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Sportlokaal Kranenburg wordt
5 november in gebruik genomen
Vorden. Donderdag 5 november
wordt in het buurtschap Kranenburg
het nieuwe sportlokaal in gebruik ge-
nomen. Dit gebeurt door de kinderen
van de school "De Kraanvogel". De of-
ficiële opening vindt zaterdag 7 no-
vember plaats.

Waarom een sportlokaal op de
Kranenburg terwijl in het dorp reeds een
sporthal ('t Jebbink) is gevestigd. Volgens
Henny Sueters, lid van de pupliciteits-
commissie stamt dit uit de koker van
Wim Gudde, directeur van "De Kraan-
vogel". Vanwege het aantal leerlingen
(76) heeft "De Kraanvogel" recht op vier
leslokalen.

De school heeft drie leslokalen. Gudde
kwam toen op het idee om van het gym-
lokaal een leslokaal te maken, om vervol-
gens aan de achterzijde van de school
een geheel nieuwe sportzaal te bouwen.
Een zaal die ook door verenigingen en
sportverenigingen uit de Kranenburg ge
bruikt kan worden. Dus een zaal met een
multifunctionele bestemming, gymles-
sen voor de scholieren van "De Kraan-

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Everdien Knoef uit
Linde is op 28 oktober afgestudeerd voor
Nederlands recht. Ze volgde destudie aan
de universiteit van Nijmegen.

De Deurdreajers
gaan weer van start
Zaterdag 14 november is het weer zo-
ver. Die avond zal Prins Dennis de
Eerste aftreden en zal de nieuwe
Prins van de Deurdreajers voor het
seizoen 1998-1999 worden onthuld in
residentie De Herberg.
In de komende twee weken kunt u
dan ook weer cryptische aanwijzin-
gen over de nieuwe Prins, Mister X ge-
naamd in het Contact lezen.
Deze aanwijzingen zijn de sleutel om
achter de ware identiteit van Mr. X te
komen. Mocht het zo zijn dat u na de-
ze drie weken toch niet achter de wa-
re identiteit bent gekomen, dan is dit
een extra reden om op 14 november
het Prinsenbal te bezoeken. Hier vol-
gen de eerste 3 aanwijzingen:
4. Gedurende de bouwvakantie tref

je hem altijd op het strand aan.
5. Hij is een echte 'paljas'.
6. Hij is een zwerfkei.

vogel", terwijl verenigingen de zaal kun-
nen afhuren.

Allemaal mooi en wel, er moest echter
geld op tafel komen om een en ander te
realiseren. In het kader van de gemeente-
lijke onderwij svestigingsverordening
heeft "De Kraanvogel" recht op een sub-
sidie van 337.000 gulden. De gemeente
Vorden heeft er nog eens 300.000 gulden
als een extra subsidie bijgedaan.. In to-
taal dus 637.000 gulden. De totale kosten
bedragen ca. 925.000 gulden. Derhalve
een tekort van ruim 230.000 gulden.
Henny Sueters: "Gelukkig hebben ons
circa 200 vrijwilligers geholpen, die met
keihard werken een bedrag van ruim
200.000 gulden op de bouwkosten heb-
ben bespaard. We zijn deze groep men-
sen uiteraard zeer erkentelijk".
Daarnaast is onder leiding van Henny
Sueters een werkgroep sponsoring in het
leven geroepen. De werkrgroep heeft on-
der meer particulieren en het bedrijfsle-
ven benaderd, met als resultaat dat een
bedrag van 60.000 gulden werd binnen-
gehaald. Dit bedrag zal voor de inrich-
ting aangewe^i worden.

Huisvrouwenorkest
wint prijsvraag VÖV
Vorige weel^ maandag hielden de
Vordense or^Miemers hun halfjaarlijk-
se ledenvergadering. Daarbij keken zij te-
rug op een geslaagde feestweek. De voor-
zitter maakte bekend dat de prijsvraag
met betrekking tot de meest originele fe-
licitatie gewonnen is door het Huisvrou-
wenorkest. Zij formeerden een collage
van alle logo's van de leden van de VOV
en wonnen daarmee de prijs van f 500,-.
Over een paar weken doet Sint Nicolaas
weer zijn intrede. Tijdens de actie kan
het publiek kennis maken met twee no-
viteiten terwijl de zegelactie aantrekke-
lijker gemaakt wordt met een extra
hoofdprijs van f500,-. Meer daarover in
de Sint Nicolaaskrant die deze maand
zal verschijnen.
Tijdens de jubileumreceptie zijn geldbe-
dragen als cadeau ontvangen. Deze zul-
len gebruikt worden om een grondanker
te bekostigen. Daarin zal de grote kerst-
boom stevig geplaatst kunnen worden
zodat het bij storm niet om zal waaien.
Dit jaar wordt de boom door de jubile-
rende VOV zelf aan de Vordense gemeen-
schap aangeboden. Als vanouds zullen
ook dit jaar kerstbomen weer een lint
door het dorp vormen.
De ledenvergadering stemde formeel en
onder applaus in met het voorstel tot be-
noeming van Wim Polman tot erelid en
Geurt Harmsen tot lid van verdienste.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 nov. 10.00 uur ds. M. Beitier; 19.00 uur W.
Schot, jongerendienst in de Geref. kerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 nov. 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 nov. 10.00 uur ds. LJ.R. Ort, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 nov. 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur W. Schot, jongerendienst. Thema: Ieder voor
zich en God voor ons allen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 nov. 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 8 nov. 10.00 uur eucharisitieviering
m.m.v. de Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 nov. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 8 nov. 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
8-9 nov.: pastoor G. Simons, Borculo, telefoon
(0545) 271383.

Huisarts 7-8 nov.: dr. Haas, Christinalaan 18, te-
lefoon 55 16 78. A

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaa^^ltijd éérst bellen
voor overleg. ^^^

TANDARTS
7-8 nov.: G.M. Wolsink, Laren (Gld.), tel. (0573)
402124. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/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; mevr. Kamp-
horst 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
Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

DAG 8 N

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575)461469

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

Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.)
telefoon (0575)46 1484

Lubbers
•wonen Gf »l apen

Raadhuisstraat 45 Hengelo (Gld.
Telefoon (0575) 46 46 00

morgarid



HERFST AANBIEDINGEN
Vlaaien wlgs Limburgs recept

calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

95
Deze week:

Kersen de luxe Vlaai

' kleinere Tira Misou Vlaai,

f

voor 6 personen

Hollandsche Boterkoek

f 8,95

f'4,"
Warme Roomboter - Amandel Speculaas staven

f 4,95
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

Revue
t Stork'n Nus presenteert:

DE VLAM IN DE PIJP
Lochemse Schouwburg
23-24 november 1998

Entree f 20-
Kaartverkoop: vrijdag 6 november

van 10.00-11.30 uur Witkamp te Laren
13.30-15.00 uur Bousema te Lochem

vanaf 9 november vrije verkoop
via telefoonnummer (0573) 40 17 88

Aanbiedingen geldig
maandag 2 november t/m zaterdag 7 november

Bospeen
1.49

Giezerwildeman

Stoofperen

per bos per kilo 1."

Panklare
Prei

per kilo
499

500 gram 1.49

NIEUW
menu v/d week

Bon Femme

Kip Chatelaine
+

Appelvruchten compote

Clementine
mandarijnen

15 voor
499

7i|ii ui tslui tend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.- voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer 1.-,
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1.- extra Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hii ' ivoor 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.

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Aangeboden voor oudere
heer of dame: mooie zit-/
slaapkamer met volledige
verzorging. Handicap geen
bezwaar. Met persoonlijke
wensen kan rekening worden
gehouden. Het houden van
een klein huisdier behoort tot
de mogelijkheden. Inl. bej.
pension 'Sonnevanck', W.J.Th.
Veenhuis, Bleekstraat 5, Hen-
gelo (Gld.), tel. (0575) 46 18 14

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

• Te koop: Peugeot 405
GRX 1.9 diesel b.j. nov. '94;
Peugeot 205 XR b.j. '91,
event. lichtmet. velgen; Ford

1.1 l Cheers b.j. '91;
Escort 1.3 5-drs., b.j.

. Tel. (0575) 46 27 79

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen»vat extra's willen verdie-

door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: prima hooi. Tel.
(0575) 55 15 48

• Gevraagd: flinke zelfstan-
dige hulp in de huishouding
in Zutphen voor 1 è 2 maal
per week van 13.00 tot 18.00
uur. Tel. (0575) 54 44 45

• Kinderen opgelet! Hou je
van zingen (en eventueel mu-
sical)? Kom dan dinsdag 10
november om 18.00 uur naar
het Dorpscentrum te Vorden.
Leeftijd plm. 8 jaar. Info: 46 30
99

• Gevraagd: woonruimte of
kosthuis voor één persoon.
Brieven onder nr. V 34-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Voor 'n geslaagd evene-
ment ...

• Berkel-Art organiseert: cur-
sus schilderen met olieverf.
G. Doustraat 80, tel. (0575) 52
4441

• Haal het licht, de warmte en
de sfeer in huis met kaarsen
van de Wereldwinkel. Rood,
wit en groen; lang of stomp.
Vanaf 6,50 per twee

• 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

Het is er weer weer voor:
Balkenbrij off Bakbloedworst

5OO gram ff 2,95

WOENSDAG GEHAKTDA6

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRUDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f •>" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram l Oj9o

Zure zult
100 gram f 0,75

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakle PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Lekker magere

Priklapjes

500 gram f 7,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Slavinken +

4 Saucijzen
f 7,95samen

Het adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

• Theater Onder de Molen in
Linde: zondag 8 november
15.00 uur Vordens Mannen-
koor. Kaarten reserveren:
(0575) 55 69 87

• Denkt u aan de revue vflr
Jong Gelre Vorden op 6 en
7 november in het Dorps-
centrum te Vorden?

• Theater Onder de Molen in
Linde: zondag 22 november
15.00 uur Jazzpodium met
The Mill's Brothers. Kaarten
reserveren: (0575) 55 69 87

• Denkt u aan de najaarsbij-
eenkomst van de werkgroep
Tuinkeuringen Vorden op
maandag 9 november a.s. in
zaal 't Stampertje, aanvang
19.30 uur

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM: 28 NOVEMBER
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

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

• Zondag 8 november a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Vogeltentoonstelling. Vo-
gelvereniging 'Ruurlo & Om-
streken' organiseert a.s. zater-
dag 7 nov. en zondag 8 nov.
haar jaarlijkse onderlinge vo-
geltentoonstelling in zalen-
centrum De Luifel te Ruurlo.
Tentoonstelling geopend za-
terdag van 10.00 tot 20.00 uur
en zondag van 10.00 tot 16.00
uur

• Theater Onder de Molen in
Linde: vrijdag 6 november
21.00 uur en zaterdag 14 no-
vember 20.30 uur Gipsy
Swing Quartet Coco Briaval.
Kaarten reserveren: (0575) 55
.6987. ,

Jïm Heersink haarmode
zutphenseweg 21 vorden tel.(0575)551215

Ook elke maandag open van 13.30-18.00 uur



Wij zijn heel erg blij met de
geboorte van onze dochter

E/ze

Het zusje van Gijs is geboren
op donderdag 22 oktober
1998.

Leuk als u komt, maar laat het
ons even weten.

LJnda, Edwin en Gijs
Bekker

Het Jebbink 71
7251 BK Vorden
Tel. (0575) 55 20 98

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

HARM JOHAN

We noemen hem

Jorik

30 oktober 1998

Appie en Marjan
Hissink-Addink
en Anouk

Geesinkweg 5a
7231 RE Warnsveld

Het overlijden van onze dier-
bare ouders, groot- en over-
grootouders

HERMANUS
JOHANNES BOSCH

en
JOHANNA

GARRITDINA
BOSCH-BEUMER

één week na elkaar, heeft ons
erg aangegrepen.
Samen mochten zij 67 jaar
lang lief en leed delen.

Uw medeleven en belangstel-
ling, zowel vóór als na hun
overlijden, heeft ons allen ge-
troost. Hiervoor onze oprechte
dank.

Familie Bosch

Oktober 1998

Schuttestraat 11
7251 MP Vorden

Het overweldigende medele-
ven na het plotseling overlij-
den van onze lieve moeder en
oma

GERARDA MARIA
HILGE-DUTE

heeft ons diep getroffen.

We zijn dankbaar voor de
steun en troost die u, in welke
vorm dan ook, aan ons heeft
gegeven.

Frans en Henrieke
Hilge
Joke en Jan Eulink

Nick, Ftoy
Gerard en Anita Hilge

Erwin, Remco, Mark

Vorden, november 1998

_--. ..-•

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in l iefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*" huwelijksplcchtigheid
*• recepties en (bruilofts)parry's

*" produktpresentaties

«• vergaderingen en congressen

*• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 5.1 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(u)universal.nl
www.huisdevoorst.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEb.
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

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

Opruiming
Gouden en zilveren sieraden

Horloges
Brilmonturen
Zonnebrillen

Korf ingen tot 5O%
Oö juwelier
siemerink
oo%pticiën

Zutphenseweg 7 • Vorden
Tel. (0575) 551505

KERSTKAARTEN

NIEUWJAARSKAARTEN
De nieuwe collectie wenskaarten voor

kerstdagen en jaarwisseling ligt bij ons

alweer ter inzage voor u!

Zeer ruime keus in originele kaarten,

van sober tot zeer uitbundig,

voor bedrijven en particulieren.

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaars-

kaarten, gekeel naar uw eigen wensen.

Sestel uw kaarten tijdig bij:

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.wccvera.nl - ISDN 651329

Neem 'n
steak5' oroef

houthakkerssteak
100 gr. 165

varkensvlees in
braadzak, 500 gr.

runderrookvlees,
100 gr.

casselerrib, 100 gr.

498 shoarmavlees
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OUWEN BERGRUIMTE OP HET PERCEEL HET HEIJINK l

Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 18a van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestem-
mingsplan voor het bouwen van een bergruimte op het perceel het Heijink l, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 4739.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 5 no-
vember 1998, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeentesecretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

OUWAANVRAGEN

plaats
Ruurloseweg 124
Reeoordweg 2
Zelstweg 3
Hoetinkhof 92
Biesterveld 24

aanvrager inhoud
J.G. Schaafsma bouwen kapberg
Urtica de Vijfsprong bouwen woning
JA Korenblek bouwen kapschuur
GAG. Grouwstra bouwen erker

datum ontvangst
22-10-98
23-10-98
23-10-98
28-10-98

M. Dekkers
ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voor-
dat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

Biesterveld 26 H.FA. Karmiggelt

bouwen helft van dubbele 28-10-98
woning
bouwen helft van dubbele 28-10-98
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN
bouwvergunningen
plaats
Nieuwstad 16
Kerkhoflaan 11

aanvrager
Th. Nijenhuis
Tegelhandel Muller
Vorden B.V.

inhoud
bouwen erker
vergroten bedrijfshal

vrijstelling

overige vergunning

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op
1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- overdracht van afvalverwijderingstaken
- ontwikkeling milieubeleidsplan.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergade^^) woensdag 11 no-
vem ber 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- programmaraad Tebecai Netwerken b.v.
- opheffen gemeenschappelijke regeling bestuursacademie Oost Nederland
- delegatie en mandaat
- benoemen voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Vorden
- (Rijks) Monumenten Selectie Project
- bouwrijpmaken Industrieterrein Werkveld-Oost
- herstel of vervaning van de riolering Hoetinkhof 26-32 en Zuphenseweg/de Steege/

Addinkhof
- Verordening begrafenisrechten
- Rechtenverordening
- wijziging van betaaltermijnen in de Verordeningen
- wijziging begrotingen 1998 en 1999
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

De commissie wonen werken recreëren vergadert deze maand niet.

10 november Ludgerusgebouw J.H. Der W kerstmarkt op 12 december 1998

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

/W,

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 november 1998 om 19.30 uur in het ge-
meente huis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:

- programmaraad Tebecai Netwerken b.v.
- opheffen gemeenschappelijke regeling bestuursacademie Oost Nederland
- delegatie en mandaat
- benoemen voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Vorden
- (Rijks) Monumenten Selectie Project
- bouwrijpmaken Industrieterrein Werkveld-Oost
- herstel of vervanging van de riolering Hoetinkhof 26-32 en Zuphenseweg/de

Steege /Addinkhof
- Verordening begrafenisrechten
- Rechtenverordening
- wijziging van betaaltermijnen in de Verordeningen
- wijziging begrotingen 1998 en 1999

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissiever-
gadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrekking vergun-
ning (art. 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

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

ligt met ingang van 6 november tot en met 3 december 1998, ter inzage het ontwerp-
besluit tot intrekking van de aan de heer G.RA Krijt, Dorpsstraat 10, 7234 SN
Wichmond, verleende revisievergunning van 22 augustus 1989 ingevolge de
Hinderwet (thans Wet milieubeheer) voor:

- een opslag- en verwerkingsplaats voor veevoeders;
- een opslagplaats voor kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en diverse land-

bouwbenodigdheden, op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S,
nummers 804, 805 en 806, adres van de inrichting: Dorpsstraat 6c en 8 te
Wichmond.

Strekking van het besluit:
Vergunninghouder verzoekt om intrekking. De bedrijfsvoering heeft hij enige jaren
geleden beëindigd.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij burgemeester en wethouders worden in-
gediend vóór 4 december 1998.1ndien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 4 december
1998.

Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44.



ET MILIEUBEHEER KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT

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

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

ligt met ingang van 6 november tot en met 3 december 1998, ter inzage het ontwerp-
besluit
op de aanvraag van:

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

Bargeman Vorden B.V.
Ruurloseweg 53
7251 LB Vorden
Ruurloseweg 53
een revisie-vergunning voor een aannemersbedsrijf

Strekking van het ontwerp-besluit:
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 het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike
lijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 4 december 1998. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als in-
diener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tege-
lijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunnen op verzoek worden ingebracht tot 4 december 1998.

inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS

Voor alle lokethandelingen kunt u op 24 november van 18.30 tot 19.30 uur terecht
bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken in het kasteel.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland ? Wat heeft u nodig ? ^^
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in h^^ezit zijn van een geldig reis-
document. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of voogd,
mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten
beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om^óór de datum waarop de gel-
digheid van het oude document eindigt een nieuw dc^nent aan te vragen; wel moet
men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legiti-
matiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige
Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager van
een paspoort staat bijgeschreven in het (geldig) reisdocument van één of beide ou-
ders, dan moet het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meege-
bracht. Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document
niet overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel
bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet u ook
altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren
bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt ge-
had, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan
worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een
andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, om-
dat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring
van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis
te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overge-
legd als in het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen. Niet alle lan-
den accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend zijn
dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving
de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de be-
treffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort ƒ 94,50
een europese identiteitskaart ƒ 36,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7,50
(wijzigingen voorbehouden)

EIZEN NAAR TURKIJE - VISUMPLICHT VOOR PERSONEN MET DE
NEDERLANDSE NATIONALITEIT

De ambassade van de republiek Turkije deelt het volgende mee:
1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen hier-

voor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een Europese
identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen aan
de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US Dollar een
visumsticker kopen. Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere be
zoeken (multiple-entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,- US
Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het paspoort moet
worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole laten zien voor
de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sticker sa-
men met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sticker laten
stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moeten zij deze sti-
cker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk van
deze perso nen 10,- US Dollar worden betaald.

6. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk van
deze perso nen 10,- US Dollar worden betaald.

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op de meeste rijbewijzen staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring veroorza-
ken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in
de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en de
derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden vernieuwd. Let u dus
goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang, als u wilt blijven rijden, om vóór
deze datum op het gemeentehuis te komen.

wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de volgen-
de bescheiden inleveren:
* het oude rijbewijs;

2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 40,00 (wi^pingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn, moeten worden ge-
keurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij burgerza-
ken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd voor het
rijbewijs. Momen^l bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de
Gemeentelijke ba^^hministratie) ƒ 39,80. Dit bedrag moet bij ontvangst van het for-
mulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen hiervan. Het kan 4 tot 5
weken duren voordat u alles rond heeft. Is het rijbewijs nog geruime tijd geldig ter-
wijl men 70 jaar wordt, dan is het bovenvermelde pas van toepassing vlak voor de da-
tum dat het rijbewijs de geldigheid verliest.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een nieuw
rijbewijs aan te vragen.

tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in
het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een ongeval,
kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan gevolgen heb-
ben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijd-
se keuring te laten doen.

vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte doen bij de
politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u eerder
een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste rijbewijs
afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document wor-
den gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden op-
gevraagd.

afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft
te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig,
waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gerealiseerd kan
worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

EKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf woensdag 4 no-
vember 1998 voor een ieder bij de sector Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:

- de Verordening rioolrechten 1999;
- de Verordening onroerendezaakbelastingen 1999.

Deze verordeningen zijn vastgesteld bij besluiten van de raad van de gemeente Vorden
van 27 oktober 1998. De verordeningen treden in werking met ingang van 12 novem-
ber 1998. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de besluiten
op 4 november 1998 in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aanwij-
zings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen". Een ieder kan op
verzoek tegen betaling van een bedrag aan rechten een afschrift krijgen van genoem-
de besluiten.



In de verordeningen zijn de betaal termijnen, voor een aanslag die belastingschuldi-
gen niet via een machtiging in acht termijnen betalen, gewijzigd van twee betaalter-
mijnen in één betaaltermijn. Dit is de wettelijke termijn. Daarnaast zijn de tarieven
voor 1999 gewijzigd.

De besluiten liggen ter inzage bij de sector middelen (kasteel).

IJZONDER BIJSTAND
•

Bijzondere bijstand is een rijksregeling die door de gemeente uitgevoerd wordt met
eigen gemeentelijke normen. Deze voorziening is bedoeld voor mensen met een laag
inkomen die door bijzondere omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt
of dreigen te raken. De bijzondere bijstand voorziet in een tijdelijke of éénmalige op-
lossing bij financiële moeilijkheden. Of u in aanmerking komt voor bijzondere bij-
stand hangt af van uw eigen financiële mogelijkheden. Als u bijzondere bijstand aan-
vraagt moet u aan de gemeente gegevens verstrekken over uw persoonlijke financiële
situatie.

"Heeft u geldzorgen? Wordt u plotseling geconfronteerd met hoge kosten?" Misschien
biedt bijzondere bijstand voor u een oplossing. Wilt u meer weten? Neem dan contact
op met de afdeling welzijn van het gemeentehuis, telefoon 55 74 74.

Waarvoor bijzondere bijstand?
Zoals de naam al zegt is bijzondere bijstand bedoeld voor bijzondere kosten. Kosten
die voor u in medisch of sociaal opzicht noodzakelijk zijn en waarvoor u ook elders
geen bijdrage kunt krijgen. Hieronder volgen een paar voorbeelden.

* medische handelingen waarvoor u zich niet kunt verzekeren of waarvan uw ziek-
tekosten verzekering slechts een deel vergoedt;

" medische voorzieningen als brillen, kunstgebitten, hoortoestellen, orthopedische
schoenen, prothesen en speciale diëten;

* extra stookkosten bij ziekte, personenalarmering, warme maaltijdenvoorziening,
bandrecorders voor blinden en slechtzienden, eigen bijdrage ziekenvervoer, be-
zoekkosten voor elders verpleegd of verzorgende gezinsleden.

Als uw kosten er niet bij staan, neem dan met ons contact op en vraag of uw kosten
voor vergoeding in aanmerking komen.

Inkomen en vermogen
Als u bijzondere bijstand aanvraagt kijken wij of u (een deel van) de bijzonder kosten
kunt betalen. Wij noemen dat uw draagkracht. Niet alleen uw loon, uitkering of sala-

, ris tellen mee, ook inkomsten uit onderverhuur of kostgangers tellen mee. Omdat wij
moeten beoordelen hoeveel u zelf kunt betalen kijken we ook naar uw vermogen. Een
deel van uw vermogen laten wij vrij, dat wil zeggen dat u niet eerst al uw spaargeld
moet opmaken voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.

Informatie
Wilt u meer weten of direct al bijzondere bijstand aanvragen neem dan contact op
met de afdeling welzijn telefoon 55 74 74.

NZAMELINGSAKTIE OUDE KLEDING

Op maandag 16 november 1998 houdt de stichting KOVAMO een inzamelingsaktie
van oude kleding in Vorden.

NDERGRONDSE OLIETANKS

Op 15 augustus 1998 trad het gewijzigde Besluit opslaan in Ondergrondse Tanks
(BOOT 1998) in werking. De regeling geldt voor ondergrondse olietanks bij particulie-
ren, zowel in gebruik zijnde als niet meer in gebuik zijnde.
In het kort gelden de volgende verplichtingen:

IN GEBRUIK ZIJNDE ONDERGRONDSE OLIETANKS

- jaarlijkse keuring van de tank met bijbehorende installaties;
- jaarlijkse keuring grondwater;
- verplichte afsluiting van verzekering tegen gevolgen van bodem- en grondwater-

verontreiniging.

Niet meer in gebruik zijnde ondergrondse olietanks

Eigenaren van deze tanks hebben nog tot l januari 1999 de keus tussen het onklaar-
maken en verwijderen. Na l januari 1999 moet de tank verwijderd worden. Dit is
globaal twee keer zo duur is als onklaar maken.

Hoe langer u wacht hoe groter de schade

Onderzoek naar de aanwezigheid van een tank is noodzakelijk; uiteindelijk komt de
aanwezigheid altijd boven water. Hoe langer dat duurt hoe groter de kans op ernstige
bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten. De potentiële schade kan
groot zijn, zoals olieresten die het grondwater'kunnen verontreinigen. Bomen en
planten kunnen afsterven en er kan stankoverlast ontstaan. Ook is schade aan kabels
en leidingen van de nutsvoorzieningen mogelijk. De kosten van een ingrijpende
schoonmaakoperatie kunnen makkelijk in de tienduizenden guldens lopen waar-
voor de eigenaar over het algemeen wettelijk aansprakelijk is.

Heb ik een tank in mijn tuin ?

De meeste tanks liggen in gebieden die pas zijn aangesloten op het gas- en leidingen-
net. Ook in oudere wijken kunnen tanks bij huizen liggen. U kunt zelf nagaan of er
bij uw huis een tank in de grond ligt. Aanwijzingen kunnen zijn: putdeksel, koperen
dop, ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Ook kunt u met een metalen staaf in
de grond prikken in de buurt van een kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen
nooit meer dan l meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken. Ook
dichtgemaakte gaatjes in de muur kunnen een indicatie zijn dat er vroeger (mogelijk
bij vorige bewoners) leidingen hebben gelopen.

Informatie

Hiervoor kunt u terecht bij de heren R.E. Benjamins (doorkiesnummer (0575) 55 75
34) en HJ.G. Brussen (doorkiesnummer (0575) 55 75 32) van het bureau milieu.

OUTKACHELS - STOOKSEIZOEN OF STANKSEIZOEN-

Houtkachels en open haarden geven gezelligheid, vooral 's avonds en in de winter.
Naar schatting staan er minimaal 800.000 houtkachels en open haarden in
Nederland. Maar is deze gezelligheid wel zo milieuvriendelijk.

Luchtvervuiling
Het stoken van hout lijkt onschuldig, maar het kan aanzienlijke luchtvervuiling ver-
oorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervui-
ling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt doordat de verbranding vaak onvolledig
gebeurt als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of door gebrek aan zuur-
stof.

Gezondheid
Een open haard of houtkachel is door de luchtvervuiling binnenshuis zonder meer
ongezond. Verkeerd stookgedrag leidt binnenshuis tot zeer hoge concentraties van
kankerverwekkende stoffen. Ook komen er fijne stofdeeltjes in de kamer die schade-
lijk kunnen zijn. Buitenshuis zorgen open haarden en houtkachels voor gezondheids-
problemen bij omwonenden, met name bij mensen met ademhalingsproblemen (5 a
10 procent van de bevolking).

Geen allesbrander
Vaak worden houtkachels als "allesbranders" aangeprezen. Dit is een kwalijke zaak,
want alles in de kachel branden kan rampzalige gevolgen hebben, zowel voor uzelf
als voor het milieu. Doe er geen huisvuil, plastic of papier in. Het is veel beter dit ge
scheiden in te zamelen. Maar ook lang niet al het hout mag in de kachel. Het stoken
van geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout is uit den boze, omdat bij de verbranding
zeer schadelijke stoffen vrijkomen.

Het kopen van een houtkachel
Bij het kopen van een kachel is de capaciteit van groot belang. Deze moet zeker niet te
groot zijn. Grote kachels geven snel teveel warmte af, waardoor het vuur getemperd
moet worden. Het temperen gebeurt door minder lucht toe te voeren, zodat er onvol-
ledige verbranding optreedt en er dus meer luchtverontreiniging ontstaat. Zeker in
goed geïsoleerde huizen is een capaciteit van 5 klioWatt bij een kamergrootte van 30
vierkante meter ruim voldoende. Let daarnaast op een goede luchttoevoer en een
hoog rendement.

Open haarden
Het rendement van een open haard is altijd zeer laag, minder dan 10 procent. Voor
het verkrijgen van warmte is een open haard dan ook zeer verspillend. Wil je dezelfde
hoeveelheid warmte krijgen als van een gewone kachel, dan moetje erg veel hout sto-
ken. Door de vrijwel altijd onvolledige verbranding veroorzaakt een open haard veel
luchtvervuiling.

Tips voor goed stoken
- Stook niet met mistig of windstil weer; door het neerslaan van de rook geeft dit

veel overlast aan buren ei^Énwonenden.
- Stook niet bij een buitentemperatuur die hoger is dan 8° Celsius; omdat u het vuur

dan snel moet temperen, treedt een onvolledige verbranding op, waardoor de
luchtverontreiniging toeneemt.

- Stook alleen hout dat minstens één jaar heeft liggen drogen.
- Stook geen geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout.
- Zorg voor voldoende lucjAbevoer; het vuur heeft dan blauwe vlammen. Oranje

vlammen en grijze rook drrraen op slechte verbranding en veel luchtvervuiling.
- Stook met polsdikke blokken.
- Laat ieder j aar de schoorsteen vegen.
- Zorg voor goede ventilatie in het vertrek waar u stookt; het voorkomt zuurstofge

brek en koolmo noxidevergiftiging.

Overlast van buren
Uit onderzoek blijkt dat 11 procent van de mensen wel eens last heeft van open haar-
den en houtkachels. Wie last heeft van de houtkachels van de buren, kan allereerst
met de buren gaan praten over het stookgedrag. Van de bezitters van een open haard
of houtkachel weet 70 % niet hoe deze goed gestookt kan worden. Veel overlast wordt
dan ook veroorzaakt door het stoken van de verkeerde brandstof, of op de verkeerde
manier, of bij mistige weersomstandigheden. Soms kan ook en andere (hogere)
schoorsteen helpen, maar voor de luchtverontreiniging is dit natuurlijk geen oplos-
sing.

ROGRAMMARAAD TEBECAI NETWERKEN

De Mediawet vereist dat er een programmaraad komt die de eigenaar/beheerder van
een kabelnetwerk adviseert welke radio- en t.v.-programma's het zenderpakket moet
bevatten. Vorden mag één lid benoemen uit de stroming "ouderenorganisaties".
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraadvoor de heer P.P. Takken te be-
noemen als vertegenwoordiger.

ELEGATIE EN MANDAAT

Om zaken snel en efficiënt af te doen kunnen de gemeenteraad, burgemeester en
wethouders en de burgemeester bepaalde bevoegdheden overdragen aan medewer-
kers. De gemeenteraad kan bevoegdheden overdragen aan burgemeester en wethou-
ders.

Burgemeester en wethouders hebben de lijst geactualiseerd van zaken die in aanmer-
king komen voor afhandeling door bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente.

MEVROUW MR. H. RAVENSHORST NIEUWE VOORZITTER COMMISSIE BEZWAAR-
EN BE ROEPSCHRIFTEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om mevrouw H.
Ravenshorst te benoemen tot voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschrif-
ten. De huidige voorzitter, de heer Mr. J.U. van der Werff, heeft gevraagd om hem per
l januari 1999 te ontheffen van zijn functie, de heer Van der Werff is ruim vijfjaar
voorzitter van de commissie geweest.

Mevrouw Ravenshorst is advocate te Zutphen en heeft in de gemeente Diepenveen er-
varing opgedaan als voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften van
die gemeente.



ANWIJZEN VAN PANDEN VOOR DE RIJKSMONUMENTENLIJST

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een aantal panden bij
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor te dragen om op de
Rijksmonumentenlijst te plaatsen. Deze panden zijn eerst geïnventariseerd door de
provincie Gelderland, waarna een selectie van die panden heeft plaatsgevonden. Het
gaat om:

Brandenborchweg 3-5
Eikenlaan 2A

Eldersmaat 5
Hackfortselaan l
ündeseweg 6
Onsteinseweg bij nr. 19
Ruurloseweg 103
Ruurloseweg 125
Zutphenseweg 98

boerderij Brandenborch
begraafplaats te Kranenburg, toegangshek, grafkapel en
graftekens
boerderij complex bij kasteel Hackfort
boerderij complex bij kasteel Hackfort
koetshuis bij landhuis De Kieftskamp
paardenstal bij landhuis Het Onstein
pastorie bij R.K. Kerk te Kranenburg
rentmeesterswoning bij landhuis De Wiersse
villa

ÏBjfiJOUWRIJPMAKEN WERKVELD-OOST

Voor het bouwrijpmaken van het nieuwe industrieterrein Werkveld-Oost vragen bur-
gemeester en wethouders de gemeenteraad een krediet van ƒ 1.050.000,—. Bij het op-
stellen van de exploitatieopzet hebben burgemeester en wethouders met dit bedrag
rekening gehouden. Via de grondverkopen komt dit geld dus weer terug bij de ge
meente.

ERORDENING BEGRAFENISRECHTEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor deze verordening te wijzi-
gen. Dit is nodig omdat enkele bepalingen redactioneel aangepast moeten worden.
Tevens komt er een tariefdifferentiatie voor kinderen en babygraven. Deze zijn nu te
duur en worden goedkoper.

IJZIGING BETAALTERMIJNEN IN GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN

Door een wetswijziging moeten de gemeenten de betaaltermijnen aanpassen als op
een andere manier dan via automatische incasso wordt betaald. U moet, als u niet via
automatische incasso betaalt, binnen twee maanden en in een keer de aanslag beta-
len. Als u via automatische in casso betaalt verandert er niets.

IJDELIJKE VERKEERSREGELING ZUTPHENSEWEG EN GEDEELTELIJKE
AFSLUITING MISPELKAMPDIJK

Door overtollige regenval is de plaatsing van de elementen voor de bouw van het berg-
bezinkbassin aan de Zutpenseweg mislukt. Burgemeester en wethouders gaan er van-
uit dat de elementen met enkele aanvullende voorzieningen binnenkort alsnog ge-
plaatst kunnen worden. Door deze hernieuwde vertraging verwachten zij dat de rege-
ling van het verkeer op de Zutphenseweg en van/naar de Strodijk door verkeerslich-
ten en dus ook de gedeeltelijke afsluiting van de Mispelkampdijk tussen
Zutphenseweg en het Vaarwerk voor al het verkeer, gehandhaafd moet blijven tot en
met vrijdag 18 december aanstaande.

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren/Algemene wet bestuursrecht Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks

bestuur van het waterschap Rijn en Ijssel maken bekend

dat zij de ontwerpbeschikkingen hebben vastgesteld op

de aanvraag om vergunningen van Vandervalk+degroot

B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge

de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking

hebben van een inrichting, welke bestemd is voor:

- het ontwateren en de overslag van riool-, kolken- en

gemalenslib;

- stalling en wasplaats voor motorvoertuigen;
- herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen;

- kantoorwerkzaamheden.

De inrichting is gelegen aan de Handelsweg 8

Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor

lozing ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag

inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van

het waterschap Rijn en Ijssel is dat ten aanzien van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde

Staten coördineren de vergunningprocedures.

De ontwerpbeschikkingen houden in dat de gevraagde

vergunningen worden verleend onder voorschriften en

beperkingen.

De vergunningaanvragen, de ontwerpbeschikkingen en

de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van

5 november 1 998 tot en met 3 december 1 998.

- bij de gemeente Vorden, de Horsterkamp 8- 1 2 te

Vorden, op werkdagen van 9.00 tot 1 2.00 uur, alsmede

op woensdagmiddag van 1 4.00 tot 1 7.00 uur;

- buiten het gemeentehuis, Openbare Bibliotheek,
Dorpsstraat 3 te Vorden, tijdens de openingsuren;

- bij het waterschap Rijn en Ijssel, hoofdkantoor

Liemersweg 2 te Doetinchem en kantoor afdeling

Mid.den, Hoofdstraat 98 in Terborg, op werkdagen van

9.00 tot 1 2.00 uur en van 1 4.00 tot 1 6.00 uur. Tevens

buiten kantooruren na telefonische afspraak,

tel.(0314)369426;

- bij de provincie Gelderland, bibliotheek in het Huis der

Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van

8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de

ontwerpbeschikking ingevolge de Wet milieubeheer

kunt u u wenden tot de heer G. Landman van de dienst

Milieu en Water van de provincie Gelderland,

tel. (026) 359 87 77 en voor de ontwerpbeschikking

ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

tot het waterschap Rijn en Ijssel, tel. (03 14) 36 94 26).

Tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen tot en met één

dag na het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot

provincie
Gl DEIRI.AND

en met 4 december 1998) schriftelijk bedenkingen

worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van

Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij

kan er worden verzocht om de persoonlijke gegevens

van degene die bedenkingen heeft ingebracht niet

bekend te maken. Gedeputeerde Staten van Gelderland

verzoeken eenieder die bedenkingen inzendt, daarop het

MW-registratienummer te vermelden dat onderaan

deze kennisgeving staat. Bedenkingen die tegen de

ontwerpbeschikking ingevolge de Wet verontreiniging

oppervlaktewateren worden ingebracht, worden door

Gedeputeerde Staten van Gelderland doorgezonden

naar het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en

Ijssel.

Eenieder die daarom verzoekt wordt in de gelegenheid

gesteld van gedachten te wisselen met een

vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van

Gelderland en van het dagelijks bestuur van het

waterschap Rijn en Ijssel over de ontwerpbeschikkingen

en kan desgewenst mondeling bedenkingen inbrengen.

Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken wordt
verzocht dit telefonisch, uiterlijk l december 1998 vóór

12.00 uur, mee te delen, tel. (026) 359 87 77/359 83 48.

De bijeenkomst zal dan worden gehouden op een nog

nader door ons vast te stellen plaats en tijdstip.

Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling

bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikkingen

kunnen tegen de later vast te stellen definitieve

beschikkingen beroep instellen, tenzij kan worden

aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is

geweest tot het inbrengen van bedenkingen tegen de

ontwerpbeschikkingen.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,

te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve

beschikkingen beroep instellen, die ten opzichte van de

ontwerpbeschikkingen gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de

aanvraag en de ontwerpbeschikkingen (di/s vanaf

4 december 1998) en de tervisielegging van de later vast

te stellen definitieve beschikkingen kunnen de stukken

uitsluitend op afspraak worden ingezien. U kunt

daarvoor een afspraak maken, tel. (026) 359 83 48.
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Grandioze kindermiddag van
Super De Boer Grotenhuys
Woensdagmiddag 28 oktober jl. beleefden ca. 170 kinderen een grandioze kinder-
middag in zaal De Herberg.
In samenwerking met diverse leveranciers zorgden Yvonne en Wilbert Grotenh uys er
voor dat de kinderen op diverse manieren vermaakt werden en getrakteerd. Er was
een optreden van een clown en illusionist etc. Verder kon er geschminkt worden en
waren er diverse traktaties.
Op de foto's is duidelijk te zien dat de kinderen zich prima hebben geamuseerd.
Wilbert Grotenhuys: "Het was geweldig om te zien, zo'n zaal vol kinderen die zo'n
plezier hebben".

Rabobank laat klanten aan het woord tijdens arenagesprek

Druk bezochte ledenvergadering
In een goed gevulde zaal van Hotel
Bakker in Vorden werd de algemene
ledenvergadering van de Rabobank
Graafschap-West gehouden. Vanwege
het honderdjarig jubileum van de Ra-
bobankorganisatie gaf de bank een
wat andere invulling aan deze avond
dan normaal gebruikelijk. Voor de
pauze werd de algemene ledenverga-
dering gehouden, na de pauze ge-
volgd door een arenagesprek.

Voorzitter Hakvoort meldde in zijn ope-
ningswoord, dat deze vergadering wel
een hele bijzondere was. Niet alleen van-
wege het honderdjarig bestaan van de
Rabobankorganisatie, maar in deze ver-
gadering werd een structurele verande-
ring in de bestuurlijke organisatie voor-
gesteld. De Rabobank verandert van een
kredietcoöperatie in een brede financië-
le dienstverlener op coöperatieve grond-
slag. Het lidmaatschap is niet langer ver-
plicht, maar staat in beginsel open voor
alle klanten van de bank. De bank veran-
dert van 'beperkte aansprakelijkheid'
naar 'uitgesloten aansprakelijkheid' en

naast de gekozen bestuursleden wordt
een bestuurder benoemd. Dit is de alge
meen directeur.
Omdat voor deze wijziging in de statu-
ten het vereiste 3/4 \^^dc leden niet aan-
wezig was, kon hilBver geen besluit
worden genomen. Er wordt een tweede
algemene ledenvergadering belegd op 17
november a.s., eveneens bij Hotel Bakker.

Hierna lichtte Jan K^fc> algemeen direc-
teurvan de bank, de^fers over 1997 toe.
"De bank heeft in 1997 nogal wat extra
kosten moeten maken. Vanwege de in-
voering van de 36-urige werkweek moes-
ten een aantal extra medewerkers wor-
den aangetrokken, alsmede een aantal
hoog opgeleide medewerkers om de
steeds toenemende complexiteit van het
bankieren mogelijk te maken. Daarnaast
heeft de bank, nog als gevolg van de fu-
sie, vaker dan normaal gebruik gemaakt
van managers ad interim. Het inéén voe-
gen van drie banken heeft veel inspan-
ning gekost. De bank heeft al een be-
hoorlijke reservering gedaan om de kos-
ten die gepaard zullen gaan met de in-
voering van de euro op te vangen en ook

voor de milleniumproblematiek is al be-
hoorlijk gereserveerd", aldus Jan Krooi.
Voor 1998 wordt verwacht dat het resul-
taat van de bank terug is op het niveau
van 1996, waarna een verdeq^fcnde ver-
betering wordt voorzien.

Na de pauze werd een arenagesprek ge-
houden. Hiervoor waren 10 onderne-
mers uit diverse branches uit het werkge-
bied van de bank bereid ge^^den om
onder leiding van Tetske van ̂ Rewaarde
met elkaar te praten over wat zij van de
bank vinden en van hun bank verwach-
ten. Er werd open met elkaar gesproken
over onderwerpen als de Rabobank als
coöperatie, de betrokkenheid van de
bank bij haar klanten, en het thuisvoe-
len bij je bank. Naast het zakelijke karak-
ter van het arenagesprek was er ook
ruimte voor entertainment. Tetske zong
twee nummers, waarvan er één speciaal
voor deze avond was geschreven.

Rond half elf werd het arenagesprek af-
gerond, waarna door de aanwezigen nog
geruime tijd in een gezellige sfeer werd
nagepraat over deze avond.

Natuurbeheer
De afdeling Warnsveld van Jong Gelre
gaat een cursus "Agrarisch Natuur-
beheer" organiseren. Via een chec-
klist wordt gekeken naar de moge-
lijkheden op het eigen bedrijf. Hoe
kun je agrarisch natuurbeheer inpas
sen in je bedrijf. Hoe zit het met sub-
sidiemogelijkheden en de wetgeving.
Ook wordt ingegaan op erfbeplan-
ting.

De cursus wordt gehouden in "De
Bosrand" op 9,16,23 en 30 november. Op
de laatste avond wordt een gastspreker
uitgenodigd.
Ook zal er nog een excursie georgani-
seerd worden.

Workshop
Zaterdag 7 november wordt er in de gale-
rie Agnes Raben een workshop gehou-
den. Mode-ontwerpster Renate Kreuzer
zal dan in deze workshop de techniek le-
ren van het vilten, het verwerken van vilt
tot een hoed of een ander werkstuk le-
ren.

Sint Maarten
op 11 november
Voorafgaand aan het feest van Sint
Nicolaas viert men het feest van Sint
Martinus oftewel Sint Maarten. Tenmin-
ste dit wordt gedaan in veel streken van
ons land.
Helaas is deze traditie in Vorden niet in
gebruik. Jammer, want vooral de kinde-
ren beleven er veel plezier aan. Het is ten-
slotte reuze spannend om in het donker
met een (eigen gemaakte) lampion op
pad te gaan. Een gekregen appel, manda-
rijn, koekje of snoepje maken het dan na-
tuurlijk tot een echt feest.
Gaat dit ook hier een traditie worden? Je
moet als ouder het initiatief nemen om
mee te doen (of met kleine kinderen zelf
mee te gaan), maar het zou leuk zijn
wanneer ook in Vorden Sint Maarten ge-
vierd kan worden. En zelfs de plaatselijke
supermarkt heeft een aantal reclames
speciaal voor 11 november.

HOE KUNNEN KINDEREN
SINT MAARTEN VIEREN?
Kinderen t/m plm. 12 jaar gaan op 11 no-
vember in de avonduren in hun eigen

straat of buurt langs de deuren. In hun
hand hebben ze een brandende lampion.
Ze bellen aan en zingen hun Sint Maar-
tenlied. Wanneer ze uitgezongen zijn,
krijgen ze als beloning iets lekkers van
de bewoner van het huis. Daarna gaan ze
weer een deur verder.

Een bekend lied:
11 november is de dag
dat mij n lichtje, dat mij n lichtje
11 november is de dag
dat mijn lichtje branden mag.

(Melodie: 'Daar was laatst een meisje
loos').

Dierenspeciaalzaken
tegen dierenleed
Dierenleed komt nog steeds vaak voor. Te
vaak lezen we artikelen over ernstige die-
renkwelling waar ook ter wereld. Geluk-
kig zijn er ook mensen en instanties die
al het mogelijke doen om dieren in nood
te helpen. Veelal 100% vrijwilligerswerk
van personen die dierenleed een verder
halt toe willen roepen en begrip vragen

voor onschuldige dieren die door men-
sen worden gekweld.
Stichting Dierenhulp Venezuela is een
dergelijke instantie die eind 1996 het Ie
ven zag na een vakantietrip van initia-
tiefnemer Mark Vos naar Isla Margarita.
De enorme wantoestanden die daar wer-
den aangetroffen aangaande omgang
met dieren hebben na zijn terugkomst
geresulteerd in een luchtbrug tussen
Nederland en Venezuela waar tal van
Nederlandse bedrijven hun medewer-
king aan hebben gegeven, uiteraard ge-
heel belangeloos.

EXTRA STEUN
De Stichting houdt zich bezig met de op-
vang van zwerfdieren, sterilisatie, vacci-
naties, adoptie, voorlichting op scholen,
dit alles gratis voor de meestal zeer arme
bevolking in Venezuela. Het vrijwilligers-
werk kwam in beeld bij o.a. AVRO televi-
sie en tal van bladen. Het goede werk dat
ter plaatse gedaan wordt, verdient der-
halve extra steun. Vandaar dat De
Samenwerkende Dierenspeciaalzaken
Nederland in al haar DOBEY-vestigingen
door geheel Nederland hebben gemeend
dit unieke initiatief te moeten adopte-
ren.
In alle vestigingen zal de consument
meer aan de weet kunnen komen over
dit project. Via een grote actieposter
vraagt o.a. Henk Lommers van het televi-
sieprogramma 'Alle Dieren Tellen Mee'
aandacht voor dit vrijwilligerswerk.
Etalages zullen eveneens worden afge-
stemd op dit project. De consument kan
informatie meenemen alsmede een vrij-
willige bijdrage geven ten behoeve van
deze organisatie. Daarnaast maakt iede-
re nieuwe donateur tevens kan op een
geheel gratis vakantie voor twee perso-
nen naar Isla Margarita. De landelijke ac-
tie in alle DOBEY-filialen zal starten rond
Wereld Dierendag.

"Dit initiatief verdient steun. Dieren zijn
te vaak het slachtoffer van misselijk ma-
kende acties door mensen. Vandaar dat
al onze dierenspeciaalzaken op de bres
springen om dierenleed een verder halt
toe te roepen door het vrijwilligerswerk
een extra onsersteuning te geven", aldus
directeur Olaf Siemens van SDN.
Info voor Vorden: dierenspeciaalzaak
Kluvers aan de Zutphenseweg.

Miss Saigon
De dames van de afdeling Vorden van de
Plattelandsvrouwen gaan vrijdag 6 no-
vember naar Scheveningen om daar een
voorstelling bij te wonen van "Miss
Saigon". De bus vertrekt vanaf het
Marktplein.



Rabobank
Midden in de samenleving

coöperatieve bank die opkomt

voor de belangen van haar

feden. Vis eert gekozen

best u uren de Mèn-

vergadering oefenen de leden

invloed uit ap het beleid

van hun plaatselijke bank.

DeBab&bank kiest bewust

positie als een diemtyeriefier

die nauw betrokken is bijtte

lokale gemeenuhap waarvan

de leden deel uitmaken,

Uitnodiging Algemene Vergadering
van de Rabobank Graafschap-West

De Coöperatieve Rabobank Graafschap-West B.A. houdt op dinsdag 17 november a.s. haar 2e Algemene
Vergadering in 1998. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
te Vorden.

Verkorte agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement
4. Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering en de volledige tekst van de voorgestelde statuten
en huishoudelijk reglement liggen vanaf heden op onze kantoren voor de leden ter inzage.

Het Bestuur

Rabobank
Graafschap-West

'N UITGESLAPEN ADVIES
VOOR AKTIEVE MENSEN

Interieuradviseur

'de woonwinkel nn WvMraU'

Rijksstraatweg 39, Wamsveld
Tel. (0575) 52 61 32

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek.

Deze kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in

een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor

extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee?

Met een 'nood'bijdrage van ƒ25,- op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n

heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

Maak kans op een
ballonvaart!
Als u vóór 5 december een 'nood'bijdrage
doet, loot u mee voor een ge-

sponsorde ballonvaart in de
Kinderhulpballon!

u l n|U l OXC<§
Help de Sint *n haift je... giro 404040

IOMAAL roMC

enter Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, Tel : 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: receptie@kinderhulp.nl

De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f65,- per man per dag'.

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

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor partkutienn bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel

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

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrp1- glas in lood atelier

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

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Toon van de Spitsmoes kwam vri'jdagaovend onvewachs biej ons achter de
deure hen. "Guns Toon, gao t'r zitn, iej zatn zeker veleagen um een praotjen,
bu'j neet nao de revue?"
" Nee, Riek hef las van kriebelhoes, zee wil daor neet zitn blökn as 'n hond.
Daor schaamt ze zich veur. Ik kwamme vraogen of iejluu maarnmeddag zin
hadn um met te gaon nao Winterswiek".
" Wat he'j in Winterswiek te zuukn?".
"Oh, daor wönt een neafken van Riek. Die's daor nog neet zolange eleen kom-
men wonen. Hee hef indertied wat afgedankte meubels biej ons metenommen.
Die hef e opeknapt en staot now daor in zien huus. Die zolle wiej 's kommen be-
kiekn. As iejluu metgaot make wiej d'r een gezelligen meddag van. Nao de tied
ko'w dan nog wel aans een stuksken gaon etn".

"Maor kan Riek dat wel an?". "Och, zee hef vanmaarn 'n hoesdrankjen van 'n
dokter ehaald, allichte is 't dan margenmeddag wat better".
"Maor dan gao'w toch met".
Zo zatte wiej zaoterdagmeddag umme goed één uur al biej Toon in 'n auto. 't
Ritjen op zich had niks te beteikenen, de weg t'r hen is jao goed in orde.
Teminste tot in Winterswiek. Too mos Toon eers 's vraogen waor de
Kiezebrinkweg was. 't Was aans in "t Woold zeien ze um. Daor mos e maor wie
ter vraogen.
't Veel neet zo hard met umme de weg te vinnen. Biej 'n splitsing vroog Toon
nog maor weer 's. "Oh", zei zo'n buul van 'n jonge,"Dan mo'j daor en daor hen
maor a'j den zandweg honderd meter wieterop nemt bu'j d'r ens zo gauw.

Den zandweg ha'w gauw evonnen. En wiej zatn d'r ok gauw vaste. As 'n huus.
Met gin meugelijkheid kreeg Toon 'n auto veur of achteruut. 'n Honderd meter
of drie wieter was de harde weg te zien en daor wonen 'n boer. Daor ging Toon
um hulpe hen. De boer was effen weg met zien trekker. Maor met 'n half uur
was e d'r wel weer. "'k Prebeer 't zelf nog wel 's".

Hee krop weer in 'n auto en startn um onderwiel ikke de auto an zol drukken.
De beide vrouwluu ston d'r naost te kiekn. Of Toon de veurreaje wat draaien
wet ik neet maor opens spuitn de modder op, tegen de vrouwluu an. Van onder
tot boaven zatn ze vol smurrie.
De boer kwam nog wel op tied. Maor biej 't neafken bu'w neet ewes en ok 't
eatentjen schot t'r biej in. Want met een paar vrouwluu die onder de modder
zit gao'j nargens nao binnen, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Veel reis- en kampeerinformatie op ACSI-stands
tijdens de Kampeer & Caravan RAI 1998
Bij de stands van ACSI op de Kampeer
& Caravan RAI'98 (Amstelhal, stand
nr. 730) kan de kampeerder veel
bruikbare informatie halen zowel op
het gebied van georganiseerde kam-
peerreizen in Europa en Amerika/Ca-
nada als over campings in Europa.

Bij ACSI kunt u zich laten informeren
over het ACSI-rallyprogramma. Rally's
zijn 3- tot 8-weekse voorbereide kampeer-
reizen met eigen auto-caravancombina-
tie of camper. Het unieke van een rally is
dat de overnachtingen en excursies -
evenals de diverse maaltijden - vooraf ge-
boekt zijn. U kunt individueel rijden en
kamperen, maar profiteert wel van de
voordelen van een groepsreis. Elke reis
wordt begeleid door een ervaren rally-
captains echtpaar dat zonodig bijstand,
begeleiding en taaiondersteuning biedt.
De gehele route is met auto en caravan
voorgereden en is gegarandeerd veilig.
Het reisschema is duidelijk beschreven
en afgebeeld in een routeboek. Verdwa-
len is er dus niet bij.
Alle ACSI-rally's worden in het voor- of
naseizoen gereden om drukte en ex-
treem warm weer te vermijden. De rally
is dus de vakantie bij uitstek voor vitale
50-plussers die de tijd hebben. Een bijko-
mend voordeel is dat u een lange reis
kunt maken zonder de rompslomp van
de voorbereiding, dat het thuisfront
weet waar u zich bevindt en dat in nood-
gevallen altijd contact mogelijk is.
Het ACSI-rallyprogramma voor 1999 om-
vat maar liefst 34 reizen. Daarvan spelen
zich 29 afin Europa en 5 in Amerika/Ca-
nada. Nieuw in 1999 zijn rally's door Bel-
gië/Luxumburg, Loire/Bourgogne en Cor-
sica/Sardinië. Aan het reisprogramma
voor Amerika/Canada zijn 3- en 4-weekse
rally;s en individuele camper-arrange-
menten toegevoegd.
De ACSI-rally's zijn zeer gedetailleerd be-
schreven in het 220 pagina's dikke maga-
zine Caravan Rally '99. Verder bevat dit
magazine prachtige kleurenfoto's, boei-
ende reisreportages, interviews, informa-
tie over kwaliteitscampings en nuttige
reisinformatie. Het magazine Caravan
Rally '99 is bij de ACSI-stand verkrijgbaar
waar ervaren rally-captains u kunnen in-
formeren.

De ACSI Internationale Campinggids om-
vat alle landen van Europa, inclusief de
Benelux. Alle 7300 in de gids opgenomen
campings worden jaarlijks gecontroleerd
door een team van 235 selecteurs. Ook

worden duizenden kampeerders tijdens
hun vakantie geënquêteerd. Hierdoor is
de informatie in de ACSI-gids altijd actu-
eel en objectief.
Het selectieteam van ACSI staat borg

voor de kwaliteit van de Internationale
Campinggids. Geen enkele andere uitge-
ver van een campinggids in Europa laat
jaarlijks alle campings bezoeken die het
volgende jaar in de gids worden opgeno-
men.
Zeer gewaardeerd wordt ook de moge
lijkheid om selecteurs persoonlijk, telefo-
nisch te benaderen voor nadere inlich-
tingen over een camping. Met de meerta-
lige reserverings- en informatiekaarten
uit het gratis couponboekje in de gids
kunnen kampeerders direct reserveren
of informatie aanvragen bij een cam-
ping. Taaimisverstanden krijgen hier-
door weinig kans. Op de ACSI-stand (Am-
stelhal stand nr. 730) zijn boekjes met re-
serveringscoupons gratis verkrijgbaar.
De ACSI-gids bevat handige - met de be-
kende Hallwag-autokaarten correspon-
derende - landkaarten en per camping
een duidelijk omschreven routebeschrijv
ing. De rubrieken met doorgangs-, win-
tersport- en naturistencampings maken
de ACSI-gids haast onmisbaar bij het
plannen van een vakantie. Ook publi-
ceert ACSI jaarlijks een lijst met cam-
pings geschikt voor gehandicapten. Deze
lijst is voor gidsgebruikers gratis bij ACSI
aan te vragen.
Vanaf begin 1999 zal de informatie uit de
ACSI-gids - plus extra informatie - ook
beschikbaar zijn op cd-rom en Internet.
Via de camping cd-rom krijgt u met ee
n'druk op de knop' de campings die aan
uw wensen voldoen op uw beeldscherm.
Bovendien vindt u via de ingebouwde
routeplanner voor Europa makkelijk de
snelste route naar de camping van uw
keuze.
Bij de ACSI-stand zijn ook gratis folders
van ca. 500 Europese campings verkrijg-
baar. Bovendien zijn campinghouders
uit een aantal Europese landen persoon-
lijk aanwezig om u van informatie over
hun camping te voorzien.

Voor meer informatie over de ACSI
Caravan & Camper Rally's en de ACSI
Internationale Campinggids: tele-
foon (0488) 452055. Internet http://
www.acsi-rally. com of http:// \vww.ac-
si-gids.com. E-mail info@acsi-rally.
com of info@acsi-gids. com.

Revuegezelschap
'tStork'nnus
Dit gezelschap brengt u een avond thea-
terplezier met komische sketches afge-
wisseld door zang en dans in een prach-
tige aankleding door middel van kleur-
rijke kostuums en schitterende decors.
Tijdens het theaterseizoen 1997/98 be-
zochten in de schouwburg te Hengelo
zo'n 6000 mensen de revue 'De vlam in
de pan'. De recensenten van de dagbla-
den waren vol lof en schreven uitvoerig
op professioneel niveau.
In het verhaal van deze revue brengt een
twaalfjarig jongetje, de belhamel van het
dorp, de poppen aan het dansen door op
het jaarlijkse schoolreisje diverse briefjes
uit het raam van de bus te gooien waar-
op hij contactadvertenties heeft geschre-
ven. Hij heeft deze advertenties echter
niet voor zichzelf maar voor zijn oudere
zus en de bejaarde knecht gemaakt.
De toneelgroep brengt dit verhaal met
onvervalste humor, in Twents dialect op
een zodanige manier dat het ook voor
mensen die dit dialect niet spreken, toch
goed te volgen en te begrijpen is. Sommi-
ge van de door de schrijver ten tonele ge-
voerde personen zullen door het publiek
binnen de kortste keren in het hart wor-
den gesloten. Het wordt gegarandeerd
een avond van veel, soms onbedaarlijk la-
chen om de belevenissen van de in het
verhaal voorkomende gebeurtenissen.
Veel van deze belevenissen zullen heel
herkenbaar zijn omdat ze uit het dage-
lijks leven zijn gegrepen.
De balletgroep bestaat uit een aantal en-

thousiaste dames die onder de ervaren
leiding van een choreograaf verschillen-
de balletten uitvoert. Diverse zangnum-
mers zijn 'in eigen beheer' gemaakt. Dit
geldt overigens ook voor de kleding en
het vervaardigen en schilderen van de
decors. Zelfs het verhaal, dat als een rode
draad door de revue loopt, is door ie
mand uit de vereniging geschreven. Kort-
om een gebeuren dat eigenlijk niet ge-
mist mag worden wanneer de dagelijkse
beslommeringen voor een paar uurtjes
vergeten wordt.

De revue wordt opgevoerd op 23 en 24
november a.s. in de schouwburg te Lo-
chem. Info (0573) 401788.

Concert/concours
Op 14 november geeft de Koninklijke
Muziekvereniging Sophia's Lust haar
jaarlijkse donateursconcert. Het orkest
gaat op 29 november naar een concours
in Benningen en de te spelen werken
zult u alvast op het concert te horen krij-
gen. Er zal deze avond weer een aantal le-
den gehuldigd worden. Eén van de leden
maakt al vijftig jaar deel uit van de ver-
eniging. Verder is er een gevarieerd pro-
gramma van het jeugdorkest, het orkest,
de mini/majorettes en de drumband. Het
donateursconcert wordt gegeven in de
sporthal "'t Rikkenhage". De zaal is al
aan het begin van de avond open.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VONDEN - TEL (06761 661010 - FAX [0675) 661088
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - E mail: infoAwMv«r>.nl - ISDN 551329

[VP /
l til.

Muziekschool
De Triangel
Tweede vleugel een aanwinst
De Triangel is een tweede vleugel rijker.
Beide staan in het concertzaaltje van de
muziekschool in Neede. Om de inge-
bruikname van dit mooie instrument
een feestelijk tintje te geven, geven gevor-
derde leerlingen een concert op 4 no-
vember, vandaag dus. Ook enkele oud-
leerlingen die "het vak" zijn ingegaan,
dragen een steentje bij. De vier pianodo-
centen van "De Triangel" hebben een

zeer gevarieerd programma samenge-
steld. Van klassiek tot jazz, voor één en/of
twee piano's, alle mogelijkheden die de
piano biedt, worden geëtaleerd. Omdat
een vleugel, door zijn ruime klank, mu-
ziekstukken beter tot hun recht laat ko-
men, zal het de leerlingen zeker stimule-
ren bij het muziek maken. Het concert is
gratis toegankelijk voor iedereen die be-
langstelling heeft. Na het concert zal één
vleugel naar de Eibergse vestiging van
"De Triangel" worden gebracht om ook
leerlingen daar te laten profiteren.

De Groninger
Oosterparkwijk
Burgemeester Jacques Wallage van Gro-
ningen ontving uit handen van auteur
Beno Hofman het eerste exemplaar van
het historisch fotoboek over de Ooster-
parkwijk in Groningen.
Het bij Profiel uitgegeven boek geeft in
tien hoofdstukken een gevarieerd over-
zicht van de ontwikkeling en geschiede
nis van deze stadswijk die in 1997 en
1998 landelijk nogal in de schijnwerpers
heeft gestaan. Beno Hofman laat in zijn
keuze van de vele foto's het ware en war-
me hart van de Oosterparkwijk kloppen.
De beschrijving per foto is tegelijk een
doorlopend verhaal over de Oosterpark-
wijk. Achtereenvolgens komen aan bod:
Buiten de Steentilpoort (over de vroegste
geschiedenis), plan Oost, het Rooie Dorp,
de Bloemenbuurt, de Gorechtbuurt, de
Vogelbuurt, de Florabuurt, de verenigin-
gen, de scholen en de kerken en bedrij-
ven. Het boek is verkrijgbaar in de boek-
handel.



Hef oostelijk deel van Vorden
is een gymzaal rijker!

Aannemersbedrijf Ido Hummelink

Aannemersbedrijf Bargeman Vorden bv

Aannemings- en Wegenbouwbedrijf Dostal

ABN/AMRO

Administratie- en belastingadviesbureau
Klein Lebbink/Wanders

Auto- en Motorrijschool Horstman

Autobedrijf Robert Nijenhuis

Bakkerij Berendsen

Banketbakkerij J. Wiekart

Belastingadviseur Yke Schotanus

Bestrating Frank Sessink

Bleumink Tweewielers

Bloemendaal & Wiegerinck

Bouwbedrijf Eggink

Bouwcombinatie Dijkman, Rondeel en
Groot Roessink

Bruna

C.W.V.MEDORuurlo

Café 't Proathoes

Café Restaurant 't Wapen van 't Medler

DA Drogisterij Ten Kate

Drukkerij Weevers BV

Emsbroek B.V. Installatietechniek

Fa. Lucassen Boomkwekerij

Fa. Beeftink en Zn.

Fa. Heutink

Fashion Corner

Foto Willemien

Free Wheel

G. Weulen Kranenbarg &Zn.

Giesen Schoenmode Vorden

Glimmo

Helmink Meubelen Vorden

Hotel Bakker

Hoveniersbedrijf J. Bleumink

Hoveniersbedrijf Kettelerij V.O.F. H.J. Loman

Installatiebedrijf F. Jansen

Installatiebedrijf Wiltink

Installatiebedrijf Wim Bosman

In samenwerking met:

de gemeente Vorden,
een groot aantal bedrijven

en sponsors,
buren,

plaatselijke groeperingen
en vele vrijwilligers

hebben we de afgelopen maanden
bij basisschool De Kraanvogel

een prachtige multifunctionele ruimte
kunnen bouwen

TOWHIWSTALLATIES: WIOM8.V. VORDEN

gemeente Vorden

Onze hartelijke dank
gaat uit naar allen

die zo spontaan
hebben

meegeholpen.

De officiële opening is
zaterdag 7 november

van 15.00 tot 17.00 uur.

ledere belangstellende
is daarbij van harte welkom.

Bestuur Stichting
Samenwerkingsschool

Kranenburg en omstreken

Installatietechniek G.H.J. Berends

Jansen Metaal Vorden

Kapper Ami

Kranenburgs Belang

LM.B. Vorden

Lammers Woonservice

Landgoed 't Zelle

Landgoed Het Onstein

Loonbedrijf H.G. Dijkman

Makelaardij en Assurantiekantoor
Van Zeeburg & Visser

Makelaarskantoor o.g. Pelgrum bv

Marktvereniging Vorden

M D Meubelen

MEVO B.V.

Naaimachinespecialist Borgonjen

O.M.C.

Projectontwikkeling Wolborgh B.V.

Rabobank Vorden

Restaurant 't Olde Lettink

S.V.Ratti

Salon Marianne

Schildersbedrijf Peters

Schildersbedrijf Berentsen en Bargeman

Schildersbedrijf v.d. Wal

Siemerink Juwelier Opticien

Slagerij Rodenburg

Sport- en Gezondheidsstudio Vorden
Rob Bloemink

Stichting Vordens Sportpark

Sueters Kadoshop V.O.F.

Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Timmer- en Aannemersbedrijf A. Bosch

Tuin- en Akkerbouwbedrijf André Snellink

Tuunte Fashion Vorden

Univé Gelre Ruurlo

Welkoop Vorden

Wim Polman Interieurs

Woltering vervoersbedrijf



D a m m c n
D.C.V. DOSTA1 Vorden
Zowel het eerste als het tweede team van
damclub Dostal Wegenbouw Vorden
moest dit weekeinde op bezoek bij PSV
Dammen in Eindhoven. De gezamenlijke
uitwedstrijd inspireerde de Vordense
dammers tot grootse daden in de licht-
stad. Met drie punten rijker kon met een
voldaan gevoel de terugreis worden aan-
vaard.
Het eerste team herstelde zich van het
bijzonder povere optreden in de voor-
gaande ronden en rekende overtuigend
af met de Russisch - Nederlandse combi-
natie uit Eindhoven. De voetbaltak van
PSV is duidelijk niet de enige die zijn heil
zoekt in buitenlandse spelers.
De inzet van vier Russen kon de Vorde
naren allerminst verontrusten. Nadat
Henk Hoekman zijn sterke tegenspeler
makkelijk op remise hield, was het top-
speler Hendrik van der Zee die zijn team-
genoten de weg wees. Op slimme wijze
troefde Hendrik zijn tegenstander af en
scoorde combinatief. De wedstrij d van de
dag werd gespeeld door Theo Berends.
Theo kwam met schitterend spel uit de
opening en plaatste zijn sterke Russische
tegenstander voor grote problemen.
Slechts door een offer kon de Rus de
strijd gaande houden, maar ondertussen
had hij wel bijna al zijn tijd verbruikt.
Theo liet zich de kop niet gek maken
door het geram op de klok. Zelf had hij
voldoende tijd en wikkelde overtuigend
af naar de winst.
De Vordenaren waren nu helemaal los
en sloegen onverbiddelijk toe. Nina
Hoekman - Jankovskaj a had haar tegen-
stander goed ingeschat en drong hem
een open speltype op. Zienderogen
kwam Nina in het voordeel en kende in
de beslissende fase geen medelijden. De
tussenstand van maar liefst 2-10 kwam
op het bord door een gelukkige zege van
Henk Grotenhuis ten Harkel. Het uitde
len van paar combinatieve speldeprikjes
was voldoende om het verzet te breken.
Pas toen de wedstrijd al gelopen was kon
de gastheer nog iets terugdoen. Henk
Ruesink dolf het onderspit in een span-
nend gevecht. Een verassende manoeu-
vre zag hij helaas te laat aankomen en
werd op het verkeerde been gezet. Ook
Gerrit Boom ging onderuit tegen oud we
reldkampioen Gantwarg. Gesterkt door
drie overwinningen ging Gerrit de strijd
niet uit de weg. Het gevolg was een boei-
ende partij die uiteindelijk doorsloeg in
het voordeel van de Rus. Tussendoor had-
den Wieger Wesselink en Gerrit Wassink
de zege voor Dostal Vorden veilig gesteld
met goede remises: 8-12. Een belangrijke
overwinning met zware wedstrijden
voor de boeg tegen Rinsumageest en
Hiltex Amsterdam.

Ook het tweede team van damclub
Dostal Wegenbouw Vorden had vooruit-
zichten op de volle winst. Nadat eerst
twee keer een achterstand moest worden
goedgemaakt, was het Dostal Vorden 2
die met 8-10 de leiding nam. De onbe
twiste topscorer van het tweede team,
Mike Voskamp, herstelde een lelijke uit-
glijder van Mark Klein Kranenbarg. Het
spellen van de naam van zijn Russische
tegenstander koste Mark zoveel hoofd-
brekens, dat hij al geklopt was voordat
de wedstrijd goed en wel begon. Daarna
moest Mario Daamen de balans weer in
evenwicht brengen, nadat Bertus Bosch
helemaal van de kook was geraakt tegen
alweer een Russische speler. Een speel-
ster ditmaal en het was ook niet de naam
die Bertus in verlegenheid bracht. Bij 8-8
zette Johan Haijtink de Vordenaren op
voorsprong. Na een aantal ongelukkige
wedstrijden liet Johan zien dat hij het
winnen zeker niet verleerd is. In een
rommelig eindspel hield hij het hoofd
koel en haalde de verdiende winst bin-
nen.
Alle ogen waren toen gericht op Chris
Grevers. In een moeilijke positie vocht
Chris voor het ene punt en maakte het
zijn tegenstander zo lastig mogelijk
Schijnbaar genoot deze speler van alk
aandacht en hield de spanning erin dooi
niet direct toe te slaan. Met uiteindelij l
twee dammen tegen vier schijven be
sloot Chris de handen in de lucht te ste
ken: 10-10.

S c h a a t s e n

Uitstekende prestatie
Arjan Mombarg
Afgelopen zaterdagavond werd in Deven-
ter de derde schaatsmarathon van dit sei-
zoen verreden. Alle toppers - waaronder
Erik Hulzebosch, Henk Angenent, Yp Kra-
mer en Piet Kleine - waren van de partij.
Arjan Mombarg uit Vorden was er op ge-
brand op zijn 'thuisbaan' een goede pres-
tatie neer te zetten. Vanaf het allereerste
begin werd er hard gereden. De rondetij-
den lagen zo rond de 32 seconden.
Halverwege de wedstrijd over 100 ronden
waren er al diverse afvallers. Mombarg
wist zich goed staande te houden in het
peloton. Langzaam maar zeker schoof hij
door naar voren om uiteindelijk op een
verdienstelijke 29e plaats te eindigen. Er
was nog niet zo snel gereden tijdens een
marathon: ruim 52 minuten dus een ge
middelde snelheid van meer dan 40 kilo-
meter per uur.
Na afloop vertelde de rijder van de ploeg
van Ecotrans/Free-Wheel dat het welis-
waar zwaar was geweest maar dat hij
niet echt 'stuk' had gezeten. Hij had nog
wel last ondervonden van de bovenbeen-
blessure waarmee hij al een aantal we
ken kampt.
De eerstvolgende wedstrijd is a.s. zater-
dag in Alkmaar.

Voetbal

w Vorden
Programma zaterdag 7 november: Vor-
den Dl-Brummen Dl; Brummen D3-
Vorden D2; WHCZ E2-Vorden El; Eefde
El-Vorden E2; Erica E2-Vorden E3; Vor-
den E4-Diepenveen E4; Vorden E5-Sp.
Teuge E2; Vorden Fl-Be Quick F2; Vorden
F2-Voorst Fl; Vorden F3-Warnsveldse
Boys F5; Baakse Boys Al-Vorden Al; Erica
Bl-Vorden BI; Vordfl^Cl-Epse Cl.

Clubshow Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden

De tentoonstellingen van konijnen, sier-
duiven, hoenders, cavia's en kleine kna-
gers zijn in onze regio in volle gang. Ook
PKV is al druk bezig met de voorbereidin-
gen van de jaarlijkse clubshow die ge
houden wordt op 18,19 en 20 december
a.s. in zaal De Herberg te Vorden.

Evenals andere jaren wil de PKV ook nu
weer de jeugd betrekken bij deze show.
Kinderen van 5 tot 14 jaar kunnen zich
opgeven om met hun lievelingsdier (ko-
nijn, kip, duif, cavia of hamster) deel te
nemen aan een wedstrijd die zal bestaan
uit de volgende onderdelen:
- twee juryleden komen eenmaal een

huisbezoek afleggen en gaan de die
ren beoordelen op huisvesting, om-

gang en verzorging en geven hier pun-
ten voor;

- op zaterdag 19 december worden de
dieren in zaal De Herberg in een kooi
geplaatst en nogmaals door twee jury-
leden beoordeeld op verzorging en
conditie. Ook hiervoor worden pun-
ten gegeven. Daarna worden de pun-
ten van de twee beoordelingen bij el-
kaar opgeteld en degene met het
hoogste aantal punten is winnaar in
een bepaalde diergroep.

Iedere deelnemer krijgt een prijs. De
deelname is gratis. Opgave kan bij D. Kui-
per, De Bongerd 30 in Vorden, telefoon
(0575) 552931. Opgave graag voor 23 no-
vember a.s.

Programma zondag 8 november: Voorst
l-Vorden 1; Vorden 2-Neede 3; Vorden
3-Keijenborgse Boys 2; Longa 5-Vorden
4; Vorden 5-Witkampers 4; Worth
Rheden 4-Vorden 6

Sodi
Programma 7 november: Socii Dl-
Steenderen Dl; Warnsveldse Boys Socii
Fl; Socii Bl-Ratti BI.

Programma zondag 8 november: Gorssel
l-Socii 1; Socii 2-Fortuna Winterswijk 2;
Drempt Vooruit 3-Socii 3; WHCZ 3-Socii
4; Socii 5-AZC 6; Dierense Boys 5-Socii 6.

Bridgen

Bridgeclub Vord
Uitslagen 26 oktober
Groep A: 1. Echtpaar Wullink 57.9%; 2.
Bergman/Walter Kilian 57.5%; 3./4.
Busscher/Graaskamp en Thalen/Wyers.
Groep B: 1. Rossel/Warringa 63.5%; 2. Den
Ambtman/Vruggink 58.8%; 3. Branden-
barg/Eyerkamp 55.2%.

Bridgeclub BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 28 oktober
Groep A: 1. mevr./dhr. Scholten 65.1%; 2.
v.d. Vlugt/Gille 53.1%; 3. Van Burk/Nuijen
52.1%.
Groep B: 1. De Jonge/Mouwen 60.0%; 2.
mevr./dhr. de Bruin 57.9%; 3. De Vries/
Lenderink 56.3%.

Een amusant lustrum van Jong Gelre Vorden

Revue "Dubbel en Dwars
Wanneer je, zoals Jong Gelre Vorden,
al jaren achtereen een revue op de
planken zet, dan worden er onherroe-
pelijk vergelijkingen getrokken.
Inspelen op plaatselijke gebeurtenis-
sen zijn natuurlijk altijd ingrediën-
ten die er bij het publiek wel ingaan.

Maar ieder jaar een revue en telkens ac-
tueel blijven is een utopie, dat lukt niet
altijd. Vandaar dat Jong Gelre Vorden in
haar tiende achtereenvolgende revue,
ditmaal met als titel "Dubbel en Dwars"
deze ergens in Twente heeft aangekocht.
De namen van bijvoorbeeld de families
Wilmink en Leushuis duiden op invloe-
den vanuit het Tukkerland.

Dan nog, een revue is echt "top", wan-
neer schetsjes, zang, ballet elkaar in een
snel tempo afwisselen. Dat tempo was er
wel, echter de schetsjes hadden soms een
"te lange aanloop" om "to the point" te
geraken, dus in bepaalde situaties een
beetje voorspelbaar. Jammer dat de mi-
crofoons zoveel geluid "produceerden".
Wanneer b.v. Engbert Wilmink (Bert
Eggink) en echtgenote Diena ( Wendy
Zieverink) aan het "bekvechten" waren',
dan ontstond er zoveel herrie dat het ge
luid rondom Schiphol daarbij in het niet
valt!'

Dat werd nog eens extra aangescherpt
toen er een, overigens kostelijke, schets
werd opgevoerd en iedereen van ieder-
een dacht dat hij doof was, dus heel hard
schreeuwde!! Desalniettemin, veel hu-
mor en spitse vondsten. Ooit gehoord
van een homofylist of wat een sikkebok
in de bronstijd uitspookt? Aan enthou-
siasme ontbrak het de 45 medewerkers
niet. Je kon in de zaal duidelijk merken
dat de jongelui er plezier in hadden. Een
compliment voor regisseur Henk
Broekgaarden (ook zijn "tiende") voor de
wijze waarop hij het geheel aan elkaar
heeft gesmeed.

De revue had als rode draad de proble-
men die de boeren op het platteland heb-
ben, waardoor er nevenactiviteiten ont-
plooid moeten worden teneinde vol-
doende brood op de plank te krijgen. Wel
aan fantasie ontbrak het de families
Wilmink, Leushuis en Brinkman niet. O,
nee. Kneels (sterke rol van Antwan
Havekes) deed als "De man van zes mil-
joen" nog een behoorlijke duit in het
zakje.

Geen Yomanda, maar een in prachtig
blauw geklede "Dimanda" kwam er aan.
te pas om patiënten "in te stralen". Een

creatie van Wendy Zieverink die daarbij
tevens een ijzersterk nummer zong. Op
rommelmarkten valt ook altijd wel wat
te verdienen. De persiflage op het orkest
van André Rieu genaamd "Strauss en
Co", was erg leuk. Geld verdienen aan
het stenen tijdperk. Ook dat kon in
"Dubbel en Dwars".

Over zang gesproken. Voor deze revue
waren de zussen Karin en Yvonne Boers
"geleend" van de cabaretgroep "Hoe?
Zo!" Zij hadden met liedjes over de
"Lotterie", een lied met een ode aan
Dimanda en het lied over Kneels een
flink aandeel in het slagen van deze re-
vue. Daarbij voortreffelijk gesteund door
een instrumentaal kwartet o.l.v. Johny
Addink

De acht man sterke balletgroep viel posi-
tief op door de luchtige, fleurige kledy.
Het "Money, money" deed het erg goed.
Veel prachtige decors. De bouwers moe
ten er vele uren in gestoken hebben. Dat
kan niet missen! Datzelfde geldt voor de
zeven "koppige" grimegroep. Licht en ge
luid was in handen van Bennie
Schoemaker.
"Dubbel en Dwars" wordt vrijdag 7 no-
vember en zaterdag 8 november op-
nieuw in het Dorpscentrum opgevoerd.



Wijziging van de leverings-
voorwaarden van gas en

warmte voor consumenten.
De verenigingen van energie- en waterbedrijven,
EnergieNed en VEWIN, hebben met de
Consumentenbond overeenstemming bereikt over
een nieuwe aansprakelijkheidsregeling die zal gelden
bij onderbreking van de levering van elektrische energie,
gas, drinkwater en warmte aan consumenten.

Als gevolg hiervan heeft "gamog haar desbetreffende
leveringsvoorwaarden gewijzigd, overeenkomstig
de landelijke afspraken. De wijziging houdt in dat
"gamog binnen de reeds geldende maximumbedragen,
aansprakelijk is voor schade van consumenten als gevolg
van de onderbreking van haar levering van gas en/of
warmte, indien de onderbreking kan worden toegerekend
aan "gamog en als de schade - ingeval
van zaakschade - hoger is dan een
drempelbedrag van 125 gulden.

De nieuwe aansprakelijkheidsregeling is met onmiddellijke
ingang van toepassing.

Gamog Gelre Flevo Energiebedrijf B.V

Body pump
Alweer een nieuw
programma bij
Indoor Sport Vorden
Body Pump is nieuw op het gebied van
aerobics en fitness: krachttraining op
muziek en in een groep. Hartstikke leuk,
want het is eenvoudig - er komen geen
moeilijke pasjes bij kijken - het is gezel-
lig, er wordt gelachen en soms spontaan
gezongen. Iedereen kan het doen. De
meeste oefeningen worden namelijk met
een Barbell gedaan, een lange staaf met
aan het uiteinde gewichten.
Hoe zwaar die zijn, dat bepaal je zelf. De
een neemt vijf kilo , de andere vijftien
een derde neemt er geen, traint alleen
met de stang. Leuk, want zo kunnen be-
ginners en gevorderden, mannen, wou-
wen, moeders en dochters samen trai-
nen. De training is gericht op duur-
kracht; je maakt veel herhalingen met
weing gewicht. Je wordt er dus niet breed
en extreem gespierd van, maar wel strak-
ker, steviger en gestroomlijnder. En dat
zie je al na een paar weken.
Elke spiergroep wordt op andere muziek
getraind - de biceps bijvoorbeeld op een
lekker rauw nummer vol power. De num-
mers zijn stuk voor stuk lekkere meezin-
gers.
Maar niet alleen de muziek is opzwe-
pend, ook de groep waarmee je traint. En
de trainer natuurlijk. De Body Pumptrai-
ner is een echte entertainer, die je mee-
neemt, je over dieptepunten heensleept.
Je zult nooit de neiging hebben spontaan
te stoppen zodra je een pijntje voelt of
moe wordt. Er is altijd iemand, die roept:
'Kom op, we zijn er bijna'. Body Pump is
dus goed vol te houden, waardoor je nu
een keer wel je doelen kunt bereiken. Op
een veilige, verantwoorde manier, want
er wordt voortdurend op je houding ge-
let. Een perfecte training voor mensen
met houdingsproblemen: je leert op een
leuke manier hoe je moet tillen. Dat
komt goed van pas als je met zware
boodschappentassen loopt te zeulen. Bo-
dy pump is een nieuwe manier van be-
wegen die onder licentie en alleen door
speciaal geselecteerde sportcentra mag
worden uitgebracht.
Indoor Sport Vorden is zo'n sportcen-
trum dat aan alle gestelde eisen voldoet
en waar de sportinstructeurs een specia-
le opleiding hebben gevolgd. Dit geeft u
de zekerheid dat u veilig traint onder
deskundige begeleiding in een veilige ac-
commodatie.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

K
mu

pla
Korkholla

OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;

zaterdag van 9.00-14.00 uur.

T^ELHANDEL

HcT-vordcn bu
vuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

an 1 1 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Bij aankoop van winterbanden
slaan wij uw banden/velgen

gratis op

Ook uitlaten en accu's tegen scherpe prijzen

VOOR KWALITEIT EN SERVICE: Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,

AUTO ff A ff D f f/ H«"°"°GM

462779

Idee van Herwers.

Soepel overschakelen
op Nissan Micra met automaat,

De N-CVT is de zeer geavanceerde volkomen traploze
automaat van Nissan. Soepeler en comfortabeler dan welke
automaat dan ook, zeker in z'n prijsklasse. In de stad en in de
file rijden is opeens ontspannend. Want uw linker voet heeft
rust. En u kunt beide handen rustig aan het stuur houden.
Terwijl de Nissan Micra toch al bekend staat om z'n zeer
comfortabele, ruime en stille interieur. Zodat iedereen er op
z'n gemak in zit. Ongeacht z'n lengte.
Minstens zo rustgevend is de tijdelijke korting van / 2000.-
op de N-CVT automaat bij een nieuwe Micra. Telt u daar nog
eens z'n zeer zuinige karakter bij dan zijn er ruim voldoende
redenen om snel eens een soepele proefrit te komen maken.

Nissajx Micra N-CVT vanaf ƒ 24.745,

Nu bij ons: de Nissan Micra N-CVT met maar
liefst een voordeel van: ƒ 2.000,

NISSAN

Think about it.

Afgebeeld: Nissan Micra GX. Er is al een Micra N-CVT vanaf ƒ 24.745,- (actieprijs), er is al een Micra vanaf / 21.995.
Consumentenadviesprijs inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.

Het actie-aanbod op de Micra N-CVT geldt tot en met 31 december 1998 (uiterste registratiedatum). 3 Jaar of 100.000 kn
algemene garantie. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF

HERWERS
DOET1NCHEM Ptakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppeteaweg, Tol. (0314) 33 30 65

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

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

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

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Feestcomité Medlertol viert 75e Volksfeest tijdens eeuwwisseling

Suggesties en ideeën gevraagd
Tijdens de eeuwwisseling in het ma-
gische jaar tweeduizend viert het
Feestcomité Medlertol - dat jaarlijks
tekent voor de organisatie van het
Medlertol volks- en schoolfeest - pre-
cies het 75e Volksfeest.

Een kleine twee jaar voor deze viering
heeft een aantal inwoners uit de buurt-
schap 't Medler - gelegen tussen Vorden
en Ruurlo - aangevuld met enkele oud-
buurtschapsbewoners het initiatief ge-
nomen om dit jubileum extra luister bij
te zetten.

Middels een speciaal hiervoor gevormde
commissie welke bestaat uit leden van
het Feestcomité Medlertol en een aantal
initiatiefnemers die tien jaar geleden de
reünie organiseerden van de voormalige
Medlerschool aangevuld met Jan Hen-
driksen, wil deze commissie op een spe-

ciale gezamenlijke wijze een invulling
geven aan de 75e viering van het Volks-
feest van het Feestcomité Medlertol.
Er is inmiddels een aantal ideeën naar
voren gebracht die echter nog in een pril
stadium verkeren. Middels een bijeen-
komst begin november wil men een ver-
dere invulling en uitwerking geven aan
het initiatief waaraan een ieder die zich
bij deze buurtschap betrokken voelt een
bijdrage of medewerking kan verlenen.

Omdat er een zeer nauwe verwantschap
en band heeft bestaan in al die jaren tus-
sen het Feestcomité Medlertol en de
openbare lagere school 't Medler (o.l.s.)
Linde) heeft men het idee opgevat om
daarom gezamenlijk tot een jubileum-
programma te komen. Zo bestaat er een
idee om naast enkele speciale j ubileum-
evenenmenten in het kader van de vie-
ring van de 75e viering van het Medler-

tolfeest, ook een reünie voor oud-leerlin-
gen van de Medlerschool in hetzelfde
feestweekeinde begin juli 2000 te organi-
seren. Ook is er een idee geopperd om
een stuk geschiedenis van het ontstaan
van het Feestcomité Medlertol en het so-
ciale leven op 't Medler en zijn aanver-
wante buurtschap De Wiersse in boek-
vorm vast te leggen.

Middels een oproep vraagt een ge-
vormde commissie iedereen die een
idee of suggestie heeft over dit voor-
genomen initiatief contact op te ne-
men met Dinie Fokkink, Zutphense-
weg 103, 7251 DN Vorden, telefoon
(0575) 552973 of met Henk Oortgie-
sen, Ruurloseweg 113, 7251 LD Vor-
den, telefoon (0575) 556759 of met Jan
Hendriksen, Burg. van Arkellaan 21,
7261AJ Ruurlo, tel. (0573) 451558.



Pastoor Emiel Lammers verlaat na tien j aar de Willibrordusparochies Hengelo en Vierakker

Pastoor Lammers: "Het fijnste was de saamhorigheid

Zijn afscheid als pastoor van de Sint
Willibrordusparochies in Hengelo en
Vierakker, op 7 en 8 november, heeft
hij bewust in dat weekeinde gekozen.
Het is dan ook precies tien jaar gele-
den, dat pastoor Emiel Lammers (57)
van de parochie Tegelen naar de pa-
rochie in Hengelo kwam. Het thema
van de plechtige eucharistieviering
was toen: In het voetspoor van St.
Willibrord. Hetzelfde thema staat
ook nu bij zijn afscheid centraal in de
plechtige kerkviering.

Pastoor Lammers was niet alleen actief
in beide parochies. Hij was ook werk-
zaam in de omliggende parochies van
Sectie West. Tevens was hij nauw betrok-
ken bij de vele activiteiten in oecu-
menisch verband.

Pastoor Lammers neemt afscheid van de
parochie Hengelo op zaterdag 7 novem-
ber om 19.00 uur in een plechtige eucha-
ristieviering. Daarna is er een afscheids-
receptie in zaal Leemreis waar iedereen
in de gelegenheid wordt gesteld om hem
de hand te drukken.

In Vierakker nemen parochianen af-
scheid van de pastoor op, zondag 8 no-
vember om 10.00 uur eveneens met een
plechtige eucharistieviering, in de kerk
aldaar. Na afloop wordt er in het
Ludgerusgebouw een afscheidsreceptie
gehouden. Ook hier is iedereen van harte
welkom om persoonlijk afscheid te ne-
men van de pastoor.

Pastoor Emiel Lammers is tien jaar gele-
den naar Hengelo gekomen. Daarvoor
was hij werkzaam in de parochie Tege-
len. Volgens pastoor Lammers was die
tijd voor hem een goede leerschool. "Ik
ben in Tegelen (bij Venlo) zeventien jaar
kapelaan geweest. Je kunt zeggen dat ik
daar in het Limburgse het vak van pas-
toor geleerd heb. Ik had het goed naar
me zin en had daar veel contacten. Maar
ja, je was daar kapelaan. Toen werd ik ge
vraagd om naar Hengelo te komen om
daar pastoor te worden. Dat was toch wel
een verschil".

Uw vorige parochie in het Limburgse behoort
tot het bisdom Limburg. De St. Willibrordus-
parochie in Hengelo valt onder het bisdom
Utrecht. Wat was voor u het grootste verschil?
"Het verschil ligt grotendeels in een stuk
geschiedenis. In het Limburgse is het zo,
dat de mensen bijna allemaal katholiek
zijn. De parochie Tegelen was een kleine
gemeente met 7000 mensen. Daarvan
waren er 6999 katholiek. Daar was de
pastoor iemand die voorop liep en die
vertelde hoe het moest gebeuren. De
mensen vonden dat wel goed zo. Terwijl
ik hier in Hengelo kwam, de mensen zei-

den: Wij hebben een parochie en als je er
wilt komen werken dan moet je toch wel
zó en zó zijn. Ze hadden een heel duide-
lijk beeld van wat een pastoor kan, wil en
mag doen. Ze hadden ook duidelijk een
eigen mening, een eigen visie. Ze ston-
den ergens voor".

Toen u uit Tegelen vertrok om naar Hengelo te
gaan had u, neem ik aan, bepaalde verwach-
tingen. Heeft het aan die verwachtingen vol-
daan?
"Het heeft zeker aan die verwachtingen
voldaan. Ik wns^^h wel een beetje hui-
verig om ergenspastoor te worden. Als
kapelaan ben je nooit eindverantwoorde
lijker. Je bent dan helper en je doet wat
de pastoor zegt, terwijl je als pastoor die
eindverantwooi^Bag wel hebt. Achteraf
viel dat best mel^
"De mensen hier zeiden van: maar dat is
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de parochie en wij staan ervoor.
Daarom durfde ik het ook aan. In al die
tien jaar dat ik hier ben, is dat zo geble-
ven. Ik kan wel zeggen dat mijn verwach-
tingen beantwoord zijn".

De naam van pastoor Reckers klinkt nog
steeds door bij veel parochianen. Hebt u dat in
uw tijd hier in Hengelo ook gemerkt.
"Dat heb ik zeer zeker gemerkt, doordat
je toch nog regelmatig mensen tegen
kwam die pastoor Reckers meegemaakt
hebben. Uit de verhalen die doorgegeven
zijn, kwam met name naar voren dat
pastoor Reckers diegene is geweest die
hier tegen de parochianen heeft gezegd:
Als je wilt dat er na mij nog iets gedaan
wordt aan de parochie, dan zul je het zelf
moeten doen. Want waarschijnlijk komt
er na mij geen opvolger meer. " Pastoor
Reckers heeft een belangrijke basis ge-
legd, juist door te zeggen: Mensen, jullie
moeten het zélf doen. Gelukkig is er nog
wel een opvolger gekomen, pastoor
Morren en daarna ik en hopelijk komt er
na mij weer iemand. Maar pastoor
Reckers heeft dus heel duidelijk gezegd
van: Als je wilt dat er wat gebeurd, móet
je het zelf doen. Hij had grote gave om de
juiste mensen op de juiste plaats te kie-
zen. Er zijn nog veel mensen die nu nog
in de parochie werkzaam zijn, die .in die
tijd zijn uitgekozen door pastoor
Reckers".

Even heel iets anders. Volgens veel mensen
bent u iemand die houdt van open-communi-
catie. U kiest voor de dialoog. Klopt dat beeld?
"Ik vind het ontzettend belangrijk dat
mensen op de hoogte blijven met name
wat bijvoorbeeld in de parochie gebeurd.
Ik heb de afgelopen jaren veel aandacht
besteed aan het Parochie Nieuws, ons pa-
rochieblad. Dat het actueel en leesbaar
is. Dat mensen het graag lezen. Een aan-
tal dingen wordt zelfs heel goed gelezen.

De rubriek: Wist u dat, wordt door veel
mensen het eerste gelezen. Die rubriek is
mij toch wel dierbaar geworden de afge-
lopen j aren.
Ook de communicatie met onze prote-
stantse mede-christenen, de Nederlandse
Hervormde kerk, hebben we in de loop
van de jaren heel veel contacten mee ge
had en opgebouwd. Een van die dingen
die heel goed en leuk zijn is dat de domi-
nees in het katholieke Parochie Nieuws
schrijven en dat de pastoor, ik dus, in het
kerkenleven van de Ned. Hervormde
kerk schrijft. Ik hoop, dat als ik dadelijk
weg ga, en er nog niet direct een nieuwe
pastoor is, dat parochianen die commu-
nicatie gaan overnemen.
Verder denken we aan het opzetten van
een eigen homepage op internet, waar-
door jonge mensen weer betrokken wor-
den bij het kerkenleven. We zijn het laat-
ste jaar druk bezig geweest met het reor-
ganiseren van het bezoekwerk, zodat ie
dereen zich betrokken voelt bij de pa-
rochie en niemand vergeten wordt".

Dus die oecumenische samenwerking moet vol-
gens u voortgezet worden.
"Ja, dat vind ik wel. We proberen heel
veel samen te doen, dus oecumenisch.
Een van de laatste dingen was vorig jaar.
Toen hebben we gezamelijk een muziek-
theater opgezet rondom de bijbelse mu-
sical "Esther". Dat was een groot succes.
Mensen zijn alweer bezig om volgend
jaar weer een musical te doen.
Maar om even terug te komen op die oe
cumenische samenwerking, we probe
ren initiatieven die van beide kanten ko-
men te ondersteunen. Zo heeft de jeugd-
raad van de Ned. Hervormde kerk het ini-
tiatief genomen om men^n van tussen
de 20 en 30 jaar af en todAhs bij elkaar
te roepen in een soort kenccafé. Dat ini-
tiatief heeft de katholieke kerk, de pa-
rochie, overgenomen en ondersteund".

Het a/scheid naderd. Vindt u^it het werk af
is? 9
"Het werk is zeer zeker niet af. We heb-
ben met het parochiebestuur en met de
parochievergadering het afgelopen jaar
heel hard gewerkt aan een soort beleids-
plan, wat dan heet: "Door de eeuwen
heen". Daarin staan een aantal visies
naar de toekomst toe die gerealiseerd
moeten worden. Het is een meerjaren-
plan, een stappenplan waarin we kun-
nen zien hoever we met onze plannen
zijn over twee jaar, want over vier jaar
moet het dan gerealiseerd zijn".

Een parochie wordt steeds meer bestuurd met
een bedrijfsmatige aanpak, waarbij de pas-
toor een soort manager is. Hoe ziet u die taak.
"De pastoor zit eigenlijk als een spin in
een net en die een beetje aan de touwtjes
trekt. Hij stimuleert en probeert mensen
aan de gang te krijgen. Hij is ook diegene
die probeert vrijwilligers te vragen voor
de verschillende werkgroepen zodat die
ook door kunnen gaan. Hij probeert
nieuwe groepen op te zetten zoals in de
afgelopen jaren de doopvoorbereidings-
groep is opgezet. Ook zijn we bezig om
ouders die hun kind hebben laten do-
pen, die binnenkort eens weer bij elkaar
te roepen. Dat zijn gewoon nieuwe initia-
tieven die je moet ondersteunen. Die ko-
men niet van mij, maar die komen van
anderen".

In de tijd dat u hier in Hengelo werkzaam
bent geweest, heeft u ook veel aandacht be-
steed aan de jeugd. Waarom vindt u de jeugd
belangrijk?
"Ik werk heel graag met de jeugd. Niet al-
leen de schooljeugd, maar ook de oudere
jeugd. Ik ken ze bijna allemaal bij naam
en toenaam. Ik kom ze regelmatig tegen
op school en ook bij andere gelegenhe
den. Er is een uitgebreide misdienaars-
en akolietengroep en er zijn schoolverla-
tersgroepen. Ik vind het belangrijk en
wenselijk, dat je ook bij deze jongeren
contacten onderhoud, zodat zij weten
dat de kerk niet alleen iets is van oudere

mensen, maar dat de kerk ook iets is dat
bij hen hoort".

U heeft nu tien jaar gewerkt in de Hengelose
parochie. Hoe zou u de St. Willibrordusparo-
chie omschrijven.
"Het is een parochie die zelf héél veel wil
doen en die ergens voor staat. Dat is ook
het grootste verschil met het Limburgse.
De parochianen in Hengelo staan voor
hun parochie. Zij hebben er ook best wat
voor over en willen er wat voor doen.
Parochianen willen een taak vervullen
als vrijwilliger. Ook op financieel gebied.
Destijds hebben we de kerkramen geres-
taureerd. Toen hebben we een actie ge
houden. Tot onze grote verbazing deed
practisch iedereen eraan mee. Iedereen
zei: Dat hoort bij onze parochie, dat
hoort bij onze kerk, daar staan we voor
en dat willen we ook gerealiseerd heb-
ben. Dat vind ik héél belangrijk".

Kunt u die omschrijving van de Hengelose pa-
rochie ook projecteren op de parochie in
Vierakker?
"In Vierakker werkt frater Broekman en
die verzorgt eigenlijk de pastoraal. Hij be
zoekt de mensen en heeft daar de meeste
contacten. Ik ga alleen naar Vierakker
voor het toedienen van de sacramenten.
Vierakker is eigenlijk een heel ander pa-
rochie. Het is een kleine parochie waar je
met veel minder mensen eigenlijk het-
zelfde zou moeten doen. Maar dat is vaak
moeilijk. Vierakker is ook veel meer dan
Hengelo een agrarische parochie. Het
heeft een andere cultuur. Het is een klei-
ne parochie met minder vrijwilligers.
Het betekent ook, korte lijnen. Dat is
vaak heel prettig en iedereen kent ieder-
een. Het is heel gemakkelijk om daar
mensen ergens voor te vragen. In
Vierakker weten ze ook waar ze voor
staan".

Hoe ziet volgens u het roomskatholieke geloof
eruit, bijvoorbeeld over vijftien jaar.
"Dat is best een moeilijke vraag, want
dan moetje naar de toekomst kijken en
die is altijd heel vaag. Dat kun je alleen
maar aanduiden, denk ik. Ook naar de
toekomst krijgt het iets van: Geloven dat
doe je met twee voeten op de grond. Dat
is trouwens ook mijn lijfspreuk. Dat wil
dus zeggen, dat geloven niet iets is watje
in je hoofd doet of dat dit ergens heel
hoog is. Nee, geloven doe je gewoon in je
dagelijks leven.
Je ziet bijvoorbeeld aankomen, dat het
aantal kerkgangers blijft verminderen,
maar dat je best mensen ergens warm
voor krijgt om voor de kerk iets te doen.
Wanneer je mensen voor een bepaalde
taak vraagt dan willen ze dat best doen.
In de bestuursfuncties is het vaak moei-
lijk om daar goede mensen voor te vin-
den. Maar dat is bij alle organisaties en
clubs zo, als ik dat goed beluisterd".

Hoe ziet de toekomst voor u zelf eruit. Wat
gaat u doen?
"Ik wil graag in het parochiepastoraal-
werk bijven werken. Over een tijdje zal ik
wel in meerdere andere parochies be
noemd worden, maar dat heeft nog geen
duidelijke vorm. Daarover ben ik nog in
gesprek met het bisdom. Alle nieuwe be
noemingen gaan via het bisdom. Dat
moet natuurlijk centraal geregeld wor-
den anders gaat iedere parochie maar
wat aan rotzooien en dat kan ook niet".

Hoe kijkt u terug op de afgelopen tien jaren
dat u gewerkt hebt in de Hengelose St.
Willibrordusparochie.
"Ik heb best een fijne tijd gehad. Het fijn-
ste hier was de saamhorigheid. De men-
sen die hier voor hun parochie staan.
Ook de oecumenen, de contacten met de
dominees was heel fijn. Ja, en natuurlijk
de contacten met de bestuurders van de
parochie die zelf heel veel deden voor de
parochie. Dit is een héél goede en een
leerzame tijd geweest in Hengelo".



De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f65,- perman per dag'.

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

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.)( tel. (0575) 46 40 00
Zelhem, tel. (0314)621998

De Groninger
Oosterparkwijk
Burgemeester Jacques Wallage van Gro-
ningen ontving uit handen van auteur
Beno Hofman het eerste exemplaar van
het historisch fotoboek over de Ooster-
parkwijk in Groningen.
Het bij Profiel uitgegeven boek geeft in
tien hoofdstukken een gevarieerd over-
zicht van de ontwikkeling en geschiede
nis van deze stadswijk die in 1997 en
1998 landelijk nogal in de schijnwerpers

heeft gestaan. Beno Hofman laat in zijn
keuze van de vele foto's het ware en war-
me hart van de Oosterparkwijk kloppen.
De beschrijving per foto is tegelijk een
doorlopend verhaal over de Oosterpark-
wijk. Achtereenvolgens komen aan bod:
Buiten de Steentilpoort (over de vroegste
geschiedenis), plan Oost, het Rooie Dorp,
de Bloemenbuurt, de Gorechtbuurt, de
Vogelbuurt, de Florabuurt, de verenigin-
gen, de scholen en de kerken en bedrij-
ven. Het boek is verkrijgbaar in de boek-
handel.

'Omdat het verser is'
ZulptiensgwBg IA • TeHtoon (0575) 5518 85

ERWTENSOEPPAKKET
Ulo prei, knolselderij en spliterwten
samen voor

Hollandse
AARDBEIEN
500 gram

heerlijk sappig

ELSTAR handappelen
3 kilo 500

WITLOF
heel kilo 298

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 4 t/m zaterdag 7 novemb

Feestpakketten '98

Wij hebben een aantal pakketten samenge-
steld voor de komende feestdagen.

Variërend van fl. 16,95 tot II. 44,95.
natuurlijk kunt u ook uw eigen pakket

samenstellen.
Hierbij willen wij U graag tot uw dienst zijn.

Voorkom een teleurstelling en bestel tijdig
(voor 1 dec.) uw feestpakket!!!!

NOOD
Help de Sint
'n handje...

giro 404040

Maak kans op «en

ballonvaart!

• Als u vóór 5 december

een 'nood'bijdrage doet,

loot u mee voor een

gesponsorde ballonvaart

in de Kinderhulpballon!

Brinkpoortstraat 32, 74! l HS Deventer,
Tel.: 0570 - 61 l 899

Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: receptie@kinderhulp.nl

HET IS UW BEURT

Regelmatig onderhoud zorgt dat uw Opel betrouw-

baar blijft. Onze monteurs kennen uw Opel als geen

ander en wi] monteren uitsluitend originele Opel

onderdelen met fabrieksgarantie, tegen zeer scherpe

tarieven. De prijs voor uw Opel?

Snel een afspraak?
0800-1410

DE OPEL DEALER. BETAALBAAR BETER.

WISSELINK OPEL
Visponrlplcin 4 7101 ET 7,ul|>lien

d* officiële OPEL-deafcr voor N orden c.o

tel 0575-516646 / fai 0575-514485

Uw officiële Opel-dealer voor Hengelo/Steenderen/Vorden

ZorgGroepOostGelderland

ZorgGroep Oost-Gelderland
is een thuiszorgorganisatie
met een gevarieerd zorg-
aanbod. Inwoners van het
werkgebied kunnen een
beroep doen op o.a. gezins-
verzorging, de diensten van
het kruiswerk, kraamzorg
en maatschappelijk werk.

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.000 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-
ners.

ZorgGroep Oost-Gelderland komt graag zo
spoedig mogelijk in contact met belang-
stellenden in de gemeente Vorden voor de
functie van

alpha-helpende m/v

Functie-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per
week (maximaal 15 uur), via bemiddeling van
de ZorgGroep bij gezinnen en/of bejaarden
die voornamelijk huishoudelijke hulp nodig
hebben.

Functie-eisen
- ervaring en inzicht in huishoudelijk werk;
- in staat zijn zelfstandig te werken;
- beschikking over goede contactuele

eigenschappen;
- leeftijd vanaf 23 jaar;
- representatief.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder
maximaal ƒ15,57 (inclusief doorbetaalde
vakantie en 8% vakantietoeslag), en is bij een
maximum van 11 uur per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het
verkrijgen van informatie kunt u terecht bij
mw. H. Isfordink. Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 10.00 uur. Tel. (0575) 54 38 00.

Als regionaal winnaar
van de Albert Heijn

Beste Winkel Wedstrijd
blijven we u verrassen

l, ELK
TWEEDE BROOD

HALF SELD

VERSE BRAAOWORST

«-*»- 5,75

Ook dat ÏS Albert Heijn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



Professionele waardering voor
De Herberg

"De kookstijl van "De Herberg" kan
worden omschreven als "de eerlijke
keuken". Dit houdt in dat de smaak
van de ingrediënten voorop staat en
dat alles ook naar zijn oorsprong
moet smaken. Vanzelfsprekend wor-
den alleen verse produkten gebruikt,
zoveel als mogelijk van Nederlandse
bodem."

Bovenstaande zinnen komen uit het
voorwoord van de menukaart van restau-
rant-hotel "De Herberg" in Ruurlo. Daar
wordt op zeer ambachtelijke wijze ge
kookt. Beter gezegd, er worden gerech-
ten gecreëerd.
Vanaf eind september van dit jaar maakt
"De Herberg" deel uit van de groep "Les
Amis Saisonnier", de vrienden van de sei-
zoenskeuken. Het is een verzameling van
streng geselecteerde restaurateurs, chef-
koks en traiteurs van Nederlandse en
Vlaamse restaurants en traiteursbedrij-
ven, maximaal dertig in elk van beide
landen. Nadat een restauranthouder
eerst is benaderd om hem te vragen of hij
er voor voelt om met zijn bedrijf te wor-
den opgenomen in de organisatie, volgt
een spannende selectieperiode. Span-
nend omdat een restaurant pas in de
groep wordt opgenomen als het een aan-
tal keren bezocht is door uiterst kritische
'keurmeesters' van de organisatie: top-
koks uit Nederland en Vlaanderen. Zij
komen niet alleen de gerechten proeven,
maar ook de sfeer, de ambiance. De
komst van de professionele proevers
wordt tevoren niet aangekondigd en wie
het zijn is ook niet bekend. Hebben zij
een positief verslag uitgebracht, dan
volgt de uitnodiging tot toetreding. Chef
Jos Weel en zijn vrouw Ria zijn bijzonder
blij dat in september het bericht kwam
dat zij in aanmerking waren gekomen
voor het lidmaatschap van "Les Amis
Saisonnier".
Sinds driejaar zijn Jos en Ria de eigena-
ren van het landelijk gelegen restaurant-
hotel. Jos zwaait de scepter in de keuken
en Ria is de gastvrouw in het rustiek in-
gerichte, gezellige horecabedrijf. Geen
groot etablissement wat het aantal tafels
betreft, maar sfeervol en met een fantas-
tische keuken. In de grote 'huiskamer'
van "De Herberg", waar een grote open
haard en gezellige zitjes gemoedelijk-
heid uitstralen, zitten wij te praten over
lekker eten en drinken. Jos Weel: "Je
moet, vooral in dit vak, je eigen grenzen

kennen, zeker wat het aantal gasten be-
treft datje wilt verzorgen. Veel tafels en
daarmee veel gasten zouden tot gevolg
hebben dat je iedere gast minder per-
soonlijke aandacht kunt geven, minder
kunt verwennen. En juist persoonlijke
aandacht voor de gast is een heel belang-
rijk onderdeel van onze filosofie." Hij
heeft alle facetten van het koksvak onder
de knie gekregen door zijn werk in diver-
se restaurants. Onder meer is hij chef-
kok geweest in het beroemde "Dikker en
Thijs" en in het al even befaamde "dYijff
Vlieghen" in Amsterdam. Ook de keuken
van het "Barbizon-centre hotel" (Golden
Tulip) in de hoofdstad heeft hij als chef-
kok tot zijn werkterrein mogen rekenen.
Het werken met seizoenproducten vindt
hij interessant ^fcnspirerend. Op onze
vraag of hij eenravoriet seizoen heeft
wat het koken betreft, moet hij even na-
denken. "Nee, elk seizoen heeft zijn ei-
gen charmes en uitdagingen. Je zoekt
smaken bij elka^^en probeert daarvan
iets moois te müHi. Nu het wildseizoen
weer is aangebroken, kan ik me daarin
weer helemaal uitleven. Ik probeer bij
voorkeur wild uit de streek te verwerken
en we hebben in de Achterhoek prachtig
wild, hoor! Wat ik nu op de kaart zet, is
onder andere wild met koolraap, een fij-
ne, ouderwetse groente. Je kunt er zo
mooi mee werken. Vroeger moest je wel
seizoensgebonden werken, omdat het
aanbod niet groter was dan wat de eigen
streek op dat moment opleverde. Maar
tegenwoordig zijn er geen seizoenen
meer, je hebt nu aardbeien midden in de
winter, asperges in de herfst en speclaas
kun je het hele jaar door kopen. De span-
ning is er daardoor een beetje uit, men
kijkt niet meer verlangend uit naar een
bepaald product in een bepaalde periode
van het jaar. Welnu, dat doen wij hier
wel, wij hebben respect voor tradities en
seizoenen. Daardoor heb je wel wat be-
perkingen in het aanbod van kersverse
grondstoffen, maar het vraagt dan wel
meer inspiratie en betrokkenheid om
een mooi gerecht op tafel te toveren. Het
is voor mij steeds weer een uitdaging en
daardoor blijf ik mijn vak met veel ple-
zier uitoefenen." Dat er in "De Herberg",
Hengeloseweg l in Ruurlo, fantastisch
gegeten kan worden, is niet alleen onder-
kend door de professionele 'vrienden
van de seizoenskeuken', maar ook door
het groeiende aantal gasten dat de weg
weet te vinden.

Volleybal

Dash l tegen Dash 2
De hoogste damesteams van volleybal-
vereniging Dash schrijven zaterdag 7 no-
vember geschiedenis. De jonge meiden
van trainer Louis Bosman komen dan uit
tegen de 'oudjes' van trainer Gerrit üm-
pers in de competitie van de derde divi-
sie. Voor het eerst spelen twee dames-
teams van Dash in dezelfde klasse.

Het ervaren dames 2 van Limpers staat
ongeslagen aan kop met 12 punten maar
mag zeker een geduchte tegenstand ver-
wachten van de opkomende jeugd van
het eerste team.
Dames l haalde dit jaar voor het eerst
sinds een jaar punten in de competitie
tegen het Hengelose DVO. Ook in hun
uitwedstrijd tegen Harambee lieten ze al
zien dat ze zijn gegroeid en de competi-
tie zeker aan kunnen. Het tweede team
bewees kwaliteiten vorig jaar door hoog

in de derde divisie te eindigen. Het be-
looft een spannende volleybalwedstrijd
te worden in sporthal 't Jebbink.

UITSLAGEN
Heren: ASV 2-Dash 3 3-1. Dames: KSV
1-Dash 3 3-1. Meisjes: Rivo Al-Dash Al
0-3; Boemerang C4-Dash Cl 2-2;Torna-
do Cl-Dash C2 3-0.

PROGRAMMA
Heren: Dash l-w Grol 1; Dash 4-DES 1.
Dames: Dash 1-Dash 2; Dash 3-wGrol 1;
Dash 4-Erix 1; Marvo 1-Dash 5; Ovora
2-Dash 6;Revoc 4-Dash 7.
Meisjes: Dash Al-Fovorita Al; DVO
Bl-Dash BI; Tornado C2-Dash Cl.
Jongens: Dash C3-Marvo Cl.

Z a a l v o. e t b a l

Velocitas
Afgelopen vrijdag stond er een echte top-
per op papier. De nummer l tegen de
nummer 2. Het verschil tussen beide
ploegen was één punt in het voordeel
van Te Paske. Velocitas kan zo vanuit de
kleedkamer aan de wedstrijd beginnen.
Dit was niet in hun voordeel want het
keek al snel tegen een achterstand aan.
Een vrije trap verdween met een boog
achter doelman Gerrit Wenneker. Zon-
der tot goed voetbal te komen kreeg
Velocitas wel kansjes maar deze werden
niet benut. Te Paske strafte een verdedi-
gingsfout genadeloos af en liep nog ver-

der uit. Vlak voor rust kreeg W
nog een doelpunt tegen. Hij verwerkte
een terugspeelbal niet goed en schoot
hem zo bij een speler van de ploeg uit
Aalten in de voeten. Deze liet de geboden
kans niet liggen en bepaalde de rust-
stand op 3-0.
In de paar minuten rust werden de kop-
pen aan Velocitas-zijde even bij elkaar ge-
stoken. Er werd afgesproken dat het alle-
maal wat fanatieker en sneller moest om
de wedstrijd om te buigen. Vanaf het be-
gin van de tweede helft werd Te Paske op-
gejaagd en kreeg geen moment de tijd
om rustig te voetballen. Uit een lange bal
van Rob Enzerink kon Dennis Wentink
de geheel vrijstaande Dick Smit berei-
ken. Deze schoot van dichtbij strak langs
de keeper. Te Paske werd wat onrustiger
door deze goal en kwam helemaal niet
meer aan aanvallen toe. Jeroen Tijssen
kwam van achteruit op na een pass van
Ronald de Beus. Alleen voor de keeper be-
hield hij het overzicht eji gaf Huberto
Eijkelkamp een niet te missen kans. Het
tempo bleef hoog en er werd door beide
ploegen voor iedere meter gevochten.
Velocitas kwam op gelijke hoogte door
een schot van Rob Enzerink. Uit een rom-
melige situatie haalde hij verrassend uit
en liet de keeper kansloos. Even leek het
nog mis te gaan. Dennis Wentink kreeg
een tijdstraf van twee minuten maar de
drie veldspelers van Velocitas gaven geen
kansen meer weg aan de ploeg uit Aal-
ten. De stand bleef 3-3. Een kleine dom-
per voor Velocitas maar gezien de eerste
helft alsnog een goed resultaat.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
CERTIFICAATHOUDER DRUKKERIJ Filiaal Ruurlo:

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel./Fax (0573) 45 12 86

Indiase kkideren naar school
gestuurd aoor Nederlandse
leeftijdgenootjes
Kinderen van dertien en veertien jaar
mogen gerust een baantje hebben.
Maar niet langer dan twee uur per
schooldag. Kranten bezorgen mag
pas vanaf vijftien jaar. In Nederland
voorkomt de Kinderwet dat bijver-
dienste uitgroeit tot een kostwinner-
schap dat ontplooiing van het kind
in de weg staat.

Ook in India is kinderarbeid bij de wet
verboden. Maar armoede drijft miljoe-
nen kinderen de straat op of de fabrieks-
hal in. Neem Amjad. Hij is twaalf jaar en
heeft al een lange carrière achter de rug
in een glasfabriek in Ferozabad. Hij
brandde er de eindjes aan elkaar van gla-
zen arm- en enkelbanden. Dat is zwaar
en gevaarlijk werk. Net als de andere kin-
deren stond Amjad bloot aan giftige verf-
stoffen.
Amjal vertelt: "Als we niet binnen een
uur klaar waren met het sorteren van de
armbanden, dan sloeg de 'malik', onze
baas, met een riem of een schoen. Zulke
dingen gebeuren regelmatig."
Hoe Amjad in de fabriek terecht is geko-
men? Aarzelend zegt hij: "Mijn broer
werkte in de glasfabriek. Maar twee jaar
geleden werd hij ziek. Om met mijn
broer naar de dokter te kunnen gaan,
leende mijn vader 3000 roepies (onge-
veer f150,-) van de malik. Die lening kon
mijn vader niet terugbetalen. Om de
schuld af te lossen moest ik in de glasfa-
briek gaan werken."

Amjad is inmiddels uit zijn slavenbe-
staan bevrijd. In een opvanghuis van
SACCS (South Asian Coalition on Child
Servitude) volgt hij nu onderwijs en leert
hij voor timmerman. SACCS is een orga-
nisatie die vecht tegen de uitwassen van
kinderarbeid. Maar voor alles zil ze kin-

derarbeid voorkomen. Onderwijs is in
haar ogen hiervoor het beste instrument.
Kinderen als Amjad kunnen bij SACCS
een informeel onderwijsprogramma vol-
gen. Maar SACCS dringt er ook bij de au-
toriteiten op aan om meer scholen te
bouwen.
De vicieuze cirkel van armoede kan dus
wel degelijk worden doorbroken. Maar
vaak is hiervoor een extra steuntje nodig.
Zo'n steuntje wordt momenteel gegeven
door vele kinderen in Nederland. Zij zor-
gen voor een betere toekomst voor jon-
gens als Amjad door mee te doen aan de
Novib-muntjesactie.
De buitenlandse muntjesactie van Novib
is in volle gang. Leerlingen van achthon-
derd basisscholen in Nederland verzame-
len buitenlandse muntjes onder familie,
vrienden en kennissen. Banken kunnen
deze muntjes, overgebleven van een zon-
nige vakantie, normaal gesproken niet
inwisselen. Maar Novib heeft een specia-
le afspraak met de GWK-banken om de
muntjes wel in guldens om te zetten. De
opbrengst ervan gaat nu onder meer
naar SACCS, die kinderen uit situaties
van gedwongen arbeid bevrijdt en onder-
dak en onderwijs biedt aan getraumati-
seerde kinderen.
Voor de muntjesactie heeft Novib een
speciaal lespakket ontworpen. Hiermee
snijdt het mes aan twee kanten: kinde-
ren in Nederland leren hoe hun leeftijd-
genootjes in India leven en werken. En
kinderen in India kunnen door de op-
brengst van de muntjesactie een oplei-
ding volgen. Zo helpen Nederlandse kin-
deren hun Indiase leeftijdgenootjes aan
de armoede te ontsnappen.

Novib voert actie tegen kinderarbeid.
Bel voor meer informatie naar 070-
.3421777. .



SfflPIÏ 1HE BEST
WAY TO BET IN SHAPE

BodyPUMP™ is een totaal nieuw

programma op het gebied van aero-

bic en fitness. Het is een complete

training om snel en goed in vorm te

komen. De kracht van BodyPUMP

ligt vooral in de eenvoud en het ver-

wezenlijken van persoonlijke doelen.

BodyPUMP wordt uitsluitend gegeven door erkende BodyPUMP

sportcentra in Nederland. Deze sportenctra beschikken over

instructeurs en instructrices die tijdens de intensieve

BodyPUMP opleiding getraind zijn in het geven van veilige

en verantwoorde BodyPUMP lessen.

De BodyPUMP training bestaat uit een 60 minuten durende l

groepsworkout. De training is op muziek. De meeste oefenin- = ••

gen worden uitgevoerd met een barbell. Het gewicht dat je

aan de barbell toevoegt kun je zelf bepalen.

Het programma biedt dus training op

maat. Beginners en gevorderden

kunnen daarom gemakkelijk aan

dezelfde lessen deelnemen.

Doorgaans worden veel herhalingen

gemaakt met relatief weinig gewicht.

BodyPUMP is een training gericht

op duurkracht. Enorme spiertoename

is dan ook niet te verwachten. Het programma is meer gericht op

spierversteviging en het behoud van spiermassa. Andere vormen

van oefeningen binnen een BodyPUMP les zijn squatten,

bankdrukken en lunges.

BodyPUMP is er in principe voor iedereen en je kunt hele-

maal op je eigen niveau werken. Vooral door de eenvoud van

BodyPUMP is het een uiterst geschikt programma voor zowel

mannen als vrouwen. Beleef het zelf en haast je direct naar

ons sportcentrum om BodyPUMP te gaan volgen!

Indoor Sport Vorden Overweg 16, 7251 JS Vorden

Telefoon (0575) 55 34 33

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

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

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

de 6ette

favoltteét

10% extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

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

(0575) 55 11 53
Fax (0575) 55 69 09

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

Voor

S 09

CM

mals/
CCM^dorsen
met Claas Dominator 96

LOONBEDRIJF

GROOT ROESSINK
Theo en Gerlanda Zweverink

Heideweversweg 4a
7255 LV Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 17 01

Opruiming
tuin-

meubelen
nog enkele

showmodellen

Tuinmeubelen
Parasols

Houten meubelen
Kussens

Kuipstoelen

met kortingen van

10 l/m 50%
op = op bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 48 21 39
Maandagmorgens gesloten

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVBRS

NIEUWE
collectie

lommers

L I N G E R I E

Vorden
Zutphcnscwcg 29
Winterswijk
Mistcrstraat 76

Romantische droomkamers
lopslaapkamers

bij Hettnink!
Goed slapen is de basis van een gezond
leven. Helmink heeft de middelen in huis
voor gerieflijk slaapcomfort. Zoals bijv. de
uiterst comfortabele boxsprings en latten-
bodems van Eastborn, of Akva waterbed-
den voor diep en ontspannen slapen.
Onze slaapkamerafdeling biedt een riante
keus in ledikanten, bedbodems, matras-
sen, en bedtextiel. Onze wakkere slaap-
adviseurs vertellen u er alles over.

KERSEN SLAAPKAMER
met oog voor detail

EASTBORN LATTENBODEMS
onderscheiden zich door een aantal
opvallende details. De boxspring geeft de
meest perfekte
ondersteuning.
EXTRA
MATRASSEN
van Eastborn
hebben goede
conformiteit's-
eigenschappen, Huil 1 1
dat wil zeggen
dat deze matras zich optimaal aan-
past aan uw lichaamscontouren.

ROMANTISCHE SLAAPKAMER
Sfeervol grenen. Hoofd en voeteneinde heb-
ben een bekleding met stol naar keuze.
In 140. 1 60 of 1 80 cm,
compleet met 2 nachtkastjes f JJ^%Q

IfflfoVia 1798,- voor

Nachtkastje per stuk

3-deurs linnenkast Slechts

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T T H U I S



Hanneke Kamphuis wint de
WV-geschenkenbon

Nieuwe trainingstruien vierde
elftal w Vorden

In één van de nummers van Contact in het eerste halfjaar 1998 stond nieuws over de
jarige VW-Geschenkenbon, de Nationale Diner Cheque en de WVin het algemeen.
Op deze pagina stond een woordpuzzel en een kleurplaat die geheel in het teken
stond van het 25-jarig bestaan van de VW-Geschenkenbon. Naast de duizenden kaar-
ten die binnenkwamen bij de SLG werden ook honderden tekeningen ontvangen met
het clowntje van Circus Herman Renz.
Uit alle inzendingen zijn vijfentwintig prijswinnaars getrokken. In Vorden heeft
Hanneke Kamphuis een VW-Geschenkenbon ter waarde van f 25,-gewonnen. Op de
foto reikt mevrouw Wullink de prijs uit.

Amnesty International
Vorden. De afdeling Vorden van
Amnesty International bezorgt deze
week de maandelijkse voorbeeldbrie-
ven bij de thuisschrijvers. Een van de
brieven is gericht aan Slobodan
Milosevic, de leider van de Serven in
Joegoslavië. Bij het conflict in Kosovo
maakt het Servische gezag zich veel-
vuldig en alom schuldig aan schen-
dingen van de mensenrechten van de
overwegend Albanese gemeenschap.

Van de omstreeks vierhonderd etnische
Albanezen, die sinds maart "verdwe
nen", zijn tientallen nog gezien in hech-
tenis van de Servische politie. In de brief
wordt aandacht gevraagd voor de ver-
dwijning van dr. Hafir Shala, een etnisch
Albanees die werkte in een medisch cen-
trum in Glogovac. Hij werd op 10 april
1998 met twee metgezellen gearresteerd
door de Servische politie en meegeno-

men naar het ugkticburenu van Pristina.

Een van zijn metgezellen vertelde later:"
we werden meegenomen naar verschil-
lende kamers op de derde verdieping. De
werd zes uur la«*ondervraagd em kreeg
toen te horen lm: ik kon gaan. Op weg
naar de hal beneden hoorde ik iemand
afschuwelijk gillen. Het was dr. Shala. Ik
stopte en vroeg de politieman wat er ge-
beurde met dr. Shala. Hij gaf me een duw
en zei ga,ga,ga".

Dr. Shala's vader ging de volgende dag
naar het politiebureau, maar hij werd
weggestuurd met de mededeling dat de
dokter helemaal niet in politiehechtenis
zat. Niemand heeft dr. Shala nadien nog
gezien. In de brief wordt aangedrongen
op een openbaar en onpartijdig onder-
zoek naar de "verdwijning" van dr. Shala
en andere etnische Albanezen.

Voorlichting psychose en
schizofrenie in Doetinchem
Wat is psychose? En wat is schizofre-
nie? Hoe kun je als familielid de ziek-
te herkennen? Wat kun je als fami-
lielid doen wanneer een familielid
deze ziekte heeft?

Wanneer in de directe te maken wordt
gekregen met een psychotische of schizo-
frene patiënt, dan heeft dat veel conse-
quenties voor de omgang met elkaar. Als
je zelf die ziekte niet hebt, is het gedrag
van deze patiënten moeilijk te begrijpen.
Ook medicijnen en de verschillende vor-
men van hulpverlening roepen vaak veel
vragen op bij betrokkenen. Om een ant-
woord te kunnen geven op deze vragen is
goede informatie van belang.
De afdeling preventie, dienstverlening,
onderzoek en innovatie van de RIAGG
Oost-Gelderland organiseert in samen-
werking met het Slingeland Ziekenhuis
in Doetinchem en het Psychiatrisch Spec-
trum Gelderland-Oost voorlichtingsavon-
den voor familieleden en vrienden van
psychotische en schizofrene patiënten.
De avonden worden gehouden op maan-
dag 9,16 en 23 november in het Slinge-
land Ziekenhuis in Doetinchem.

De drie avonden hebben achtereenvol-
gens de thema's:
1. Psychose en schizofrenie, wat is dat?

Het ziektebeeld, de behandelingsmo-
gelijkheden en medicatie.

2. Werkwijze van de verschillende hulp-
verleningsinstellingen in de regio met
betrekking tot psychose en schizofre-
nie, gedwongen en vrijwillige opname
in een (psychiatrisch) ziekenhuis.

3. De omgang tussen patiënten en omge-
ving, kinderen van ouders met psy-
chiatrische problemen en patiënten-
en familieledenorganisaties.

De nadruk ligt op het informeren van de
familieleden en vrienden en er is tevens
ruim de gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Aan deelname aan de avonden zijn geen
kosten verbonden.
Wanneer u zich op wilt geven voor de
avonden of meer informatie wilt, kan
contact opgenomen worden met mevr. E.
Geutjes of mevr. T. van Os (secretariaat),
RIAGG Oost-Gelderland, telefoon (0314)
371010.

Het vierde elftal van voetbalvereniging Vorden draagt sinds kort fleece-truien bij de
warming-up van de wedstrijden. De truien werden aangeboden door architectenbu-
reau De Wijs, Zweverink en Ter Horst uit Hengelo (Gld.). Ook werden nieuwe sport-
tassen aangeboden door Bert de Jonge van Helderman Sport uit Zuidwolde. Hij was
bij het maken van de foto helaas verhinderd. Shirtsponsor van dit team is restaurant
't Olde Lettink te Vorden.
Op de foto ziet u staand v.l.n.r. Ter Horst (sponsor), Chris Hofman (leider), Dennis
Koerselman, Mark Borgonjen, Marcel Boekholt, Arjan Bultman, Wilbert de Leeuw,
Jacques Weg (grensrechter) en Ene Steenbreker. Zittend v.l.n.r. Jan Golstein, Bert
Huetink, Bertus Zweverink (sponsor en speler), Gert Verbeek, Jasper Koerselman, Eric
Bos, Peter Wentink en Edwin Bekker.

NOVEMBER

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

4 ANBO: klootschieter^Olde Lettink
4 Welfare De Wehme: wRar
4 BZR Vorden: Dorpscentrum
5 HVG Linde, HVGWichmond en HVG

Dorp: ringsamenkomst te Harfsen
5 Bejaardenkring: Dorpscentrum
6 NBvP: Miss Saigon
9 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
9 Damesclub Medler: Bureau Slachtof-

ferhulp
9 Tuinkeuringsbij eenkomst in Dorps-

centrum
10 Soos Kranenburg: gemeentelijke voor-

zieningen
11 HVG Linde: Martin van Rossum, kaar-

senmaker
11 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
11 BZR Vorden: Dorpscentrum
14 In de Reep'n: slipjacht
14 + 15 De Vogelvriend: clubtentoonstel-

ling Dorpscentrum
14 Klein Axen, Ed Nissink
16 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
17 NBvP: doe-avond
17 NBvP: agrarische themadag
18 HVGWichmond: oogmeting en bril-

len
18 BZR Vorden: Dorpscentrum
18 NCVB: kerstkaarten maken
18 Welfare De Wehme: handwerkmid-

dag
18 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 HVG Wildenborch: rechter Rogmans
19 Bejaardenkring: Dorpscentrum
19 PCOB: ledenvergadering, video Rien

Poortvliet etc.
20 NBvP: provinciale doe-dag
20 NBvP: excursie Radio Gelderland
20-21 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker, Kranenburg
23 Damesclub Medler: Rianne Wunde-

rink
23 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
24 NCVB: openbaringen
24 Soos Kranenburg
25 HVG Dorp: Sinterklaas
25 BZR Vorden: Dorpscentrum
25 NBvP: zigeuners Zuid-Oost Europa
25 NBvP: provinciale doe-dag
25 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
30 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

Nieuwe producten
in najaarsfolder
FairTrade
Aan het begin van het najaar heeft
Wereldwinkel Vorden weer veel nieuwe
producten in de winkel staan. Een deel
van dit nieuwe assortiment staat afge-
beeld in een onlangs uitgekomen folder
van Fair Trade die we in de kom van
Vorden huis-aan-huis verspreiden. Mocht
u de folder eind deze week nog niet heb-
ben ontvangen dan kunt u een exem-
plaar ophalen bij de Wereldwinkel. Niet
alle artikelen hebben wij op voorraad
maar wij kunnen ze altijd voor u bestel-
len (zolang de voorraad strekt bij Fair
Trade).

Zo zijn er de producten van Juan Sefe-
rino Rivero uit Mexico. Geïnspireerd ge-
raakt door kermisattracties maakt hij,
voor decoratief gebruik, houten vlieg-
tuigjes en wipjes die hij heeft voorzien
van traditioneel lakwerk. De lak maken
hij en zijn vrouw zelf van marmerpoe-
der, lijnzaadolie, knoflooksap en pig-
ment. Het resultaat zijn kleurige produc-
ten die menig huiskamer kunnen opvro-
lijken.

Nog traditioneler zijn de aardewerk mas-
kers van Maya-indianen die op allerlei
plaatsen in Mexico zijn opgegraven.
Maar er zijn nog veel meer nieuwe pro-
ducten in de Wereldwinkel. Van Mexi-
caanse producten gevlochten van palm-
blad tot Afrikaans houtsnijwerk, van
kleurrijk katoenen huishoudtextiel uit
India tot sfeervolle kerstartikelen, en sie-
raden met kleurige glaskraaltjes. Kort-
om, producten uit alle windstreken, veel-
al ambachtelijk gemaakt volgens tradi-
tionele methodes en zowel geschikt voor
decoratief als huishoudelijk gebruik.
De producten zijn ingekocht bij coöpera-
ties of bedrijven van boeren en am-
bachtslieden in de Derde Wereld. Fair
Trade betaalt de pottenbakkers, hout- en
metaalbewerkers er een eerlijke prijs
voor. En ondersteunt hen ter plaatse op
het gebied van o.a. productontwikkeling
en bedrij fskunde. Zo kunnen hun bedrij-
ven voortbestaan of zelfs groeien, waar-
door de producenten verzekerd blijven
van een eerlijk inkomen.
De Fair Trade producten zijn verkrijg-
baar de Wereldwinkel aan de Raadhuis-
straat 6. De winkel is geopens van dins-
dag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond tot
20.00 uur.



iii
De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u

alles wat mogelijk is op het gebied van

comfortabel slapen tot in detail. Grenzen

in trends en design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collectie.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

Aangeboden
• vruchtbomen in srt.

• leilinden

• dakplatanen

• laan- en parkbomen

• bol- en treurvormen

• haagconiferen

vraag naar de sortimentslijst

Westendorp
Telefoon (0573) 46 12 14

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Restaurant

Kerkstraat 3
Vorden DE ROTONDE Tel. (0575)

55 15 19

Ben je goed gemutst en kun je af en toe hard lopen?
Ben je vriendelijk en slim? Bel ons dan, want wij willen

weer een paar mensen opleiden voor de bediening.
Ervaring is niet vereist, maar je moet de horeca wel

leuk vinden. Dus: ben je 17 jaar of ouder en wordt het
tijd om wat te gaan verdienen, bel dan voor een

weekend-baantje naar Hans Poort.

LEUK VERDIENEN
IN EEN LEUK BAANTJE ë

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

VEESCHEERMESJES
SLIJPEN

Ook voor reparatie en verkoop van
gebruikte en nieuwe
veescheerapparaten naar:

ROUWENHORST
BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, Barchem • Telefoon (0575) 25

VOLVO SELECTED USED CARS
340 GL
340GLAut.

440 DL
440 DL
440 DL
440 GLE
440 DL
440 DL
460 DL
440TDIE
440 AUT
440 AUT
440 Oyn

S40
S40Comf

S40Comf
S40 Excl-L
S40Aut
S40LPI
V40 COMF
V40COMF
V40T4

740 Est.

1.7
1.4

1.81

1.9
1.8i
1.8i
1.8J

2.0i
2.0i

2.3i

V70 AUT 2.5i
850 GLT 2.5 20V
850 Est Aut LPG
850 2.5i 20V
850 2.5J 10V

3-drs
5-drs

5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
4-drs
5-drs
5-drs
5-drs

4-drs
4-drs

4-drs
4-drs
4-drs
4-drs
5-drs
5-drs
5-drs

5-drs

5-drs
4-drs
5-drs
4-drs
4-drs

940
940 Lux/Est-L
960

2.3i Hol 5-drs
5-drs

2.5iPresti 4-drs

9-87
4-91

10-92
10-92
02-94
04-94
04-96
06-95
02-95
05-95
02-96
04-96
05-97

09-96
03-98

03-97
09-97
06-97
09-97
10-97
09-97
04-98

02-91

07-97
05-92
06-93
11-95
10-97

07-96
10-96
06-95

3.999,-
9.950,-

13.950,-
14.950,-
17.950,--
23.950,-
24.950,
25.950,-
25.950,-
26.950,"
27.950,-
28.950,-
34.950-

37.950,--
45.950,--

45.950,--
49.950,--
45.950,--
48.950,--
46.950,--
45.950,--
65.950-

17.950,--

71.950,-
27.950,--
37.950,--
45.950,-
62.950.--

49.950,--
52.950,--
44.950,--

Wit
Lavendel mmett

Rood LPG
D. Blauw mett
D. Grijs Trekhaak
Rood Trekhaak
Wijnr. M Open dak
Roodmet Trekhaak
Blauw m LM velg
Antr. m Lux/AIRCO
Zilver AIRCO
Lavendel AIRCO
Antr. m

Groen Trekhaak
Rood AIRCO

Wijnr. metallic
Wijnr. M Full Opt.
Zilver Comf-L
Wit Leder/ECC
Autumm gold
Wit
Rood Full Opt.

Wit Trekhaak

Antr. mett. V-line
BI. mett. Trekhaak
Rood AIRCO alarm
0. Blauw M ECC
Rood Lux/comf

ECC, Alarm, LPI
Wit LPG ECC
Zilver mett ECC

M
M

M
M
M
M
M
M
M
V
V
M
V

M
V

V
M
M
M
M
M
V

191.700 km
99.850 km

170.200 km
102.000 km
192.150 km
47.100 km
75.000 km
76.200 km
59.500 km

135.000 km
68.400 km
33.500 km
17.000 km

42.500 km
2.600 km

23.650 km
11.350 km
5.400 !!

51.000 km
14.000 km
12.850 km
4.800 M

M 225.000 km

48.000 km
180.500 km
192.000 km
140.200 km
27.800 km

V 114.000 km
V 76.650 km
M 150.200 km

M 102.800 kmOpelKadett 1.3 5-drs 07-89 f 6.950,- Wit Radio

V = BTW belaste auto

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13A • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 27 43

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend X^j „*«• d«n so jwr
• Comfortabel JL een begrip in R«ü̂

BOUWMATERIALEN

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter 165,- per man per dag'.

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

De schilder. De beste vriend van je huis.
' Ocit prtmie geldl voor particulieren bij rrn opdrmlit van minimaal iliie iiiaminyrn (oiifoiin vooiwiiiinlrn.

Winterschilder Regelink is ook deze winter weer heel voordelig. Boven de al
gebruikelijke premie van f 65,- (per man per dag) doen wij daar nog eens ff 35,-
(per man per dag) bij zodat de totale premie ook deze winter weer uitkomt op
ff 100,- per man per dag.

ERKEND SCHILDER-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

REGELINK SCHILDERSBEDRUF v.o.f.
7255 BN Hengelo (Gld.) • Raadhuisstraat 40
Telefoon (0575) 46 16 55 • Fax (0575) 46 11 90



S// elk dekbed
een dekbedset kado

DONZEN DEKBEDDEN
Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzedons carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 450,= nu 279,:
van 599,= nu 439,:
van 729,= nu 519,:

van 499,=
van 799,=

nu 319,:
nu 589,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte eendendons in carré gestikt. 5 jaar
garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 599,= nu 349,:
van 899,= nu 599,:
van 999,= nu 699,:

van 679,=
van 1079,=

nu 399,:
nu 749,:

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 279,= nu 179,=
van 429,= nu 279,=
van 479,= nu 319,=

van 299,=
van 549,=

nu 199,=
nu 379,=

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 450,= nu 279,:
van 599,= nu 439,=
van 699,= nu 499,:

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 569,:

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1-persoons 140/200 van 119,= nu 79,=
2-persoons 200/200 van 189,= nu 129,=
Lits jumeaux 240/200 van 229,= nu 159,=

IpersoonsXL 140/220 van 139,= nu 99,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 259,= nu 179,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 219,= nu 169,=
van 309,= nu 239,=
van 349,= nu 279,=

van 239,=
van 369,=

nu 189,=
nu 299,=

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 299,= nu 199,=
2-persoons 200/200 van 449,= nu 339,=
Lits jumeaux 240/200 van 529,= nu 399,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 349,= nu 249,:
van 549,= nu 399,:
van 599,= nu 439,:

van 379,=
van 649,=

nu 279,:
nu 479,:

Actie geldig tot
5 december '98,

en zolang de

voorraad strekt

•Of de helft van de waarde in contanten.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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