belang een gratis kopje koffie aangebo-
den door Erik en Janet Kemperman, de
nieuwe eigenaren van Gasterij Schoena-
ker.

•̂ ^

Biej ons
in d'n Achterhoek
"As iej in huus bunt is 't mien altied een pröttel hier, 'k wol da'j de rommel 's
een keer opruumn", foetern Dientjen van de Hoge straote tegen eur Karel.
Zee was in 'n diepvries an 't zuukn nao een maol slabonen die daor nog aans
mossen wean, maor angezien Karel daor ok al in an 't trekn was ewes, was alles
van de plaatse.
"Wach maor, ik helpe ow wel effen".
Maor net op dat moment ging de deurbelle. Karel ging kiekn wie daor was.
Daor ston een jong deerntjen op de stoepe met een grote deuze. "Iej heb een
knien ewonnen in de priesvraoge van de schole", zei 't deerntjen.
"Dat kump goed uut, wie bunt net 'n diepvries an 't opruumn".
"Jao, ho ho, zei 't deerntjen, "'t knien leaft nog heur, kiek maor 's in de deuze".
Daor zat een mooi klein knientjen in de deuze. "He'j d'r ok een hok biej?",
vroog Karel.
Nee, gin hok. "maor dat kö'j toch zelf wel maakn".
Ok dat nog, dach Karel, op zaoterdag ok nog een knienekauwe timmern. He
pakn de deuze an en leet 't geval an Dientjen zien. "D'r is gin hok biej, dus daor
wo'k nog druk met".
"Ik zal um eers wat te vretn haaln, in 'n hof steet nog wel wat boernkool."
'n Diepvriezer leetn ze maor zitn, 't knien ging veur. Karel zoch tussen de pröt-
tel in de looze wat holt en gaas biej mekare en begon te timmern. Too hee in de
loop van 'n meddag 't hok klaor hadde en proeiman d'r in kon, zei e tegen
Dientjen: "d'r zölt ok nog wel brokken veur 't knien motn kommen".
"Jao, gaot maor effen nao de mulder en haalt dan metene zo'n flesse waor e
uut zoepen kan want hee hef de bak met water al umme egooid".
Zo ezeg, zo edaon. Effen later was Karel weerumme van zien uutjen nao de
mulder en hee haaln gelieke de boernkool uut 't hok.
"Wat doe'j dan now?", vroog Mientjen vewonderd,"kniens bunt jao gek op
boernkool?"
"Jao", zei Karel, "maor den mulder hef ezeg dat 't knien d'r neet te volle van
mag hemmen, want dan kump e an 'n dunnen".
"Och, laot ow niks wies maakn. Den mulder dech maor zo: elk blad boernkool
dat dat knien vret vekoch hee weer minder korrels, da'j dat nog neet deur
hebt".

Zo ziej maor, an de Hoge straote woont ok nog wel venemstige vrouwluu, net zo
goed as aans anders biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Verkiezingen Provinciale Staten op 3 maart 1999

WD-kandidaat uit Uw regio,
INA WASSINK-KERSEBOOM
(AFDELING STEENDEREN)

VVD-LIJST 'PLAATS21
" De Provincie staat minder ver van U dan U denkt.
Veel besluiten van zaken die U dagelijks aangaan,
worden in de Provincie genomen.
Het is dan ook in Uw belang dat U op woensdag 3 maart
1999 gaat stemmen.
Ik ben bereid om Uw belangen te gaan behartigen!"

I laar aandachtspunten y.ijn:

Ü Landbouw
"Er moet ruimte blijven voor ontwikkeling van

agrarische bedrijven. Dit moet bereikt worden door
vermindering van beperkende regelgeving in het
landelijk gebied."

Ü Herindeling gemeenten
"Het is belangrijk om in goed overleg te komen tot een sterke en functionele plattelandsgemeente."

Ü Economische ontwikkeling
"Investeren in goed bereikbare industriegebieden en andere werklokaties. Dit biedt ook de beste

uitgangspositie voor een gezond midden- en kleinbedrijf."

O Vervoer
"Een modern, collectief openbaar vervoer is en blijft gewenst."

U Gezondheidszorg
"Er moet aandacht zijn voor een goede ondersteuning van patiënten, klanten en consumenten in de

regioplatforms in de gezondheidszorg."

Ü Noordtak Betuwelijn
" Wat technisch kan, moet maatschappelijk aanvaardbaar worden gemaakt en dat is de taak van de politiek;

lokaal, provinciaal en landelijk!!!"

STEM DAAROM VVD, STEM OP INA WASSINK-KERSEBOOM, VVD-LIJST PLAATS 21

EEN GOEDE INVESTERING IN GELDERLAND.

Een échte
langlaufer

o CjjJ

5 gepaneerde
schnitzels

235 kip kerry salade,
100 gr.

boswachterstas,
100 gr.

katenspek,
100 gr.

Casselerrib,
100 gr.

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

129 Bacon, gebakken of
gekookt heerlijk bij A98
destampot, 100 gr. w

189 PereNobert,
100 gr.

98

Over 14 dagen

DONDERDAG
11 MAART

hebben wij het hak- en
breekwerk klaar en kunnen
wij u weer van dienst zijn.

Nadere berichten volgen
(hou Contact in de gaten)

Joop
IX>rpsstraat 1 1 • Vorden • Tclcftxm (OS75) 55 13 73

HEKEL
AAN PEKEL?

Kom dan uw auto wassen
in onze

overdekte wasserette

AUTOBEMUf

Groot
Jebbink

Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

OIO In ons team komt een plaats vrij OIO
\A m voor een nieuwe \A m

medewerker(ster)
Jongelui die interesse hebben opgeleid te wor-

den tot verkoper(ster),
worden verzocht te reageren.

Ook deelnemers(sters) aan het leerlingwezen
zijn van harte welkom.

Albert Heijn

oh
Raadhuisstraat 36, 7255 BN

Hengelo (Gld.) / Tel. (0575) 46 12 05
t.a.v. Heico Ch

'Omdat het verser is'
Zirtpüansaweg IA - Tatetoon (0575) 5518 85

heer l i j k zoete

VERSE ANANAS
per stuk 398

AARDBEIEN 9g8
bakje. 250 gram £,

BROCCOLI
2 stuks

origineel zwttsers

KAASFONDUE
per pak 895

ambachtelijk bereid

THEO VAN WOERKOM
- CONFITURE
per weckpot 7?5

diverse soorten

CAMPBELLS SOEPEN
blikje, vanaf

2J9

Trwtihg

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

handels-afzetwerkgebied van
Urtica-de Vtjfsprong
therapeutische leef-werkgemeen-
schap en biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
beheert een winkel in natuur-
voedingsartikelen en staat op de
vrijdagmarkt te Vorden.

Als extra service is er een bezorg-
dienst op dinsdagmiddag. Wij bezorgen op dinsdagmiddag.
Ook verzorgen niij dan groenten- en Ook voor fruit en zuivel a f2,50 per bestelling in
fruttabonnementen. i/orden, Warnsveld en Hengelo (afd.)
$e! voor inlichtingen en een
assoriimentslijst
telefoon/fax (0575)554202
Of telefoon (0575) 55 30 36
fax (0575) 55 40 4£ Openingstijden di./do./za. van 00.00 - 12.30 uur



2e week

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden

Arïël Futur off color
per pak
a 3 kilo
van 30,99,
voor

TXJ^ M-ZA.

Fijne snijworst
per 150 gr.
van 2,99

voor

Apfelkorn
per liter
van 21,50
voor

Muffins
12 stuks in
magnetronschaal
van 6,98
voor

IYIacaroni-pakk<
per 400 gr

Jongt
komijnekaas
per 500 gram

ws/an 7,75
voor

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEb.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Verkeersschool Voskamp is met spoed op zoek naar een
RIJ-INSTRUCTEUR m/V, voor 40 uur per week.

Wij vragen:
Enthousiaste medewerker die

inhoud weet te geven aan de
termen vakkennis, kwaliteit en

verantwoordelijkheid. Bent u in het
bezit van alle benodigde instructeurs-

bewijzen of studerend hiervoor, dan nodigen
wij u graag uit contact met ons op te nemen.

Wij bieden:
Goede ontplooiingsmogelijkheden, een bij de functie passende
salariëring en een prettige werksfeer. Naast de zorg voor gunstige
arbeidsomstandigheden investeert Verkeersschool Voskamp
structureel in de kwaliteit van de dienstverlening.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Verkeersschool Voskamp. Spittaalstraat 9. 7204 EA Zutphen.
T.a.v. M. Voskamp of via e-mail: infoOverkeersschoolvoskamp.nl

o V E R K E E R S S C H O O L

0575 - 54 30 44
Meer info op internet: www. verkeersschoolvoskamp.nl

Laren - Lochem • Vorden Iffl

Runderriblappen
bij aankoop van
minimaal 1 kilo
per kilo
van 18,90
voor

Appelkruimel-
vlaai
per vlaai
van 7,98
voor

Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 24 februari t/m zaterdag

27 februari 1999

Gedrags- &

BA

Zaterdag 6 maart 1999 om 15.00 uur
starten wij weer met de nieuwe

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen Hans Lichtenberg.
Tel. 0575 - 462 042 ('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

Ook het adres voor jachthondentraining

Carnavalsvereniging x^s ,-%<

'De Deurdreajers'
Uitslag verloting
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs

10e prijs
11e prijs

Prijzen af

magnetron
stofzuiger
micro stereo-set
keukenmachine
gereed schapkist
cHruspers
waterkoker
fonduepan
broodrooster
krtchenclub
6 blikken erwtensoep

te halen bij videotheek

f^m
£ÜrL5>
lot nr. 1047
lot nr. 1317
lot nr. 174O
lot nr. 2243
lot nr. 0710
lot nr. 2O55
lot nr. 1009
lot nr. 2005
lot nr. 2O44
lot nr. 2019
lot nr. 2105

Castte, Burg.
Galleestraat 44, 7251 EC Vorden, tel. (0575) 55 36 40

Ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem"
en "Halle-Wolfersveen"
(voor het stroomgebied Halsche Vloed)

Informatieve inloopdag over natuur, landschap en
verdrogingsbestrijding op dinsdag 2 maart 1999.
Betreft planuitwerkingen:
- dorpsbos in de omgeving van de Langenberg gem.

Zei hem;
dorpsbos aansluitend aan de Bleek gem. Hengelo
(Gld.);
natuurtechnische inrichting van de
Halsche/Heidenhoekse Vloed en de Grote Beek
(vanaf Heidenhoekse Vloed tot aan de gemeentegrens
met Steenderen) en delen van de bovenloop van de
Hengelose Beek. Deze aanpassing wordt mede uitge-
voerd voor de bestrijding van de verdroging van land-
bouw en natuur.
algemene informatie over de invulling van landschap-
pelijke elementen en erfbeplantingen.

Plaats: dorpshuis "De Horst" Sint Janstraat 6
Keijenborg
Tijd: doorlopend van 14.00 tot 21.00 uur
Met betrekking tot de verdrogingbestrijding is over de
gevolgen voor landbouw en natuur en studie gemaakt
door het Waterschap Rijn en IJssel. Toelichting over
deze kaarten en de hierbij te verwachten resultaten wordt
gegeven op een tweetal momenten en wel om ± 14.30
uur en om ± 20.00 uur.

Deskundigen op het gebied van landschappelijke vorm-
geving, natuurtechnische inrichtingen en de waterbeheer-
sing zijn doorlopend aanwezig om u te woord te staan en
te informeren. Ideeën voor verbetering zijn natuurlijk
van harte welkom. Zie verder persbericht.

De Landinrichtingscommissies voor de
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem en de
ruilverkaveling Halle-Wolfersveen

dienst landelijkgebied

voor ontwikkeling en beheer



SCHOENMODE
Hoetink

schoenbedrijven Spittaalstraat 42
Hoetink

Zutphen

Wegens verbouwing van ons magazijn
gaan wij opruiming houden.
Binnen 7 dagen moet ons magazijn leeg
Let op! De laatste
leren dameslaarzen f 29,- f 79,-
Ortho steunschoenen f 79,-
Van Hulst modellen f 89,-
Restanten dames schoenen f 29,-
Kinderschoenen OP=OP f 49,-
Heren gekleede schoenen f 49,-
Lommer herenschoenen ja ja f149,-
Hoge werkschoenen stalen neuzen
kruip zool U leest het goed f 89,-
Dames molliëres OPs=OP
met steun en losse steun f 79,-

Dames pantoffels Heren pantoffels alles
moet weg

Wees prijsbewust Let op dit adres

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Geopend vanaf 3 maart

PP AITIQUES
Jlome Jjecoration

Maandag
Gesloten

Dinsdag
Gesloten

Woensdag
10.00 - 18.00 uur

Donderdag
10.00 - 18.00 uur

Vrijdag
9.00 - 21.00 uur

Zaterdag
9.00 - 17.00 uur

Kerkstraat 9, 7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 5^ °7

Spoelt u maar
Het nieuwe spoelplaatssysteem

in slechts l werkdag
gebruiksklaar geplaatst!

CLEAN-DECK systeem

voldoet aan alle overheidscisen

• altijd uitneembaar en verplaatsbaar

• in lengte eindeloos uit te breiden

• geen vergunning vereist (bestrating)

• volledig vloeistof dicht

• eenvoudig te reinigen

• ruime afvoervoorzieningen

• berekend op aslast tot 20 ton

• de prefab speelplaats kan eenvoudig in bestaande

bestrating geplaatst worden.

Voor meer informatie:

• l Af Alt IS* Tel- (0495) 59 38 45.
C> ¥a\ (0495) 59 40 34.

Dealer voor Noord en Oost

Bouwbedrijf Hamer bv
Ruurlo • Tel. (0573) 45 1363

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van vrijdag 26 februari 1999, gedurende zes
weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage liggen de door gedeputeerde staten van Gelderland
gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplannen:
A. " Bedrijventerrein Workvold Oost".

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot uitbrei-
ding van bedrijventerrein Werkveld aan de oostzijde van
de Kerkhoflaan, in de hoek Kerkhoflaan/lndustrieweg/
Ruurloseweg.

B. " Buitengebied, Lankhorsterstraat 16"
Dit plan biedt de mogelijkheid een loonmechanisatiebe-
drijf vanuit de kern Wichmond te verplaatsen naar een
gedeelte van het perceel Lankhorsterstraat 16, ten oos-
ten van de huidige woning.

C. " Buitengebied, Wildenborchseweg 19"
Dit plan heeft betrekking op het agrarisch bedrijf
Wildenborchseweg 19 en beoogt de planologische basis
te leggen voor de uitbreiding van het 'kleinschalig kam-
peren' op dit perceel met een zogenaamde 'bed and
breakfast'-mogelijkheid voor passanten in een gedeelte
van de bedrijfsgebouwen. Die ruimte zal tevens worden
gebruikt als recreatieruimte voor de gasten. Het plan
speelt in op de 'kansen' die de gebiedsvisie voor het
waardevol cultuurlandschap 'de Graafschap' biedt.

Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan:
A. Plan Bedrijventerrein Werkveld-Oost:

de mogelijkheid tot vestiging van zogenaamde categorie
3-bedrijven binnen een zone van 50 meter van de
woning Ruurloseweg 47A;
artikel 3.5.1. van de voorschriften (vrijstellingsmogelijk-
heid voor andere bedrijven dan genoemd in de catego-
rielijst).

B. Ran Buitengebied, Lankhorsterstraat 16:
- de bestemming 'Bijzondere agrarische bedrijven (klasse

A).

C. Plan Buitengebied, Wildenborchseweg 19:
- artikel 3.5 van de voorschriften (Wijzigingsbevoegdheid

om onder voorwaarden de.gelden de bestemming te wij-
zigen in één recreatieve bestemming).

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde
staten te wenden kan tegen de goedkeuring, gedurende de
termijn van ter-inzage-legging beroep instellen. Een ieder
die bezwaar heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van
goedkeuring kan daartegen ook binnen de termijn beroep
instellen. U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn,
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot
goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de ter-
mijn van ter-inzage-legging, tenzij om voorlopige voorzie-
ning is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in werking tot-
dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vorden, 23 februari 1999.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Vanaf maandag 1 maart t/m
4 maart is het café restaurant

van De Herberg gesloten
i.v.m. renovatie

bodega

is 1 t/m 3 maart vanaf 10 uur
geopend de keuken is vanaf

12.00 uur geopend
(beperkte kaart)

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

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



Getrouwd Kranenburgse jeugd
dankt voor fietspad

Donderdag 11 februari is 'het liefste ju ffie'van Vorden getrouwd i^^haar Eddy Kem-
perman op het gemeentehuis van Zutphen. Alle kinderen van groept van school 'Het
Hoge' in Vorden en hun ouders waren door het bruidspaar uitgenodigd. Voor zowel
het bruidspaar als de kinderen was het een onvergetelijke dag.

Potgrondaktie
Welkoop Vorden en de Scouting Groep
David G. Alford in Vorden houden deze
week voor de vijfde keer een potgrond-
aktie. Afgelopen maandag gingen de
scouts van Vordense afdeling op pad om
iedereen in het dorp te voorzien van een
bestelformulier. Deze formulieren wor-
den zaterdag 27 februari weer opge-
haald. Op zaterdag 13 maart komen de
, scouts weer in aktie. Zij zullen dan - ge-
holpen door een aantal ouders - de be-
stelde goederen bij u thuis afleveren.
Door middel van deze aktie hoopt de
groep extra inkomsten voor de groepskas
te verwerven.

De inspanningen van de welpen, verken-
ners, de leiding en de ouders zijn nodig
om de plannen van de groep te realise-
ren. Zo bestaat er onder meer een plan
voor de bouw van een nieuw groepshuis.

«Daarnaast is er natuurlijk altijd geld no-
dig om bijvoorbeeld kampeerspullen aan
te schaffen.
De potgrondaktie wordt gecoördineerd
door mevrouw Brinkman, tel. 55 30 67.
Wie geen bestelformulier heeft ontvan-
gen of waar het formulier niet wordt op-
gehaald omdat u bijvoorbeeld zaterdag
niet thuis bent, kan met haar telefonisch
contact opnemen. Ook is het mogelijk
bestelformulieren op te halen of in te le-
veren bij Welkoop Vorden.

^•Scouting David G. Alford bestaat thans
zo'n 52 jaar. Vele Vordenaren zijn oud-lid
van de groep. De huidige leiding zet zich
met veel enthousiasme in om de scouts
van nu een plezierige vrije tijdsbesteding
te bieden. Gezien het huidige ledental -
en de wachtlijst - is hulp altijd welkom.
Jongeren vanaf 18 jaar die zich actief wil-
len inzetten voor de Scouting kunnen
contact opnemen met groepleider B.
Turfboer, tel. (0573) 45 28 48.

Voet al
UITSLAGEN SOCII
Labor 1-Socii l 1-3, Socii 3-Baakse Boys 2
1-3, SHE 4-Socii 4 IA, Brummen 6-Socii 5-
40.

PROGRAMMA
Socü 1-DEO l, Socii 2-Erix 2, Varssel 5-So-
cii 4, Socü 6-Oeken 6, Socii F-WHCZ F, So-
cii E-Warnsveldse Boys E, Be Ojuick D-So-
ciiD.

INGEZONDEN MEDEDELING
H U I n N VI :KANTVVOOKI>IN<, VAN m KI:I)ACTII:

Geachte Prins Theo,
Bij het lezen van uw speech, welke werd
gepubliceerd in het Contact van 16 fe-
bruari jl., bekroop me het gevoel om te
reageren. Zelf ben ik ook niet vies van
enig cynisme, echter heb ik grote moeite
met de negatieve ondertoon in uw stuk.
Dat u op uw eigen wijze een actuele ge
beurtenis, zoals de heer Geesink, tracht
te betrekken in uw speech, is uw goed
recht. Dat u echter in een adem mensen
aan elkaar 'koppelt' is, denk ik, niet de
stijl die een 'prins' voor staat.
Er zijn mensen die door hard en eerlijk
werken wat hebben opgebouwd. Dat er
mensen zijn die dat steekt, is duidelijk.
Echter ga ik ervan uit dat u zich, in uw
functie, niet laat verleiden tot zulke uit-
spraken. Dat u dit meer cynisch heeft be-
doeld is tot daar aan toe, maar iemand
dan vier of vijf keer negatief neerzetten,
is iets te veel van het goede. Geld verdie-
nen aan de asielzoekers? Door wie wer-
den de verenigingen, Beachparty, etc.
ook al weer gesponsord? Is dit de dank
voor het jarenlang investeren in de ge-
meenschap c.q. middenstand?
Maar ja, wat kan u dat schelen, als je
maar leut heb. Toch?

B. Hekkelman,
Enkweg19
7251 EV Vorden

Een fietspad van Vorden naar Ruur-
lo... tientallen jaren was het een hart-
grondige wens van vele inwoners van
Vorden en de Kranenburg. Er is dan
ook meer dan een kwarteeuw over ge-
praat, geschreven en gelobbied.
Dankzij een voortvarende procedure
van de provincie, de medewerking
van het gemeentebestuur en de aan-
wonenden is het er nu. Gedeputeerde
de Bondt van Provinciale Staten zal
het tweede en laatste deel van het
fietspad officieel in gebruik nemen
op vrijdagmiddag 26 februari.

Tot het laatst toe voelen de inwoners van
het kerkdorp Kranenburg zich betrok-
ken bij 'hun' fietspad. Want het ligt in
de bedoeling dat een groep kinderen van
de school 'de Kraanvogel' de officiële
gasten die vanaf Kasteel Ruurlo per fiets
een korte proefrit over het fietspad zul-

len maken, ergens onderweg zullen ont-
moeten. Daar zullen ze in de open lucht
op een kleurige en originele wijze laten
merken dat de inwoners van Vorden en
vooral die van de Kranenburg blij zijn
met deze fietsveilige verbinding tussen
Vorden en Ruurlo.

Als u zin hebt om deze kleine plechtig-
heid bij te wonen: vrijdagmiddag 24 fe
bruari vertrekt er vroeg in de middag
vanaf de school 'de Kraanvogel' (Eiken-
laan 22) per fiets een aantal belangstel-
lenden. De precieze tijd is aangegeven bij
de school. Ergens halverwege Ruurlo zal
dan de officiële opening plaatsvinden.
Mocht het weer zo slecht zijn dat de fiets-
tocht van de officials vanaf Kasteel Ruur-
lo niet door kan gaan dan wordt de ope-
ning verricht vlak bij het kasteel Ruurlo
waar het fietspad begint of (zo men wil)
eindigt.

Stichting Adesa
vertelt bij
Wereldwinkel
Een jaarlijks terugkomend 'overleg' bin-
nen de Wereldwinkel is het Pannenkoek-
uitje. Vrijdag 12 februari was er zo'n bij-
eenkomst. Het praktische werd met het
aangename gecombineerd. Na het nutti-
gen van al het lekkers kwam de opricht-
ster van Stichting vrienden van Adesa
een lezing verzorgen. Een en ander werd
ondersteund door dia's.
De Wereldwinkel koopt regelmatig van
Adesa kunstnijverheidsartikelen zoals
onder meer vazen, beelden, letterbakfi-
guurtjes en geborduurde kaarten. Op de-
ze avond werd duidelijk wie de mensen
zijn achter deze producten en hoe de or-
ganisatie rond deze productei^fct stand
is gekomen. Veel respect was ervoor de-
ze Nederlandse vrouw uit Wassenaar die
haar man volgde die naar Peru werd uit-
gezonden.

Lachen, als je leeft in de sloppB^vijken
van Lima, onder het bestaansminimum,

• kan dat? Wij kunnen het ons moeilijk
voorstellen. De meerderheid van de be-
volking leeft nog steeds onder het be-
staansminimum. De regering lijkt op de
goede weg maar het zal nog jaren duren
voordat een rechtvaardig levenspeil is be-
reikt. Daarom is de Stichting Adesa op-
gericht in 1986, om de allerarmsten een
kans te geven op een beter bestaan. Het
begon met onderwijs en medische ver-
zorging. De respons van de bevolking in-
spireerde om verder te gaan. Er kwam
een vakantieschool, een kinderdagver-
blijf, een sociale werkplaats om moeders
een vak te leren. Want een vak betekent
werk, en dus een inkomen! Uit solidari-
teit werd in datzelfde jaar de Stichting
Vrienden van Adesa in het leven geroe-
pen om de projecten financieel te"onder-
steunen.

Medewerkers van de Wereldwinkel wa-
ren erg geraakt door het verhaal en de
dia's die vertoond werden. Het werk van
Adesa vind voornamelijk plaats in een
deel van Peru waar een zeer vochtig kli-
maat is (zowel 's zomers als 's winters)
waardoor er veel mensen zijn met klach-
ten als astma c.q. bronchitus. Opvallend
was dat het een zeer grauwe omgeving
is, alles is van steen, geen bomen of an-
dere begroeiing. Om je hier te vestigen
om voor deze mensen op te komen is
toch heel bijzonder. U kunt de stichting
onder andere helpen door een van de
kunstnijverheidsartikelen van hen te ko-
pen, verkrijgbaar in de Wereldwinkel.

Kinderkoor op zoek
naar nieuwe leden
Kinderkoor en Musical Groep '2000'
heeft nog plek voor enthousiaste jongens
en meisjes, die van z(w)ingen en toneel-
spelen houden. De musical waarvoor nu
is gekozen heet 'Miezert Muis'. Het is een
bestaande musical, geschikt voor zowel
jongere als de wat oudere kinderen (8 tot
14 j aar).
Het verhaal van Miezert Muis speelt zich
afin het 'zwartebomenbos' met allemaal
vreemde dieren. Miezert komt toevallig
terecht in een burgemeestersverkiezing
en hoe dat afloopt...
Kinderkoor en Musical Groep '2000' is
van plan in oktober één of meerdere uit-
voeringen te geven. Tot aan de zomer
wordt er elke dinsdagavond hard ge
werkt aan het instuderen van de musi-
cal. De musicalgroep oefent in het Dorps-
centrum. De liedjes worden grotendeels
begeleid met eigen muzikanten. De mu-
sicalgroep is nog op zoek naar een gita-
rist die de kinderen wil begeleiden. Ook
muzikanten die xylofoon spelen zijn van
harte welkom. Voor meer informatie kan
men bellen met mevrouw Jongejan: tel.
(0575) 46 30 99.

Statiegeldaktie bij Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

Aktie voor kankerbestrijding
van start bij Super De Boer
Bij Super De Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys gaat deze week een aktie
van start waarvan de opbrengst be-
stemd is voor de Kankerbestrijding.
ledere klant kan in de daarvoor be-
stemde collectebus zijn statiegeld-
bonnetjes deponeren. Deze bus staat
bij de informatiebalie. Het bedrag
dat op het bonnetje staat, komt ten
goede aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding. De aktie loopt tot en met
eind oktober.

In 1999 bestaat de Nederlandse Kanker-
bestrijding 50 jaar. Om dit jubileum van

te herdenken, heeft het Koningin Wil-
helmina Fonds vele activiteiten ontwik-
keld waarin aandacht besteed wordt aan
kanker en de bestrijding daarvan. Na-
tuurlijk wil men op deze manier gelden
inzamelen ten einde de ziekte te kunnen
bestrijden. Super De Boer heeft toege-
zegd hieraan mee te werken.

De collectebus bij Super De boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuys wordt één keer in
de twee weken geleegd. Aan het eind van
elke maand zal in Weekblad Contact de
opbrengst van die maand en de tussen-
stand bekend worden gemaakt.



Jubileum-
aanbieding

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

Speciaal voor u geselecteerde
jubileumkwaliteiten

LAM l NAAT
WOONKAMERKWALITEIT
2 dessins eiken/beuken
van 45,- per m2

nu per m2 29:95

Verder hebben wij
voor u geselecteerd:

een speciale tapijt- en
gordijncollectie

jubileum-
korting

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Deze actie duurt t/m 31 maart 1999

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••C
{AFVALWATERZUIVERING MET HELOFYTENZANDFILTER J <

i

De ondercentrale Achterhoek-Liemers van de WD nodigt
u uit voor de

slotverkfezings-
bijeenkomst
met als sprekers: ^É
Henk Kamp: Asieroeleid
Hans Boxem: Plattelandsvernieuwing en

kleine kernenbeleid
Jan Mar kink: Wet Herstructurering

Varkenshouderij

Op maandag 1 maart 1999 om 20.00 uur in
zaal De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo

Namens het bestuur O.C. Achterhoek-Liemers

Toepossingen: woninoen/ogrorische bedrijven (o.o. voor hergebruik von ofvol-, melk-
spoel- en regenwater). Wüoxomp levert diverse materialen voor complete installaties,
zook septictanks, wtofaheideis, decofflteis, fofe, pompen, putten, leidingen etc. Voor
oonlegmogelijkheden of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wildkomp, al meer aan 20 jaar
spetiolisl op het gebied

van afvalwaterzuivering!

Wildkamp

BORCULO(Gld.)
tel. 0545-272795

WEHKGld.)
ti. 0314-683319

LUTÏÏNIOv.)
o s23-

'HIEO iRWI
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Zondag 28 februari:

koud-, warm- en
nagerechtenbuffet

£29,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren zgB|groepen vanaf 20 personen.

Zondag 28 maart:
Koud, warm en nagerechtenbuffet f 29,ÏQ

Hotel Café Restaurant

'Meïlink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

i a l e
e l e n

Sfeervolle eigentijdse koloniale meubelen ademen een
speciale sfeer uit. Deze en andere nieuwe trends voor
sfeervol wonen presenteren wij u in een gezellige
ambiance. Grenzen in trends en design worden verlegd
voor een jarenlange tevredenheid. Wij bieden u de meest
complete collectie, op het gebied van meubelen,
slaapcomfort. raamdecoratie en vloerbekleding
tot in detail. Woonaccessoires passend bij de nieuwste
woonstijlen, vindt u in een speciaal ingerichte hoek. U
moet dus gewoon komen kijken om u aangenaam te
laten verrassen.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek

even

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

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 8 februari t/m
zondag 14 februari 1999.

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 m3

1000 m'
1200 m'
1400 m3

1600 m'
1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen
strecfver-
hfuik voor
de afgelopen
week van:

39 m
49 m
59 m
68 m3

78 m3

88 m3

98 m3

io8m3

117 m
127 m
137 m
14701
161 m
176 m
191 m
205 m
220 m
24401
269 m
293 m

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

400 m3

501 m3

604 m3

701 m3

802 m3

899 m3

i ooi m3

1104 m3

1202 m3

1303 m3

1404 m3

1502 m3

1652 m3

1803 m3

'954 m3

2102 m3

2256 m3

2505 m3

2756 m3

3004 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

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

9800- 1548

V I D E O T H E E K

V O R D E N
Burg. Galleestraat 44, tel. 55 36 40

Vanaf heden kunt u

uw oude lid-
maatschaps-

pasje inleveren
en een nieuwe

ontvangen tot en
met 3O april a.s.
In verband met ons 10-jarig
bestaan op 1 mei a.s. dingt
u dan met uw oude pasje
mee naar een prachtige

prijs!

Tot ziens in de videotheek
Jan en Lieneke

Visscher

TrefPunt
Graafschap- West

gratis
eigen homepage

op Internet
Informatie bij uw

Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Wie gaat er
mee naar de

HUISHOUDBEURS
9-4 t/m 18-4

9 MAANDEN-
BEURS

14-4 t/m 18-4

Vertrek:
8.00 uur Ruurlo

8.15 uur Vordert en
8.30 uur Zutphen

Info

H AVI Reizen J. L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34



een boek over Vorden
in het jaar 1999

Inleveren enquête nog mogeli\k\
De termijn voor het inzenden van de enquête-
formulieren is verlengd tot 10 maart a.s. Als u
dus nog een formulier wilt invullen: het is moge-
lijk. Hoe meer inzendingen we ontvangen hoe
beter kan worden vastgesteld hoe we als inwo-
ners van Vorden op de grens van twee eeuwen
wonen en werken, hoe we denken over allerlei
zaken als het verkeer en het culturele leven, hoe
we ons verplaatsen en feesten vieren. U kunt
het ingevulde formulier dus nog tot 10 maart a.s.
inleveren in de Openbare bibliotheek.

en waar blijven de bijdragen?
Hoeveel creatieve mensen wonen er in
Vorden die schilderen of tekenen, fotogra-
feren of schrijven? De redactie van 'Vorden
'99' wil graag in contact komen met ieder
die een bijdrage kan leveren voor het boek
'Vorden '99'. We zoeken foto's van Vorden
zoals het nu is of andere bijdragen die een
beeld geven van onze gemeente in het jaar
1999. Ook gedichten en korte verhalen of
hartekreten zijn zeer welkom. Dan wordt-
'Vorden '99' een uniek boek, een 'foto' van
ons dorp op de grens van twee eeuwen.
Ieder die materiaal levert ontvangt het na
gebruik weer retour. U kunt materaal voor
'Vorden '99' voorlopig nog tot eind maart
inleveren bij de Openbare Bibliotheek,
Dorpsstraat 3-7251 BA Vorden.

Fusie Vorden '64 en De Duikelaar pakt goed uit

Voor de leden van de clubs
is er niet zoveel veranderd'
Voor de waterpololiefhebber in Vor-
den was het vorig jaar best wel even
slikken. In 1998 viel namelijk het
doek voor zwem- en waterpolover-
eniging Vorden '64. Reden voor het
opheffen van de dub was het teruglo-
pend aantal leden en de sluiting van
zwembad De Mettray in Eefde. Sinds

^ jaar en dag was dit het zwembad
waar de leden van Vorden '64 in de
wintermaanden trainden. De sluiting
van het zwembad in Eefde betekende
dat Vorden '64 naar een andere thuis-
haven' moest uitkijken. In de prak-
tijk bleek dit voor de vereniging niet
op te brengen. De huurprijs van
zwembaden in deze regio ligt vergele-
ken bij De Mettray twee tot driemaal
zo hoog. Vandaar dat Vorden '64 met
De Duikelaar uit Laren aan tafel ging
zitten. Dit laatste resulteerde in een

.+ fusie. De nieuwe naam van de vereni-
ging is 'VOiLA'.

De waterpoloverenigingen uit Vorden en
Laren zijn geen onbekende voor elkaar.
Enkele jaren geleden besloten Vorden '64
en De Duikelaar al een startgemeen-
schap te vormen. Dat was in een periode
dat beide verenigingen te weinig jeugd-
leden hadden om een team voor de com-
petitie te vormen. Waterpolovereniging

VOiLA komt op dit moment met twee da-
mes- en drie herenteams uit in de com-
petitie. Het eerste herenteam promoveer-
de vorig jaar - toenhet nog een startge
meenschap was - ̂ fc de kring naar het
district en draait nu in de middenmoot
mee. Het eerste damesteam staat boven-
aan in de competitie.

Volgens secretaris Jjfenriët Dadema is er
voor de leden van^P twee clubs niet zo
heel veel veranderd ten opzichte van vo-
rig jaar. "Op bestuurlijk niveau is er al-
leen wel een hoop veranderd. Het vereis-
te nogal wat bureaucratische rompslomp
in de richting van de Koninklijke Neder-
landse Zwem Bond. Verder moetje nieu-
we afspraken maken met de gemeente
over subsidies en met het bestuur van
het zwembad over de trainingsuren. En
dat is allemaal gelukt", aldus Henriet
Dadema.
De nieuwe naam VOiLA' is een verhaal
op zich. VO en LA staan natuurlijk voor
Laren en Vorden. Eén van de leden, Karin
Rouwenhorst, kwam op het idee om daar
een i tussen te zetten. In het logo wordt
die letter weergegeven door de arm van
een waterpoloër met een bal: waterpolo
als bindend element tussen Laren en Vor-
den. Bovendien is de clubnaam symbo-
lisch voor de fusie.

Dames VOiLA-Berkelduikers 8-1
Op zondag 21 februari speelde het eerste damesteam van VOiLA in zwembad De
Beemd in Lochem tegen de dames van de Berkelduikers. De Berkelduikers traden
met 13 vrouwen aan terwijl VOiLA maar over het minimale van zeven speelsters be
schikte. Doordat er in deze regio te weinig damesteams zijn, was dit al de derde
keer dat beide verenigingen elkaar tegen kwamen in de competitie. Ondanks het
feit dat ze geen enkele wisselspelers hadden, ging VOiLA er lekker tegen aan. Bin-
nen de minuut was het eerste doelpunt al een feit: 1-0 door Dinanca Hietbrink. In
deze periode scoorde ze nog tweemaal, waarvan één met een bijzonder fraaie om-
haalbal vanaf de achtermuur.
In de tweede periode werden vier punten gescoord, waarvan één door de Berkel-
duikers. De doelpunten van VOiLA werden gescoord door Dinanca Hietbrink (1) en
Karin Rouwenhorst (2). In de laatste periode brak VOiLA nog twee maal door de ach-
terhoede van de Berkelduikers. Karin Rouwenhorst was verantwoordelijk voor bei-
de doelputnen en bracht de eindstand op 8-1. De dames van VOiLA staan na 12 wed-
strijden nog steeds ongeslagen aan kop.

Voetbal
VAASSEN - VORDEN 3-1
Vorden stond afgelopen zondag de zware
uitwedstrijd tegen Vaassen te wachten.
Vaassen heeft een technisch zeer vaardig
team en gaat hoog eindigen in de compe-
titie van de klasse 4G.
Vorden daarentegen staat in de onderste
regionen en zal de mouwen nog flink
moeten opstropen voor klassebehoud.
Vorden begon met Rob EnzÉÉkk als mid-
mid en René Nijenhuis als vleugelverde-
diger. Vaassen dicteerde vanaf het begin
het spel en bouwde zeer zorgvuldig de
aanvallen op.
De snelle linkerspits kwarn^l in de eer-
ste minuten, door mistaste^Pde achter-
hoede, enkele malen oog in oog te staan
met doelman Besselink. Het wachten
was dan ook op de eerste goal van
Vaassen. Een dieptepass op de linkerspits
betekende 1-0, want hij lepelde de bal
over doelman Besselink. Met mooi com-
binatievoetbal zette Vaassen Vorden op
de eigen helft vast.
Toch kwam Vorden een aantal keren ge
vaarlijk voor het doel van de tegenstan-
der. De verdediging van Vaassen zat wel-
iswaar compact in elkaar, maar op snel-
heid is het te kloppen.
Mare Sueters werd met een dieptepass
bediend, maar zijn schot draaide net
langs de verkeerde kant van de paal.
De tweede helft begon met Visser voor
Hengeveld en ook het concept van
Vorden was gewijzigd. Vorden liet zich
wat meer terug zakken en probeerde
met snelle uitvallen via het middenveld
zich kansen te creëren. Schoten van
Wentink en Sueters misten op een haar
na doel.
In de 75e minuut werd Mare Sueters op
maat bediend, hij draaide weg bij zijn te
genstander en ging op de keeper af. Hij
legde de bal breed op de meegekomen
Van Ditshuizen die de bal voor het intik-
ken had: 1-1.
Een speler van Vaassen wenste meteen
met Van Ditshuizen af te rekenen en
schopte hem alsnog onderuit. Ook dit
zag scheidsrechter Scholten uit Twello
niet en de grove overtreding bleef dan
ook onbestraft, zoals meer overtredin-
gen onbestraft bleven. Oscar Olthuis ver-
ving de geblesseerde Van Ditshuizen.
De wedstrijd was het aankijken meer
dan waard met kansen over en weer. In
de 80e minuut was het weer Mare
Sueters die zich vrijspeelde en alleen op
de keeper afging. Hij legde de bal breed
op de meegekomen Visser, die echter
voor open doel faalde.
Zoals het al in zoveel wedstrijden is ge
gaan was het geluk met de tegenstander,

want in dezelfde minuut scoorde
Veldhuizen uit een corner: 2-1.
Enkele minuten voor tijd werd het zelfs
nog 3-1 uit een schermutseling voor het
doel.
Vorden speelde de tweede helft een ver-
dienstelijke wedstrijd met René Nijen-
huis als uitblinker, maar het geluk ont-
brak wederom. Indien deze opgaande
lijn kan worden vastgehouden, dan ko-
men de broodnodige punten vanzelf.

UITSLAGEN
Vorden Al - H. en K. Al 4-0; Ratti BI -
Vorden BI 3-0; Vorden Cl - de Hoven Cl 1-
5.
Vaassen l - Vorden l 3-1; Vorden 2 -
Lochem 2 1-2; Vorden 3 - Zutphen 2 5-2;
Vorden 4 - Vios B. 3 1-1; SHE 3 -Vorden 5 2-
2; Vorden 6 -AZC 6 4-1.

PROGRAMMA
Vorden Dl - Gazelle NI BI; AZC D4 -
Vorden D2; Be Ojuick El - Vorden El;
Vorden E2 - SHE El; Vorden E3 - Voorst E3;
Vorden E4 - Erica E3; Gaz. Nieuwl. E4 -
Vorden E5; Gaz. Nieuwl. F2 - Vorden Fl;
Vorden F2 - Warnsveld F4; Vorden F3 -
Gaz. Nieuwl. F3; Be Quick F4 -Vorden F4.
Vorden Al - Steenderen Al; Gazelle
Nieuwl. BI - Vorden BI; Vorden Cl - Dier.
Boys Cl.
Vorden l - Go Ahead l; Doetinchem 3 -
Vorden 2 - Witkampers 3 - Vorden 3;
Vorden 4 - Reunie 3; Ruurlo 5 - Vorden 5;
Vorden 6 - Erica 9.

UITSLAGEN RATTI
Ratti Cl - Eerbeekse Boys C2 4-2; Ratti BI -
Vorden BI 3-0; Ratti 5 - CJV 5 1-5; Ratti 4 -
Oeken 5 1-5; Ratti 4 - Oeken 5 2-0; Oeken
4 - Ratti 3 4-6; W. Boys 5 - Ratti 2 4-4;
Fortuna W. - Ratti 3-1.

PROGRAMMA
Ratti5-WHCZ6.
Ratti BI - Oeken BI; Ratti Cl - SWBV Cl.
Ratti l - Erix 1; Pax 8 - Ratti 2; Worth
Rheden 4 - Ratti 3; Dames l - Rietmolen 1.

Met

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA



ken
worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
• Comfortabel -

Bent u de juiste persoon
die we zoeken?
VOOR ONZE VESTIGING IN HENGELO GLD. ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR DE VOLGENDE PERSOON:

Vertegenwoordiger
Bouwmaterialen m/v

BOUWCENTER HCI-UBI

BV IS EEN DYNAMISCHE

HANDELSONDERNEMING

DIE ZICH HOOFD-

ZAKELIJK BEZIG HOUDT

MET TOELEVERING VAN

PRODUCTEN AAN DE

BOUWSECTOR.

DE VOORNAAMSTE

PRODUCTGROEPEN ZIJN:

BOUWMATERIALEN.

KEUKENS, TEGELS,

SANITAIR, SIERBESTRA-

TING, GEREEDSCHAPPEN

EN IJZERWAREN.

ONZE KLANTENKRING

OMVAT DE AANNEMERS,

ARCHITECTEN, OVERHE-

DEN EN PARTICULIEREN.

V.O.F, klompenfabrlek

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service
en messcherpe prijzen

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle
dagen open en ook 's avonds uw leverancier voor
alle soorten en merken

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen
• laarzen
• werkschoenen
• werkkleding + pantoffels

't Past als bast, eigen fabricage

Goede kwaliteit tegen
ongelooflijke lage prijzen

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

Wij verwachten het volgende van u:
- aantoonbare verkoopervaring

- beschikt over een grote onderhandelingsvaardigheid en een klantgerichte instelling
- de contacten met bestaande relaties kunnen onderhouden

- het vermogen om het klantenbestand uit te breiden

- goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken

- minimaal een opleiding MTS-bouw of gelijkwaardig

Indien u zich herkent in deze functie bieden wij u een uitdagende en zelfstandige functie.

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden worden in overeenstemming met de functie en
het niveau bepaald.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV richten aan: BouwCenter HCI-UBI B.V.,

T.a.v. afd. Personeelzaken, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo GId. Voor eventuele nadere inlichtingen

kunt u contact opnemen met de heer H.G.S. Schepers, telefoon: (0575) 46 81 81 ('s avonds na
18.00 uur, telefoon: (0575) 46 11 76).

BouwCenterSHCI-UBI
REUMA

PATIËNTEN
SERVICE

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Een ini t iat ief van
de Reumapatiëntenbond

BRUIDSBEURS
ZONDAG 28 FEBRUARI 1999
Café-Restaurant-Zalencentrum

"DE NIEUWE AANLEG"
Scheggertdijk 10, Almen

De show wordt verzorgd door Visage Apeldoorn,

^MIDDEN IN HET HART VAN VORDENyN

LflcHcrhcrg"!

Zaterdag 20 maart

m.m.v.

Vrijdag 27 maart

m.m.v.

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

Q SELECT
zaal open 20.30 uur. Kaarten in voorverkoop

'CAZ'
zaal open 20.30 uur. Kaarten in voorverkoop

Beurs open: 12.00 uur

Aanvang bruidsshow; 13*30 uur

Kaarten: ƒ 10,- incl. kop koffie

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

Flair Haarmode - Eefde - Tel. 0575-519513
Bakkerij Klaassen -Almen - Tel. 0575-4312
Video Albert Bakker - Ruurio - Tel, 0573-453
California Car Rental - Etten - Tel, 0315-342
Bruidssalon Mulco - Zutphen -Tel. 0575-51
Edelsmid Anton Sikkes - Lochem - Tel. 057
Drukkerij Doevendans B.V. - Eefde - Tél̂  05
Fotografie Hans Makkink - Lochem - Tel.
Lingerie Dekker Lindessa - Zutphen -
Bloemenatelier Han Fokkink - Loche
Schoonheidssalon "Harma" - Zutp
Reisburo Rabobank Berkel-
Mannenmode Welvering - Apel
Exclusieve dameskleding
Verzekeringen/Hypothek
Café-Restaurant-Zale

Reserveren bij de

Te

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

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

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

de te&te

10% extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Herenteen & Bargeman v.o.f.

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

(0575)5511 53
Fax (0575) 55 69 09

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



GELEDEN

Hendrik keek vaak
over de heg in Linde

Vader kwam 's morgens vroeg thuis van
het melken van de koeien in de weide.
Mina moet onder de bolle, zei hij en
keek moeder aan. Maar die heette geen
Mina en bleef er dus zogezegd koud on-
der.
Vader zei het nog een keer: Mina moet
onder de bolle, maar ik heb nou geen
tijd. Ik moet naar baron Van der Borch
paden schoffelen in het Vordense bos.
Zou de jongen het kunnen? vroeg vader.
Het is een kind van amper zeven jaar,
zei moeder en zou hij Mina kunnen be
dwingen?
Och, zei vader, het beest is heel gedwee.
De jongen stond er bij en wilde graag.
Een mooi karweitje. Het moest nog voor
schooltijd gebeuren, tussen zeven uur
en half negen. Om negen uur begond de
school op Het Hoge.
De beslissing viel: het moest direct
maar. De jongen ging mee naar de wei-
de, kreeg een knuppel om als het nodig
was de koe in bedwang te houden tij-

dens de gang naar de stier bij een boer
aan de Lindeseweg.
Eerst even iets informatie voor jonge le-
zers. Er was eens een tijd - zo'n vijftig,
zestig jaar geleden en nog eerder - dat
een stier 'het zelf deed' als er iets moest
worden gedaan ter vermeerdering van
het koeienbestand en de melkgift. Na
verloop van tijd in de jaren vijftig en la-
ter was kunstmatige inseminatie uitge-
vonden en nam een man van de vereni-
ging voor kunstmatige inseminatie het
werk van de bolle over. Omdat hij op
een motorfiets reed, werd hij een mo-
torbolle genoemd.
De meeste koeien hadden toen geen
nam. Boeren met weinig koeien hadden
het over de rooie, de zwarte, de vlekkeri-
ge en zo. Of de koeien hadden gewone
Achterhoekse namen en een koe met
een grote uier werd bijvoorbeeld naar
een buurvrouw genoemd.
Nu gaat het verhaal van toen, meer dan
een halve eeuw geleden, verder. De jon-

gen liep met de koe door de berm van
de Lindeseweg, richting de bolle. De bol-
lenboer had twee stieren, Grote
Hendrik en Kleine Hendrik. Grote
Hendrik was een beroemde verwekker
in koeienland. Kleine Hendrik was een
aankomende kracht zogezegd. Als Grote
Hendrik het 'deed' vroeg de boer daar
een gulden voor. als Kleine Hendrik
voor het karwei van stal werd gehaald,
kon met drie kwartjes worden volstaan.
De bollenboer vond dat Mina in aan-
merking kwam voor een ontmoeting
met Grote Hendrik. Nu kwam het vaker
voor dat kleine jongens een koe 'ter dek-
king aanvoerden'. Daarom was er een
regeling voor die verband hield met de
sexuele voorlichting aan de jeugd. De
jongen was nauwelijks zeven jaar en
daarom zei de boer: Geef mij de koe
maar mee en blijf wachten achter de
dikke eik. Je hoeft niet te kijken. De boer
bond Mina met een touw vast aan een
paal vlak voor een heg en haalde Grote

Hendrik uit de stal. Een dochter van de
boer - ook zeven jaar - kwam naar bui-
ten en ging achter de dikke boom staan.
Je moet niet kijken, zei ze, dat heeft va-
der liever niet. Ze keken dus niet en
praatten met elkaar over de sommen
uit de tweede klas. Maar de jongen kon
het niet laten en keek toch heel even
van achter de dikke boom. De bolle zit
boven op Mina, zei hij tegen het klasge-
nootje. Dat doet Grote Hendrik altijd,
zei het meisje.
Dan kan hij mooi over de heg kijken, zei
de jongen, die nu alles dacht te begrij-
pen. Daarna ging Grote Hendrik na vol-
tooide arbeid weer naar de stal en Mina
werd aan een touw naar de weide ge-
leid. Later op school vroeg de jongen
aan het klasgenootje: "Doet de bolle dat
altijd zo?" Ja, zei ze, Grote Hendrik is
vreselijk nieuwsgierig, altijd wil hij over
de heg kijken.

GJ. BREUKER

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 20 februari waren de Gelderse
kampioenschappen springen voor po-
nies in Lochem Cynthia Kornegoor met
Tosca behaalde hier een vierde prijs.
Zaterdag 13 februari was er in Brummen
een dressuurwedstrijd voor ponies, hier
werden de volgende prijzen behaald. Een
tweede prijs voor Fredrieke Gotink met
Lady met 158 punten in de klasse L. Een
derde prijs voor Elodie Stokman met
Aifhia met 162 punten in de klasse L. Een
vijfde prijs met Leonie Pol met Starlicht
met 158 punten klasse B.
Er was ook nog een springwedstrijd voor
paarden in Lochem hier behaalde
Herman Maalderink met Karoleza be
haalde hier tweemaal een eerste prijs in
het klassiek en progressief parcours.
Wim Lenselink met Maaster behaalde
een tweede prijs in het progressief par-
cours in de klasse B.
Inge Regelink met Kirone behaalde een
zevende prijs bij het klassiek springen
klasse L'.

Zaterdag 20 februari was er een dressuur
wedstrijd voor paarden in Haaksbergen,
hier behaalde Irene Regelink met Lea
een derde prijs met 171 punten in de
klasse L.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 15 februari 1999
Groep A: 1. Wyers / Thalen 61,5%; 2. van
Burk / Bergman 58,9%; 3. echtp. Hoftyzer
58,3%. A
Groep B: 1. VreernW / Beek 69,2%; 2.
Arnold / Warnaar 63,9%; 3. Lagendyk /
van Schieveen 60,8%.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van wo^fcdag 17 februari
1999
Groep A: 1. hr. / mv. Polstra 56.7% - v. Burk
/ v.d. List 56.7%; 2. v.d. Berg / Duinkerken
56.1%: 3. Kamp /Visser 55.1%; 4. Mouwen
/Bergman 55.1%.

FEBRUARI

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

24 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

24 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
24 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
26 ANBO bijeenkomst voor leden + ove

rige belangstellenden in Dorps-
centrum dialezing door Vereniging
voor Natuur en Milieu-educatie

28 'Vorden zingt' in de Dormkerk

MAART
Iedere dag:

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

1 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
2 Bejaardensoos Kranenburg Jan de

Boer
3 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
3 Welfare Handwerkmiddag Wehme

(Kraamverkoop)
3 HVG Linde Trudy Tolkamp
3 HVG Wichmond Ouderenmiddag
3 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
8 Damesclub Medler mevr. Greutink
9 SWOV Voorlichting valpreventie in

Dorpscentrum
10 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
10 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink

10 HVG dorp Vorden Excursie
cactuskwekerij Ruurlo

15 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
16 Bejaardensoos Kranenburg
16 SWOV Seniorenrijtest
17 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
17 Welfare Handwerkmiddag Wehme
17 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOB, Paasmiddag
18 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
18 HVG Wildenborch, Paasviering
20 St. Vriendenkring KI. Axen Thema-

middag
22 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
22 Damesclub Medler Jansje

Ruiterkamp
23 NCVB Vorden, Paasavond
24 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
24 N.B.V. PI. Vrouwen
24 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie van-

uit de Fakkel
24 HVG Wichmond, Paasliturgie
25 HVG Linde, Ringavond in Laren
25 HVG dorp Vorden, Voorjaars-

vergadering in Laren
29 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
30 Bejaardensoos Kranenburg,

Passiemiddag

Folkloristisch Festival
In het laatste weekend van juni, vrij-
dag 25 tot en met zondag 27 juni,
wordt er een groots internationaal
folkloristisch dansfestival gehouden
in de manege "De Heksenlaak" in
Barchem.

Maar liefst tien dansgroepen uit verschil-
lende Europese landen zullen optredens
verzorgen. De organisatie van het

* "Eurofestival '99" is in handen van Smos
as Walear uit Laren, 't Overschotje uit
Lochem, De Knupduukskes uit Vorden,
Wiej Schotst Vedan uit Barchem en de
Achterhookse Folkloredansers uit
Ruurlo. Op vrijdag- en zaterdagavond tre-
den alle groepen eenmaal op. Op zon-
dagmiddag staat er een groots cultureel,
folkloristisch gebeuren op het program-
ma met optredens op drie podia en een
veelheid van demonstraties, oude am-
bachten, harmonicamuziek, kinderspe

len en een braderieachtige markt.
Een festival organiseren brengt veel werk
met zich mee waaraan ook een finan-
cieel risico verbonden is. Daarom hebben
de vijf Achterhoekse dansgroepen uit de
regio driejaar geleden het initiatief ge-
nomen om in het laatste jaar van deze
eeuw een groots festival te gaan houden.
In Euroland kennis te maken met andere
gebruiken en culturen, contacten te leg-
gen, de Achterhoekse dansers en onze
streek te presenteren en samen feest te
maken. Voor de bevolking, het publiek is
dit een unieke kans om zoveel mogelijk
verschillende groepen te zien dansen in
hun prachtige, traditionele kledij.
Vertegenwoordigd op het festival zijn de
volgende landen: Zwitserland, Honga-
rije, Tsjechië, Slovenië, Kroatië, Duits-
land, Schotland, Frankrijk, Spanje en
Noorwegen. De dansers worden in gast-
gezinnen ondergebracht, twee groepen

per plaats. Er is gekozen voor deze vorm
om juist veel meer contacten te leggen
en natuurlijk ook om financiële rede
nen. De dansgroepen houden in mei een
verloting ten bate van de organisatiekos-
ten.
De gasten zijn al voor donderdagavond
uitgenodigd. De organisatie heeft, in sa-
menwerking met de VW, voor vrijdag
een excursie georganiseerd. De excursie
staat in het teken van de Hanzesteden,
daarom worden Zutphen en Deventer be
zocht. Op vrijdagavond vindt de officiële
opening plaats in de manege; er zijn vol-
doende zitplaatsen voor genodigden en
voor het publiek. De manege wordt inge-
richt met meer dan duizend zitplaatsen.
De optredens kunnen ook vanaf een tri-
bune gevolgd worden. Op zaterdag tre-
den alle dansgroepen op in verzorgings-
huizen in de hele regio. Ook zal in een
nabij winkelcentrum nog even gedanst

worden. Zaterdagavond is er na het festi-
val een groot bal. Naast een orkest zullen
ook de muzikanten van de verschillende
groepen meespelen om er een pracht
feest te maken. Op zondagmorgen is er
in de manege een oecumenische kerk-
dienst. Ook hier zullen de gasten in kle-
derdracht aanwezig zijn. 's Middags zijn
er optredens op drie podia, oude am-
bachten, braderieachtige markt, demon-
straties, kinderspelen, harmonicamu-
ziek. Dit alles vindt plaats op een afgeslo-
ten terrein, 's Avonds wordt het festival
afgesloten met "Het bal des Nations",
een besloten feestavond met gasten, gast-
gezinnen, sponsors en genodigden. Op
maandagmorgen vertrekken de groepen
weer naar huis.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met de heer Ap Bielderman,
Roosdom 4 in Laren, telefoon (0573) 40
21 51 of (026) 44 60 160.



Uitslagen PKV op shows BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

PKVD DIEPENHEIM
Watervogels Afr. geelsnaveleend: Joh.
Rouwenhorst IxF, IxZG; Bahama pijl-
staart: Joh. Rouwenhorst IxF; Eur. pijl-
staart: Joh. Rouwenhorst IxF, IxZG, IxG;
Mandarijneend: Joh. Rouwenhorst IxF,
IxZG; Blauwvleugeltaling: Joh. Rouwen-
horst IxG.
Konijnen Vlaamse Reus: HJ. Rietman
2xZG; Franse Hangoor: J.F.H. Dekkers
3xZG; R. Bruinsma IxZG, IxG; Witte
Nieuw Zeelander: HJ.Rietman 2xG; H.
Verstege IxF, 3xZG; Californian: H. Ver-
stege 2xZG, IxG; Wener: HJ. Rietman
2xZG; Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering
2xF, 2xZG, 3xG; G. Lenselink IxF, 2xZG,
IxG; Angora: Comb. 't Wolletje IxF,
IxZG, 2xG; Tan: L. Jansen 4xZG; Hollan-
der: HJ. Rietman 3xZG; T. Zevenhoeken
IxF, IxZG; Rus: T. Zevenhoeken IxZG,
IxG; Ned. Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers
IxF, 3xG; Kleurdwerg: W. Franssen IxZG,
2xG.
Hoenders Leghorn Am. type: H J.Rietman
3xG; Wyandotte Kriel: T. Zevenhoeken
IxG; Rijnlander Kriel: T. Zevenhoeken
IxG.

NOORDSHOW ZUIDLAREN
Hoenders Wyandotte: H. Berenpas 5xZG;
IxG; Friese Kriel: AJ. Dijkstra 2xZG; Mod.
Eng. Vechthoen: H. van Heerde 2xF,
IxZG, 2xG; Vorwerk Kriel: H. van Heerde
2xZG; Appenzeller Spitskuif: H. van Olst
IxF, IxZG.
Konijnen Vlaamse Reus: R. Bruinsma
3xG; Franse Hangoor: R. Bruinsma IxG;
J.F.H. Dekkers IxF, IxZG, IxG; Rode
Nieuw Zeelander: H. Gosselink IxF,
4xZG, IxG; EJ. Kamperman IxZG; 4xG;

Tan: L. Jansen 3xZG; Ned. Hangoordwerg:
G. Lammers IxF.

NUT & SPORT HAAKSBERGEN
Hoenders Columbia: H. Berenpas 2xZG,
7xG.
Watervogels. Afr. geelsnaveleend: Joh.
Rouwenhorst IxZG; Eur. pijlstaart: Joh.
Rouwenhorst IxF, IxZG, IxG; Bahama
pijlstaart: Joh. Rouwenhorst IxF; Eur.
witoogeend:Joh. Rouwenhorst IxF; Versi-
color taling: Joh. Rouwenhorst IxZG.
Konijnen Vlaamse Reus: J. Lenselink
IxZG; Tan: L. Jansen 3xF, IxZG; Ned.
Hangoordwerg: J. Grobben IxZG; J.F.H.
Dekkers IxZG, 2xG; Kleurdwerg: W.
Franssen 3xG.

SPILBROEKSHOW NEEDE
Hoenders Appenzeller spitskuif: H. van
Olst IxF, IxZG, IxG; Leghorn Am. type:
HJ. Rietman 2xZG, 2xG.
Konijnen Franse Hangoor: J.F.H. Dekkers
IxF, IxZG, IxG; Witte Nieuw Zeelander:
HJ. Rietman IxF, IxG; Wener: HJ. Riet-
man IxF, IxG; Rode Nieuw Zeelander:
EJ. Kamperman 4xG; J. Bakering 2xF,
2xZG, 3xG; H. Gosselink 2xF, 2xZG; Rex:
M.G. Lijftogt IxZG, IxG; Angora: Comb. 't
Wolletje IxF, 2xZG, IxG; Tan: L. Jansen
2xF, 2xZG; Hollander: HJ. Rietman 2xZG;
Klein Zilver: JJ. Jansen 6xZG, 4xG; HJ.
Rietman IxZG; Ned. Hangoordwerg:
J.F.H. Dekkers IxZG, IxG; J.W. Martens
IxZG, 2xG; Pool: GJ. Bierhof IxG; Kleur-
dwerg: W. Franssen 3xG; GJ. Bierhof IxF.
Sierduiven Duitse Modena Gazzi: S. Jan-
sen IxF, IxZG; Arab. Trommelduif: S.Jan-
sen IxF, IxZG, 2xG.

Banden - velgen - uitlaten
accu's - APK A

Hieuw: steenslag wegwerken
zonde r spuiten
VOOR KWAUTEIT EN SERVICE:

RlfTAtAH
AUTOBANDfN

Ook 's avonds en op zaterdag open
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

Praktijk voor Klassiek Homeopathie

P.v. Nistelrooy

Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. 0575-452090

Erkend lid NVKH

AANDACHT
IS EEN

MENSENRECHT
M , ' i | i n ' [aai • ' • • ! • • 2mro ; ! • «m K\\ m
voor dn ' gehandicapten
i'n hulpbehoevende ouderen De ruim

.

in één miljoen huisbezoeken,

talloze . : > ' ! n v.ikanties. Ook u
kunt helpen Als vrijwilliger of als onder-

ni (voor f 18.- per jaar).

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem"
Postbus 2l00 4800 CC Breda

Tel (076) 564 63 62
E-mail: info@zonnebloem nl

i\w zonnebloem.nl

UUHM1RK VOOK vrRANIWOORW (ONOSfN

Het is weer: 'Belastingaangifte-tijd'

Wenst u een deskundige begeleiding en advisering,
dan staat ons enthousiaste team weer voor u klaar.
Graag zien we u met de aangifte 1998 op één van de volgende avonden:

woensdagavond 3 maart 1999
woensdagavond 10 maart 1999
woensdagavond 17 maart 1999
woensdagavond 24 maart 1999

tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 /Telefax (O575) 55 16 89

Trouwen in deze of
de volgende eeuw?
Trouwen is een feest. En niet voor niets
wordt de huwelijksdag dan ook aange-
merkt als 'de mooiste dag van je leven'. Je
hebt immers samen met je partner be-
sloten om met z'n tweeën het leven door
te gaan.
Natuurlijk zou i^at ook kunnen op ba-
sis van samenw^pn maar het feit datje
hebt gekozen voor het huwelijk, geeft je
besluit een officieel karakter. En dat mag
gevierd worden. Samen met familie,
vrienden en bekenden, die je op die hele
speciale huwelitiadag deelgenoot maakt
van jullie geluk^^

Voor het echter zover is zal er nog heel
wat gedacht, geregeld en overlegd wor-
den. Je zult ervaren dat er heel veel komt
kijken bij een goede organisatie van de
huwelijksdag. Party Restaurant De Smid
in Keijenborg heeft huwelij ksbrochures
die je gratis af kunt halen. Hierin staan
bijzonderheden waaraan je moet den-
ken om er een geslaagde dag van te ma-
ken. Zie ook advertentie.

Winterse rust
Op zaterdag 27 februari houdt de Ver-
eniging Natuurmonumenten een
winterwandeling over het landgoed
Hackfort. Vertrek is vanaf de water-
molen op het voorplein van kasteel
Hackfort aan de Baakseweg te Vor-
den. De wandeling wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumen-
ten en duurt ongeveer 3 uur. Het is
aan te raden kleding aan te passen
aan het weer en goede wandelschoe-
nen te dragen.

In de winter is de natuur in rust. Loofbo
men en struiken groeien trager nu ze
hun bladeren hebben afgeworpen als be-
scherming tegen de vorst. Van veel plan-
ten zijn in de winter alleen ondergrond-
se delen of zaden te vinden. Dieren zijn
minder actief, ze leven van hun winter-
voorraden of houden een winterslaap.
Een groot aantal vogels is weggetrokken
naar warmere oorden.
Reden genoeg dus om eens mee te gaan
met een excursie over Hackfort: een
de vele mooie landgoederen waarom de
Achterhoek bekend staat.

Zaterdag 13 maart

dansavond
met medewerking van dansorkest

Roulette
Zaal open 20.00 uur. Entree f 12,50
inclusief kopje koffie + borrelhapje

bodega

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

Administratie- en Belastingadvieskantoor

VOORHEEN KLEIN LEBBINK/WANDERS B.V.
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55

Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67
H.H. Wanders, belastingadviseur,

Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Voor het verzorgen van uw

BELASTING-
AANGIFTE 1998

kunt u buiten kantooruren ook bij ons terecht op

woensdag
3 -10 - 17-24 en 31 maart

van 17.30 tot 19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak

AL MEER DAN 50 JAAR
EEN BEGRIP IN RUURLO

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN

H
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurio
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

8.00-18.00 uur
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Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

KettingformuliereiQ

Enveloppen

Kranten

Boeken

ar
LU
o

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

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN HUAAL RUURLO: FILIAAL ZELHEM:

WEVO-DRUK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0978 81930e - FAX 5454A2
NIEUWSTAD 2» • 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

DRUKKERIJ WEEVERS. STtlDtO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX OB73 4S12M - BAMCHEMSÉWEO 7 - 7241 OA RUURLO - RABO RUURLO 3M7.14.448

ZELHEM - HALSEWEQ 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 626063
ONTWERPEN / DRUKWERK / ADVERTENTIES WEEKBLAD CONTACT

Agentschappen • Hengelo (Gld): M. Masselink-WulHnk, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
• Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26
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