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Overname van advertenties en berichten is verboden

Huisvesting blijft voor WVbelangrijkste aandachtspunt

De Zee nieuwe voorzitter WV
"Het zal niemand verbazen dat ook in
1999 onze huisvesting aandachts-
punt één zal zijn. Bijna was het ons
eind vorig jaar gelukt een perfecte lo-
catie in het centrum van Vorden te
huren. We dachten dat alles rond was
en toen hoorden we plotseling dat
het pand was verkocht", aldus een
duidelijk teleurgestelde R. Haanstra,
secretaris van de Vordense WV. "Het
is net of je soms tegen een blinde
muur aanloopt, maar we blijven zoe-
ken", zo zegt hij.

Daarnaast zijn er bij de WV besprekin-
gen aan de gang die moeten leiden tot
'clustering' van een zestal naburige
WVs. Doordat de overkoepelende orga-
nisatie ANW streeft naar verbeterde
communicatielijnen moet het aantal
zelfstandige vestigingen worden terug-
gebracht van bijna 300 naar 50 tot 75. De
regio-WV's worden dan vanuit lokale
vestigingen bestuurd. Namens de Vor-
dense VW worden de besprekingen ge-
voerd door mevrouw J. Wullink en secre-
taris R. Haanstra. De Country Living Fair
bracht het afgelopen jaar tienduizenden
bezoekers naar Vorden. "Een goede zaak
al zullen de voordelen voor Vorden eerst
op wat langere termijn merkbaar wor-
den en moeilijk te kwantificeren zijn. De
participatie van de Vordense WV liep de-
ze keer nagenoeg budget-neutraal", zo
zegt Haanstra.

SCHRAPPEN
Net als in het bedrijfsleven geldt ook in
VW-kringen: wat niet loopt moet je

schrappen. Zo zullen de komende zomer
de traditionele bomenwandelingen over
het landgoed 'Den Bramel' vanwege ge
brek aan belangstelling van de agenda
worden geschrapt. Datzelfde geldt voor
de fietstochten onder de noemer 'Vor-
dense Volksverhalen'. In totaal slechts 32
deelnemers, dus zal ook dit evenement
verdwijnen.

Deze fietstochten dienen niet verward te
worden met de wekelijkse fietstochten
langs de Vordense kastelen, die nog
steeds een succes blijken te zijn. Ook
staat het individueel fietsen onvermin-
derd in de belangstelling evenals het in-
dividueel wandelen. Het aantal hande-
lingen( balie, telefoon, post en fax) kwam
uit op 19.315.
De werkzaamheden werden het afgelo-
pen jaar volgens Haanstra geklaard door
14 gidsen en 18 vrijwilligers. Naar geble
ken is neemt de belangstelling buiten
het seizoen zodanig toe dat het VW kan-
toor ook in de wintermaanden 's mid-
dags zal worden open gesteld.
Tijdens de in Hotel Bakker gehouden
jaarvergad^^g werd de heer F. de Zee
benoemd to^rc>orzitter van de VW. Hij
volgt daarbij tijdelijk voorzitter H. Wul-
link op. Laatstgenoemde zal vanaf heden
de functie van vice-voorzitter gaan bekle-
den. De bestuursleden A. Hartelman, H J.
Pardij s en 'UèL Bouman zullen het be-
stuur gaan vlRten. H. Franken werd als
nieuw bestuurslid welkom geheten, ter-
wijl het bestuur zal trachten zo spoedig
mogelijk de ene nog vacante bestuursze
tel in te vullen.

eekenddiensten

*Vorden zingt* goed bezocht
Afgelopen zondagavond 28 februari
was er in de Dorpskerk weer gelegen-
heid om samen te zingen onder het
motto Vorden zingt'. Op het pro-
gramma stonden bekende en gelief-
de liederen samengesteld uit diverse
bundels die de afgelopen tijd op ver-
zoek waren binnengekomen hij de
Interkerkelijke Evangelisatiecom-
missie die de organisatie van *Vorden
zingt' in handen heeft.

Dit zangevenement trekt telkens bijzon-
der veel belangstelling. Vorden zingt' is
inmiddels uitgegroeid tot een begrip in
de regio. Tot uit de wijde omgeving weet
men de weg naar de Vordense Dorpskerk
te vinden. Opvallend is dat mensen met
of zonder kerkelijke achtergrond zich er
thuis voelt.

De samenzang stond onder vakkundige
leiding van dhr. W. Kuipers uit Apel-
doorn die het fraaie orgel van de Dorps-
kerk bespeelde en aan het geheel een ex-
tra feestelijk tintje wist te geven.
Dominee B. Oosterbroek uit Apeldoorn
hield een korte overdenking over het
thema: Wat wij kunnen leren van de die
renwereld; over echte geborgenheid die
er voor de mens bij God is te vinden en
dat je altijd bij Hem kunt aankloppen.
Na afloop werd er door velen gebruik ge
maakt van de mogelijkheid om in de
Voorde koffie of thee te drinken alvorens
de terugreis werd aanvaard. De Evangeli-
satiecommissie kan al met al tevreden
terugzien op een goed verlopen zang-
avond.
De eerstvolgende 'Vorden zingt' is op
zondagavond 25 april in de Dorpskerk.

Raad van Kerken-dienst
Zondagavond 7 maart wordt er in de Christus Koningkerk een dienst gehouden
uitgaande van de Raad van Kerken die in het teken zal staan van de 40-dagentijd
vóór Pasen. Voorganger in deze oecumenische dienst is ds. M. Beitier en er is
muzikale medewerking van de Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior o.l.v.
dhr. P. Rouwen.
Verder is er medewerking van de leden van de liturgische commissie van de
Raad van Kerken die samen met ds. Beitier de dienst hebben voorbereid.
In deze veertig-dagentijd organiseert de Raad van Kerken op de woensdagavon-
den wekelijks een avondgebed die afwisselend in de drie kerken gehouden
wordt en met telkens verschillende voorgangers.
Op deze manier willen de kerken in Vorden samen op weg gaan om het feest
van Pasen, de opstanding van Jezus, ook in verbondenheid met elkaar te vieren.
De aanvangstijd en plaats staat vermeld in Weekblad Contact en is ook te vin-
den in het kerkblad.

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 5 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in de
Geref. kerk.
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. HA. Speelman, ge-
zinsdienst in de Geref. kerk; 19.00 uur ds. M. Beit-
ier, oecumenische dienst Raad van Kerken in de
Christus Koningkerk m.m.v. koor Excelsior.

Hervormde "kerk Wichmond
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Wereldgebedsdag.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 5 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag.
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. HA. Speelman, ge-
zinsdienst; 19.00 uur ds. M. Beitier, dienst Raad van
Kerken in de Christus Koningkerk m.m.v. koor
Excelsior.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 5 maart 19.30 uur Wereld gebedsdag in de
Geref. kerk.
Zaterdag 6 maart 18.30 uur woord- en communie-
dienst.
Zondag 7 maart 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor; 19.00 uur oecumenische dienst
m.m.v. koor Excelsior.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 maart 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 7 maart 10.00 uur^krd- en communie-
dienst. ^^

Weekendwacht pastores 7-8 maart pastoor H.
Jaspers, Zutphen, telefoon 527080.

Huisarts 6-7 maart dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
telefoon 552432. ^^
Alleen voor dringende ge\!̂ Hh is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 0930-10.00 uur en van
17.00-rl7.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 6-7maart?.]. Waart, Barchem, telefoon
(0573) 441744. 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)4413 51.

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 l c, 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. 55 34 05.

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.



Maartse aanbiedingen

deze week bij inlevering van deze bon

250
. KORTING

op uw grote vlaai naar keuze

Roomboter Appelf lappen
Royaal gevuld met verse appels en zuivere roomboter

deze week

5 halen = 4 betalen
Amerikaanse Broconie Cake

echte lekker

95

Tip van de Week:
Meergranen Sovital

Volkoren!
Elke donderdag 5 broden voor

12?5

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

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

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte in of omgeving Vor-
den. Brieven onder nr. V 1-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Nationale Natuurschoon-
maakdag. In Vorden doen we
er nu al voor de 5e keer aan
mee! Vele handen maken licht
werk, dus help mee de rom-
mel opruimen op zaterdag-
morgen 20 maart. Opgave en
inl. bij: Werkgroep Zwerfvuil-
dag, Ria van Vleuten, tel. 55
3357

• Te koop: Peugeot 205 b.j.
'84, APK tot jan. 2000, aan-
toonbaar pas 78.000 km gelo-
pen, loopt prima, vraagprijs
f3.500,-. Tel. (0575) 55 32 23

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 DE VOORST-
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
g 10, 7211 MA Eefde

<>575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Maart.

Bij inlevering van uw volle kleurenfilm nu
gratis één vergroting op minipostetformaat.

Tevens verkopen wij alle soorten batterijen:
uoor horloges, gehoorapparaten, centrale deurvergrendeling auto's,

camera's etc. etc.
groetjes

T*V<Ue**Ue*t
Dorpsstraat 20 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

In onze supermarkt is plaats voor een:

medewerkster
Jong ©n ambitieus
Bij voorkeur vakgerichte opleiding.
Enige ervaring op versafdelingen.
Breed en flexibel inzetbaar.

arkensvlees
eel keus
oordelig
ers van Vordense bodem

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde schnrtzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnrtzels gepaneerd

f 1,7O per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

WORST/VLEES-
WARENSOORTEN
voor f 1j~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram ff O,98

gebr. Varkensrollade
100 gram l 1,98

ZATIRDAG BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigen gemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING
Hamlappen

1 küo f 9,98
Cordon Bleu

5 halen 4 betalen

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 vlindervinken +

4 hamburgers
samen

Speklapjes

500 gram f 3,98

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

'Omdat het verser is'
Zutphensmng IA - Telefoon (0575) 55 18 85

Goudgele Chiquita

BANANEN
per kilo

verse

KAS SPI N AZIË
heel kilo 398
boordevol vitaminen

KIWIFRUIT
10 stuks 398

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 3 t/m zaterdag 6 maart

verse bieslookkaas

PETRELLA
100 gram

diverse soorten

NIEHOFFS
SAPPEN
per fles, vanaf 345

diverse soorten

DOPPINDA'S
500 gram 395

'Kan ik mijn uitvaart helemaal
naar eigen wens regelen?"

"U kunt uw uitvaart tot in detail van te voren regelen. Monuta respecteert
uw wensen en besteedt hier alle aandacht aan. Als u lid wordt van Monuta
Momentum ontvangt u het zogenaamde 'Persoonlijk laatste wensen formu-
lier'. Hierop kunt u alles omtrent de uitvoering van uw uitvaart vastleggen.
Bijvoorbeeld welke muziek u wenst, wie er op uw uitvaart komen en het
soort bloemen dat u mooi vindt. Wij registreren uw wensen en zorgen
ervoor dat uw uitvaart exact zo wordt uitgevoerd. Ook als u niet bij Monuta
verzekerd bent. Deze en 49 andere vragen over uitvaarten vindt u terug in
het handige boekje: 50 vragen over het laatste afscheid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij lohn Box.

Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
Het lebbink 4a, Vorden.

Monuta y
leder z'n eigen wens.



Welkom kindje op de wereld
Welkom meisje, kom erbij
Want bij papa en bij mama
Is voor jou een plaatsje vrij

Tamar
CHARLOTTE

17 februari 1999

Zusje van Lilian

Jan en Jorien
Nijhuis-van Diest

De Voornekamp 7
7251 VK Vorden
(0575) 55 39 19

Een dochter,
een zusje teer en klein,
zorgt er voor dat wij voortaan
met z'n vijven zijn

Maureen

21 februari 1999

Ze weegt 1900 gram en is 42
cm lang.

Erik, Anke, Riek en
Danny Maalderink

Plataan weg 15
7255 AZ Hengelo (Gld.)

Maureen logeert tijdelijk in het
Slingeland ziekenhuis te Doe-
tinchem.
Bezoek vinden wij leuk, maar
bel even: (0575) 46 35 58

Vol liefde en dankbaarheid
verwelkomen wij in ons gezin
onze dochter en mijn zusje

Mandy Germa
Anne

Zij is geboren op 25 februari
1999.

Herwin, Karin en Lars
Snelder-Jansen

Weth. Campermanstraat 19
7227 DS Toldijk
Tel. (0575) 45 27 57

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

Joery

Hij is geboren op 26 februari
1999.

Raymond Droppers
Andrea Stettler
Nadja

Heijendaalseweg 3
7251 HW Vorden

Voor uw deelneming ons be-
toond na het overlijden van
mijn lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder en oma

G.J. BANNINK-
RIBBERS

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam,
Fam. J. Bannink

Vorden, maart 1999

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het
overlijden van mijn man, onze
vader en opa

CHRISTIAAN ALBERT
KLEIN IKKINK

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te bedanken,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam,
Familie Klein Ikkink

Vorden, maart 1999

Op 13 maart 1999 zijn wij

Jan en Elly Teeuwen

25 jaar getrouwd.
Tevens bestaat ons bedrijf
op 1 april a.s. 25 jaar.

Reden genoeg, dachten wij en onze
kinderen, om aan dit feestelijk ge-
beuren aandacht te schenken.

U bent 13 maart van harte welkom
op onze receptie van 15.00 tot 17.00
uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ambachtsweg 1
7251 KW Vorden
Telefoon (0575) 55 37 75

Met droefheid delen wij u mede, dat op 23 februari
jl. onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

ANNE MIA BOKSTART-HUISMAN
ECHTGENOTE VAN S.R.J. BOKSTART

op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden: S.R.J. Bokstart

Zutphen: Rob en Petra
Romy

Correspondentie-adres:

S.R.J. Bokstart,
Berend van Hackfortweg 9
7251 XB Vorden

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 (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Op maandag 15 maart hopen wij
ons 25-jarig huwelijk te vieren.

Herman en Lijda Heuvelink

De receptie wordt gehouden van
15.00 tot 16.30 uur in zaal 't Pantof-
feltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Oude Borculoseweg 16
7231 PR Warnsveld
Telefoon (0575) 43 13 35

H.J. Nijenhuis
en
E.J. Nijenhuis-Adkins

50 jaar gApuwd.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
van 20.00 tot 22.30 uur.
U bent van harte welkom bij 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Burg. Vunderinkhof 2
7251 XA Vorden

Liever geen bloemen en planten

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij kennis dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

HEINTJE
KAMPERMAN-MULDERIJ

WEDUWE VAN WILLEM KAMPERMAN

in de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: Janna en Henk

Vorden: Jan en Henny

Klein- en achterkleinkinderen

Apeldoorn, 27 februari 1999
Woon- en zorgcentrum 'Koningin Wilhelmina'
Tannhfiuserstraat 405

Correspondentie-adres:
A.J. Kamperman,
Julianalaan 19
7251 EP Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden donder-
dag 4 maart om 14.00 uur in de aula van het uit-
vaartcentrum Monuta aan Het Jebbink 4a te
Vorden, waar vanaf 13.30 uur nog gelegenheid is
tot afscheid nemen.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden
omstreeks 15.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de aula van het uitvaartcentrum.

Heden overleed onze geliefde schoonzuster en
tante

HEINTJE
KAMPEWAN-MULDERIJE

op de leeftijd van 87 jaar.

Ruurlo: C. Tjoonk-Kamperman
H. Kamperman-Meerbeek

A-lo: G.J. Nijland
W J.H. Nijland-Weenk

Neven en nichten

Apeldoorn, 27 februari 1999

"Veilig in Jezus armen"

Tot onze diepe droefheid is nog onverwacht van
ons heengegaan onze zorgzame moeder en oma

JENNEKEN
NIJHOF-FLIERMAN

WEDUWE VAN G.J. NUHOF

op de leeftijd van 75 jaar.

Aalten: Gerrit Nijhof
Hannie Nijhof-Enserink

Lies en Niek
Gijs

Doesburg: Ine Naaldenberg-Nijhof
Jan Naalden berg

Jenneken
Jan-Willem

28 februari 1999

Correspondentie-adres:
Bergstraat 7
6981 DA Doesburg

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donder-
dag 4 maart om 10.15 uur in het crematorium
Slangenburg, De Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

Voorafgaande aan de plechtigheid is er vanaf 10.00
uur gelegenheid tot afscheidnemen in de aula van
het crematorium.

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.

Wij,
Mart-Jan, Sonja en Francka
Polman, zijn verhuisd met in-
gang van 31 maart 1999 van
Brinkerhof 58, 7251 WP Vor-
den naar bezoekadres: Aka-
ziënweg 15, D-67434 Neu-
stadt a/d Weintrasse (Duits-
land). Postadres: t.a.v. fam.
Polman, NSU Heidelberg, Napo
850, 3509 VP Utrecht (Neder-
land)

t
• M.i.v. 20-2-1999 verhuisd
van Brandenborchweg 2 naar
Biesterveld 43, 7251 VR
Vorden, tel. (0575) 55 51 33.
Fam. H. Weenk

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• Heeft u 5, 10, 15 kilo on-
der-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Bel dan
(0575) 46 72 22

• Te huur: 720 m2 opslag-
ruimte geïsoleerd, event. ver-
warmd. Inrij-lengte 3.60 m.
Ruimte voor vrachtwagenop-
legger. Voor inl. (0575) 46 23
02

• 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

• Ontspannings- en ener-
giemassage, ademtherapie,
yoga in Vorden en Barchem,
innerlijke genezing, chakra-
cursus. T. en M. de Gans
(0573) 44 11 38

• Comfortabel vakantiehuis
Schiermonnikoog, 300 m van
zee. Voor (mid)week(end). Tel.
(050) 40 92 1 23 (Kerst nog
vrij)

• Te koop: Honda Civic 1.5!
GL b.j.'89 rodd l.met. velgen
f7.750,- (0575) 55 68 31

• Werkend stel zoekt woon-
ruimte in regio Vorden,
Ruurlo, Lochem. Tel. (0573) 25
5474

• Mogelijkheid voor het in-
scharen van vee of pony's.
Tel. (0575) 55 66 04

• Openbare bibliotheek
Ruurlo Annemarie Oster ver-
telt en leest voor uit eigen
werk. Woensdag 10 maart in
De Luifel. Aanvang 20.00 uur.
Kosten f 5,-

• TC 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

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

• Lezing over oude fruit-
rassen door de heer H.
Rossel op 15 maart om 20.00
uur in De Herberg. Org. Ver-
eniging Bomenbelang. Toe-
gang gratis
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OUWAANVRAGEN

plaats
Hackforterweg 33,
Wichmond
Baakseweg 16,
Wich-mond
Weppel 3
Julianalaan 24
Zutphenseweg 54
Stationsweg i
Brinkerhof 84

aanvrager
R.G. Krijt

B.G.W. Tijssen

inhoud datum ontvangst
plaatsen sanitaire unit 19-02-99

verbouwen woning 22-02-99

J.S. Gerritsen bouwen woning 22-02-99
B.H. Wentink vergroten woning 24-02-99
H.W.M, van Disseldorp veranderen woning 24-02-99
GJ.Helmink bouwen erker 2402-99
S.G.C. Tamboer bouwen caravanstalling 24-02-99

Deze aanvragen kunt u gedurende de openingstijden van h
bij de afdeling volks-huisvesting en ruimtelijke ordening in h

meentehuis inzien
etshuis.

jf WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUUR^KHT

kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 5 maart en met 15 april 1999, ter inzage de besluiten op de
aanvragen van:
1. naam aanvrager: maatschap Hartemink

adres: Heerlerweg 6
woonplaats: 7233 SG Vierakker
adres van de inrichting: Heerlerweg 6
om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met

vleesvarkens en melkvee

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

de heer W. Rietman
Baakseweg 12
7251 RH Vorden
Baakseweg 12
een revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en vleesstieren

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de mi-
lieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 16 april 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij
een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking danwei
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen boveng-
enoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek is beslist, inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33
(doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

FDELING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN BUREAU
MILIEU DONDERDAG 4 MAART GESLOTEN

De afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en bureau milieu zijn donde
dag 4 maart gesloten omdat de medewerkers nieuw meubilair krijgen en dus hun
werkplekken moeten inrichten.

ERGUNNINGEN

bouwvergunningen
plaats
Zelstweg 5 en 7

aanvrager
D.B. en J.E. Eskes

inhoud
bouwen woning
met gara-ge

vrijstelling
bestemmingsplan

overige vergunningen
plaats aanvrager
Vorden R.T.V. Vierakker/

Wichmond

inhoud
wielerevenement op 2 mei
1999 in Vorden.

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt
met ingang van 5 maart tot en met l april 1999 gedurende de openingstijden ter in-
zage een melding algemene maatre-gel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van de heer
J.W. Huurnink, Leestenseweg 15, 7233 PD Vierakker, voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij, op het perceel Leestenseweg 15 te Vierakker.

\JDELIJKE VERKEE,m*iAATREGELEN

In verband met reconstructiewerkzaamheden aan de Oude Zutphenseweg gelden de
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

- afsluiten voor alle bestuurders van voertuigen van de Oude Zutphenseweg, gedeel-
te tussen de Zutphense^| en de Almenseweg van 22 februari 1999 tot en met 2
april 1999, of zoveel koWr of langer als nodig is voor het uitvoeren van de werk-
zaamheden;

- afsluiten voor alle bestuurders van voertuigen van de Oude Zutphenseweg gedeel-
te tussen de Almenseweg en de Wildenborchseweg van 6 april tot en met 13 mei
1999, of zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

fS PREEKUUR BURGEMEESTER

De burgemeester is op maandag 8 maart 1999 niet in de gelegenheid spreekuur te
houden.

*
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 belangstellen-den is tevens een (gratis) samen-
vatting 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!
Tot 11 maart aanstaande kan iedereen die dat wil op de Trajectnota/MER inspreken. U
kunt uw ziens-wijze, 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, Ruimtelij-ke Ordening en Milieu, of met de plan-
nen wordt doorgegaan en zo ja, welk alternatief de voorkeur heeft. De 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 tracéal-ternatieven, 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 zullen de inspraakmogelijkheden op de
Trajectnota/MER een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.

Voor de gemeenten
Steenderen en Vorden is deze informatiebijeenkomst op 4 maart 1999 in zaal Den
Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.
De avond begint om 1930 uur en eindigt om ca. 22.00 uur.

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:
19.30 uur:

Zaal open

Welkom door de portefeuillehouder gastheer-gemeente (tevens voorzit-
ter)
Visie van de vijf gemeenten op de Trajectnota/MER door wethouder Roest
van de gemeente 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 gemeente aan de
Betuweroute Betuwelijn-deskundige van de Gewestelijke Land- en Tuinbouw-
organisatie (GLTO) een medewerker van NS Railinfrabeheer.

|lB||.

MELLOW
:-.-. . ,

MAJOR MELROJE
MILL STREET
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HOOKED
ON RED

* 2 bossen bloemen naar keuze
O 3 primula's
O 2 bossen tulpen
O 10 grootbloemige violen

Waardebon
Hortensia van f 9,95 ^

f9,95
f3.95
f7,95
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DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te Maroc handperssinaasappels
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Chinese roerbakmix 500 gram 2?5

hele kilo Spinazie 3?8

Vol op raapstelen en gesneden snijbonen

KOLDENHOF's Versmarkt
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AH paaseitjes
div, smaken
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anoff lapje
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Bonbons

7,95

Croky Chips
div. smaken

M

BROODAANBIEDINGEN
Elke maandag -* bruine bollen

6+ 2 GRATIS
Elke dinsdag •-» witte bollen

6 + 2GRATIS
Elke Woensdag -* krentenbollen

6 + 2GRATIS
Elke dag -» elk tweede brood

voor 1/2 GELÜ

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



GEMEENTE
VORDEN
RECTIFICATIE

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van vrijdag 5 maart 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 Werkveld Oost".
Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot uitbrei-
ding van bedrijventerrein Werkveld aan de oostzijde van
de Kerkhoflaan, in de hoek Kerkhoflaan/lndustrieweg/
Ruurioseweg.

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

C. "Buitengebied, WUdenborchseweg 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
breakfastl-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 Ruurioseweg 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 (Wijzigingsbeyoegdheid

om onder voorwaarden de geldende bestemming te wijzi-
gen in één recreatieve bestemming).

Zij die tijdig bedenkingen hebben ingediend bij gedepu-
teerde staten en 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 kunnen tegen de goed-
keuring, 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, 3 maart 1999.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Z7

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

FNV
BELASTINGSERVICE

op woensdag 3 maart
en 24 maart

zijn er weer onze
belastinginvulawonden
in het Dorpscentrum.

Tel. (0575) 55 67 75

Huur
Mister Steam

en reinig zetf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zètf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

AANDACHT
IS EEN

MENSENRECHT
Al vi|ftig ]aar zet de Zonnebloei
voor chronisch zieken, gehandicapten

en hulpbehoevende ouderen De ruim
34.500 vrijwilligers verzorgen jaarlijks
meer dan één miljoen huisbezoeken,

talloze activiteiten en vakanties. Ook u
kunt helpen Als vrijwilliger of als onder-
steunend lid (voor f. 18.- per jaar)

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem
Postbus 2100 4800 CC Breda

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

ivww.zonnebloem.nl

Balletje-balletje
met een verrassend

gehaktballetjes in
tomaten -kerriesaus

per 100 gr. 139
\ y ] r ^

Milanese kalfssteak, O 75
700 gr. J 4 pepersteaks,

ham-prei salade
gebraden fricando, ^ 25 10° &•
ICOgr. L- . . ^IQQQ

0
3 rookworsten

98 gebr. kaas gehakt,
100 gr.

Berliner,
100 gr.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf donderdag 4 maart 1999, gedurende zes weken,
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het door ons vastgestelde wijzigingsplan ex. artikel 11 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmings-
plan "Vorden Noord" voor het perceel Biesterveld 1.

Het plan voorziet in de vergroting van de toegelaten hoogte
van bijgebouwen op een gedeelte van dit perceel.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn
van ter-inzage-legging, tegen het besluit tot vaststelling
beroep instellen bij 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 plan ver-
krijgt rechtskracht daags na afloop van de termijn van ter-
inzage-legging, tenzij om voorlopige voorziening is
gevraagd. Het treedt dan niet in werking totdat op het ver-
zoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vorden, 3 maart 1999.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
met toepassing van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van de
Woningwet medewerking te willen verlenen aan plannen
voor het bouwen van een woning aan de Kerkweide 5 in
Kranenburg.

Op de plannen betrekking hebbende tekeningen liggen met
ingang van donderdag 24 september 1998, gedurende
twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 23 september 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

dinsdag staat Vishandel van de
vgor U Waar en bakt ze een lek-

r:.vis}e' in:;y^^ ;̂,Qfe voor U gaar!
NIEUWE altijd

VERS VAN 'T IMES
fc Mèk in de aanbieding:
nszak kibbeling

S saus

iedere dinsdag op t marktplein
el van d© Groep zal er dan voor



INGEZONDEN MEDEDELING
m i n i N \ Ï : R A M \ V O < > K I ) I N ( , VAN m KI D/U i n

Carnavalsspeech
Als bestuur van carnavalsvereniging 'de
Deurdreajers' menen wij te moeten rea-
geren op de excuses van dhr. L.G.
Weevers in het Contact van 24 februari jl.
De ontvangst van de carnavalsvereniging
door het College van B&W op het ge
meentehuis, waarbij symbolisch de sleu-
tel van de gemeente wordt overhandigd,
is een van de hoogtepunten van het car-
naval. Tijdens deze bijeenkomst worden
zowel door de president, de Prins en de
burgemeester toespraken gehouden. In
deze toespraken worden het beleid van
de gemeente en actualiteiten uit de lan-
delijke politiek op carnavaleske wijze op
de hak genomen en worden in de sfeer
van het carnaval oplossingen voor de
problemen aangedragen. Uitgangspunt
hierbij is dat de inhoud van dergelijke
toespraken nimmer schade mogen be-
rokkenen aan personen en/of bedrijven.
Dit jaar heeft Prins Theo de Eerste, die als
motto had "met een zonnebril op je bol
schijnen de glazen altijd vol" geprobeerd
alle door hem aangehaalde situaties op
een positieve carnavaleske wijze op te
lossen.
Door het plaatsen van de tekst in het
Contact ontbreken sfeer en intonatie en
zijn, naar wij hebben vernomen, een
aantal zaken helaas anders uitgelegd
dan wij voorstonden, hetgeen wij zeer be-
treuren.
Het is nimmer de bedoeling geweest NE-
DAC SORBO in een kwaad daglicht te
stellen zoals dat in de excuses van dhr.
Weevers, uitgever van het Contact, wordt
gesuggereerd. Wij vinden het niet cor-
rect dat de uitgever zijn verantwoorde-
lijkheden afwentelt op de carnavalsver-
eniging.

Bestuur Carnavalsvereniging
"de Deurdreajers"

NASCHRIFT:
Als uitgever van Weekblad Contact wil-
len wij ons zeker niet onttrekken aan on-
ze verantwoordelijkheid. Voor de duide-
lijkheid: Wij zijn verantwoordelijk voor
het plaatsen van het artikel waarin woor-
delijk de speech van Prins Theo I is opge-
nomen. Dit neemt niet weg dat wij ons
kunnen distantiëren van de inhoud van
deze speech. De afgelopen week hebben
wij veel reacties ontvangen van lezers die
zich eveneens gestoord hebben aan de
toespraak van Prins Theo I. Door middel
van onze openlijke excuses in de krant
van vorige week wilden wij - niet meer
en niet minder - laten weten dat wij ons
niet kunnen verenigen met de inhoud
van de speech.

MAART

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

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
12/13 Voorjaarsconcert Sursum Corda in

Dorpscentrum
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 Dromen en symboliek
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. P^^ouwen
24 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie van-

uit de Fakkel
24 HVG Wichmond, Paasliturgie
25 HVG Lî Bt Ringavond in Laren
25 HVG do^n/brden, Voorjaars-

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

Passiemiddag
31 Welfare verkoopmiddag Wehme
31 HVG Linde Paasliturgie
31 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
31 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum

Tefal
Actie Set
VVbk}* roer*
bakschep

J> H *:'::; rijst:;

Bij aankoop van

een pan uit de

Tefal 'Harmony'

serie een Tefal

Actie Set voor

slechts

natuurlijk bij

Chipknip

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 7251 BA VORDEN

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Castratie- en
sterilisatie-actie van katten
Rond deze tijd ^fctt ons vaak gevraagd of de
Dierenbeschermin^^eer een castratie- en sterilisa-
tie-actie van katten houdt.
Daar de Dierenbescherming haar prioriteiten heeft
verlegd, wordt deze actie niet meer gehouden.

De dierenartsen ̂ fe Zutphen en Warnsveld heb-
ben daarom besmen om deze actie over te
nemen en de poezen en de katers tegen geredu-
ceerde prijzen te steriliseren resp. te castereren.
Deze actie geldt voor de maand maart.

Opgeven kunt u zich bij de volgende dierenartsen:
• Dierenartsencombinatie Starkenburg/

Barendrecht te Zutphen, tel. (0575) 52 77 20
• Dierenarts Lieven te Zutphen

tel. (0575) 51 31 51
• Dierenarts Joling te Warnsveld

tel. (0575) 52 11 90

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

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

G0*m GE9EIDE
JOMGEJEHEVE*
LT*. VAM 2395

¥00* 2095
i- 10 *OCKS

HOOGHOUDT
KALMOES

9EEXEH9UKG OF
90E*EM9ITTE*

T* VAM 2195/2295
VOO* 1995

f- 10 *OCKS

ic/> / . /,tj«mule

9ISA*OMMO
AMAKETTO

70CL VAM 2595
VOO* 2295

i- 10 *OCKS
GraM

GKANTS
WHISKY

70CL VAM 2595
VOO* 2195

f 10 *OCKS

HS/U0NNOI
AMAVIID

DE KUYPER

Slijterij ISUPER DE BOER
Wilbert en Yvonne Grotenhuys '
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 13 maart 1999

FLO*IJN
CITROEN
_ IT* VAM 1795

VOO* 1595
+ 10WCKS

70CL VAM 2395
VOO* 2095

+ 10 *OCKS

Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00
vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

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

Wegens uitbreiding van onze
werkzaamheden zijn wij op zoek

naar

bezorgers m/v
voor het bezorgen van pakketjes,

week- en maandbladen,
omroepgidsen, kranten, folders

e.d.
Inzet is belangrijker

dan leeftijd!

Interesse: schrijf een kort en
bondig briefje naar:

Media Expresse
Gertie Kremer

Postbus 49, 7261 AA Ruurlo
telefoon (0573) 45 2 5 32

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
24 APRIL 1999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93



Vele inzendingen kalenderpuzzel 'Spreuken en gezegden' van Drukkerij Weevers:

Hoofdprijs voor Indoor Sport Vorden
Het team van Indoor Sport Vorden
heeft de hoofdprijs gewonnen van de
kalenderpuzzel van Drukkerij Wee-
vers in Vorden. De deelnemers moes-
ten alle twaalf spreuken en gezegden
invullen die op de kalender worden
uitgebeeld. Alleen het team van In-
door Sport Vorden had alle twaalf
spreuken en gezegden goed. Zij ont-
vingen uit handen van direkteur L.G.
Weevers jr. van Drukkerij Weevers
een reischeque ter waarde van f500,-.

Op de kalender van Drukkerij Weevers
waren dit jaar tekeningen afgedrukt.
Aan de hand van deze tekeningen wer-
den spreuken en gezegden uitgebeeld.
De kalenderpuzzel is enorm aangesla-
gen. Aangezien Drukkerij Weevers de ka-
lender naar alle klanten had gestuurd
kwamen er vanuit het hele land inzen-
dingen binnen. De klanten uit het wes-
ten hadden de meeste problemen met de
echte Achterhoekse gezegden. Ze deden

Goede oplossing
Januari: Tegen de lamp lopen
Februari: Iemand achter het behang plakken
Maart: Achter het net vissen
April: De draad kwijt zijn
Mei: Hij leeft op grote voet
Juni: Een doekje voor het bloeden
Juli: Alles over één kam scheren
Augustus: Met de handen in het haar zitten
September: De spijker op z'n kop slaan
Oktober: Met een worst naar een zij spek gooien
November: Een streepje voor hebben
December: Er tabak van hebben

echter wel massaal mee. Vooral in de
kantines van grote bedrijven en sportver-
enigingen werd er heel wat afgetobd:
Wat zullen ze toch met die afbeelding be-
doelen? Sommigen belden zelfs met de
telefoniste van Drukkerij Weevers, maar
aangezien niemand binnen het bedrijf
de goede oplossingen wist, moest ook zij
het antwoord schuldig blijven. Het per-
soneel van Drukkerij Weevers mocht zélf
ook meedoen, alleen buiten mededin-
ging van de hoofdprijs. Mevrouw T. Gas-
ner was de gelukkige. Zij won de perso-
neelsprijs.
Peter en Geke Moor van De Vbornekamp
6 in Vorden hadden slechts één oplos-

sing fout. Drukkerij Weevers beloonde
dit met een extra prijs van 100 gulden.
Peter en Geke Moor gingen in de fout bij
de maand augustus. De goede oplossing
van deze maand is 'Met de handen in het
haar zitten'. Zij vulden in 'zich een hoed-
je schrikken'.
Een bijzondere inzending kwam van J.
Hendriksen uit Zutphen. Naast voor de
ons bekende spreekwoorden en gezeg-
den - helaas niet allemaal goed - kwam
Hendriksen ook met zelfVerzonnen uit-
drukkingen die allemaal betrekking
hadden op Drukkerij Weevers zoals 'Bij
Weevers het licht zien', een variant op
'Tegen de lamp lopen'. Hendriksen ont-
vangt een bloemetje voor deze creatieve
inzending.

De afbeelding waar de meeste inzenders
problemen mee hadden: de draad kwijt
zijn.

administratie en adviesburo dkklll UBI

Ons kantoor is al meer dan

20 jaar werkzaam in de

administratieve sector en

fiscale dienstverlening

voor het midden- en klein-

bedrijf, de agrarische en

particuliere sector.

Wij verzorgen o.a.:

Startersbegeleiding

Administraties

Fiscale adviezen

Belastingaangiften

Bedrijfsadviezen

Salarisverwerking

Computerbegeleiding

Vestigingen:

Ruurlo
Kerkstraat 2
(0573) 45 14 85

Zutphen
Spittaalstraat 54
(0575) 51 36 69

Wij zoeken ter versterking van ons P'
onze vestiging in Ruurlo op korte terirm^n

Ieelsbestand voor
een full time

administrateur m/v
de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• een actieve dienstverlening aan cliënten
• het verzorgen/controleren van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van salarisadministraties
• het verzorgen van fiscale aangiften

de functie-eisen:
• MBA, MEAO/HEAO-BA niveau
• enige jaren ervaring op een administratie- of accountants-

kantoor
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen

Tevens zoeken wij voor onze vestiging in Zutphen

administratief medewerkster
de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• het verzorgen van de rapportage
• het inbrengen van administraties
• receptie en telefoon

de functie-eisen:
• MAVO/HAVO/KMBO
• kennis en ervaring met WP en Lotus 123
• representatief in woord en gebaar
• goede contactuele eigenschappen

wij bieden:
• een baan met perspectief
• een grote variatie aan werkzaamheden
• een prettige werkomgeving

de sollicitaties:
heeft u interesse in een van bovenstaande functies en denkt
u dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen, dan ontvangen
wij graat voor 15 maart a.s. een sollicitatiebrief met uw curri-
culum vitae.

Deze kunt u richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer
Postbus 1
7260 AA Ruurlo

In verband met onze geheel vernieuwde zaak

E L E R M O D E

donderdag
vrijdag
zaterdag

Wij nodigen u daarvoor uit op

4 maart van 09.00 - 20.00 uur
5 maart van 09.00 - 20.00 uur
6 maart van 09.30 - 16.00 uur

De voorjaarsmode '99 hangt klaar in een nieuw en stijlvol interieur.
Wij stellen uw bezoek zeer op prijs en geven bij aankoop

boven de ƒ 50,— een ieder een leuke attentie

De officiële opening is woensdag 3 maart om 15.00 uur.

7957 7999

Na ruim 40 jaar ondernemerschap in Hengelo,
hetgeen we altijd met veel genoegen en ondernemers/in hebben gedaan,

heeft on/.e dochter
HANNEKE DORENBOSCH-LANGELER

met haar man de /.aak overgenomen.
Zij /uilen in de/elfde geest de /aak voortzetten.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
DE HEER J. LANGELER

MEVROUW J.F. LANGELER-BARON

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



Laatste week

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18» Vorden

Andrelon shampoo
per
2 flacons
van 10,98
voor

Runderstoofrollade
bij aankoop van
minimaal 1 kilo
per kilo
van 22,5
voor

,90

per 5 kilo
van 7,99

voor

Witte pistolettes
om thuis
af te bakken
zak 8 stuks
nu

Boerenmetworsten

per 3 stuks
van 11,94
nu

filetsnitzels
per 6 stuks
van 15,99
voor

per 11/2 liter
van 45,95
voor

Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 3 maart t/m
zaterdag 6 maart 1999

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrjf-gbs in lood otelier
VAN«ML

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Chris Voerman neemt afscheid, maar
Ria Aartsen staat op een verkiesbare

plaats.

Helpt allen mee!

Lijst 2 nr. 18

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

_^

Vlaai van de week:

ABRIKOZENVLAAI
f O95

nu voor ff \Jm
\^. J
/- ^

Muesli -bolletjes
rijk gevuld met noten en rozijnen

060
•

^ J

f N
Roomboter

appelflappen

595

•^ J

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (Oi

r >
T t—~? L)
| M»\ |̂ J

poS*55B
V_ tCMTl fta

itSuUIMB-"

5) 55 13 84
575) 57 15 28



woensdag 3 maart

donderdag 4 maart

drie inspirerende mode-infornriatieshows in een spannen-
de nieuwe Opzet. Shows op muziek, afgewisseld met informatieblok-
ken. Mode voor man én vrouw.

alle kteedmomehten: werk, uitgaan, sportief buiten zijn,
Ontspanning. Terwijl de kleding voor werk & carrière minder stijf
wordt, zie je de vrije-tijdsmode 'netter* worden. Zodat u die ook op uw
werk kunt dragen; u bent netjes gekleed en toch losjes en sportief.
Zo vindt u in uw kleding een compromis tussen wat de maatschappij van
u vraagt en wat u voor uzelf wilt

Bent u ook geïnteresseerd in kapsels en make-up? Salon Marianne
(haar- en huidverzorging) geeft óók informatie tijdens de
shows; ze heeft in onze winkel ook een gezellige tafel met

\yifitriiuau.

de laatste nieuwtjes.

aanvangstijden:
H woensdagavond om 19.15 uur

donderdag om 14.00 en 19.15 uur
Tijdens de shows verloten wij een aantal waardebonnen

zowel van Visser Mode als van Salon Marianne.

Burg. Galleestraat 9
Vorden
Tel. (0575) 55 13 81

STENEN
BESTRATING

DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN

ISOLATIEMATERIALEN

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

AFVALWATERZUIVERING MET HELOFYTENZANDFILTER , J

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HERSENEN VOOR
JONG EN OUD

•

Toepossingen: woniooen/oororische bedrijven (o.o. voor hergebruik von ofvol-, melk-
spoel- en regenwater). WÜdkamp levert diverse materialen voor complete installaties,
zoals septictonks, vetafscheiders, decofiftas, folie, pompen, putten, leidingen etc. Voor
oonteomoaelijkhéden of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wildkamp, al meer dan 20 jaarHoogrendement helofylenzondfiher ooi.:
LP tot 96% BZV tot 99X CVW97X Nk>l92X ipecial'Kt op het gebied

van afvalwaterzuivering!

Hersenletsel door een ongeval, autisme,
depressie of op latere leeftijd de ziekte van

Izheimer? Er moet nog veel onderzoek
•orden verricht. Ook goede voorlichting is belangrijk.

Steun ons werk!

Giro 860
HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage

KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN BESTEDING

f Wildkamp

BORCULO (Gld.)
tel 0545-272795

WEHKGld.)
tel 0314-683319

LUTÏÏN (Ov.) !

Diagnose Reuma: Artros?

Giro 324
Echt lekker slapen?

HELMINK FT HET GOEDE RECEPT IN HUIS!

Net als bij 650.000

Nederlanders heeft

artrose mijn leven

drastisch veranderd.

Dankzij onderzoek

heb ik zicht op nieuwe

kniegewrichten.

Er is veel geld nodig

voor onderzoek maar

ook voor individuele

hulp en aangepaste

vakanties. Fijn als u het

Nationaal Reumafonds

wilt steunen. Bedankt!

Nationaal Reumafoi .ds

Reuma Informatie Centrum:
0900-2025110.

Helmink heeft alles in huis
voor gerieflijk slaapcomfort.
Een goede nachtrust is een
hoofdzaak.
Kies daarom voor een anato-
misch gevormd kussens van
Silvana, ter voorkoming van
een verkeerde lighouding.
De ingebouwde nekrol zorgt
voor een goede ondersteuning
van uw nek.

Akva-Soft waterbe
• voldoen ruimschoots aan de

strengste kwaliteitsnormen.
• goede garantie
• altijd goed op temperatuur
• probleemloos te reinige
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!

H E L M I N K

Eastborn lattenbodems onder-
scheiden zich door een aantal
opvallende details.
En de uiterst comfortabele
boxsprings van Eastborn, met
uniek pocket - en binnenvering-
systeem, geven de meest per-
fekte ondersteuning, waarbij u
zelf de vorm kiest die het best
past bij de stijl van uw slaap-
kamer. Kortom, Helmink kan u
alles vertellen over echt lekker

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

D É IN S L A A P C O M F O R T



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Jan, wod 's wakker, de tillefoon geet". Antjen van 't Elzenbrook schudn Jan es
goed deur mekare. "Wat he'j now weer te matteln", grommen Jan. "De tille-
foon geet, iej mot t'r uut, 't kan Yvonne wel wean. 't Was 's nachs half twee en
eur dochter Yvonne was t'r nog neet weer. Die was nao Grolle, nao de disco. Jan
kwam oaverende en sloffen nao de gang waor de tillefoon ston te rammelen.. 't
Was maor een kot gesprek. "En?", vroog Antjen too hee weer op de slaopkamer
kwam, "wie was dat zo late?".

"Oh Yvonne, zee kwam iets later in huus 'n auto wol neet loopn, daor waarn de
jonges nog effen met te gange".
"Dan mo'j d'r hen en haam ze op, wie wet is de auto wel kapot en waor mot ze
dan vannach blievn?". "Maak ow daor maor gin zorge oaver, Yvonne is wel zo
mans dat e in gin twee gravens tegelieke lop, den redt zich wel. " "Jao, dat zeg
iej maor ik doe gin oge dichte zolange die deerne neet in huus is. Foi, dat eur
dat now mot oaverkommen, net now ze veur de eerste keer nao de disco geet. 'k
Zol eur toch maor ophaaln".

Jan oaverlei biej zichzelf wat e doen zol. At e neet ging kwam d'r van slaopn ok
niks. Hee kennen Antjen wel Die lei 'n heeln nach oaver Yvonne te marjouwen.
De deerne dit en de deerne dat. Daor wodn e ok gek van. Dan kon e net zo goed
dat endjen nao Grolle rijjen. Dan had e teminste niks gin genaol an 't heuf. Hee
wreef zich een handvol kold water um de kop, schot de klere an en haaln 'n au-
to uut de garage. "Now dan gao'k maor. "He'j wel goeie klere an, a'j 's in 't zie
kenhuus komp". "Daorumme he'k juus olde klere anedaon, dan kump 't goeie
grei ok neet vol bloed te zitn. Bu'j now lekker?, 't Liekt wel of ik nao 't front
gao".

In Grolle biej 't Lido zaog Jan gin Yvonne, gin vrindinne ven Yvonne en ok de
jonges neet waor ze met met was egaon. Too e weer biej huus was kreeg e deur
dat e de huusslottel vegetn hadde. Maor effen op 't slaopkamerraam tikn. Maor
hee mos nogal bonksen veur e geheur kreeg. "Wat maak iej toch een lawaai",
zei Antjen too zee de deure los dei, "'k sleepe net zo lekker". "Wat iej slaopn, en
Yvonne dan?". "Oh, die t'r allange weer, die lig al wied en breed in bedde".
Zo geet 't a'j met vrouwluu te doen hebt, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Eerste stap samenwerking met Hengelo en Steenderen.

Gemeenteraad stem%in met
aanschaf computernetwerk
De gemeenteraad van Vorden heeft
vorige week ingestemd met de aan-
schaf van een nieuw computernet-
werk. Vorden doet deze investering
samen met de gemeenten Hengelo en
Steenderen. In het gemeentehuis van
Steenderen komt één centrale com-
puter. Met de aanschaf van de nieuwe
automatiseringsapparatuur is in to-
taal een bedrag gemoeid van ander-
halfmiljoen gulden. Voor de gemeen-
te Vorden komt dit neer op 640.000
gulden. Met de aanschaf van deze au-
tomatiseringsapparatuur en -pro-
grammatuur is de eerste stap gezet in
de samenwerking met de gemeenten
Hengelo en Steenderen.

Mevrouw M. Aartsen (CDA) stond tijdens
de gemeenteraadsvergadering even stil
bij het besluit dat de raad nam. "We ne-
men vanavond een onomkeerbaar be-
sluit. Vorig jaar mei hebben we geza-
menlijk met Hengelo en Steenderen be
sloten om maximaal gestructureerd sa-
men te werken en op voorhand een sa-
mengaan van de drie gemeenten niet uit
te sluiten. In feite zeggen we vanavond
misschien wel 'ja' tegen een nieuwe ge
meente. Laat ik het zo zeggen: dit is wel
een eerste stap", aldus mevrouw Aartsen.

De heer R. Nobel (D66) vond het samen

aanschaffen van een nieuw computer-
netwerk jmn logisch gevolg van de af-
spraken mi vorig jaar met Hengelo en
Steenderen gemaakt zijn. "Wij juichen
het gezamenlijk aanschaffen van de au-
tomatiseringsappratuur dan ook toe en
hopen dat er meer van dit soort voorstel-
len komen".

De heer P. Hoogland (PvdA) en H. Riet-
man (WD) sloten zich hierbij aan. De
WD plaatste alleen kantekeningen als
het gaat om de offertes die zijn aange-
vraagd. "We praten hier om zeer grote in-
vesteringen", zei de heer Rietman, "en
dan valt het mij een beetje tegen dat er
maar één offerte ligt. In dit geval zouden
we meerdere offertes moeten opvragen
zodat we deze met elkaar kunnen verge-
lijken". Wethouder Boogaard vertelde de
raad dat de drie gemeenten dit ook wel
geprobeerd hebben maar dat er op dit
moment zeer weinig aanbieders zijn van
software waar men naar op zoek was.
Volgens Boogaard levert gezamenlijke
aanschaf met Hengelo en Steenderen
straks een hoop geld op voor de drie ge-
meenten. "We moeten nu wel een flinke
investering doen, maar straks zul je zien
dat wij bij het beheer van het systeem en
de aanschaf van nieuwe programmatuur
veel goedkoper uit zijn als we dat geza-
menlijk doen", aldus Boogaard.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 22 februari 1999. Groep A:
1. Busscher/Graaskamp 67,9%, 2. Berg-
man/Walter Kilian 58,3%, 3. echt.
Hoftijzer 57,9%. Groep B: 1. Warnaar/Mat-
ser 65, 1%, 2. Groot Bramel/Tigchelaar
55,2%, 3. Vruggink/den Ambtman 54,6%.

BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 24 februari:
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 65,4%, 2.
mw/dhr Polstra 60,4%, 3. Smit/Klooster-

man 58,8%. Groep B: de Jonge/Mouwen
63,2%, 2. Kriek/de Vries 57,6%, 3. Ma-
chiels/v.d. Berg 56,9%.

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

een boek over Vorden
in het jaar 1999

Een bestseller
die nog geschreven moet wordenl

if Sommige boeken zijn al een succes voor ze geschreven zijn. Dat
geldt waarschijnlijk ook voor 'Vorden '99'. Want terwijl op dit
moment de samenstellers van het boek de eerste regels op papier
zetten, beginnen de bestellingen op dit boek over Vorden aan het

il eind van deze eeuw, al binnen te komen bij Boekhandel Bruna en
l de bibliotheek.

Maar er moet nog wel iets gebeuren
We wachten nog op het enquête-formulier van u. Want al zijn er al meer
dan honderd ingestuurd, we ontvangen graag nog meer reacties. Tot 10
maart kun t u uw formulier inzenden of afgeven aan de Openbare
Bibliotheek. En als u het formulier niet meer hebt dan kunt u gratis een
exemplaar afhalen bij de bibliotheek of telefonisch bestellen bij 55 19 28.

ff U doet er ons een groot plezier mee.

Rn we wachten nog op reacties op onze oproep om bijdragen voor het
boek. Dat kunnen zijn foto's van Vorden zoals het nu is, tekeningen,
schilderijen of korte verhalen die in Vorden spelen. Of gedichten over ons
mooie dorp. ledere inzending is welkom en zalzo mogelijk worden
geplaatst. Gelukkig kregen we van een enthousiast amateurfotograaf een
reactie en ontvangen we van hem een selectie uit zijn dia's over Vorden.
U kunt natuurl i jk ook nog foto's maken: zo hopen we op een foto in
kleur of zwart/wit van Vorden in de sneeuw van 1999.

l
l!
11

Vanaf \ april te bestellen
En wat het b^fellen van het boek betreft: wacht u daarmee maar rustig
tot l april a.s!üan ligt er bij Boekhandel Bruna en de balie van de
Openbare Bibliotheek een dummy (omslag plus een bedrukt
eerste vel) die u een indruk geeft van de inhoud van dit boeiende boek
over Vorden «|ls het nu is. De prijs is dan f 24.50 (na verschijnen op l
september a.s^29.50). Er komt ook een luxe gebonden en genummerde
editie voor f 75.00.

Boogaard levert eerste flessen in voor Kankerbestrijding

Boogaard steunt statiegeldaktie

Wethouder H. Boogaard (Welzijn) le-
verde vorige week bij Super De Boer
Yvonne en Wïlbert Grotenhuys het
eerste statiegeldbonnetje in voor de
aktie van de Nederlandse Kankerbe-
strijding. Boogaard spreekt van een
goed initiatief en hoopt dat veel men-
sen hem zullen volgen en het werk
van de kankerbestrijding in Neder-
land steunen.

ledere klant van de supermarkt kan zijn
statiegeldbonnetje deponeren in de
daarvoor bestemde collectebus die bij de
informatiebalie staat. Het bedrag dat op
het bonnetje staat, komt ten goede aan

de Nederlandse Kankerbestrijding. De
aktie loopt tot en met eind oktober.

In 1999 bestaat de Nederlandse Kanker-
bestrijding 50 jaar. Om dit jubileum te
herdenken, heeft het Koningin Wilhel-
mina Fonds vele activiteiten ontwikkeld
waarin aandacht besteed wordt aan kan-
ker en de bestrijding daarvan.

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.



SMAN
GROENSPECIALIST

20 jaar een
betrouwbare partner in het groen

In deze periode hebben we veel specialistische kennis
opgebouwd; één hiervan is het onderhoud.

Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van tui-
nen en groenvoorzieningen, bij particulieren en bedrij-
ven, van klein (bijv. 10 m2) tot zeer groot (vele ha).

Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

VOORJAARSBEURT
snoeien, spitten, verplanten, enz.

ZOMERBEURTEN
onkruidbestrijding, hagen knippen, grasmaaien, enz.

NAJAARSBEURT
snoeien, blad ruimen, goten schoonmaken, enz.

JAARONDERHOUD
dit houdt in dat wij tegen een vooraf opgegeven
bedrag het totale tuinonderhoud uitvoeren of indien
gewenst onderdelen hiervan.

Wij zijn VCA* gecertificeerd
(veiligheid/gezonheid/milieu)

voor informatie en vrijblijvende offerte
Kervelseweg 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

Administratie- en Belastingadvieskantoor

ROBBERS &
PARTNERS BV.

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 ook buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
3 -10 -17 - 24 en 31 maart

van 17.30 tot 19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak

Tonny Jufriërfs

D
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJFI

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL/FAX (0573) 45 11 61

II V.O .f.

Zelh
Tel. 0314-622267

o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
GERARD BRANDENBARG

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

De pluspunten van de Univé
Autoverzekering voor u op een rij

Voor alle Univé-autoverzekeringen geldt:

r*J Sneller naar de maximale
no-claimkorting

Eerder bescherming van uw
no-claimkorting

cj Gratis ongevallenhulp

i"J Pakketkorting als u meerdere
verzekeringen bij Univé afsluit
(Premie Voordeel Plan)

U kunt deze bon opsturen aan:
Univé Gelre, Antwoordnummer 3525,
7260 ZX Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Speciaal voor de All-Risks-venekering
van Univé:
t) Verlaagde All-Risks-premies

T*J Gratis hulp bij pech in het
buitenland

i?) Bouwjaarkorting tot 20%

T*J Nieuwwaarde-uitkering bij
total loss in het eerste jaar

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van onderstaande gegevens.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

m/v

Merk auto: . Type:

Bouwjaar: Gewicht:

Oorspronkelijke cataloguswaarde: f

Bedrag te verzekeren accessoires: f

Aantal jaren schadevrij: Aantal k

O LPG O Diesel

Geboortedatum regelmatige bestuurder:

Uitvoering:

Kenteken:

incl./excl. BTW

incl-/excl. BTW

/)ts presentje öafcvay t u met de offerte een wegenkaart van rJedertarut

OPENHUISDAGEN EN MODESHOWS
Vrijdag en zaterdag a.s. kunt u genieten van grote modeshows bij
Modecentrum Teunissen
Mannequins en dressman showen de mode voor dames en heren
in 4 shows. Natuurlijk trakteren wij u op een aangekleed drankje.

Showtijden:
vrijdag 5 maart a.s. 10.30 uur en 14.30 uur
zaterdag 6 maart a.s. 10.30 uur en 14.30 uur
U kunt het beste even reserveren: telefoon 0573 - 45 14 38

modecentrym

ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38



Bakkerij Joop opent
11 maart de deuren
Joop en Herma Bruggink zijn de nieu-
we eigenaren van de bakkerij aan de
Dorpsstraat. Het echtpaar uit Neede
heeft eind vorige maand de bakkerij
van de familie Berendsen overgeno-
men. Bakkerij Joop opent op donder-
dag 11 maart de deuren. Op dit mo-
ment wordt het pand van binnen op-
geknapt. Zo krijgt de winkel een com-
pleet nieuwe inrichting. Joop en Her-
ma Bruggink hebben drie dochters en
zijn het afgelopen weekend verhuisd
naar het pand achter de bakkerij in
Vorden.

Grondtestdag bij
Welkoop Vorden
Op zaterdag 6 maart wordt er bij Wel-
koop Vorden een grondtestdag gehou-
den met als thema 'een mosvrij gazon in
zeven stappen'. Met behulp van de ECO-
style grondtest, kunt u op deze dag gratis
laten testen hoe hoog de zuurgraad van
de bodem is. De PH-waarde van de bo-
dem wordt door biologische afbraakpro-
cessen en de licht verzuurde regen elk
jaar iets hoger. En hoe hoger de zuur-
graad, hoe groter de kans is op mos in
het gazon. Iets dat de meesten onder ons
niet prettig vinden.

Wat moet u doen? Om uw grond te kun-
nen laten testen, neemt u een grond-
monster. Hiervoor neemt u op vijf ver-
schillende plaatsen in uw gazon een
beetje grond van verschillende diepte
(maximaal tien centimeter). Deze grond
mengt u goed door elkaar en uw grond-
monster is klaar voor de test.

Tijdens de grondtestdag is in de Wel-
koopwinkel een aantal deskundigen aan-
wezig om na het bepalen van de zuur-
graad van uw grond, u juist te adviseren
omtrent het mosvrij maken en houden
van uw gazon. ECO-style heeft hiertoe
een complete lijn produkten en een 7-
stappenplan ontwikkeld welke er voor
zorgen dat u met minimale werkzaam-
heden een gazon krijgt, dat het hele jaar
door in een perfecte conditie verkeert.

De Vijfsprong opent
nieuwbouw met
concert op 6 maart
De nieuwbouw op De Vijfsprong is klaar.
Daarmee heeft De Vijfsprong nu ook de
beschikking over een zaal voor culturele
en sociale activiteiten. Zaterdag 6 maart
wordt er een concert gehouden met me
dewerking van de cellist Jeroen den Her-
der en pianist Folke Nauta. De opbrengst
van het concert zal geheel ten goede ko-
men aan de nieuwbouw van vrije school
De Berkel in Zutphen. Het tweetal speelt
werken van I. Stravinsky, G. Fauré en L.
Beethoven.
Jeroen den Herder (1971) is als hoofdvak-
docent verbonden aan het Utrechts Con-
servatorium. Hij bespeelt een cello van
Jaap Bolink, ter beschikking gesteld door
het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. Met Folke Nauta (1973) won hij in
1992 de Zilveren Vriendenkrans van de
Vereniging Vrienden van het Koninklijk
Concertgebouw. Als duo treden zij op in
binnen- en buitenland. Folke Nauta werd
als twaalfjarige toegelaten tot de voorop-
leiding voor bijzonder begaafde leerlin-
gen aan het Stedelijk Conservatorium te
Zwolle. Later vervolgde hij zijn studie
aan het Sweelinck Conservatorium, waar
hij in 1997 voor zijn examen Uitvoerend
Musicus een 10 met onderscheiding be
haalde. Zijn docenten waren Rudy de
Heus en Jan Wijn.

Zaterdag 10 april zal de toneelgroep van
De Muzehof het toneelstuk 'De rode
prinses' naar het boek van Paul Biegel
uitvoeren. Ook deze uitvoering heeft
plaats in de culturele zaal van De Vijf-
sprong. Het stuk is geschikt voor kinde
ren vanaf 5 a 6 jaar.

Wereldgebedsdag
Vrijdagavond 5 maart wordt er in het ka-
der van Wereldgebedsdag een dienst ge
houden in de Gereformeerde Kerk in Vor-
den. Het thema van deze dienst is 'Gods
tedere aanraking'. De liturgie is samen-
gesteld door vrouwen uit Venezuela. Tij-
dens de dienst zal er een collecte worden
gehouden. De opbrengst van de collecte
is onder andere bestemd voor opvang
van misbruikte kinderen in Suriname en
een kaderopleiding van jonge Indianen
in Venezuela. De cantorij van de Her-
vormde Gemeente onder leiding van me-
vrouw Paas zal haar medewerking verle-
nen aan deze dienst. Het orgel wordt be
speeld door mevrouw B. Schot. Iedereen
is van harte welkom.

Voorlichtingsmiddag
'ouderen en vallen'
met dokter Sterringa
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
houdt in samenwerking met het COSBO
en dokter Sterringa op 9 maart om 14.00
uur in het Stampertje een voorlichtings-
middag over het onderwerp 'Ouderen en
vallen'.
Het is bekend dat vele valpartijen niet al-
leen buitenshuis gebeuren maar juist in
ons eigen huis en tuin voorkomen. Uit
onderzoek blijkt dat het percentage van
dit soort ongevallen enorm toeneemt bij
mensen van 55 jaar en ouder. De gevol-
gen van dergelijke valpartijen zijn voor
ouderen groot. Het vaÜen is helaas niet
altijd te voorkomen, maar toch kunnen
we door aandacht te besteden aan de oor-
zaken van het vallen en het verbeteren
van de lichamelijke conditie de risico's
verminderen.
Op de voorlichtingsmiddag wordt door
middel van een videofilm aangetoond
welke gevaren er in en om het huis op de
loer liggen^Ouderen komen in deze film
aan het \^vd; zij vertellen iets over hun
valpartijen. Verder laat een ergothera-
peut zien welke verbeteringen en aan-
passingen er mogeüjk zijn. Dokter Ster-
ringa zorgt voor de toelichting bij deze
film en v^k de middag verder aan met
ervaringd^^it zijn praktijk. De toegang
is gratis.

Gezinsdienst
Zondag 7 maart is er een gezamenlijke
gezinsdienst in de Gereformeerde Kerk.
Het thema van de dienst is 'Water
stroomt'.
Dat water stroomt is haast vanzelfspre
kend zou je zeggen. In de gezinsdienst
legt men een speciaal accent op dat 'wa-
ter stroomt'. Het gaat over de samari-
taanse vrouw die Jezus vraagt: "Geef mij
van dat water waar je nooit meer dorst
van krijgt'. Maar Jezus bedoelt natuurlijk
dat wij iets met dat water moeten doen.
Wat? Dat hoort u op 7 maart. Medewer-
king wordt verleend door jongerencom-
bo 'The Balladsingers'.

Rijvaardigheidsritten
voor mensen
van 50 jaar en ouder
De Stichting Welzijn Ouderen houdt in
samenwerking met de plaatselijke rij-in-
struteurs, Veilig Verkeer Nederland en
het COSBO rijvaardigheidsritten op don-
derdag 16 maart. Alle automobilisten
van 50 jaar en ouder kunnen hier aan
deel nemen.
Het doel is de rijvaardigheid onder de
loep te nemen. In de loop der jaren kun-
nen er foutjes in het rijgedrag zijn ont-
staan en bovendien worden de verkeers-
regels regelmatig veranderd of aange
past. De rijtest heeft geen gevolgen voor
uw rijbewijs. U rijdt in uw eigen auto in
gezelschap van een rij-instructeur. Af-
hankelijk van de deelname wordt er na
de test individueel of 's avonds met de
groep de theorie besproken. Voor de deel-
name kunt u zich aanmelden bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden: tel.
(0575) 55 32 55.

Geslaagd
Onze plaatsgenote Floran Schurink
slaagde voor haar opleiding aan de
HEAO in Utrecht. Zij volgde de studie 'In-
ternational Management'.

Bruinsma verheugd
met fietsen voor
Ronald Mc Donald
Rijwielfabrikant Union B.V. uit Nieuw
Leusen heeft het Ronald Mc Donald Huis
Leiden voorzien van een aantal splinter-
nieuwe fietsen. De initiatiefnemer is de
werkgever van Edwin Bruinsma uit Vor-
den. Samen met zijn vrouw en zoontje
verbleef hij ongeveer drie maanden in
het Ronald Mc. Donald Huis omdat zijn
dochtertje Paula een beenmergtrans-
plantatie moest ondergaan in het Leids
Universitair Medisch Centrum.

Het Ronald Mc Donald Huis biedt ouders
een logeeradres vlakbij het ziekenhuis
om zo dicht mogelijk bij het ernstig zie
ke kind te kunnen zijn. Omdat de af-
stand naar Vorden te groot is om dage
lijks heen en weer te rijden was het Ro-
nald Mc Donaldhuis ook voor de familie
Bruinsma een uitkomst.

"Wanneerje kind zo ziek is ga je door een
hel, je hebt dan niet alleen een ziek kind
maar ook een ziek gezin wordt er vaak
gezegd. Zo'n onzekere en angstige perio-
de beïnvloedt op dat moment de andere
gezinsleden. Het werk, sociale contacten,
kortom alles staat op zijn kop. De steun
van werkgevers en collega's die het werk
kunnen opvangen in deze bedreigende
periode is van groot belang. Het is een
hele zorg minder wanneer je je daar niet
mee bezig hoeft te houden, zodat je je
kunt concentreren op het zieke kind.

Union B.V. is zo'n cgever die daar ge
lukkig begrip voorneeft. Het is belang-
rijk dat bedrijven daar aandacht aan be
steden, want het kan ons allemaal over-
komen", aldus Edwin Bruinsma. Het Ro-
nald Mc. Donald JJÊUS is financieel af-
hankelijk van gifteHKn particulieren en
bedrijven en zij bestaan al weer ruim vijf
jaar. Union B.V. wil op deze wijze iets te
rugdoen voor de manier waarop de fa-
milie Bruinsma gesteund is in een voor
hen zo spannende periode.

Expostie Ton Kramer
en Jeannette Hoek
in 'Het Gele Stoeltje'
In de galerie 'Het Gele Stoeltje' aan de
Burgemeester Galleestraat 36 Vorden
wordt vanaf 7 maart tot en met 18 april
een expositie gehouden van Jeannette
Hoek en Ton Kramer. De olieverfschilde
rijen van Jeannette Hoek hebben als on-
derwerp 'de natuur'. Portretten van bo-
men waarin de sfeer van de bosrijke Ach-
terhoek naar voren komt.

Zij schildert met een losse ruige verf-
streek en een genuanceerd kleurgebruik.
De schilderijen hebben een abstracte
waarde. Jeannette Hoek heeft als oplei-
ding 6 jaar kunstacademie Amsterdam.
Ton Kramer, die als opleiding de kunst-
academie te Arnhem heeft doorlopen,
heeft het platte vlak vervangen door drie
dimensionale objecten zoals krachtstok-
ken, schilden en gelukstotems. Voorheen
werkte hij vooral tweedimensionaal op
linnen en papier. Omdat Ton Kramer in
zijn krachtstokken een heel diepe erva-
ring materialiseert hebben zij, naast het
esthetisch uiterlijk, een zeer persoonlij-
ke symboliek.

Zijn schilden zijn verslagen van inzich-
ten en ervaringen die hij heeft opgedaan.
Behalve dat zijn gelukstotems uniek zijn
en fraai om naar te kijken, hebben zij
een symbolische waarde. De expositie
die zondag 7 maart wordt geopend is te
bezichtigen op donderdag-, vrijdag- en
zaterdagmiddag.

TulpenritVAMC
De zondagmiddag door de VAMC "De
Graafschaprijders" georganiseerde Tul-
penrit trok in totaal 75 deelnemers. Door
Wim Wisselink en Harry Horsting was
een pittige rit uitgezet met een lengte
van 56 kilometer voor de deelnemers in
de A en B Klasse en 49 kilometer voor de
C-Klasse.
A-Klasse: l HJ.Cotumme, Toldijk 69 straf-
punten; 2 G.Reugebrink, Enschede 108; 3
J. Luiten, Hengelo 122 strafpunten. B-
Klasse: l K. Visser, Deventer 217; 2 S. Lely-
veld, Harde 221; 3 G. Soemes, Zutpphen
241. C-Klasse: l MA Veldhuis, Wijhe 210;
2 H. Snippe, Klazinaveen 215; 3 B. Wil-
link, Borne 310.

Amnesty International
De Werkgroep Amnesty International af-
deling Vorden bezorgt deze week de
voorbeeldbrieven bij de thuisschrijvers.
Er wordt onder andere een brief geschre-
ven aan de president van de republiek
Guatemala. Bijna een jaar na de moord
op bisschop Juan Gerardi Conedera, di-
recteur van het mensenrechtenbureau
van de aarstbisschop van Guatemala is
nog steeds onbekend wie de moord
pleegde.
Bisschop Gerardi (76) werd op 26 april
1998 in Guatemala Stad met een straat-
tegel doodgeslagen. Dat was een paar da-
gen na de publicatie van het Rapport
"Achterhalen van Historische Herinne-
ringen " door de katholieke kerk in Gu-
atemala. Dat rapport stoelde op drie jaar
onderzoek naar 55.000 mensenrechten-
schendingen, gepleegd gedurende 36
jaar burgeroorlog. Het stelt vast dat
schendingen voor driekwart voor reke-
ning van de veiligheidstroepen komen.
Amnesty vreest dat bisschop Gerardi
door agenten van de strijdkrachten is
vermoord. De voormalig openbaar aan-
klager Valladares concludeerde in een
onderzoek in november 1998 dat de
moord alle kenmerken van een buiten-
rechtelijke executie draagt. Dat rapport
zegt ook dat de vermeende dader een
priester, onschuldig is. Ondanks bewijs-
materiaal weigeren de autoriteiten te er-
kennen dat het om een politieke moord
gaat. Het officiële onderzoeksrapport
maakt melding van een gewone misdaad
ofwel "crime passionel".
In de brief wordt gevraagd om berech-
ting en een volledig onafhankelijk en on-
partijdig onderzoek naar aanwijzingen
dat militair of voormalig militair perso-
neel betrokken was in de moord op bis-
schop Gerardi.

Voetbal

Sotii 1-Deo l 4-0, Socii 2-Erix 2 1-3, Gors-
sel 5-Socii 4 (M, Socii 6-Oeken 5 1-2, Socii
F-WHCZ F 5-2, Socii E-Warnsveldse Boys E
4-6, Be Quick D-Socii D 1-24,

PROGRAMMA
Socii 1-Marienvelde l, Socii 2-Fortuna
Winterswijk, Drempt Vooruit 3-Socii 3,
WHZC 3-Socii 4, Socii 5-AZC 6, Dierense
Boys 5-Socii 6, Socii B-Ratti B.

Heropening Tuunte
Fashion Vorden op
donderdag 4 maart
Na een grondige verbouwing opent
Tuunte Fashion in Vorden op donder-
dag 4 maart weer haar deuren. De
winkel heeft een complete metamor-
fose ondergaan. Afgezien van enkele
kleine verbouwingen was het tien jaar
geleden dat de winkel onder handen
was genomen. De winkel is zeer over-
zichtelijk geworden en door compleet
nieuwe inrichting heeft het een frisse
en moderne uitstraling gekregen. Dit
jaar bestaat Tuunte Fashion in Vorden
precies twintig jaar. Er zijn diverse
openingsakties en alle klanten krij-
gen ter gelegenheid van de herope
ning een leuke attentie mee naar
huis.



Jong • Klassiek • Sportief
is de vootfaars-damesmode 1999 van

Beke Mode Zelhem
U vindt
• soepele, ongedwongen materialen
• opvallende kleuren die
• perfect te combineren zijn
• op ieder moment van de dag
• kortom,

• de beste basis voor uw voorjaarskleding!

Maar Beke Mode is meer!
• gastvrijheid
• grote paskamers
• uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
• betrouwbaarheid
• gratis parkeren
• service en
• mode ook voor een maatje meer.

Donderdag 11 maart modepresentatie
• shows van 20 minuten

om 10.00 - 11.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 uur

C E
U bent van harte welkom

Onze merken zijn o.a. Marcona • Frankenwalder • Bianca • Erfo • Rosner • Roberto Sarto • Zerres • Rabe • Karelia • Lindon
• Lotus • Derofa • Trend line • etc.

Beke Mode Collectie / Smidsstraat 16 - C Zelhem - Telefoon (0314) 62 12 85

GHR. MUZIEKVERENIGING

VORDEN

Geeft op vrijdag 12 maart
en zaterdag 13 maart a.s.
haar voorjaars-

in hel Dorpscentrum te
Vorden, aanvang 19.3O uur.
Zaal open 19.15 uur.

Toegang gratis

Nog
dagen...
dan kunt U een
blik wagen

bij bakkerij Joop!!

Joop
Dorpsstraat 11 • Voriicn • Td.-fcx.ii (OS75) 5S 13 73

V o c i b a

Vorden-Go ahead 1-5
De einduitslag is geen afspiegeling van
het eerste half uur van de wedstrijd.
Vorden was de betere ploeg, maar na het
uitvallen van doelman Besselink was het
gebeurd met Vorden. Go Ahead counter-
de naar een grote overwinning.

Vorden begon de wedstrijd zonder Rene
Nijenhuis en Hugo van Ditshuizen. De
ploeg liet goed en opportunistisch voet-
bal zien. Go Ahead werd op de eigen
helft teruggedrongen. Vorden creëerde
zich diverse kansen, maar had geen ge-
luk bij de afwerking er van. In de 15e mi-
nuut soleerde Ronald Visser door de de
fensie en uit zijn voorzet kon Dennis
Wentink gemakkelijk scoren 1-0. Mark
van der Linden had 2-0 op zijn hoofd lig-
gen, maar zijn kopbal ging rakelings
naast.
Zoals de laatste tijd zo vaak gebeurt, viel
het doelpunt aan de andere kant. Een
ogenschijnlijk makkelijk te stoppen
schot stuiterde vlak voor de doelman op
en verdween via zijn borst voor de voeten
van de Go Ahead spits die met dit buiten-
kansje wel raad wist. 1-1.
In de 40e minuut ging de spits van Go
Ahead al te fel door op doelman Bes-
selink, die door deze charge met een
hoofdwond het veld moest verlaten. Zijn
plaats werd ingenomen door Jelle Klein
Kranenbarg. Vorden was door dit inci-
dent aangeslagen, want direct na de spel-
hervatting was het al 1-2, wederom uit
een rebound na een afgeslagen aanval.
Direct in de twede helft werd het 1-3
door een afstandsschot die over doelman
Klein Kranenbarg in het net verdween.
Vorden ging op jacht naar de aanslui-
ting, maar speelde daarmee Go Ahead in
de kaart die hun geliefde counterspel
konden spelen. Erik Oidenhave had het
dan ook zeer zwaar te verduren tegen
Mammadou Yalloh, de supersnelle spits
van Go Ahead.

De wedstrijd speelde zich voornamelijk
af op de helft van Go Ahead, maar
Vorden bleek niet J^machte de kansen
te benutten. Ronarcrcle Beus miste nog
een strafrschp en een doelpunt van Mar
Sueters werd afgekeurd, wegens ver-
meend handspel, hetgeen hem een gele
kaart kostte.
De doelpunten vielen aan de andere
kant, overigens ook via handspel. Hal-
kers nam de bal met de hand mee en
toen de Vordense defensie bleef staan
was het voor hem een koud kunstje om
de doelman te passeren. Vorden had wel-
iswaar nog voldoende kansen om de so-
cre een beter aanzien te geven, maar
schoten van Dennis Wentink enRonald
Visser misten zuiverheid. Het werd zelfs
nog 1-5 door een snelle uitval van Go
Ahead.
De uitslag vermoedt een aantrekkelijke
wedstrijd, echter het tegendeel is waar.
De tweede helft werd dóór beide ploegen
slecht gespeeld, maar waarbij Go Ahead
het geluk had te kunnen counteren.

UITSLAGEN
Vorden Dl-Gaz. Nieuwl Dl 0-11, AZC D4-
Vorden D2 5-4, Be Quick El-Vorden El 4-
4, Vorden E2-SHEE1 5-4, Vorden E3-
Voorst E3 1-10, Vorden E4-Erica E3 5-0,
Gaz. Nieuwl. E4-Vorden E5 0-2, Gaz.
Nieuwl. F2-Vorden Fl 12-0, Vorden F2-
Warnsveld F4 11-0, Vorden F3-Gaz.
Nieuwl. F3 4-0, Be Quick F4-Vorden F4 5-0.

Vorden Al-Steenderen Al 7-1, Gaz.
Nieuwl. Bl-Vorden BI 2-3, Vorden Cl-
Dierense Boys Cl afgelast.

Vorden 1-Go Ahead l 1-5, Doetinchem 3-
Vorden 2 1-1, Witkampers 3-Vorden 3 2-2,
Vorden 4-Reunie 3 2-5, Ruurlo 5-Vorden 5
2-1, Vorden 6-Erica 9 44.

PROGRAMMA
De Hoven Dl-Vorden Dl, Vorden D2-
WHCZ D5, Vorden El-Erica '76 El, Erica
E2-Vorden E2, Warnsv. Boys E5-Vorden
E3, SHE E2-Vorden E4, Vorden E5-AZC E4,
Vorden Fl-Brummen F2, Be Quick F3-

Vorden F2, Oeken F2-Vorden F3, Vorden
F4-Warnsv. Boys F7. ^

Baakse Boys Al-Vorden Al, Erica Bl-
Vorden BI, Vorden Cl-Epse Cl.

ABS 1-Vorden l, Vorden 2-VIOS B 2,
Vorden 3-AZC3, Longa 5-Vorden 4,
Vorden 5-Witkampers 4, Wilh. Rheden 4-
Vorden 6.

Ratti 1-Erix 10-3
Zondag kon Ratti het opnieuw opnemen
tegen een hoogvlieger van de zesde klas-
se E. Erix namelijk had totaan zondag jl.
alles gewonnen. Ratti was dus gewaar-
schuwd. Met name met de eerste wed-
strijd in het achterhoofd tegen Erix, die
ging verloren met 8-2.
Ratti kon in de eerste helft behoorlijk te
genstand bieden. Ratti knokte voor waat
het waard was. Zelf kwamen ze niet tot
goed voetbal. Enkele vrije trappen van
Erwin Weenk waren de weinig ehoogte
punten voor wat Ratti betreft. Toch kon
Erix niet echt doordrukken. De rust werd
bereikt met 0-0. Een goede prestatot tot
dan toe van Ratti-zijde.
Na de rust kon Ratti Erix totaan de 13e
minuut bijhouden. Erix kwam (uit-)ein-
delij tot de voorsprong die het op zich
verdiende. Helaas voor Ratti was dit op-
nieuw een discutabel doelpunt. Daarna
was Ratti even de kluts kwijt. Hiervan
profiteerde Erix goed en binnen 5 minu-
ten stond het 0-2.
Ratti herstelde zich hierna enigszins en
kwam zelf tot wat kleine 'speldenprik-
jes'. Toch zette Erix uit een goede aanval
de eindstand neer op 0-3. Voor Ratti een
wijze les en gezien de komende wedstrij-
den is het voor Ratti mogelijk nog enkele
punten te gaan sprokkelen.

PROGRAMMA
Groen Wit '62-Ratti 5, Sociï Bl-Ratti BI,
SHE Cl-Ratti Cl, Ratti 1-EGW l, Ratti 2-
Brummen 5, Ratti 3-Brummen 6, SHE 5-
Ratti 4, Dames Ratum 2-Ratti 1.

ni m i' n

Vorden-Huissen 8-12
Dostal Wegenbouw Vorden is nog steeds
dolende en wanhopig op zoek naar de
juiste weg. Met de afgrond in zicht is de
kans op ontsnapping ondertussen mini-
maal. Na de nieuwe nederlaag tegen
Huissen heeft Vorden het niet meer in ei-
gen hand. In de slotrond emoet hoe dan
ook gewonnen worden en dan maar af-
wachten wat de concurrenten doen. Aan
de bordpunten zal hè tniet liggen, maar
het belangrijkste zijn nu eenmaal de
wedstrijdpunten. Tegen aartsrivaal en
collega wegenbouwer Heijting Huissen
was er goede hoop op een positief resul-
taat. Weliswaar werd in de bondscompe
titie nog nooit van hen gewonnen, maar
dit jaar blijken wij kwetsbaarder dan
ooit. Het parool was duidelijk, de schade
beperkt houden tegen het super kwartet
en scoren tegen de zwakkeren.

C V U il

UITSLAGEN
Heren: w Grol-Dash l 0-3, Dash 2-ASV l 3-
0, Dash 3-ASV 2 0-3, DES 1-Dash 4 2-2;
Dames: w Grol 1-Dash 3 0-3, Dash 5-
Marvo 76 3 3-0, Dash 7-Revoc 4 0-3.
Meisjes: Favorita Al-Dash Al 0-3, Dash
Dl-Skopeinwivoc B2 3-1, Dash Cl-
Tornado Cl 3-0, Dash C2-Skopeinwivoc
Cl 3-0.

PROGRAMMA
OHeren: Dash 1-Side Out 2, Baderi
Dynamo 4-Dash 2, Dash 4-Overa 2.
Dames: Dash 1-SNS Savico, Bader.
Dynamo-Dash 2, Dash 3-Side Out 2, Dash
4-Boemerang 5, Baderi Bynamo 5-Dash 5,
Side out 3-Dash 6, Side Out 6-Dash 7.
Meisjes: Dash Al-KSV Al, Overa Bl-Dash
BI, Baderi Dynamo C3-Dash C2.



Van Zeeburg & Visser Makelaardij o.g. en Assurantiën

Wegens uitbreiding van werkzaamheden is bij ons plaats voor een:

Receptioniste /Telefoniste /Medewerkster Makelaardij
en Assurantiën
voor 20 tot 40 uur per week.

Wij bieden een veelzijdige en afwisselende functie. U ontvangt in eerste instantie onze klan-
ten en bedient de telefooncentrale. U ondersteunt de makelaars onroerende goederen op een
breed terrein. U verzorgt de administratieve afhandeling van hypotheken en assurantiën.
U adviseert klanten op velerlei gebied. Er zijn voldoende ontplooingsmogelijkheden.

Voor het goed vervullen van de functie is een opleiding op middelbaar niveau noodzakelijk.
U kunt bij voorkeur goed overweg met tekstverwerkers Word of WP. Kennis van Windows en
Powerpoint is een pré. Kennis en/of ervaring op het gebied van assurantiën is gewenst doch
niet noodzakelijk.

Wij vragen vooral een klantgerichte en klantvriendelijke instelling. U bent representatief en
initiatiefrijk. U kunt goed samenwerken in teamverband, maar bent ook goed in staat zelf-
standig te werken. U voelt u thuis in een klein team en een gemoedelijke sfeer.

Indien u geïnteresseerd bent in de functie, dan verzoeken wij uw schriftelijke sollicitatie te
voorzien van een CV en deze binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie in te
zenden t.a.v. de heer G.J. van Zeeburg.

Financiële planning

E-mail;
ZeeburQ.3069@nvm.nl

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje
op uw bruiloft of bedrijfsfeest,
neem dan muziek uit de sixties
met de band:

Q-SELECT

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 Vorden en
8.30 uur Zutphen

f 43,- (incl. entreekaart)
Info

HAVI Reizen J.L. HaiTCn
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Nutsfloralia

Begint weer met

bloemschikcursussen
(1x per maand)

voor inlichtingen of opgave tel.
0575-553284

Denk er aan vol is vol!

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 15 februari t/m
zondag 21 februari 1999.

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 m3

1000 m'
1200 m'
1400 m'
1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

26 m3

32 m3

39 m'
45 m3

51 m3

58 m3

64 m3

71 m3

77 m3

84 m3

90 m3

96 m3

106 m3

n6 m3

125 m3

'35 m3

145 m3

161 m3

177 m3

193 m3

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

426 m3

533 m3

643 m3

746 m3

853 m3

957 m3

1065 m3

1175 m3

1279 m'
1387 m3

1494 m3

1598 m3

1758 m3

1919 m3

2079 m'
2237 m3

2401 m3

2666 m3

2933 m3

31 97 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gornog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

080O - 1548

TUUNTE FASHION VDRDEH IS GEHEEL VERBOUWD.
VANAF 4 MAART ZIJN WIJ WEER GEOPEND.

Kom beslist een kijkje nemen!!!

mode koopjes
dames uniblouse
korte mouw
norm. 29,95nu voor:

aanbiedingen

geldig van

3 maart

t/m 13 maart

35jii

b*kinder boude trui
norm. vanaf 35,00
nu vanaf:

heren oMwtiemden
lange mouw ruit
norm. 35,00 nu voor:

kinder jeansjackje
normaal vanaf 29,95
nu vanaf:

bijpassende kinderbroe

normaal vanaf 27,50
nu vanaf:

damespantalon
diverse kleuren
van 45,00 voor:

PERSIVAL
VGSt badstof
met capuchon
mt. 116-176
norm. v.a 37,50
nu vanaf:

Ook in damesmaten
nu van 45,00 voor

•Mttflk fc '

(MJIttt
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEEKENBERG

mode voor
het héle gezin

fashion



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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:

tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 $9 /

PARANORMALE BEURS RUURLO
Zondag 7 maart, zaal De Luifel, Dorpsstraat 11

van 11.00 tot 17.00 uur
Toegang f W,-. Info: De Phoenix, telefoon (0314) 34 18 07

M*

Rendisk bv is een middelgrote onderneming (ca. 80 im
en is gevestigd aan de Spoorstraat te Ruurjo. Naast;een
Nederlandse productie van uitgiftetuffettenj serveerwagens e|)
randapparatuur voor vaatspoelmachines, h£eft Rendisk de i
vertegenwoordiging van een grootj aantal Scandi
zoals: Wexiodisk AB, Hackman Catertec LTt), Nordi
Viptop AB, Erress Storkok en Houfiö ApS.

Om de sterke groei van de werkzaamheden binnen óns bedrijf 0
te kunnen vangen, vragen wij óp TJöilë tërlrjijn è^hT T

Bedradings-
elektromonteur (M/v)

De functie omvat:
Het bedraden en uittesten van al onze buffetter , bakwanden en andere

**

.53

INVLG

installaties.
De meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden in het bedrijf zelf. j

Het bijhouden en corrigeren van de benodigde stuklijsteni schema'^ en
documentenstroom. Het optimaliseren van de werkmethodiek in on?e
productie/afmontage unit.

De vereisten zijn:
- Voltooide MBO-opleiding elektrotechniek/energietechniek of gelijkwaardig.
- Afgeronde of bezig zijn met cursussen (b.v. NEN-3140) op het gebied

van de elektrotechniek is een pré.
- Leeftijd tussen ca. 25 en 35 jaar.
- Zelfstandig kunnen werken.
- Breed inzetbaar (o.a. veld installaties)
- Woonachtig binnen een straal van ca. 30 km van Ruurio.
- Grote inzet en teamgeest.

Geboden wordt:
- Een verantwoordelijke functie met een grote mate van zelfstandigheid.
- Prettige werksfeer in een flexibel, modem bedrijf in het groene hart

van Nederland.
- Naar prestatie, leeftijd en ervaring een uitstekend salaris en

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen:
Eventuele nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de
heer B.Elferink productieleider, telefoon 0573 458 347.

Sollicitatie:
- De sollicitaties dienen schriftelijk en met vermelding van opleiding

en ervaring, te worden gericht aan:
Rendisk bv, Postbus 25,
7260 AA Ruurio. 1&

R E N D I S K S T A A T E R V O O R
rendisk
GROOTKEUKENTECHNIEKEN

Idee van Herwers.

3 jaar gratis
garantie

2 jaar gratis
onderhoud

1 jaar gratis
all-risk verzekering

De Nissan 321-actie is wegens enorm succes verlengd.
Het gaat dan ook om een uniek aanbod: 3 jaar garantie, 2 jaar

gratis onderhoud en 1 jaar gratis all-risk verzekering op elke

nieuwe Nissan Primera, Almera en Micra. Uw voordeel kan

hierbij oplopen tot zo'n f 5000,-. Nissan staat al bekend als een
zeer betrouwbaar merk, maar met dit aanbod rijdt u helemaal

zorgenvrij. Kom snel bij ons langs voor een proefrit en
dan rekenen wij graag voor u uit hoe voordelig
dit aanbod voor u is.

Mooi, nî lleen nog even kiezen

Think about it.
Het 321- aanbod geldt indien u de nieuwe Nissan Pnmera, Almera, Sunny Wagon of Micra vóór 31 maart 1999 koopt en op kenteken laat registreren,

jevoorwaarden zijn te verkrijgen bij de Nissan dealer. Er is al een Micra vanaf f 21.995,-, een Almera vanaf f 29.495,-, een Sunny Wagon vanaf f 30.995,- en een
nera vanaf f 38.995,-. Consumentenadviesprijzen inclusief BTW en BPM exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden

AUTOBEDRIJF
-CEZ3D-

IERWERS
DOET1NCHEM Rakhoretweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummetoseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 03 20

ZUTPHEN De Sloven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

KINDEREN
RUIM BAAN,

DE JANTJE
BETON COLLECTE

KOMT ERAAN!

Jantje Beton Collecte

8 t/m 13 maart
Geef gul!

lantjegBeton
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht
Giro 1247. www.jantje-beton.nl

Heeft u ook het beste voor met uw
land, laat deze dan bewerken door
onze

Farmax spitmachine
(eventueel in combinatie met een zaaimachine)

Voordelen van spitten zijn:
• Spitten rekent af met elke

vorm van bodemverdichting
• Geen ploegzolen off versmering

van de grond
• Grote arbeidsbesparing Lo.v.

ploegen/raaiklaarmaken
(dus kostenbesparend)

• Een vlotte en regelmatige
opkomst van het gewas

• Een diepere bewerking tot
5O cm eventueel mogelijk

• Grote capaciteit
• Geen sporen In het land

Voor geheel vrijblijvende informatie neemt u contact
op met:

HISSINKLOONBEDRIJF

Slotsteeg 9, 7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 14 39 / Fax (0575) 46 47 66

V.O.F.
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