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Overname advertenties berichten verboden

Millenniumlinde in plan Joostink Kerstnummer Contact
In week 50 (13-19 december) verschijnt het Kerstnummer. Het wordt
ingesloten in de vier edities van weekblad Contact.
Berichten en advertenties voor dit extra nummer uiterlijk woensdag
l december voor 17.00 uur in ons bezit.
Redactie Contact

Voskes geschreven stuk: jolijt in
optima forma!.
"Krato" leverde onder regie van
Marie Schuppers een leuk stukje
amusement met een speciaal compliment richting Frits Leyenaar
voor zijn werk als decorbouwer.
Voor de grimering zorgden Anne

Afgelopen woensdag hebben kinderen uit de nieuwe wijk ^JJoostink samen met burgemeester Kamerling
een millenniumboom geplant op het toekomstig speelterrein aan het Biesterveld.
De gemeente Vorden had de linde - een linde selectie-millennium - aangeboden gekregen door een boomkwekerij. Het leek het college van B&Wdaiï ook eeh goed idee de linde te planten in een nieuwe wijk in Vorden waar aandacht voor natuur en groen een belangrijke plaats innemen. De gemeente accentueerde dit nog
eens door de aanwezige kinderen een vlinderstruik aan te bieden.

Vakantie vieren? Ga naar Hengelo!

Roelvink en Henny Fleming. Souffleuse Henny Fleming. Een roos,
na afloop, voor elke medewerker
was dan ook een terechte beloning. Oh ja, de "Vuurdoorns" gingen alsnog op vacantie en U
begrijpt het naar het echte Henge
lo!

Süit Nicolaas nog een paar
irachtjes in Dorpscentrum
Gedurende zijn verblijf in Vorden zal de Sint in het Dorpscentrum
overnachten. Op dit moment beschikt hij daar over een slaapkamer,
dus nodigt hij alle kinderen in Vorden uit om hem een kaartje, een
briefje of een tekening te sturen. Het adres luidt: Postbus 70, 7250 AA
Vorden. Overigens mogen de kinderen ook nog een kijkje in de slaapkamer nemen en wel tussen 15.00-16.00 uur op woensdag l december
en vrijdag 3 december. Op verschillende dagen is Zwarte Piet ook aanwezig.

Uitvoering Krato

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur ds. ter Avest uit Dieren.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 december 10.00 uur ds. M.G. Bergkotte - Warnsveld.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur nog onbekend; 19.00 uur dhr. J.H.J.
Letterman.
Heel veel Nederlanders gebruiken de komende "donkere
dagen" voor de Kerst om gezellig bij het haardvuur de talrijke
vacantiegidsen uit te pluizen.
Waar gaan we de komende
zomer naar toe? Ver weg of blijven we lekker dicht bij huis en
"boeken" we bijvoorbeeld in
Hengelo?
Het is dan wel wenselijk dat je je
geografisch goed oriënteert, want
je hebt niet alleen dichtbij Vorden
de plaats Hengelo, maar 50 kilometer oostwaarts in het Twentse
land ook een Hengelo. Niet waar?
En als je dan tijdens je vacantie
ook nog wat wilt verdienen dan
wordt het eigen huis verhuurd!

Zie hier de ingrediënten van het
blijspel "Waar ligt Hengelo", dat
de toneelvereniging "Krato" zaterdagavond in het stampvolle Pannekoekenhuis in de Kranenburg
opvoerde. De familie Vuurdoorn,
gespeeld door Frits Leyenaar (pa);
Nel Rodenburg (ma) en Simone
Roelvink in de rol van dochter
Chantal, toog vrolijk en opgetogen
naar Hengelo.
Het huis werd verhuurd aan de
van der Pluims ( Herbert Rutgers,
Marjan Zweverink en Wilma Nijenhuis). Zij hadden het prima
naar de zin op hun vacantieadres.
Er wordt van alles georganiseerd.
Gezellige partijtjes samen met de
buren Jelle en Boukje Bokkepoot (
Richard Ooms en Ingrid Tem-

mink), terwijl de andere "noabers"
Bas en Nicole Rommelaar ( Nico
Lichtenberg en Saskia Vreeman)
eveneens genoten van de gastvrijheid van de tijdelijke bewoners.
Intussen sloopte Sam ( Harry
Sueters) hier en daar nog een
schutting. Wat doen we eigenlijk
met de coriferen? Weg ermee!
Kortom dolle pret in de tuin van
de in Hengelo vacantie vierende
"Vuurdoorntjes". Maar zie, deze
familie had zich vergist. Ze waren
daadwerkelijk naar het verkeerde
Hengelo getogen. Dus weer terug
naar eigen huis en haard. En wat
ze daar aantroffen dat laat zich
raden Jolijt inderdaad met vette
letters geschreven. Dat was ook de
strekking van het door Gerrit

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 december 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 5 december 10.00 uur Eucharistieviering, familieviering
m.m.v. Kerkuiltjes.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 december 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 5 december 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
4 en 5 december, pastoor J. van Zeelst Vorden, tel. (0575) 55 17 35.
Huisarts
4 en 5 december dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55. Alleen
voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Tandarts 4-5 december J.H. Hogendoorn, Lochem tel. (0573)
251483. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 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 wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

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 tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag. tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
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.
,

Sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht
Alles van de Warme Bakker, da's pas echt!
Wij hebben veel lekkers voor uw gezellig avondje
Mevrouw Roscam
Abbing, lid Eerste
Kamer, spreekt in Vorden op donderdag, 2
december bij Bakker in
Vorden, om 20.45 uur.
Onderwerpen:
- Het nut van de Eerste
Kamer
- Wat kan de Eerste
Kamer betekenen voor
de Noordtak en het
leefbaar houden van
het platteland.
Toegang vrij.
Gastheer: WD-Vorden

• Deze maand mascao chocoladerepen in de reclame.
Volgens een smaaktest de lekkerste! Natuurlijk bij de Wereldwinkel

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur. woensdag 13.30-17.30 uur. donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS
Kokstraat 37
Eefde

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222, Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel, 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltjfrdgfcje info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

• Wij zoeken voor de vrijdagmiddag: een lieve en spontane oppas voor onze drie kinderen. Wie ziet het zitten om
hier een gezellige middag van
te maken? Brieven onder nummer V 40-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

Bel de Winterschilder!
65,- korting per man per dag.
voor
in- en exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

• Te koop: volledig ingericht
subtropisch aquarium 130 x
15 x 40 cm met ombouw. Tel.
551987

f4f

Wij wensen U een smakelijke
en gezellige St. Nicolaasavond toe
Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

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

ECO-DRACHT
kwekerij en hoveniersbedrijf
gespecialiseerd in: • tuinontwerpen •
ecologisch groen • tuinaanleg en
tuinonderhoud • sierbestrating en vijveraanleg • snoei- en zaagwerkzaamheden • aanleg en verzorging hydrocultuur • kwekerij van vaste planten,
linde en taxus

Voor al uw tuinwerkzaamheden
zoals snoeien, bemesten enz. en
maakt de tuin winterklaar zodat
u er in het voorjaar van kunt
genieten.

SPRENKELDER
Beenekussteeg 6
7263 SB Mariënvelde
Tel.(0544)351835
Fax (0544) 35 18 30
'TUIN EN GROEN'
ER IS ALTIJD
WAT MOOIS TE DOEN

• Te huur: geïsoleerde opslagruimte 2 x 330 m2. Kervelseweg 25, Hengelo (Gld.),
tel. 551102
• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
informatie Marg Bekken (0573)
45 32 46

Bij inlevering van deze lijst c.q. bestelling, als
aanbieding 250 gram roomboter speculaasjes van
f6.15
voor

DPHIE'S

• Te koop: slachtkonijnen.
A.A. Hoebink, Eikenlaan 19,
Kranenburg
• Gevraagd: hulp voor het
schoonmaken van ons nieuw
gebouwde huis te Vorden.
Fam. Dierking, tel. (0653)
196592

^v*
Punten voor f 15?5
*^/ Volgens recept van St. Nicolaas zo
uit Spanje

Tel. 0575-512927

• Te huur in het buitengebied
Vorden: tijdelijke woon rui mte^fcdurende de wintermaand^Wnet 3 slaapkamers. Tel.
(0575) 556680

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 4 weken. Bel vrijblijvend voor info: mevr. A. Eysink,
tel. (0575) 572127.

Marabella Vlaai van 17.95
12 rovale

per stuk voor maar f l.75

• Op korte termijn te huur of te
koop gevraagd: een deel van
een woning boerderij of een
bijgebouw van een groter
geheel voor een moeder met
dokter van 11 jaar in de
oiHR/ing van Zutphen/Vorden, liefst in bosrijk gebied. Tel.
(0575) 462618

• Te koop: royale tussenwoning. Het Gulik 5 te Vorden.
Prijs n.o.t.k. Bezichtigen op
afspraak. Tel. (0575) 556680

. .fBBfr

Hot News:

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

voorf19? 5

Spaans Vlees broodje met heerlijke kruiden

• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En wilt u dit beheersen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 46 73 81
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld.tel. (0315) 241169

Warme Roomboter - Amandel letter
Roomboter - Amandel staaf uit eigen oven
Speculaasjes roomboter
Speculaaspop
Gevuld speculaas
Marsepein
Hartige staven
St. Nicolaas taart van f 22.50

Algemeen Dagblad/de Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers(-sters)
minimum leeftijd 15 jaar
Telefoon (0575) 551173
Nu met extra startpremie

warnsodds
^mannenkoor
brengt zondag 12 december in de
Martinuskerk te Warnsveld een

m||.v. blazers en Slagwerk
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Muis De Voorst in Kcfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
••

huwelijksplechtigheid

+•
*"
••
*•
••

recepties en (bruilofts)party's
produktpresentaties
vergaderingen en congressen
besloten diners
bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst

Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax:(0575)513505
K-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Linda vanier Mee
Henriëtte|/an Lith
Ludo Eijkelkamp
Paul Ejjjcelkamp

vleugel
sofffaan
bariton
bas

Muzikale leiding Dick van Heuvel
Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur
entree f 12,50 - donateurs en 65+f 10,Kaartvoorverkoopadressen:
Boekhandel Hulshoff, Bonendaal 4 te Warnsveld
The Readshop, Dreiumme 55 te Warnsveld
de leden van het koor

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

In het verdriet om het heengaan van mijn lieve man, onze
vader en opa

GERRIT JAN
WOLTERS

Na een welbesteed leven is in zijn eigen vertrouwde
omgeving rustig ingeslapen mijn lieve man, onze
zorgzame vader, fijne opa en overgrootvader

HENDRIK JAN RIETMAN
ECHTGENOOT VAN HENDRIKA JOHANNA OORTGIESEN

GARRITJEN PARDIJS
T. Pardijs-Wuestenenk
J.W. Wesselink-Pardijs
W. Kornegoor-Pardijs

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.
G. Wolters-Hofman
kinderen en
kleinkinderen

neven en nichten

Vorden, november 1999

November 1999
Burg. Galleestraat 25
7251 AE Vorden

op de leeftijd van 84 jaar.
Warnsveld: H.J. Rietman-Oortgiesen
Warnsveld: Riekie en Henk Hammers
Vierakker: Jan en Willie Rietman
Eefde: Alie en Adrie Kloosterboer
Warnsveld: Lammert en Jannie Rietman
Exel: Willemien en Arend Dijkstra
Warnsveld: Hennie en Hendrik Maalderink

:».

Mare Roemer
en

Claudia Weg

De kerkelijke inzegening is om 12.00
uur in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 6 te Vorden.
Ons adres:
Weltevredenstraat 9
3531 XP Utrecht

.

Op zondag 12 december 1999 zijn wij

l
l

Bert Regelink
&
Elsbeth Regelink-Broekgaarden
25 jaar getrouwd.
Wij willen dit graag samen met onze
kinderen, familie en u vieren.
U bent van harte welkom op onze receptie op vrijdag 10 december a.s.
van 17.00 tot 18.30 uur in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.
Vorden, november 1999
Brinkerhof 85
7251 WX Vorden

.
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De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum Nuva, Rijksstraatweg 75 te Warnsveld, alwaar
geen bezoek.
De uitvaartdienst wordt gehouden woensdag 1 december om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Martinuskerk te Warnsveld. Er is daar gelegenheid tot afscheid nemen vanaf 10.30 uur.
Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats om ca.
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Vordenseweg te Warnsveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in café de
Pauw, Rijksstraatweg te Warnsveld.
Indien u geen rouwkaart hebt ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht
onze familiekring weggenomen onze broer, zwager
oom

Datum: 9 december 1999.
Tijd: 19.30 tot 22.30 uur.
Locatie: Dorpsstraat 34, Vorden.
Cadeautip:

op de leeftijd van 84 jaar.
Zutphen:

G.J. Rietman t
A. Rietman-Hesselink
Vorden: Fam. Joh. Rietman
Voorst: Fam. B. Rietman
Voorst: J.H. Rood-Rietman t
J.W. Rood
Wichmond: Fam. A. Rietman
Vorden: Fam. L.J. Rietman
Vorden: Fam. W. Rietman
Vorden: Fam. J.W. Rietman

Warnsveld, 26 november 1999

Ons bereikte het droevige bericht dat ons erelid
HENDRIK JAN RIETMAN
op 26 november is overleden.
Zijn grote inzet voor onze vereniging gedurende vele
jaren zullen wij blijven gedenken.

Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden

NORDEKv.
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

Uitgeest: A.M.B. Schager-Kruiswijk
J. Schager
Alexandra en René
Mireille en Henri
Nieuw-Heeten:

J.H. Kruiswijk
H.C. Kruiswijk-Schukking
Imre en Francis
Rachel, Falko
Sandor en Natascha
Gisela en Deborah
F. Kruiswijk
G.J.M. Kruiswijk-Zonneveld
Ingeborg en Richard
Joost

Correspondentie-adres:
A.M.B. Schager-Kruiswijk
Populierenlaan 7
1911 BJ Uitgeest
Geen bloemen
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 1 december van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
2 december om 15.00 uur in de Usselzaal van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Ons kindje, zo klein, zo teer,
zonder verweer,
geen kans om zelf te leven.

LAURA
Wij hebben ons kindje los moeten laten.
Op 27 november is ons dochtertje geboren en overleden te Doetinchem.
We hebben samen afscheid van haar genomen.
Wouter Memelink en Desiree van Gorp
Het Hoge 25a
7251 XT Vorden

29-10-'95

03-12-98
TIMO WUNDERINK

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.
ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

t Vorden
27 november 1999

* Losser
27 september 1910

HENDRIK JAN RIETMAN
ECHTGENOOT VAN H.J. RIETMAN-OORTGIESEN

Johan Stapper

Dit wil ik samen met u onder het genot
van een hapje en een drankje vieren
bij 't Pantoffeltje.

WEDUWE VAN JACOB KRUISWIJK

Maarssen:

Op 9 december 1999 word ik
65 jaar.

ANNA HANNA GERRIDIEN
KRUISWIJK-VERMEULEN

26 november 1999
'Groot Starink'
Geesinkweg 11
7231 RE Warnsveld

gaan trouwen op 6 december 1999
om 11.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

de kleinkinderen en achterkleinkind
Hans t, Bea en Dinand, Anne
Henk en Margaret, Henry en Henny,
Martin en Karin, Evelien en Arjan
Hardy en Heidi, Eddy,
Joke en llko, Marijke,
Jolanda en Gerrit, Arnold, Henk Jan,
Herman en Martine, Anja

v
.»

De rijkdom van een mens
woont in zijn hart.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons gewaardeerd lid

H.J. BOESVELD
op de leeftijd van 75 jaar.
Wij wensen de familie Boesveld veel sterkte toe met
dit verlies.
Bestuur en leden P.V. Vorden, Vorden

Waf is het moeilijk om je los te laten.
We hebben samen zoveel meegemaakt.
Niet eerder heeft de liefde voor een kind
ons zo onzegbaar diep geraakt.
Jouw kleine hand in de onze
een lach op je gezicht.
Twee stralende bruine ogen
blonde lokken in 't ochtendlicht.
Altijd op ontdekkingsreis
toch nog even op ons schoot.
Dag lief Zondagskind
je was zo groot!

Dank aan iedereen die het afgelopen jaar het verdriet
met ons hebben willen delen.
Bert, Ineke en Corien Wunderink
B. van Hackfortweg 64
7251 XD Vorden

Neem een onderhoudsabonnement
voor f 99,- per jaar
en uw grafmonument blijft het hele jaar
er verzorgd uitzien!
Tevens vakkundig schoonmaken, schuren, repareren of restaureren van uw grafmonument!
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

mm
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EMEENTE
ERGADERINGEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
JE.J.G Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

B

RAADSCOMMISSIES

ERGUNNING

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het
nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders
hun advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burge
meester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

BOUWEN
plaats
IJsselweg 12
Vierakker

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 voordat 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 vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

Bleuminkmaatweg 2

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 7
december 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- bestemmingsplan GSM communicatiemast Ruurloseweg.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 8 december 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- project Versterking Brandweer regio Stedendriehoek
- wijziging begrotingen 1999 en 2000
- Verordening afvalstoffenheffing 2000
- aanschaf van programmatuur voor de uitvoering van de Wet waarde
ring onroerende zaken
- notitie verkoop aandelen bouwfonds
- notitie Wildenborchseweg.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 7 december 1999 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- aanschaf milieuprogrammatuur;
- verlenging aanwijzing Stichting de Graafschap;
- verordening voorziening huisvesting onderwijs;
- procesbeschrijving uitvoa^^ Algemene bijstandswet en aanschaf softwarepakket Protos;
- beleidsverslag Algemene bijstandswet 1998 en Beleidsplan Algemene
bijstandswet 2000
- samenwerking Vorden, Hengelo en Steenderen (VHS)
1. evaluatie
2. toetsingscriteria toetredttg tot VHS
- samenwerking Vorden, ^Pgelo en Steenderen: overeenkomst informatievoorziening en automatisering.

KAPPEN
plaats
Nij land weg

aanvrager
inhoud
vrijstelling
B. Wondergem en bouwen garge en bouwen garage
mw. Y. Dabckausen dierenverblijf
en dierenverblijf
oppervlak
garage
HJ. Kleine

verbouwen bedrijfsruimte tot woning

aanvrager
inhoud
mw. J. Dijkman- vellen ca. 30 are
Bannink
grove den

herplantplicht

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

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

OPENBARE KENNISGEVINGEN BESLUIT INZAKE GEHELE/
GEDEELTELIJKE INTREKKING VERGUNNING
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 3 december 1999 tot en met 13 januari 2000,
ter inzage het besluit tot gehele intrekking van de aan de erven D.B.
Eskes, Kerkhoflaan 2, 7251 JW Vorden, op 9 februari 1982 verleende vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) voor een
agrarisch bedrijf (inclusief melding van 22 november 1993) op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2380, adres
inrichting: Kerkhoflaan 2 te Vorden.
Strekkin^an het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
geheel in. Vergunninghouder heeft het agrarisch bedrijf met opstallen
aan de gemeente Vorden verkocht voor de uitbreiding van het industrieterrein. De opstallen worden gesloopt.
Na afron^ig van de transactie neemt de depositie met 102 mol af.
OPENBARE KENNISGEVING BESLUIT INZAKE GEDEELTELIJKE
INTREKKING VERGUNNING
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 december 1999 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de
agenda staat:
- aanschaf milieu-programmatuur
- bestemmingsplan GSM communicatiemast Ruurloseweg
- project versterking brandweer regio Stedendriehoek
- verlenging aanwijzing Stichting de Graafschap
- wijziging begrotingen 1999 en 2000
- Verordening afvalstoffenheffing 2000
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- procesbeschrijving uitvoering Algemene bijstandswet en aanschaf softwarepakket Protos
- beleidsplan Algemene Bijstandwet 1999 en Beleidsplan Algemene Bijstandwet 2000
- aanschaf van programmatuur voor de uitvoering van de Wet
waardering onroerende zaken
- samenwerking Vorden, Hengelo en Steenderen, evaluatie en toetsingscriteria toetreding tot VHS;
- overeenkomst informatievoorziening en automatisering Vorden,
Hengelo en Steenderen.
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 commissievergadering.
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 onderwerp waarover u wilt spreken.

OUWAANVRAGEN
plaats
aanvrager
Ruurloseweg 49 J.M. Strijd

inhoud
datum ontvangst
bouwen garage 22-11-1999

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 3 december 1999 tot en met 13 januari 2000,
ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer
A.G.M. Hummelink, Wiersserbroekweg l, 7251 LG Vorden, op 17 mei
1994 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie D, nummers 2297 en 2298, adres inrichting: Wiersserbroekweg l te
Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in om de productieruimte van (bruto) 490 kilogram NH3
over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer B. Toonk, Dwarsdijk
5, 7025 CR Halle.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 370,5 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 57% af van 73 naar 31 mol.
OPENBARE KENNISGEVING BESLUIT INZAKE GEDEELTELIJKE
INTREKKING VERGUNNING
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 3 december 1999 tot en met 13 januari 2000,
ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap
Lenselink, Vosheuvelweg 6, 7251 NC Vorden, op 22 september 1987 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2760, adres inrichting: Vosheuvelweg 4-6 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in om de productieruimte van (bruto) 1101,6 kilogram NH3
over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Beltman, Winterswijkseweg 16a, 7152 BA Eibergen.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 1115 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 50% af van 216 naar 108,6 mol.
Tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;

c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 14 januari 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is
beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT
Algemene wet bestuursrech
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 3 tot en met 30 december 1999, ter inzage het ontwerpbesluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer GJ. van Ark
" Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden

adres van de inrichting:

Wildenborchseweg 19 en 16

om revisie-vergunning voor:

een agrarisch bedrijf met rundvee, kampeergelegenheid en taveerne

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke 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 inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 31 december 1999. Indien
u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 31 december 1999.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

NTWERP-BOMENBELEIDSPLAN

VORDEN

W

1. INLEIDING
Natuur en landschap hebben in de loop van de tijd in Vorden hoge waarden gekregen. De oppervlakte bos ligt
ver boven het landelijk gemiddelde en in de gemeente komen veel kleine landschapselementen zoals houtwallen, singels, meidoornhagen, solitaire bomen, kleine b^ies en erfbeplantingen voor. Ook binnen de
bebouwde kom staan waardevolle (oude) bomen.
^ff
Voor het kappen van houtopstanden moet in de meeste gevallen bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning worden aangevraagd. De gemeente heeft de model kapbepalingen van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen.
Het aantal kapvergunningaanvragen neemt sinds 1990 toe: in!990 ongeveer 40 aanvragen, in 1998 ongeveer
100. Het aantal weigeringen is laag en jaarlijks redelijk constant. Ook de geconstateerde overtredingen (vellingen zonder kapvergunning) zijn stabiel. Het aantal bezwaren tegen verleende vergunningen neemt de laatste
jaren toe, met name bezwaar tegen aan de gemeente Vorden verleende kapvergunningen. Het door het college
van burgemeester en wethouders gevoerde kapbeleid (en het beheer van de eigen houtopstanden) is daarbij
steeds vaker aan kritiek onderhevig. Afwegingscriteria waaraan een kapvergunningaanvraag wordt getoetst,
ontbreken en er mag meteen na vergunningverlening worden gekapt.
2. HET ONTWERP-BOMENBELEIDSPLAN
Het ontwerp-Bomenbeleidsplan Vorden geeft vorm aan het toekomstige kapvergunningenbeleid van de
gemeente Vorden. Het plan is opgebouwd uit 3 delen.
Deel l van het ontwerp-Bomenbeleidsplan beantwoordt de vraag waarom het handhaven van het kapverbod
in de APV zinvol is. Het is verleidelijk om te denken dat in een bos- en boomrijke gemeente als Vorden een paar
bomen minder er niet toe doen. Echter ook in Vorden staan natuur en landschap voortdurend onder druk van
andere ontwikkelingen, zoals dorpsuitbreiding, verkeer, recreatie en landbouw. Aan de andere kant worden de
natuur- en landschapswaarden van het Vordense buitengebied steeds meer onderkend. Het loslaten van het
kapverbod staat haaks op het Rijks-, provinciale maar zeker ook het gemeentelijk beleid om de natuur- en landschapswaarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit neemt niet weg dat de huidige Kapverordening op een aantal punten verbetering danwei verduidelijking behoeft. Het ontwerp-Bomenbeleidsplan Vorden doet 7 aanbevelingen:
1. In de Kapverordening een "Standaardvoorwaarde van niet gebruik" opnemen (hierdoor mag pas 6 weken na
vergunningverlening gekapt worden).
2. Het kapverbod voor de soorten berk, sierkers, lijsterbes, fijnspar, den en ceder in particuliere tuinen binnen
de bebouwde kom opheffen.
3. Het formuleren van criteria waaraan een aanvraag voor een kapvergunning wordt getoetst.
4. Voor aanvragen voor het vellen van bijzondere bomen de openbare voorbereidingsprocedure volgen.
5. Een lijst met bijzondere bomen opstellen waarvoor in beginsel geen kapvergunning wordt verleend.
6. Onderzoeken in hoeverre het zinvol is de model kapverordening van de VNG te vervangen door de model
Bomenverordening van de Bomenstichting/Vereniging Stadswerk
7. De dorpsuitbreidingen en de kernen van Wichmond en Kranenburg opnemen in de bebouwde kom Boswet.
Deel 2 van het ontwerp-Bomenbeleidsplan vergelijkt de model Kapbepalingen van VNG met de model-Bomenverordening zoals die onder meer door de Bomenstichting is ontwikkeld. Deel 2 bevat tevens een ontwerp-tekst
voor een bomenverordening zoals die in de APV van de gemeente Vorden kan worden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige kapbepalingen zijn:
- Het begrip boom is duidelijk omschreven;
- Het kapverbod voor een aantal snelgroeiende sierbomen (berk, kers, lijsterbes, fijnspar, den en ceder) vervalt
binnen de bebouwde kom
- Voor het periodiek afzetten van singels en houtwallen als onderhoudsmaatregel is geen vergunning meer
nodig;
- De weigeringsgronden zijn duidelijker en uitgebreider beschreven;
- De openbaarheid en de belangen van derden zijn beter gewaarborgd;
- Er is een relatie gelegd tussen kap-, en bouw-, of aanlegvergunning.
- Het begrip bijzondere boom is gedefinieerd;
- Er wordt een lijst samengesteld van bijzondere bomen waarvoor in principe geen kapvergunning wordt verleend.

Deel 3 van het ontwerp-Bomenbeleidsplan geeft inzicht in de aspecten
die meespelen in de belangenafweging bij het verlenen danwei weigeren
van een kapvergunning.
De beslissing om een kapvergunning te verlenen is vaak niet eenvoudig
te nemen en vergt een zorgvuldige belangenafweging. Velen dragen
bomen een warm hart toe, anderen ervaren bomen als hinderlijk (soms
om steekhoudende redenen). Er is een spanningsveld tussen enerzijds de
wens om (mooie grote) bomen te hebben en anderzijds alle andere
belangen in zowel de landelijke als gebouwde omgeving. Naast de in de
model-Bomenverordening genoemde weigeringsgronden moet rekening
gehouden worden met onder meer vaktechnische, financile en beleidsmatige factoren.
De keuze tussen een kapvergunning verlenen of weigeren wordt allereerst gemaakt op basis van objectieve informatie; welke reden geeft de
aanvrager op voor de velling en hoe staat een boom of houtopstand erbij.
Afhankelijk van de standplaats van een boom kunnen diverse afwegingscriteria een rol spelen:
- algemene afwegingscriteria zoals beleid (Landschapsbeleidsplan), conditie en structuur, locatie en plantwijze, groeiruimte, boomsoort en
boomwaarde;
- overlast (schade aan verhardingen of riolering, ernstige aantasting van
het wooncomfort);
- lichthinder en gewasschade;
- economische waarde (kaprijp);
- aansprakelijkheid.
Een slechte conditie, vitaliteit en/of structuur van een boom wordt vaak
als reden voor het vellen van een boom opgegeven. De mate waarin deze
verslechterd zijn, bepaalt of het zinvol is een boom al dan niet te laten
staan. Structuurproblemen wegen met name bij bomen langs wegen en
in de omgeving van gebouwen erg zwaar. Daarentegen kan een boom
met structuurproblemen in het vrije veld probleemloos blijven staan. Bij
bomen in het vrije veld wegen juist de vitaliteit en conditie van een boom
zwaarder.
Het aantal afwegingscriteria dat bij een aanvraag een rol speelt en het
gewicht dat ze krijgen verschilt van geval tot geval. Belangrijk is dat alle
relevante aspecten worden meegewogen.
3. STANDPUNT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Op 23 november 1999 hebben burgemeester en wethouders het ontwerpBomenbeleidsplan vastgesteld met de aantekening dat het kapverbod
ook wordt opgeheven voor het vellen van solitaire bomen bestaande uit
de snelgroeiende soorten berk, sierkers, lijsterbes, fijnspar, den en ceder
in particuliere tuinen buiten de bebouwde kom.
4. INSPRAAK
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het ontwerp-Bomenbeleidsplan. Vanaf maandag 6 december 1999 tot vrijdag 14 januari 2000
kunt u het plan inzien in het gemeentehuis op de afdeling gemeentewerken (in de Boerderij). Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze
nua^fcpren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemeeWr en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U
kunt uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van
de afdeling gemeentewerken.
5. VERVOLG
Bur^neester en wethouders willen het ontwerp-Bomenbeleidsplan in
maSRoOO ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. Na vaststelling door de gemeenteraad zijn de in het ontwerp-Bomenbeleidsplan
genoemde afwegingscriteria uitgangspunt voor kapvergunningverlening danwei weigering. In maart 2000 willen burgemeester en wethouders tevens een voorstel tot het opnemen van de ontwerp-tekst voor een
bomenverordening uit deel 2 van het ontwerp-Bomenbeleidsplan aan de
gemeenteraad voorleggen. De ontwerp-tekst uit het plan wordt uitgebreid met het opheffen van het kapverbod voor solitaire berken, lijsterbessen, fijnsparren, dennen en ceders in particuliere tuinen buiten de
bebouwde kom.

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een midwinterwandeling hebben burgemeester en wethouders besloten om op zondag 12 december 1999 een eenzijdig parkeerverbod in te stellen voor de Wientjesvoortseweg (gedeeltelijk) en de
Reeoordweg (gedeeltelijk). Het verbod om die wegen met gemotoriseerd
verkeer in te rijden geldt op die dag voor die gedeelten niet.

PREEKUUR WETHOUDER MULDERIJE
Op 2 december is wethouder Mulderije niet in de gelegenheid spreekuur
te houden.

LADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE VORDEN
ROUTES
Bij het opstellen van de routes is uitgegaan van de volgende criteria:
- doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere
bestemmingen (scholen, huisartsen e.d.) worden met voorrang behandeld. Uit oogpunt van efficiency vallen sommige - minder belangrijke
- wegen hier ook onder;
- de route is zodanig dat iedereen deze binnen een redelijke afstand kan
bereiken.
Op grond van deze criteria zijn er drie manieren van strooien binnen de
gemeente Vorden.
PROVINCIALE WEGEN
Op deze wegen wordt gladheid door de provincie (preventief) bestreden.
Het gaat daarbij om de volgende wegen (buiten de bebouwde kom):
Zutphenseweg, Rond weg, Hengeloseweg en de Ruurloseweg met bijbe
horende fietspaden.
GEMEENTELIJKE WEGEN
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de
gemeente gestrooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt gecon-

stateerd. Er zijn drie strooieenheden:
strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg, Deldenseweg, Nieuwenhuisweg, Lankhorsterstraat, Beeklaan, Vierakkersestraatweg, IJselweg, parallelweg Den Elterweg, Broekweg, Baakseweg, Hackfortselaan, Koekoekstraat, Leestenseweg, Boshuisweg, Hekkelerdijk, Hoekendaalseweg, Kruisdijk,
Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg, Baron van der Heijdenlaan, Vogelzang, ündeselaak, Ludger en Dorpsstraat (Wichmond);
strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuisstraat, Nieuwstad, Deldenseweg,
de Horsterkamp, Stationsweg, Almenseweg, Wildenborchseweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk, Onsteinseweg,
Lindeseweg, Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eikenlaan, de Banenkamp, Kerkweide en Hamsveldseweg;
strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelminalaan, Molenweg, het Jebbink,
Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk, Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaan, oprijlaan gemeentehuis, de Bleek, Industrieweg, Ambachtsweg, Handelsweg, Kerkhoflaan, Nijverheidsweg, parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebosweg, Christinalaan, Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem Alexanderlaan, de Delle, Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg, Schoolstraat, Brinkerhof,
Berend van Hackfortweg, van Heeckerenstraat, Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg, Storm van 's Grave
sandestraat, de Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de Laegte.

tasting door deze mast te groot en de exploitant en de gemeente zou
onvoldoende naar alternatieven hebben gekeken. Burgemeester en wethouders vinden de afschermende werking van het bosgebied voldoende.
Ook de aangevoerde alternatieven bieden onvoldoende mogelijkheden.

ROJECT VERSTERKING

Landelijk is in 1995 een onderzoek gestart naar de brandweer om de kwaliteit van de veiligheidsketen te verhogen. De Vordense brandweer blijkt
voldoende toegerust te zijn om problemen in Vorden te bestrijden.
Anders ligt het met de regiobrandweer. Daar moeten op een aantal
onderdelen verbeteringen plaatsvinden. De kosten moeten de gemeenten die in de regio Stedendriehoek samenwerken betalen. Voor Vorden
zou dit een jaarlijkse verhoging betekenen van ( 39.000,-. De regioraad
moet nog besluiten nemen over deze verbeteringen.

b. overige wegen
De overige wegen worden alleen bij aanhoudende gladheid gestrooid.
PAS UW SNELHEID AAN
Ondanks de gladheidsbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen. Let goed op de weersomstandigheden en
de verkeersinformatie en pas uw rijgedrag aan. Houdt u er ook rekening mee dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het van belang de
auto's zoveel mogelijk aan n kant van de weg te parkeren. De strooieenheid heeft dan een onbelemmerde doorgang.
TROTTOIRS
Ook de trottoirs moeten goed begaanbaar zijn. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn. Houdt u uw trottoir nabij uw woning begaanbaar. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo weinig mogelijk ongemak geeft.
SCHADE AAN BEPLANTING
Helaas kan niet voorkomen worden dat er soms zout buiten de rijbaan komt waardoor schade kan ontstaan
aan beplanting die daarvoor gevoelig is. Vaak langs wegen waar geen trottoir is. Plant daar bij voorkeur zoutminnende soorten.

VONDOPENSTELLING
Op dinsdag 21 december 1999 is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen.

BRANDWEER

FVALSTOFFENHEFFING

OMLAAG

De kosten van het verwijderen van afvalstoffen gaan omlaag. Daaardoor
kunnen de tarieven naar beneden. Meerpersoonshuishoudens betalen in
2000 ( 546,- (1999 ( 582,-).
Eenpersoonhuishoudens betalen ( 408,-. (1999 ( 435,-). De lastenverlaging voor huishoudens (Zalmsnip van ( 100,-) blijft in de afvalstoffentarieven verwerkt.

VALUATIE ÉÉN JAAR SAMENWERKEN
VORDEN HENGELO STEENDEREN
In mei 1998 besloten Vorden, Hengelo en Steenderen tot samenwerking,
zonder fusie op voorhand uit te sluiten. Samenwerken is een proces dat
veel tijd vraagt, zelfs meer dan samenvoegen. Het proces van naar elkaar
toegroeien is nog in volle gang. De evaluatie heeft ook betrekking op de
sfeer, de onderlinge verhoudingen.
CONCRETE RESULTATEN
er is een gezamenlijk computersysteem aangeschaft, waardoor al mede
werkers rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren
- de bestemmingsplannen Buitengebied worden op elkaar aangepast
- rapportages over samenwerken op de terreinen sociale zaken en personeel en organisatie zijn bijna gereed.
DE SFEER
Zowel bestuurlijk als ambtelijk ervaart men de sfeer als open en opbouwend. Medewerkers halen de informele banden aan.

ET GELUIDHINDER
Openbare kennisgeving inzake ontwerp-verzoek om hogere grens iarde (Art. 83 Wet geluidhinder/artikel 13
Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau Milieu en in de openbare bibliotheek ligt, gedurende de openingstijden, met ingang van 3 december 1999 tot l januari 2000 ter inzage het ontwerp-verzoek
aan het college van gedeputeerde staten van Gelderland om vaststelling van een hogere grenswaarde voor de
toelaatbare geluidbelasting voor de bouw van een nieuw woonhuis,
aan de Ruurloseweg 47 te Vorden.
uis^aa
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedeTTÏcingen
ienKii
tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter-inzage-legging inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen voor l januari 2000. Mondelinge
bedenkingen kunt u inbrengen tijdens de openbare zitting op 23 december 1999 om 10.00 uur in het gemeentehuis.

DE PU

RELATIONS
n moeten hier meer aandacht aan besteden. Zowel richting
andere overheden en de inwoners van de gemeenten.

GEVOLGEN VOOR HET BESTAANDE WERKPAKKET
Op jaarbasis kost de samenwerking 2,5 formatieplaats voor de drie
gemeenten samen. Voor de kleine organisaties van deze gemeenten betekent d i t f c a l wat.
DE STUURGROEP
Burgemeester en wethouders vinden dat het "sturend vermogen" van de
stuurgroep meer zal moeten gaan inhouden. Het gehele project is nog te
zeer een ambtelijke aangelegenheid. De stuurgroep is zich er wel van
bewust dat er grenzen zijn aan de ambtelijke inspanning, naast het
gewone werk dat moet worden verricht.

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELEVERDE KERSTBOOM
Op woensdag, 5 januari 2000 tussen 13.30 en 16.30 uur bestaat voor jullie de mogelijkheid om kerstbomen in
te leveren bij de gemeentewerf aan Het Hoge en op het feestterrein in Wichmond.
Met deze inzameling leveren jullie een bijdrage aan vermindering van de afvalberg. De kerstbomen worden na
versnippering hergebruikt in bijvoorbeeld plantsoenen en dat is een goede zaak voor het milieu. Dit jaar nam
het aantal ingenomen bomen toe met 186 naar 620.
Wij hopen in 2000 op een nog hoger aantal dan dit jaar. Kunnen wij op jullie medewerking rekenen ?
In Kranenburg moesten wij de actie, vanwege beperkte aanlevering in de afgelopen jaren, helaas beindigen.
De resultaten van de afgelopen jaren zijn:
Jaartal - aantal kerstbomen
1997 - 353
1998 - 434
1999 - 620

SM COMMUNICATIEMAST

RUURLOSEWEG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een bestemmingsplan vast te stellen om het
mogelijk te maken een basisstation voor het GSM-telefoonnnet, inclusief een antenne van 38,5 meter hoog, op
te richten in een bosperceel langs de Ruurloseweg nabij de spoorwegovergang bij de grens met de gemeente
Ruurlo. In de overlegprocedure hebben een aantal personen gereageerd. Zij vinden de landschappelijke aan-

L?

ILDENBORCHSEWEG
De hoorzitting over de Wildenborchseweg op 4 november 1999 in het
Dorpscentrum heeft burgemeester en wethouders geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Burgemeester en wethouders leggen dit aan de commissie bestuur, gemeentewerken en middelen voor in de vergadering van
dinsdag 8 december 1999. Zij blijven van mening dat volstaan kan worden met de maatregelen, waarmee de gemeenteraad in zijn vergadering
van 26 oktober 1999 heeft ingestemd. Er vindt dus groot onderhoud
plaats en er komen suggestiestroken voor fietsers. De snelheid blijft 80
kilometer per uur.
Er komt overleg met de gemeente Lochem en de politie over de moge
lijkheden om niet-bestemmingsvrachtverkeer te weren met verkeersborden en om adviessnelheden aan te geven in de bochten van de Wildenborchseweg.
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het in overleg met
hen, de gemeente Lochem en de provincie Gelderland door de ANWB
gedane voorstel tot aanpassing van de bewegwijzering, waarbij verkeer
van en naar Almen, Laren, Lochem, Ruurlo en Vorden niet meer via de
Almenseweg en/of de Wildenborchseweg wordt geleid.

o>

6 van de 10
mensen met
diabetes
overlijden aan
hart- en vaatziekten
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308

Dinsdag 14 december a.s. verzorgt de
CHRISTELIJKE MUZIEKVERENIGING

Sursum Corda
in samenwerking met het

Popkoor The Keys'
Keyenborg

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen
en minder goed werkende

Adventsconcert
in de Christus Koning Kerk aan Het Jebbink,
aanvang 20.00 uur

nieren zijn andere com-

CrystalDream
& BNN promoteam

plicaties. Onderzoek moet

J

een oplossing brengen voor
diabetes en bijkomende
complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in

de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort.

DECEMBER TOP 10
A A N B I E D I N G E N GELDIG t/m 31-12-99

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES
GIRO 5766

Trainband

Een gratis
voor de
eerste 500 bezoekers

MaiorLeague
EindeJaars
AJourney2Heavenmeto.a
J

2Werstdag

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.00 uur gratis entree
^
uitgezonderd *avond

PARVIN [11]
KAN LEZEN EN SCHRIJVEN
HET EINDE VAN ARMOEDE
REGINT OP SCHOOL
WORD NU NOVIB DONATEUR
VOOR ƒ 12,50 PER MAAND

iedere zj
i r-»-fo l ij r»:

on

BEL 070

'

3421777

Voor het einde van dit millennium hebben we nog
EEN MAAND OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!

SUN PAKKET

NAVELS BAAL

lichthouders

DOMMELSCH BIER
24 fles

van19,49
voor

SUNIL COLOR
OF ULTRA

BAILËYS
IRISII C:RI;AM

1.5 kg

70 CL VAN 2895
VOOR 2495
+KRASKAARl

3 halen -'^2 betalen
35,25^23,50

van 25,47 voor

15,49

BIEFSTÜK

BOEREN
BROOD

100 BR.

met sesam baiin/wit/volkoren
800 gr.

van 3,49 voor

1,99

COCKTAILWORSTJES

AH KEUKENROliEN

blik 200 gn

PAK 2 ROL

3 halen-*- 2 betalen
8,07—5,38

3 halen 2 betalen
van 7,35 voor

Dat is leuk!
ALBERTHEUN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

4,9O

R E M Y M A R T I N VSOI»
COGNAC
70OL VAN 6995
VOOR 5995
+KRASKAART
•IIM BEAM BOURBON
WHISKY
70 Cl. VAN 3195
VOOR 2795
+KRASKAARÏ
COINTREAU
70 CL VAN 3795
VOOR 3195
+KRASKAART
JAYA
LIQUER
70 C:L VAN 2695
VOOR 2195
+KRASKAART
FAMOU8 GROUSE
WHISKY
L l R VAN 4495
VOOR 3795
FIM:S r Sin rui \\IIISM
+KRASKAART
REMYSILVER
COGNAC/WODKA
70 (M, VAN 3295
VOOR 2695
J
+ KRASKAAR l

COCA COLA
1.5 liter

4 halen-^3 betalen

SAFARI
70 CL VAN 2295
VOOR 1895
+KRASKAARl
JOHNNIE WALKER
^
REI) LABEL
70 CL VAN 3395
VOOR 2695
+ KRASKAAR T
>/ V
l IA M A R I A
L IR VAN 4795
VOOR 3895
+ KRASKAARl

10,60-^7,65

* Spectaculaire kortingen op non-food artikelen met de
bonuskaart of airmilespas.

SUPER DE BOER

* Natuurlijk krijgt u bij ons wel gratis Sinterklaaszegels!

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Slijterij en wijnhandel
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

KENNISGEVING

Rectificatie bij: Besluit d.d. 19 oktober 1999 nr. MW 98.5825 van Gedeputeerde Staten van Gelderland
In de tekst van de vergunning verleend aan het bedrijf
Vandervalk+degroot B.V. te Vorden is een fout
geslopen.
Na het vaststellen van de ontwerpbeschikking heeft het
bedrijf een deel van de vergunningaanvraag ingetrokken.
Het betreft het deel dat betrekking had op de op- en
overslag en bewerking van vetten afkomstig uit vetafscheiders. In de definitieve beschikking (pagina l en l I)
en in de bekendmaking van de beschikking is de
verwijzing naar deze activiteit abusievelijk blijven staan.

nu

In de voorschriften is de wijziging wel op correcte wijze
doorgevoerd.

Aardbeienbavaroisevlaai
5

Alle betrokkenen zullen zo spoedig mogelijk de
gecorrigeerde tekst van het besluit toegestuurd krijgen.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de heer
W. Wispelweij. tel. (026) 359 99 66.

10

Arnhem, 24 november 1999 nr. MW98.5825
•:..:

provincie
GELDERLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

Echte Bakker

ook zo ziek en uitgehongerd was."
Violet Falkenburg vraagt uw aandacht voor hulpouders voor kinderen in de derde wereld. Met een klein bedrag geeft u hen
daarginds een toekomst...Word hulpouder. Helpen heet! wél zin!
Postbus 2480,1200 CL Hilversum
Tel.: (035) 628 49 84
E-mail: ics@euronet.nl

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Nieuw in ons assortiment
ruime sortering

NOOT

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn

Stofzuigerza kken

kinderenjr^de Jeugdhulpverlening,
waar vaak geen geld

Uitvaartverzorging en -verzekering

e

VAN ASSELT

GEEF EEN KIND DE KANS VAN ZIJN LEVEN

Bij talloze kinderen in Nederland komt

Monuta 7

..

C. Crasborn - griffier

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800-02305 50 (dagen nacht)

.

j. Kamminga - Commissaris van de Koningin

"Stel dat mijn kind...

leder z'n
eigen wens.

.

Wfttebroodjes

or extraatjes.
Kinderhulp helpt

in d^ maand december

de Sint 'n handje.
Helpt u mee? Met
slechts ƒ25,bezorgt u
een kind al 'n

15% KORTING

heerlijk avondje!

Help de Sint
'n handje...
giroDeventer
404040

BARENDSGN
ZUTPHENSEWEG 15
TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61

Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer,
Tel.: 0570 - 61 l 899

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

Zaterdag 4 December

Op deze dag is er voor alle kinderen die
ons tankstation bezoeken een verrassing.
Dus snel naar SHELL.
Autobedrijf Groot Jebbink, Rondweg 2,Vorden

Nog dertig dagen. Dan is deze eeuw voorbij!
Dan knallen er extra veel vuurpijlen. Drinken we champagne of bisschopswijn.
Een jaar is voorbij, een eeuw verdwijnt, zelfs dit millennium is verleden tijd.
Vorden 1999 behoort voor velen tot 'de goede tijden'. Met volop werk, met welvaart voor velen in een dorp waar het goed is om te wonen en te werken.
De vraag is: blijft het zo? Het gezicht van uw dorp en van de natuur om ons
heen verandert snel. Het verkeer wordt drukker. Er wordt hard gebouwd en verbouwd. Bedrijven en winkels komen en gaan. Goede tradities verdwijnen. Het
onderwijs, de sport en het verenigings- en ook het kerkelijk leven... weten we
over vijf of tien jaar nog hoe het was in het laatste jaar van deze eeuw?
Gelukkig zijn er nog zo'n 150 ex. beschikbaar van het boek Yorden '99'. Voor
mensen die weten dat het heden straks verleden tijd is. Voor mensen die in vele
foto's en boeiende artikelen dat bijzondere laatste Vordense jaar van deze eeuw
willen vasthouden voor later. Voor mensen die dat portret van Vorden op de
grens van twee eeuwen nu willen lezen en daarna bewaren in hun boekenkast.
Als zoveel zal zijn veranderd. Om Vorden zoals het nu is nooit te vergeten.
Koop daarom Vorden '99'. Kies het als geschenk voor Sint of Kerst. Geef het
cadeau aan iemand die net als u van Vorden houdt. Het is nu nog te koop bij de
bibliotheek en Boekhandel Bruna. Met tekeningen in kleur van kinderen die
'hun liefste plekje van Vorden1 in beeld brengen. En 't kost maar f 29.50.

Vorden '99

RECTIFICATIE

5 december zijn wij
om 18.00 uur gesloten

•KW

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 2 december
1999 voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan "Vorden West en Zuid, partiële herziening 1998".

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 2 december tot
en met woensdag 29 december 1999, voor een ieder op
de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg
herziening 1999".

Dit plan voorziet in de bouw van twee woningen op een
perceel grond aan de Christinalaan (terrein voormalige
brandweerkazerne).

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan
"Oude Zutphenseweg/Zelstweg" op 12 januari 1999
grotendeels goedgekeurd. Zij hebben goedkeuring onthouden aan een klein gedeelte met de bestemming
"Kwekerij" vlak l (kweekgronden met open grondteelt)
langs de Zelstweg.
Het herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening regelt de wijziging van dat gedeelte naar "Kwekerij" vlak V (gronden bestemd voor
afschermend groen).
De bebouwingsgrens van de ertegen over gelegen
woningen wordt hierbij verschoven naar de werkelijke
afstand waarop die woningen van de Zelstweg gebouwd
zijn.

è 500 gram ¥
+ GRATIS saus

A. HEITKONIG

Tot ziens iedere dinsdag op l marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Welkoop zorgt
voor vuurwerk
De vier winkels van Welkoop in
deze regio zorgen op maandag 13
december opnieuw voor vuurwerk. Evenals vorig jaar houden de
winkels op deze avond namelijk
weer een grote vuurwerkdemonstratie op de weide voor Kasteel
Vorden.
Eigenaar Wim Weenk van WelkoQp Vorden: "Vorig jaar waren de
mensen ontzettend enthousiast
over onze demonstratie. Het geeft
een goed beeld van wat wij op het
eind van het jaar allemaal in huis

Dorpsstraat 25 • 7234 SM Wichmond
Telefoon (0575) 441600

HORSTMAN

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

'HONTXIk.

'

2e prijs voor 'De Vogelvriend'

Deze wedstrijd wordt ieder jaar ge
organiseerd door één van de vijf
deelnemende verenigingen. Naast
Vorden en Apeldoorn zijn dat Eibergen, Eefde en Ruurlo. Omdat
de organiserende vereniging tijdens deze wedstrijd ook de onderlinge wedstrijd speelt, is het aantal
vogels van die vereniging altijd
een veelvoud ten opzichte van andere verenigingen.
Aangezien de beste tien vogels van
minmaal 3 inzenders meespelen
in het verenigingsklassement, is
de organiserende vereniging in
het voordeel.
Het is daarom ook een knappe
prestatie van 'De Vogelvriend' om
achter Apeldoorn (913 punten) op

ƒ1

Iedere dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd
VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
GezinszaK kibbeling

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Winnen van de organiserende
vogelvereniging 'Partropika' in
Apeldoorn kon bijna niet. Toch
kwam 'De Vogelvriend' uit Vorden dichtbij. Tot op één punt
wist 'De Vogelvriend' te naderen in het verenigingsklassement op de Kringwedstrijd.

R E S T A U R A N T

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Vorden, 1 december 1999.

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

C A F É

Vorden, 1 december 1999.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

*.
«
*
*
A

in verband met pakjesavond

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

Wim en Koen
bij Willem Wever

Nina Hoekman Nederlands
Kampioen bij de dames!

Het zijspanduo Wim Verweijme
ren en Koen Kruip is op maandagde tweede plaats te eindigen met
avond 6 december te zien in het
912 punten. Dit is één plaats hoger
dan vorig jaar. Derde werd Eiber- jeugdprogramma Willem Wever Vorden is weer een kampioen
op Nederland 1.
gen met 910 punten. Eefde en
rijker. Op het Nederlands kamRuurlo behaalden respectievelijk
pioenschap dammen voor
905 en 904 punten.
dames in Stadskanaal sloeg
Naast de verenigingsprijs scoorden
Nina
Hoekman-Jankovskaja
verschillende leden van 'De Vogelhaar slag en veroverde overtuivriend' individueel ook goed. De
gend de Nederlandse titel. Na
volgende prijzen werden gehaald.
twee eerdere pogingen met een
Kleurkanaries: Ie prijs stel (181 De Wildenborchse toneelvereni- vierde en tweede plaats als repnt) en Ie prijs enkel (50-90 pnt) re ging TAO. is druk bezig met de sultaat, was het nu voor Nina
cessief wit E. Korenblik; 2e prijs laatste voorbereidingen voor haar driemaal is scheepsrecht.
enkel (50-90 pnt) agaat-geel schim- jaarlijkse toneeluitvoering op donmel G.J. Groot Jebbink; Ie prijs derdag 9, vrijdag 10 en vrijdag 17 In het begin van het toernooi
stam (364 pnt) agaat-opaal-geel december. TA.O geeft haar uitvoe legde zij de basis met een uitstemozaïek type l en Ie prijs enkel ringen in de Kapel aan de Kapel- kende overwinning op de negen(52-92 pnt) bruin-opaal-geel mo- weg l. Dit jaar is gekozen voor het voudige kampioene Karen van
zaïek type 2 B. Horsting. Postuur- blijspel "Alleluja samen", geschre Lith. Ook de kampioene van vorig
kanaries: Ie prijs stel (183 pnt) ven door Ulla Kling en vertaald jaar Tanja Tchub moest er bijna
Gloster consort en 2e prijs enkel door Hub Fober. Het stuk -in dia- aan geloven, maar Nina nam ge
(91 pnt) Gloster corona WA. Beren- lect- speelt zich af op kerstavond noegen met remise. Hierna was de
dsen; Ie prijs enkel (92 pnt) Gloster bij de familie Hendriks. Er moet beer los en de ene na de andere te
consort R. Ellenkamp. Exoten: Ie nog van alles geregeld worden genstandster werd van het bord ge
prijs enkel (91 pnt) Japanse meeuw voor de familie kerstavond kan vie blazen. Met maar liefst vijf zeges
zwartbruin F. Nijenhuis. Agaporni- ren, maar dit verloopt allemaal op rij werd de concurrentie op
den: Ie prijs stel (181 pnt) Nigrige lang niet vlekkeloos. Je kunt dan grote achterstand gezet, alleen
nis lichtgroen K. Bink.
ook rustig spreken van een haar voormalige landgenote
kerstchaos. Zeker de moeite waard Tchub kon enigszins in het spoor
om te gaan kijken hoe de familie blijven. In de eindstand komt de
uiteindelijk alles toch nog weer re suprematie van Nina Hoekman
hebben aan vuurwerk. Vandaar delijk op orde krijgt. Alle drie duidelijk tot uiting met de fabelook dat we dit jaar weer besloten avonden beginnen om 20.00 uur. achtige score van 16 punten uit 9
hebben om een grote demonstrawedstrijden. Tchub kwam tot 14
tie te houden. Daar komt nog eens Kaarten kunnen telefonisch wor- punten en nummer drie van Lith
bij dat we dit jaar een nieuw mil- den gereserveerd, dagelijks tussen 12.
lennium ingaan. Dan mag zo'n de- 18.00 en 19.00 uur, bij Fryda te Linmonstratie natuurlijk helemaal dert, telefoon (0575) 55 67 26.
SCHOOLDAM KAMPIOENSCHAP
niet ontbreken".
VAN VORDEN
Het kampioenschap van Vorden
voor
basisscholen is weer een
De vuurwerkdemonstratie is een
prooi geworden voor school de
initiatief van de Welkoopwinkels
Garve uit Wichmond. Alsof zij hun
uit Vorden, Ruurlo, Hengelo (Gld.) ANBO
en Toldijk. De Welkoop in Vorden De Sociaal Culturele Commissie overmacht dit jaar extra glans wilhoudt verder op vrijdag 10 en za- van ANBO Vorden organiseert den geven, werd de eerste plaats
terdag 11 december weer haar dinsdag 7 december in het Dorps- gebroederlijk gedeeld door het eerste en tweede team. Tegen elkaar
jaarlijkse pleinfeest in kerstsfeer.
centrum een spelletje bingo.

Toneel
Wildenborch

deelden zij de punten en de overige wedstrijden werden overtuigend naar hun hand gezet. Bij het
opmaken van de eindscore ging de
eerste prijs uiteindelijk naar het
eerste team. School het Hoge
moest op afstand genoegen
nemen met het brons en het derde
team van de Garve deelde de vierde plaats met de Kraanvogel.
Eindstand:
Ie de Garve l en 2, 13 punten 3e
het Hoge l, 10 pnt.
4e de Garve 3 en de Kraanvogel, 8
pnt. 6e de Vordering en de Dorpsschool, 6 pnt
8e het Hoge 2, 4 pnt. 9e de Dorpsschool 2, 2 pnt.
In de bondscompetitie ligt het eerste team van Dostal Vorden aardig
op koers. Na zes ronden gaan de
keurtroepen in de eerste klasse
fier aan de leiding met even zoveel
overwinningen en hebben de concurrentie al op drie of meer punten achterstand gezet. Vooral Wie
ger Wesselink en Gerrit Boom zijn
uitstekend op dreef met 11 punten
uit 6 partijen, ook Nina Hoekman
doet van zich spreken met 10 uit 6.
In hun slipstream is het heerlijk
vertoeven voor de andere spelers.
Het tweede team van Dostal Vorden kende wat tegenslag, maar
heeft zich de laatste twee wedstrijden goed hersteld. Met zes uit zes
staan zij in de tweede klasse op
een mooie zevende plaats. Dankzij
de bijdrage van vooral Mark Klein
Kranenbarg, Simon Wiersma en
Johan Haijtink met ieders 8 punten hebben zij een plaats in de
middenmoot wel verdiend.

Volleybal
Dash dames l speelde afgelopen
zaterdag tegen Krekkers uit Maria
Parochie. Deze sterk serverende
ploeg zette Dash daarmee erg
onder druk, waardoor Dash niet in
haar eigen spelletje kwamen. De
pass kwam niet en daardoor kon
Qash ook de ballen niet afmaken.
Ondanks goed invallen van üan
Leunk en Carin Vlogman gingen
de eerste twee sets dik verloren
met 5-15 en 2-15. De derde set verliep echter anders. Door heel enthousiast het veld in te gaan slaagde Dash erin om goed mee te ballen. Na voor gestaan te hebben (53) gaf men het al weer snel uit handen (6-8) en uiteindelijk werd het
6-15.
Volgende week, 4 december is men
vrij. De week daarop speelt men in
Enschede tegen Savico. Als men
wil komen aanmoedigen is men
van harte welkom op 18 december.
Dash speelt dan tegen Arke/Pollux
uit Oldenzaal.
DASH HEREN l
Afgelopen zaterdag heeft Dash
thuis gespeeld tegen Vollverijs uit
Terborg. Dit zeer ervaren team, dat
de derde plek in de competitie
bezet, bleek een enorm zware opponent te zijn. Dash dat de afgelopen weken niet lekker speelde
ging vol goede moed deze wedstrijd in. Afgelopen dinsdag in een
oefenwedstrijd tegen koploper
Grol was gebleken dat de Vordense
mannen weer beter zijn gaan spelen.
Ook in de wedstrijd tegen Vollverijs zou Dash goed volleybal laten
zien. De wedstrijd was er één op
hoog niveau en met een hoge
amusementswaarde. Al vroeg in
de wedstrijd kreeg spelverdeler Robert Ellenkamp een zeer harde
smash recht in zijn gezicht en had
even verzorging nodig. Op dit moment zou de scheidsrechter al
laten merken dat hij een autoritair
baasje was, want hij wilde voor
deze blessure geen verzorgingstijd
geven. In de spelregels staat echter
dat er in zo'n geval 3 minuten tijd
genomen mag worden. Hij eiste direkt een wissel, maar beide teams
gaven aan dat dit niet gebruikelijk
is en de arbieter moest toch wachten. Robert Ellenkamp speelde na
deze onderbreking verder een
goede wedstrijd. De eerste set ging
geheel gelijk op. Beide ploegen
stonden om en om licht op voorsprong. Toch waren het de gasten
die op routine de eerste set wonnen met 12-15.
De tweede set kende een soortgelijk scoreverloop. Wederom ging
het lang gelijk op. Het grootste verschil met de eerste set was dat
beide ploegen steeds beter en feller gingen spelen. Toch was het opnieuw Vollverijs dat de set won. Op
de beslissende momenten scoorden zij met slimme bekeken aanvallen en kon Dash niet scoren. De
setstand was opnieuw 12-15. Dash
is één van de weinige ploegen in
deze competitie dat nog geen 3-0
nederlaag heeft geleden en nam
zich voor dat dit ook in deze wedstrijd niet mocht gebeuren. De
Vordenaren kwamen in de derde
set ongekend fel uit de startblokken en wisten Vollverijs onder
grote druk te zetten. Via een tussenstand van 6-1 kwamen de Vordenaren onder leiding van uitblinker en aanvoerder Emiel Groot Jebbink op een 10-5 voorsprong. Vanaf
dit moment zou deze wedstrijd
door de arbiter gedomineerd worden. Hij nam de meest vreemde
beslissingen en kreeg het voor elkaar dat beide ploegen zeer kwaad
op hem werden. Deze uiterst
vriendelijke wedstrijd, waarin de
onderlinge sportiviteit zeer groot
was, dreigde dan ook even uit de
hand te lopen. De emoties liepen
hoog op. Dash nam ondertussen
een 14-9 voorsprong, maar Vollverijs wist toch nog terug te komen
tot 14-13 waardoor naast de emoties ook de spanning een hoogte
punt bereikte. De afloop van deze

set was er met één om blij mee te Wentink werd door laatstgenoemzijn, maar stond wel geheel in het de beheerst binnengetikt: 1-2.
teken van het niveau Van de arbi- De ploeg wenste geen genoegen te
trage. Dash scoorde en dacht de nemen met een nederlaag en
set te hebben gewonnen, maar de legde de keeper van Grol onder
scheidsrechter herriep zijn beslis- spervuur. De Vordense ploeg had
sing tot tweemaal toe en gaf een het vizier niet scherp staan, maar
dubbele fout waarop de coach van had in de keeper ook een lastige
Vollverijs bijna ontplofte. Dit koste opponent. Een strafschop voor Vehem een rode kaart hetgeen een locitas bracht de 2-2 op het score
punt voor Dash betekent dat zo- bord. Een speler van Grol beroerde
doende toch nog de derde set win- de bal met de hand binnen de be
nend afsloot. Vollverijs maakte ruchte lijnen. Dennis Wentink gaf
zich hierover zo kwaad dat zij in ditmaal de keeper geen kans.
de vierde set de Vordenaren aan- In de slotminuten werd Grol volle
vankelijk compleet wegspeelden dig teruggedrongen, maar Velocien een 2-14 voorsprong namen. tas wist niet meer te scoren en
Tocl) knokte Dash zich weer terug moest een puntendeling toestaan.
naar 8-14 voordat de gasten de
wedstrijd uitmaakten.
Een 1-3 nederlaag die terecht is en
Voetbal
waar wel mee te leven valt. Dash
speelde een goede wedstrijd tegen
een sterkere tegenstander en is er S.V. RATTI
ondertussen achtergekomen dat Zaterdag 4 december 1999: CJVers
de eerste klasse een veel hoger ni- 5 - Ratti 5; Ratti BI - SHE BI; Warnsveau heeft dan de tweede klasse. veldse Boys C2 - Ratti Cl.
Toch doen de Vordenaren goed Zondag 5 december 1999: SHE l Ratti 1; Ratti 2 - Warnsveldse Boys
mee met een zesde plaats.
Aanstaande zaterdag speelt Dash 5; Dierense Boys 5 - Ratti 3; Ratti 4
een bekerwedstrijd tegen Halley - OBW10; Ratum 2 - Ratti l dames.
uit Wehl. Deze ploeg komt uit in
de promotieklasse en doet het SOCIÏ
daarin zeer goed. Een hele zware Uitslagen
loting dus, maar Dash heeft wel Sociï E - St. Joris E 9-0; Sociï Fl het voordeel dat deze wedstrijd in Wolversveen Fl 2-1; Sociï F2 - De
Vorden gespeeld wordt en rekent Hoven F 10-0; Fiat D - Sociï D 3-5.
dus op veel steun vanuit het puProgramma
bliek.
WHCZ - Sociï; Sociï 2 - AD '69 4;
Sociï 3 - AZC 4; Sociï 4 - Brummen
UITSLAGEN 27 NOVEMBER
D Dash 4 - Harfsen 2 3-0; MB Dash 5; Sociï 5-Vorden 6.
BI - Harfsen BI 3-1; D Dash 2 Longa '59 5 0-3; D Dash 3 - Harfsen
l 1-3; H Dash l -Vollverijs 2 1-3; H
Dash 3 - Harfsen 2 2-2; D Dash l Krekkers l 0-3; D Volga 3 - Dash 5 30; XC Smash '68 Cl - Dash Cl 1-3;
MA Halley A2 - Dash Al 3-1; H DVO
5 - Dash 4 3-0; H Wevoc 2 - Dash 2
3-0.
Zaterdag 4 dec.: Bekerwedstrijd in
Sporthal Vorden Dash Heren - Hal-j
ley. Uitwedstrijd: MA 2D Rem Al •»
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Dash Al Rekken.
Telefoon (0575) 551010

DRUKKERIJ

WEEVERS
Fax (0575) 551086

PROGRAMMA 4-5 DECEMBER
Go Ahead A2 - Vorden Al; Vorden
B1-WHCZB2.
Vios B l - Vorden 1; Ajax B 2 - Vorden 2; Keijenburgse Boys 2 - Vorden 3; Vorden 5 - Zutphania 3;
Sociï 5 - Vorden 6.

Expositie
Van Oud naar Nieuw
"Van oud naar nieuw", zo luidt
de titel van de expositie in Galerie Agnes Raben in Vorden. Een
expositie die begint op zondag
5 december aanstaande en die
eindigt op 16 januari 2000.
Zeven Nederlandse kunstenaars
zullen exposeren. Kunstenaars uit
verschillende diciplines met elk
zeer persoonlijk en eigenzinnig
werk. "Van oud naar nieuw" is de
rode draad in de expositie.
Van de volgende kunstenaars worden zeven of meer werken geëxposeerd: Frans Venhorst uit Varsselder_Veldhunten werd vooral bekend om zijn speelse en bewegende objecten. Hij maakt daarbij ge
bruik van zeer uiteenlopende materialen.
Jaap Blonk uit Arnhem is een
stemkunstenaar, klankdichter en
musicus. Inmiddels is hij een volbloed- stemperformer. Hij treedt in
vele landen en festivals op. Hij
schrijft klankgedichten en maakt
teksten en steeds vaker is er belangstelling voor het visuele aspect van zijn partituren en composities. "Visuele poëzie". Jaap Blonk
geeft op 9 januarie in Galerie
Agnes Raben een lezing over zijn
werk en op 16 januari een live performance. Dit is tevens de afsluiting van de expositie.
Thea Tolsma maakt onder meer
halssieraden en colliers. Deze halssieraden of draagbare objecten
zijn allemaal gemaakt van rubber.
Zij gebruikt o.a. binnenbanden
van auto's.Haar objecten zijn in
eerste instantie bedoeld als halssieraad maar kunnen ook als zelfstandig kunstobject gebruikt worden. Er is een speciale serie colliers
genaai^^Tortefrais" op de expositie te^rcn, terwijl ze op zondag
19 december een speciale collectie
zal presenteren.

Nanda Coolsma woont in Deventer. Naast tekenen, schilderen, het
maken van sieraden en objecten,
is zij de laatste tijd intensief bezig
met het ontwerpen en maken van
kleding en accessoires.
Miriam Verbeek, woonachtig in
Amsterdam maakte sieraden rondom het thema rouw en verganke
lijkheid. Zo waren er sieraden die
werkelijk bedoeld waren om te slijten en een periode in het leven
van iemand te markeren. Het afgelopen jaar heeft haar werk een
ommezwaai gemaakt. Het werk is
kleuriger en straalt opgewektheid
uit, hetgeen ook op de expositie is
te zien.
Anne- Marieke Nooij woont in Arnhem. Zij volgde een opleiding
goud-en zilversmeden. In het werk
dat van haar op deze tentoonstelling is te zien, speelt herkenbaarheid een grote rol. Voorwerpen die
wij dagelijks om ons heen zien,
vindt zij het bestuderen waard
Ingeborg Vandamme woont in
Amsterdam. Zij ziet haar werk als
sieraadvormgeefster en wil ze
onder meer het beschermen en
verbergen van het kwetsbare, het
koesteren van herinneringen laten
zien. Zij brengt dat in haar werk
tot uitdrukking door uiteenlopende materialen als metaal, papier
en natuurlijke materialen te combineren.
De expositie "Van oud naar
nieuw" wordt zondag 5 december
geopend door "Magie John". In
verband met de feestdagen zijn de
openingstijden gewijzigd. De galerie is op Eerste Kerstdag en l januari 2000 gesloten. Wel zijn er extra
openingsdagen van Tweede Kerstdag tot en met 31 december en verder normaal van donderdag tot en
met zondag . Voor tijden en nadere informatie kan men bellen
0575-551647.

Het is eerder
KERST
en NIEUWJAAR
dan u denkt!
Bestel daarom nu alvast bij ons uw

Zaalvoetbal
VELOCITAS - GROL 2-2
Velocitas heeft afgelopen vrijdagavond een puntendeling moeten
toestaan aan het laaggeklasseerde
Grol. Het wist geen moment in
haar spel te komen en voetbalde
meer tegen zichzelf dan tegen de
tegenstander.
Velocitas miste de basisspelers Je
roen Tijssen en Ronald de Beus,
die werden vervangen door Ronnie de Beus en René Neijenhuis.
Het was Velocitas die het spel
maakte en Grol rond de eigen cirkel vastzette. De keeper van Grol
stak echter in een bloedvorm en
belette Velocitas het scoren. Wat
Velocitas ook probeerde, het kon
de bal niet in het doel werken. En
zoals het dan zo vaak gaat, valt de
goal aan de andere kant. Een
goede uitval van Grol werd doeltreffend afgerond: 0-1.
Velocitas probeerde een doelpunt
te forceren, maar de doelman van
Grol stond dit in de weg. Schoten
van Ronnie de Beus en Dennis
Wentink werden afgeweerd.
De tweede helft was een afspiegeling van de eerste helft. Een aanvallend Vorden, dat door een uitval van Grol op 0-2 achterstand
kwam. De ploeg van coach Hans
ten Elshof stroopte de mouwen
nog eens extra op. Een combinatie
tussen Eric Oldenhave en Dennis

Bij ons ligt de meest
uitgebreide kerstcollectie
al voor u klaar!
Met werken van bekende
kunstenaars en prachtige
natuurfoto's.

WIJ HEBBEN OOK
KAARTEN WAARVAN
DE OPBRENGST VOOR
EEN GOED DOEL
BESTEMD IS.

U stuurt dus altijd iets bijzonders.
Bestel tijdig, dan is uw keuze het grootst.
Kom eens aan, bel, fax of e-mail voor de grote kerstkaartencollectie,
zodat u de boeken rustig kunt doorkijken en een keus kunt maken.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0576) 561010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 567378 - E mail: info6wMvvn.nl - ISDN 557370

Biei ons
in an Achterhook
Vegange wekke bu'w nog 's een keer weer oaver 'n lessel ewes. Nao
Den Haag helemaols. Foi, foi, wat een drukte was 't daor. De luu die'w
daor op woln zuukn ko'w gaars neet vinden. Op 't leste hè'w met hulpe van de pelietsie de flat evonnen wao'w wean mossen, 't Was een
heeln hoge flat, vandaor uut ko'j de zee zien, allemachtig mooi.
Maor 'k zol d'r neet wiln wonen. Buurluu hadn ze daor neet. Ze wissen ok neet wie dat waarn of wat ze deien. Ze zeien mekare ok ens gin
goeiendag. En daor mo'j dan ok wel effen an wennen. Maor zo langs
mekare hen loopn op de trappe of niks tegen mekare zeggen a'j met
de lift gaot. A'j met de ambulance nao 't ziekenhuus wod ebrach kiekt
ze nauwelijks op uut 't boek waorin ze an 't leazen bunt. En a'j gaot
scheiden van mekare, markt dat gin mense op. Nee dan is 't hier in
Vodd'n wel anders.
Hier wod iederene wel in de gaatn eholn en wod t'r oaver Jan en alle
man epraot. Dan wod t'r op maondagmaarn ezeg dat de slager uut de
Darpsstraote geet scheiden. Dinsdags heur iej dat de enige schoewinkel die'w hier nog hebt dichte geet. 's Woensdags wod t'r praotjes
rond estuurd dat de drogist van de vrouw af geet. En donderdags geet
de bloemist uut de Galleestraote een echtscheidingsprocedure beginnen. En a'j dan vraogt of 't allemaole waor is en of ze 't van de luu
zelf hebt, uut de eerste hand lao'w maor zeggen , haalt ze de scholders op en zekt "Waor rook is zal ok wel vuur wean".
Now, beste luu. lao'w ow uut 'n dreum helpen Daor is gin rook
en ok gin vuur! t Is allemaole lolderi'je van de luu. Waor de praotjes vandan komp? Meschien broodnied of mekare t lech in de
ogen neet gunnen?, t Beste is a'j zoiets heurt t de betreffende
luu op de man af te vraogen veur a'j t wieter vetelt. Dan wod t'r
gin mense beschadigd deur dat stomme gefluuster, biej ons in
d'n Achterhook.
H. Leestman

Winterwandeling
Wildenborch.
Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D

-

F L E V O L A N D

(aarvar- sta'Mfvw- totaal strerfbniikcn1 braam- vwtniiktn'
800
1000
1200
1400
1600
1800

•

±•
9

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

19
24
29
34
39
43
48
53
58
63
68
72
80
87
94
101

87
109
132
154
175
197
219
241
264
285
307
328
362
394
427
460

Op zondagmiddag 12 december
a«s. wordt in de Wildenborch, bij
Vorden, voor de negende keer de
midwinterwandeling gehouden.
Er is weer een prachtige route uitgezet door het zo m^ natuurschoon rijke gebied iiren rond de
Wildenborch. Er kan gekozen worden uit twee afstanden; ongeveer
7-, of 11 kilometer.
Onderweg worden de deelnemers
getrakteerd op erv^fcsoep en
glühwein of chocolaoRielk. Een
groep midwinterhoornblazers zal
ook dit jaar weer van de partij zijn
om het geheel muzikaal op te luisteren.
Gestart kan worden van bij de fam.
Joh. Pardijs, Wildenborchseweg 7,
te Wildenborch - Vorden. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn.

Paardensport
Bridgen
BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 24 november.
Groep A: 1. Den Elzen/Gerichhausen 61.0%; 2. mevr./de heer Scholten 59.5%; 3. Bergman/Weijers
59.0%.
Groep B: 1. v.d. Vlugt/Gille 61.3%; 2.
Beltman/de Leeuw 55.4%; 3. Bouwman/van Manen 54.2%.
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 22 november.
Groep A: 1. en 2. dames Van Burk/
Hendriks en dames Den Ambtman/Dijcker 51.7%; 3. heren Ten
Have/Dijcker 51.7%.
Groep B: 1. dames Vreeman/Beek
61.5%; 2. echtpaar Wientjes 60.4%;
3. dames Arnold Warnaar 58.3%.

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 21 november was er een
dressuur wedstrijd voor ponies in
Gorssel, hier werden de volgende
prijzen behaald. Anne-Marie Kornegoor met Lixico een derde prijs
met 163 punten. Rodie Heuvelink
met Mathew een vierde prijs met
160 punten. Ook was er een wedstrijd in Brummen hier behaalde
Elodie Stokman met Aifha een
tweede prijs met 160 punten.
Er was ook een springwedstrijd
voor ponies in Ambt-Delden, hier
behaalde Bart Hartman met OffenMinos een vierde prijs in de klasse
L en met Sissi een eerste prijs in de
klasse M. Donderdagavond was er
een springwedstrijd voor paarden
in Lochem. Hier behaalde Inge Regelink met Lea een tweede prijs in
het klassiek parcours en een vijfde
in het progressief parcours.

Kraskaartaktie van de eeuw
5 Weken geleden is Super de
Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys gestart met hun kraskaartaktie van de eeuw.
ledere week maakt men een klant
gelukkig met een heerlijke slagroomtaart, uit de al ingeleverde

envelop + slagzin. De 2 volgende
klanten kunnen bij Super de boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
een heerlijke slagroomtaart ophalen: mevr. E. Lebbink, Hoetinkhof
58 en Dhr. H. Voskamp, Hoetinkhof 33.
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15 VLEESPAKKETTEN
Naam

Adres

Plaats

H. Steenblik
Rossel
Fokkink
(oetschruiten
W. Mokkink
Hovenkamp
EJ.C. Kamerling
K. Tiemessen
J.Looman
H. ten Pas
A. van Beek
M. Lauckhart
J. Golstein
Smith
Knoppers

HetJebbink16
Koekkoekstraat -13
Zutphenseweg 103
Hekkelderdijk 1
Mosselseweg 22
Biesterveld 47
Ruurloseweg 25
Brinkerhof 40
De Hanekamp 36
Hoetinkhof 13
Het Vaarwerk 24
De Hanekmap 32
De Stroet 22
Veldslagweg 5
P. van Vollenhovenlaan 11

Vorden
Vierakker
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

30 VERRASSINGSPAKKETTEN
Naam

Adres

Plaats

R. Koster
Klijne

Zutphenseweg 87
Deldenseweg 4

Vorden
Vorden

A.J. Menkveld
J. Kieskamp
Zwerink
Y. Feenstra
D. Arkeveld
Ml. de Jonge
Helmink
A. van Burk
Gotink
J. Wesselink
M. Hagendijk
A. Woltering
B. Welleweerd
Reekers
Schouten
Bargeman
Overbeek
N. Lichtenberg
H. Schepers
P. Nijenhuis
Gosselink
Wagenvoort
W. Bielderman
J.G. Hogendoorn
Bergenhenegouwen
Besselink
B. Schuurman
B. van Doesburg

Kerkstraat 15
Eikenlaan 16
Hengeloseweg 3
De Laegte 3
Brinkerhof 87
De Doeschot 5
Hoetinkhof 40
Beatrixlaan 14
Lansinkweg 7
Hoetinkhof 99
Vogelzang 26
Burg. Galleestraat 18
Ruurloseweg 63
De Fluite 58
Zutphenseweg 81
Enkweg 1
H.K. van Gelreweg 23
Kerkweide 31
Insulindelaan 68
H.K. van Gelreweg 23
Almenseweg 52
Van Lennepweg 3
Wilhelminalaan 6
Julianalaan 28
H.K. van Gelreweg 16
De Voornekamp 1
Hoetinkhof 37
Stationsweg 29

Vorden
Kranenburg
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Kranenburg
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Olthof B.
Kramer Frederik
Van Beek H.
Snellink H.
Gerritsen HJ.
Willink J.
Besseling A.G.M.
Witmarsum E.
Bargeman G.
Bargeman M.
Kamenica Melva
Vlogman Lisette

Het Hoge 48
Het Hoge 56
Het Vaarwerk 24
Bekmansdijk 4
Hackforterweg 12
De Haar 13
Koekkoekstraat 5a
Kerklaan 11 b
Horsterkamp 25
Strodijk 3
Ruurloseweg 99
Strodijk 7

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Tweede trekking 29 november 1999
40 VERRASSINGSPAKKETEN
Naam

Adres

Hassink
Groot Jebbink G.
Waarle fam.
Leunk H.J.
Neerlaan W.J.
Ten Barge P.
Meijerink Sander
Kolfoort Mirjam
Geesink C.R.
Steghuis M.
Harmsen
Vreeman G.
Schoenmakers
Voorhorst Brinks G.
VrugginkA.
Mulder W.
Oldenkotte W.
Eefting L.
Lenselink D.
Krooshof E.
Sloetjes W.J.
Gotink D.
Vrogten A.
De Gelder A.
Kruisselbrink A.
Tolkamp W.
Tissing M.
Dijkerman G.J.

len Dalessingel 76
Lindeseweg 18a
De Eendracht 27
Het Stroo 8
Formerhoek 5
Het Leemgoor 2
Hoetinkhof 88
B.v. Hackfortweg
Burg. Vunderinkhof 10
Baaksevoetpad 7
Oude Borculoseweg 2
Zutphenseweg 10
Geesinkweg 13
De Laegte 24
Beeklaan 15
Biesterveld 80
Hoetinkhof 253
Het Menkveld 36
Hazelnoot 22
Prins Clauslaan 12
Hammarskjoldweg 27
Soldatenhuis 53
Kloosterweg 1 a
De Doesschot 24
Schoolhuisweg 4
Eikenlaan 20
De Dellc 57
De Doeschot 8

Judo
VORDENSE JUDOKA'S
SUCCESVOL
Enkele Vordense judoka's deden
afgelopen zaterdag mee aan het
Sinterklaastoernooi en behaalden
goede resultaten. De volgende judoka's vielen in de prijzen.
Goud: Ruud van Beek en Bernadet
Heyenk. Zilver: Niels de Waal.
Brons: Jelle Groen, Hidde Wopereis, Jelle Wopereis.

de schilder
geeft weer
winterkorting

Plaats
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Ruurlo
Vorden
Vorden
^k/orden
korden
Hengelo (g)
Vorden
Vorden
^Warnsveld
^^orden
^Vichmond
Vorden
Vorden
Warnsveld
Ruurlo
Vorden
Lochem
Ruurlo
Hengelo (g)
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

15 VLEESPAKKETTEN
Naam

Adres

Plaats

Tuenter R.
Lanen van
Beus de D.
StokkinkA.
Eskes
Veenendaal
Bulten Hl.
Hengeveld A.
Oldenhave H.
Snijders D.
Broekman J.
Krijt J.W.
Oldenhave fam.
Vuurst v/d A.
Scholten van Delen

B.v. Hackfortweg 28
W. Alexanderlaan 69
De Stroet 4
Julianalaan 10
Hoetinkhof 116
Brinkerhof 68
Prins Bernhardweg 19
B.v. Hackfortweg 10
Helminhstraat 29
De Decanije 20
Brinkerhof 25
t Heegken 5
Biesterveld 90
Beatrixlaan 5
Het Wiemelink 31

Vorden
Ruurlo
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Contact/es?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Tableau voor Gerrit
Arfinan
Gerrit Arfinan, manager van
het club-enduroteam van de
Vordense motorclub "De Graafschaprijders" kreeg zaterdagavond, na afloop van de kampioensrit van de KNMV, in Hellendoorn, als afscheidscadeau
van de rijders een tableau met
een pentekening van een motorrijder aangeboden.
Op het tableau de handtekeningen van de rijders. Dit als blijk van
waardering voor zijn jarenlange
inzet. Ook echtgenote Gerrie werd
in de huldiging betrokken.
De kampioensrit van de KNMV die
zoals bekend het nationale kampioenschap voor het team van "De
Graafschaprijders" opleverde, betekende voor het echtpaar Arfman
tevens het definitieve afscheid van

de Enduro-sport. Gerrit en Gerrie
Arfman hebben ruim dertig jaar
deel uitgemaakt van het begeleidingsteam van "De Graafschaprijders". (Ook in Hellendoorn wist de
ploeg zich gesteund door een 15
mannen en vrouwen tellend team
helpers).
Bovendien heeft het echtpaar Arfman gedurende 20 jaar deel uit gemaakt van het begeleidingsteam
van het Nederlands Trophy team
dat elk jaar deelnam aan de internationale Motorzesdaagse. De
hoop van Gerrit en Gerrie dat hun
"laatste optreden" gepaard zou
gaan met het nationaal kampioenschap werd de afgelopen dagen
meer dan bewaarheid want ook individueel behaalden leden van
"De Graafschaprijders" nationale
titels.

Individueel nationale titels voor Stephan
Braakhekke en Patricklsfordink
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.
De redactie
Fam. Klein Brinke, Brinkcrhof 33, tol. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Kom vonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vbllenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vbrdensebosweg

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mei. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fani. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
Tulianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulinoelaan

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Er was geen plaats meer onbezet donderdagavond in de Tuiny.aal vu^fclotel Bakker tijdens
de presentatie van het diaklankbeeld "Leven in harmonie
met de natuur".

Fam. Te Vaarwerk, De Voornekamp 59, tel. 55 ^6 18
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fa/ii. Wenneker, De Stroet 9, tel 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Bent u
verhuisd
of woont u
pas in Vorden
en wilt u
er echt
bij horen?

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveldjoostink

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39,-

Naam:
Adres'
Postcode'

Jos Korenromp uit Groenlo vertoonde ^^tterende dia's, begeleid dooiBnuziek en tekst waardoor het publiek op een boeiende
manier betrokken werd bij alles
wat leeft en groeit. De dia's, die ge
projecteerd werden op een imposant doek, lieten zien hoe mooi de
natuur dicht bij huis is: bloemen
in een voorjaarswei, de schoonheid van de vlinder, de boerenzwaluw, het boeiende leven van de
kerkuil. Kortom een ode aan die
fascinerende natuur. Maar de bezoeker werd ook gewezen op de
kwetsbaarheid van de natuur die
ons omringt. Er werd duidelijk ge
maakt dat het menselijk ingrijpen
de harmonie in de natuur kan verstoren: de oprukkende steden,
aanleg van wegen en de grootschalige landbouw hebben ernstige gevolgen gehad voor plant en
dier. Het oude traditionele boerenerf is schaars geworden. Zo zijn
door de groeiende veestapel veel
akkeronkruiden verdwenen en is
het voor veel vogels moeilijk een
geschikte nestplaats te vinden.
Maar de mens is gaan nadenken.
Steeds meer boeren dragen de natuur een warm hart toe. Regering
en natuurbeschermingsorganisaties reiken de natuur de helpende
hand. Cultuurgebieden worden
weer teruggegeven aan de natuur.
Al met al was het een voorstelling
die ontroerde door zijn schoonheid en met een duidelijke boodschap: We zullen een stapje terug
moeten doen, willen we in harmonie leven met de natuur.
Vereniging Bomenbelang deelde
bij binnenkomst aan de bezoekers
een evaluatieformulier uit. "Af en

Sinterldaastoer

Woonplaats'
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

Rini Streppel kon "De Graafschaprijders" slechts met drie man van
start gaan, hetgeen betekende dat
er niemand mocht uitvallen!
Echter op de eerste dag kreeg Peter
Lenselink mechanische problemen met als gevolg veel tijdverlies.
Dat betekende een achtste plaats,
terwijl concurrent Harfsen winnaar werd. Voor de tweede dag
bleef er nog een voordelige marge
van acht punten over. Deze tweede
dag ( zaterdag j.1.) verliep alles perfect en werd het team kampioen
van Nederland. Het team bestond
dit seizoen uit Peter Lenselink,
Stephan Braakhekke, Alfons Hoevers en Rini Streppel.
In totaal namen 28 coureurs van
"De Graafschaprijders" dit weekend deel aan de kampioensrit in
Hellendoorn. In totaal kwamen er
302 personen aan de start.Met
name op de tweede dag, veel uitvallers. De eerstvolgende KNMV
kampioensrit vindt in het jaar
2000 plaats in Vorden. Voor "De
Graafschaprijders" een gigantische klus. Intussen is men al met
de voorbereidingen gestart!

Overweldigende belangstelling
voor diaklankbeeld georganiseerd
door Vereniging Bomenbelang

Fa/ii. Klok, Horsterkamp 11, tel 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Het enduroteam van "De Graafschaprijders" uit Vorden is zaterdag in Hellendoorn tijdens
de afsluitende kampioensrit
van "De Graafschaprijders"
kampioen van Nederland geworden.
Individueel behaalde Stephan
Braakhekke in de klasse internationaal t/m 125 CC en Patrick Isfordink in de klasse internationaal
boven 175 CC eveneens de nationale titel. Verder nog een fraaie
tweede plaats voor Marcel Bulten
uit Vorden in de klasse internationaal t/m 250 CC. In deze klasse
werd Cees Siemons uit Son, eveneens rijder van "De Graafschaprijders" Nederlands kampioen.
Dit seizoen streden 14 clubteams
om het Nederlands kampioenschap. Een clubteam bestaat uit
vier rijders, waarbij de resultaten
van de drie beste rijders van ieder
team bij elkaar worden opgeteld.
In de voorcompetitie had het team
van "De Graafschaprijders" een
voorspong van 20 punten op het
team van Hamac uit Harfsen. Vanwege een blessure van teamrijder

Fam. Eggink, Brinkcrhof 70, tel. 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Clubteam "De Graafschaprijders" kampioen van
Nederland

2

De Vordense auto-en motorclub
"De Graafschaprijders" organiseerde zondag de zgn. Sinterklaastoerrit. De afstand bedroeg 125 kilometer. In totaal gingen er 141 Ne

toe moet je je laten screnen of je
goed bezig bent als vereniging",
laat Willy Kip weten, één van de
bestuursleden van de vereniging.
Een extra toevoeging aan deze
avond was het diaklankbeeld over
de gele stippen in ons dorrJ^iJit
klankbeeld werd samengesteld
door Fons Rouwhorst. Uit het evaluatieformulier bleek dat het diaklankbeeld van Fons Rouwhorst
veel indruk had gemaakt onder de
aanwezigen. Een aantal verenigingen zowel uit Vorden als daar buiten hadden interesse om dit klankbeeld ook voor hun leden te vertonen. Rouwhorst is dat eigenlijk
niet van plan, het was een visuele
actie bestemd voor deze avond.
"Dat het zo'n grote inpact zou hebben onder de aanwezigen had ik
niet verwacht. Blijkbaar is de
boodschap die ik er in had ge
maakt goed overgekomen", aldus
Rouwhorst.
Verrassend mooie dia's tonen de
bossen, lanen en monumentale
bomen waar Vorden zo rijk aan is.
Maar ze laten ook zien dat we de
laatste jaren niet zo zuinig omge
sprongen zij met onze bomen. In
opdracht van Vereniging Bomenbelang wordt er een Klankbeeld
gemaakt over de "Bomen van ons
dorp", verleden, heden en toe
komst. Het klankbeeld zal waarschijnlijk in oktober 2000 in pre
mière gaan.
In de pauze werd de muziek verzorgd door 2 dorpsgenoten, Verginia en Doedoe, bewoners van het
Asielzoekerscentrum in Kranenburg, speelden natuurmuziek uit
Kongo en Kameroen op jambees.
Het was een bijzonder optreden
voor het publiek.
Er bloeit iets moois binnen Vereniging Bomenbelang, steeds meer
mensen weten de weg te vinden
naar onze vereniging en het Ie
denaantal groeit als maar door.

derlandse deelnemers en een ze
vental Belgen van start voor een rit
door het fraaie Achterhoekse landschap. Het betekende tevens de
laatste toerrit van het jaar. In mei
2000 staat de volgende op het programma.

'n Heerlijk avondje voor
slechts tien pietermannen

ZET JE SCHOENTJE BIJ
SUPER DE BOER !!!
Ook dit jaar zal Sint Nicolaas weer jullie schoentjes
komen vullen met een verrassing! Hij heeft gevraagd
of jullie allemaal je schoentje, met een mooie tekening
of wat lekkers voor het paard, ook bij Super De Boer willen zetten.
Vanaf maandag 29 november 1999 kun je de kleurplaat
komen halen in onze winkel.
Zaterdag 4 december 1999 vanaf 12.00 uur t/m 14.00 uur
komt Sint Nicolaas en heel veel zwarte pieten jullie tekening bekijken
en wie weet

10

00

(Actie is geldig voor kinderen in de leeftijd t/m 8 jaar)

4 varkensoesters
Colmar-gehakt,
100 gr.

1

198

Varkens minutesteak 100 gr.

1
1
185

178

39 Sinterklaas paté,
100 gr.

59 Hachee,

Beertjesworst,
100 gr.

35

Zuurkoolschijf,
100 gr.

per 700 gr.

.,

Zwarte pietensalade,
mpf kip,
kin knakworst,
knalfwnrst
perzik, 100 gr.

Vlogman

Keurslager

[SUPER DE BOER

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

A L T I J D OP Z O E K NAAR HET BESTE

m m mmw

Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 5T77 13

SINTERKLAAS
Sint die weet niet wat die ziet
bij Bakkerij Joop:
Marsepein figuren
Amandelspeculaas

Amandel roomboter letters en staven
Gevuld speculaas
Suikervrij speculaas
Kruidnoten. En nog meer lekkers

f fa- korting per
Ja, daar kijkt u van op, hé? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de

f n niemand anders

• Drie prrrme geldt voor particulieren bij «ren opdracht van minimaal drie mandagen conform de voorwaarden

schildersbedrijf - verf handel

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

LET OP: ze zijn er weer
Zaterdag OLIEBOLLEN 10 voor f 8,00
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Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedr^f- glas in lood atelier
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

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

Jeugdteams W Vorden in
het nieuw

Marie Schuppers <70>:

Een leven lang toneel!

In oktober is Marie Schuppers
70 jaar geworden. Voor de meeste tijdgenoten betekent dat genieten van de gedane arbeid en
zo min mogelijk verplichtingen meer. En terecht want wanneer je anno 1999 die leeftijd
hebt bereikt, dan kan het bijna
niet missen of je hebt ook andere tijden gekend. De dertiger
jaren en niet te vergeten daarop aansluitend de Tweede Wereldoorlog.
Zo ook Marie Schuppers. Ze heeft
haar portie levenservaring al in
haar prille jeugdjaren aan den
lijve ondervonden. Marie: "Dat
kun je wel stellen. Wij woonden in
Capelle aan de Yssel, onder de
rook van Rotterdam. De oorlogsjaren, ze zijn me altijd bijgebleven.
We hebben echt honger geleden.
Ik weet nog goed dat mijn moeder
van aardappelschillen soep kookte. Nu nog gooi ik nooit etenswaren in de vuilnisbak. Ik kan het
niet over mijn hart verkrijgen", zo
zegt ze.

In februari 1945 was het niet alleen de honger die kwelde. Een
broer van Marie werd op transport
naar Duitsland gesteld. Toen de bewuste trein op gegeven moment
langzaam begon te rijden sprong
broer Piet uit de trein en stom toe
vallig was dat in Vorden. Dat wist
hij op dat moment niet. maar dat
hoorde hij toen hij (ook weer stom
toevallig) aanklopte bij slager Krijt
aan de Almenseweg.

Een viertal bedrijven uit Vorden, ondersteunen door middel
van nieuwe kleding het sportieve succes van de voetballende
jeugd van Voetbalvereniging
Vorden.

ook in haar klasse Herfstkampioen
is geworden in dezelfde modieuze
kleding gestoken. Het klussenbe
drijf van Theo Schotsman heeft
het D2 team verzorgt en tot slot
heeft Autorijschool Horstman de
F4 in een nieuw tenue gestoken.

Het zijn Autobedrijf Robert Nijenhuis die het Fl team, welke Herfstkampioen is geworden van nieuwe
kleding heeft voorzien. Fashion
Corner heeft het F3 team, welke

Dat de Voetbalvereniging Vorden
en de jongens en meisjes hier erg
mee in hun nopjes zijn spreekt
voor zich, getuige de foto's en de
bossen bloemen.

Via, via kwam broer Piet uiteinde
lijk weer in Capelle terug met de
woorden " Als jullie nog te eten
willen hebben, dan moet je naar
de Achterhoek gaan". De familie
Roozendaal ( meisjesnaam van
Marie Schuppers) ging dus lopend
richting Achterhoek. Marie: "We
hadden geluk, we waren juist in
Zutphen de brug over, toen deze
werd afgesloten. De eerste week
kregen we met ons achten onderdak in Zutphen. Daar zeiden ze,
loop maar door naar Vorden daar
is in elk geval eten. En zo zijn we in
Vorden terecht gekomen en gebleven", zo zegt Marie.
WARME BAKKER
Ze was toen 15 jaar. Gedurende anderhalfjaar woonde de familie in
een kippeschuur bij Tjoonk van
het "Bosmanshuus", waar pa
Roozendaal werk had gevonden.

Marie zelf vond werk bij meester
Vedders, waarna ze uiteindelijk bij
bakker Schuppers ging werken. En
daar vond zij "de warme bakker"
van haar leven te weten Jo Schuppers. Een man wiens vrije tijd ge
heel in het teken stond van muziek maken. Wat te denken van "
65 jaar muzikant bij Concordia"!!
Marie zelf begon op 16 jarige leeftijd met toneelspelen. Daarover
straks meer.
Marie en^^cregen vier kinderen.
Drie doc^Prs Piëta, Marijke en
Warna en een zoon Benno. Samen
"goed voor" negen kleinkinderen.
Vrijwel alle kinderen fervente muziekliefhbbers dus in het spoor
van pa Sduippers. Dochter Piëta
ook in d^Betsporen van moeder.
Zij was een kwart eeuw bij het toneel.

"Weet je wat zo leuk was, toen
mijn man Jo 80 jaar werd, kreeg
hij een serenade van z'n drie dochters en zes kleindochters". De ogen
van Marie worden vochtig wanneer ze hieraan terug denkt. In
datzelfde jaar ( 18 juli 1997) overleed Jo Schuppers. Wie mocht denken dat Marie daarna bij de pakken ging neerzitten, heeft het mis.
Haar liefde voor het toneel sleepte
haar door soms (toch wel) moelijke periodes heen.
JUFFROUW VAN KANTOOR
We zeiden het daarnet, Marie
Schuppers zette haar eerste schre
den op het toneel toen zij 16 was.
"Je had toen in Vorden de toneelvereniging D.E.V. (Door Eendracht
Vriendschap). Deze vereniging was
ontstaan uit de buurtvereniging
van het Hoge. Johan Harmsen was
de regisseur. Toendertijd was het
de gewoonte dat tijdens de uitvoe
ringen van de muziekvereniging
"Concordia" na de pauze een toneelstuk werd opgevoerd. Ik weet
het nog goed, de eerste rol die ik
speelde was een vrouw van 65 jaar
in het toneelstuk "Madam de Boe
rin". Iedereen vond het prachtig",
aldus Marie.

D.E.V. werd eind vijftiger jaren opgedoekt en stapte Marie Schuppers (zij had er dus vijftien jaar ge
speeld) zo rond 1960 over naar
"Vordens Toneel" met als regisseur
Wim Martinus. Daar heeft zij tot
circa 1988 tal van rollen gespeeld.
Ze was bijna 60 jaar toen zij stopte
met actief spelen. "Ik was bang dat
ik de tekst niet meer kon onthou-

den en dacht ik bij mij zelf, dat
mag mij niet overkomen. Vandaar." Daarna volgde er een periode als souffleur. Toen er op gege
ven moment tal van nieuwe leden
bij kwamen, vond Marie het niét
meer leuk en hield zij het voor ge
zien.

Echter de "toneelrust" duurde
slechts een paar jaar. In het buurtschap Veldwijk (gemeente Vorden)
raakte de regisseuse in verwachting en werd Marie Schuppers ge
vraagd die taak over te nemen.
"Stond ik toch even van te kijken.
Ik heb nooit cursussen gehad. Ik
zei tegen mezelf laat ik het toch
maar proberen, daarbij denkende
aan Henk Holsbeke onder wiens
regie ik een flink aantal jaren ge
speeld heb. Ik heb veel van hem ge
leerd want de eerste uitvoering
was een succes", zo vertelt ze.
BELEVENIS
Nu nog is zij als regisseur bij de toneelvereniging in de Veldwijk be
trokken. Van het een kwam het
ander. Ook de toneelvereniging in
het buurtschap Linde klopte bij
haar aan, evenals "Krato" uit de
Kranenburg. Afgelopen zaterdag
had Marie de regie tijdens het blijspel "Waar ligt Hengelo", dat
"Krato" in het Pannekoekenhuis in
de Kranenburg opvoerde.

"Regie voeren bij drie toneelverenigingen, haal je de boel dan niet
door elkaar", zo vroegen wij Marie.
"Nee hoor. Als ik het script van een
toneelstuk lees, dan zie ik alles
voor mij. Ik "beleer het stuk dan
al. Aan mij dan de taak de spelers
uit te leggen wat hun rol inhoudt.
Geleidelijk aan zie je dan, dat wat
ik bedoel, zij het ook oppikken.
Het zou echter zo moeten zijn dat
iedereen zes weken voor de uitvoe
ring de rol kent. Dan moet je er
klaar voor zijn. Helaas gebeurt dat
bijna nooit", zo zegt Marie Schuppers. Het regisseren van blijspelen
vindt ze leuk, een ernstig stuk
heeft haar voorkeur. "Je kunt dan
de karakters beter uit laten
komen", zo zegt de vitale 70 jarige.
En vitaal is zij. Een paar keer in de
week s'morgens om zes uur uit de
veren om in Doetinchem te gaan
zwemmen. Een middagje bingo
spelen. Werkzaamheden op de
Wehme verrichten. Welfare activiteiten. Het maken van kleding
voor haar zelf, de kinderen of de
kleinkinderen. Hoe zo vervelen??

KLICKSYSTEEM

Naproz Thermo!
sokken

LAMINAAT
OF HOUT
1

NOOIT MEER

per m al gelegd voor

KOUDE VOETEN

95

MET DE

NAPROZ

THERMO SOKKEN
Verkrijgbaar in de kleuren zwart,
donkerblauw en donkergrijs
in de maten 35 t/m 49

Badhuis

Lochem
parket en tapijt
(0573) 258952

badkamers & tegels

per paar 8,95

Verkrijgbaar bij:

volop in aktie

Dambroek 20
7223 DV Baak
tel. 0575-441017
fax 0575-441034

Arbeidsongeschikt?
BARENDSEN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

Chronisch
ziek?

BAD & BODY DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur
vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

Gehandicapt?
RUURLO

24 dec.
(aanvang tussen 18.30 - 19.00 uur)
4-gangen keuzediner a ƒ 72,50

1e <£ 2e kviótdaq (vauicA

"Avenarius "kerst traiteur biedt u de
mogelijkheid thuis een schitterend
kerstdiner te serveren. U kunt dit menu
bestellen voor 24, 25 en 26 december.

(van 11:(QO tot 14:00 uur)

Traiteurmenu a f 37,50

Kerst-brunchbufïet a f 42.50

Wildpaté met cranberrysaus

1e fjewt middag

WüdftouUlon met bospaddestoelen

(aankomst tussen 15:00 - 15:3Qf uur)

Hazenpeper met stoofpeertjes
truffelpuree en spruitjes

4-gangen keuzediner a ƒ 72,50

:

1e kexót din&t, dansant
(aankomst tussen 19:30 - 20:00 uur)
6-gangen keuzediner a ƒ 105,=

ataccvde
A la carte fineren vanaf 15:00 uur
^A^g
*^P*

,:V o f v

Groot nieuws: ANIB, AVO en GON
hebben hun krachten gebundeld.
Zij vormen nu ANGO: de Algemene
Nederlandse Gehandicapten
Organisatie. U kunt rekenen op
deskundig advies van consulenten
en adviseurs in ruim 80 landelijke
afdelingen

Ja, wij spelen voor
sinterklaas
Varken

Karbonade (gemengd)

per kg

Ham- varkenslappen

7,75

Gehakt h.o.h.

6,25

Kent u al uw rechten op o.a. sociaal
zekerheidsrecht, thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen,
vervoer, toegankelijkheid, belastingteruggave? Die almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het
beste SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

Verse worst fijn/grof

6,50

Speklappen

6,75

Dikke vleesribben

6,25

Rund

Sucadelappen

per kg

Riblappen

"10,75

Braadvlees

12,00

Baklapjes

15,50

!

Gegrilde^Éimfilet met witte
wijnsaiS^ruffelpuree en
geglaceerde worteltjes

Bij ANGO
je voor

Luchtige bavarois van hazelnoot
met karamelsaus

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

12,25

Soepbot met vlees

3,25

In porties van 5 kg of veelvoud.
Bij 5O leg gratis bezorgd.

BULTEN

Te bestellerfli 23 december 1999

Voor reserveringen of informatie
Tel.(0573)451122
Internet: www.avenarius.nl

5,25

VEE-

V L E E S - EN

Hengelo Gld.
Postbus 850
3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

V A R KE N S H A N D E L

Telefoon (0575) 46 75 69
Telefoon (0573) 46 12 55

Aanbieding geldig t/m 10 december a.s.

6 van de 10
mensen met
diabetes
overlijden aan
hart- en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen
en minder goed werkende
nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet
een oplossing brengen voor
diabetes en bijkomende
complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in
de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort.
GEEF VOOR
DIABETES
GIRO 5766

ff erenafdeling

Damesafdeling

gratis overhemd
en stropdas
bij aankoop van een
kölbért of kostuum

blazers
diverse modellen
nu 50% KORTING

ruurlo
Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

AAN BIEDINGEN
Fleece Zweetdeken
in groen en blauw
Maten 165 t/m 205
Normaal
f75,Nuvoor
f35,-

Bruinieren Jodphur
met rubberen zool
Maten 36 t/m 45
Normaal
f95,Nuvoor f49,95

Kinderrijbroek
in zwart en blauw
Maten 1 28 t/m 1 76
Normaal
f59,95
Nu voor f39,95

Herensokken
met motief
in bordeaux en zwart
Maten 4 (-42 / 43-44 / 45-46
Normaal
f 14,9 5
Nu voor
f6,95

RVSBeugels
Origineel van Sprenger
1 2 cm met beugelblokjes
Normaal
f45,Nuvoor
f 35,-

Rijlaars Swing
gevoerd
Junior

f65.-

Vol wassen
f69,95
Volwassen lang f 7 5,Volwassen wijd.
extra wijd en
extra extra wijd f 7 9,9 5
Nu bij aankoop van
Swing rijlaarzen een
laarzentas cadeau!

rullerspoït
Sueiers
Bedankt voor uw aanwezisheid tijdens de
openin3 van onze ruitersportwinkel op
29 september j.l,
Openingstijden: Dinsdag t/m Donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur,
Zaterdag Van 9,00 tOt l 5.00 UUr, maandag gesloten.
Ruiterspc jueters, Spalstraat 23, 7255 AA HengeloGId. Tel. v >75)4637 56 Fax (0575)464058

Achter het nieuws
35 miljoen vluchtelingen
Vergeet ze niet VTlFO J J J

Sinterklaasideeën bij

frte-wheel
Schaatshandschoenen

24,95
Fleece mutsen
diverse kleuren, van 12,50 voor
10,°°
Handschoenen
warm gevoerd, van 17,50 voor
15,"
Klapschaatsbeschermers
van 21,95 voor
19,95
Schaatsenslijpset met steen
van 195,- voor
165,°°
Verhuurbon klapschaatsen
voor
17,50
van 29,95 voor

ook uw adres
voor verhuur en
verkoop alle
merken
klapschaatsen
en gebruikte
schaatsen
(40 p aar)

Rondetellers, knie- en
scheenbeschermers

frct-whftl

Sport en Recreatie

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 42 28 • Fax 55 42 53
internet: www.free-wheel.com

VREEMAN
HARFSEM

BronkhorstHigh-Tech B.V.
Bronkhorst High-Tech B.V. is een modern, dynamisch bedrijf met 110
medewerkers dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van
meet- en regelapparatuur op het gebied van gas- en vloeistofstromen.
Voor de afdeling Administratie zijn wij op zoek naar een:

Dames en heren opgelet!
Voor de koude winterdagen:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (MA/)

heerlijk warm ondergoed

Functie inhoud:
Verwerken van de inkoopadministratie.
Verwerken van de onkostendeclaraties.
Verwerken van de bankmutaties.
Verwerken van de crediteringen.
Klaarzetten van de betalingen.
Bewerken van het grootboek.

Voor de dames:

Thermolana onderblouses
lange en korte mouw
Voor de heren:

borstrokken en
lange onderbroeken
(Thermolana)

Profiel:
• U heeft een afgeronde opleiding MEAO-Bedrijfsadministratie.
• U heeft affiniteit met het werken met een P.C.
• U heeft affiniteit met het werken met Word en Excel.

VREEMAN
Lochemseweg 120, Harfsen
Telefoon (0573) 431202

c

Wij bieden:
• Een fulltime baan en een prettige werksfeer.
• Een verantwoordelijke, zelfstandige functie waarbij werken in teamverband
belangrijk is.

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet
bezoeken: www.bronkhorst.com
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

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

Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. A.C. de Groot (Adj. directeur)
Nijverheidsstraat 1A
7261 AK Ruurlo

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING

»£"^'»;s;";2;":i«:i"^«;£";£«;£«»;£«»;£«;£«»;£«»;£«»:£«»;^

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

TROUWRINGEN
Uitgebreide kollektie.
Nu op alle modellen

BRILMONTUREN

10%
korting

Ruime keus
dames- en herenmodellen

ZONNEBRILLEN

SEIKO HORLOGE

dames- en herenmodellen.
Nu tijdens on/c
verbouwingsopruiming

Dames- en h eren model
Leder band
Van 439,- nu voor

SEIKO

199r

SEIKO DIGITAAL

25%
korting

Met alarm en chronograaf
Van 245,-nu voor

125,-

SEIKO BICOLOR

Herenhorloge, waterdicht
Van 695,-nu voor

350,-

20% tot
60% korting
FRIESE STAARTKLOK

Van 1.895,- nu voor

895,-

^-PULSAR

COMTOISE KLOK

Van 1.075,- nu voor

Een greep uit ons assortiment
Pulsar Dames- en heren horloges:

599 r

PULSAR DOUBLÉ

HANGKLOK

Van 795,- nu voor

Leren band
met datum, nu

395,-

STAANDE KLOK

massief eiken
Van 2.390,- nu voor

PULSAR STAAL

1.290,-

Van 149,- voor

GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN

ESPRIT HORLOGES

scherp geprijsd

Nieuwe kollektie.
Nu op alle modellen

zie onze etalage

10% korting

CAMEL HORLOGES
nu met

hoge kortingen

JUWELIER-OPTICIEN
Spuistraat 15 Hengelo Gld (0575) 46 13 74

VLEESBOERDERIJ

'SCHONEVELD'
Mts. HAKKEN-PASMAN
1e kwaliteit rundvlees rechtstreeks van eigen boerderij
Barchemseweg 77, 7261 MT Ruurlo • Telefoon (0573) 45 13 46

AANBIEDINGEN

Runderrollade
per kilo 16,Entrecote
per kilo 22,Bestellingen voor Kerst, opgeven voor 14 december

Wij zijn open: elke vrijdag van 09.00 -11.30 uur en van 13.30 -16.30 uur en
elke zaterdagochtend van 9.00 -11.30 uur

De K\ieuwe collectie wervskaarrerv voor
kerstdagen e.y\ jaarwisseling ligt bij ons
alweer ter irvzage voor w!

"Schaatsen
op natuurijs"

ELIESEN

Zeer ruime keus \Y\ originele kaarten,,
van sober tot zeer uitbundig/
voor bedrijven en particulieren.
Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten/ geKeel naar uw eigen wensen.
Bestel uw kaarten tijdig bij:

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Sfeervol kerstgala
op paleis Huis De Voorst
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar
weer een sfeervol kerstgala georganiseerd door de Stichting Vrienden van Huis De Voorst. Degenen
die de laatste kerst van deze eeuw
willen inluiden in het prachtige
zeventiende eeuwse landpaleis in
Eefde kunnen thans reserveren
voor een smaakvol buffet-dansant
onder begeleiding van de bekende

band Take Four.
Het jaarlijkse kerstgala
plaats op zondagavond 19 d
br aanstaande. Huis De Voorst is
uiteraard geheel in kerstsfeer gehuld. Men kan telefonisch reserveren (05750 545454 of per email:
huisdevoorst@universal.nl.
ininformatie over de stichting
ternet: www.huisdevoorst.nl

Dinsdag 30 november a.s. wordt er
een informatie-avond georganiseerd over schaatsen op natuurijs
in de conferentieruimte van "de
Scheg" in Deventer. Eén van de
sprekers is de bekende marathonschaatser Jan-Maarten Heideman.
Er zal o.a. aandacht worden besteed aan het materiaal, de kle
ding, de voeding etc. die het beste
gebruikt kan worden bij het rijden
van tochten op natuurijs. Naast
deze praktische informatie zal
Stans van der Poel, inspanningsfysiologe en lid van het begeleidingsteam van de Spaarselectploeg een inleiding verzorgen over
conditie. Tevens zal er een test
worden afgenomen van marathonschaatser Arjan Mombarg,
met behulp van speciale apparatuur, die o.a. adem-frequentie
meet. Het tweede deel van de
avond zullen er dia's worden vertoond van schaatstochten op natuurijs in het Zweedse merengebied rond Karlstad. De avond
wordt afgesloten met een pannel
van deskundigen aan wie de bezoekers allerlei vragen kunnen
stellen over het schaatsen op natuurijs. De avond wordt georganiseerd door Sportorganisatieburo
Free-wheel uit Vorden. Voor de
avond zijn max. 60 plaatsen beschikbaar. Reserveren wordt aangeraden. Voor meer informatie,
Free-wheel: 0575-554228.

Makelaarskantoor in pralctijk
Taxaties - door Martij n Nieuwenhuis & Benno Klein Goldewijk.
Iedereen heeft weieens gehoord
van het begrip taxatie of heeft er
zelf mee te maken gehad, bijvoorbeeld in verband met het aangaan
van een hypothecaire geldlening.
In deze nieuwe informatieve drie
wekelijks rubriek over de makelaardij in onroerende zaken zullen
wij als eerste een nadere toelichting geven op hetgeen taxeren nu
eigenlijk inhoudt.
In Nederland worden de begrippen taxatie en schatting nogal
eens door elkaar gebruikt. Dit ge
beurt echter geheel ten onrechte,
omdat er een groot verschil be
staat tussen deze twee termen. De
methodieken zijn geheel anders.
Bij een schatting wordt een waardeoordeel gegeven op basis van
persoonlijke indrukken in combinatie met een eigen mening. Op
die manier wordt de waarde niet
bepaalt door de markt, maar door
de schatter zelf.
Bij een taxatie is er sprake van een
analyse. In dat geval wordt er een
waardeoordeel gevormd op basis
van gedegen achtergrondinformatie. Op die manier kan er een juiste beoordeling van bijvoorbeeld
een woning binnen de vastgoedmarkt plaatsvinden. Een taxateur
zoekt dus naar de waarde die door
deze markt zelf bepaald wordt.
Voorstaande blijkt ook uit het Latijnse woord Taxare waarvan het
begrip taxatie is afgeleid. Taxatum

biedt man of vrouw
met monteurservaring
een prima baan!
Heeft u werkervaring in de elektrotechniek? Vindt u het leuk om
met mensen om te gaan? Dan treft u het. Eliesen zoekt een
enthousiaste medewerker voor de reparatie en aansluiten van
wasautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, schotelantennes etc.
Onze voorkeur gaat uit naar een persoon die initiatief toont en er
genoegen in schept klanten optimaal te bedienen. Uiteraard is
het mogelijk intern en extern opleidingen te volgen.

Wij vragen
• monteurservaring
• inzet en motivatie
• affiniteit met huishoudelijke apparaten
• een uitgesproken klantvriendelijke instelling
• de bereidheid van hét volgen van opleidingen
• kunnen werken in teamverband
Eliesen biedt u een zelfstandige en afwisselende baan in een"
informele sfeer. Heeft u interesse, stuur dan uw sollicitatiebericht
binnen 14 dagen aan

Electroworld Elïesen
t.a.v. Jakie Eliesen
Zutphen-Emmerikseweg 46, 7223 DG Baak

Tevens zijn wij op zoek naar een jonge medewerker
voor de zaterdag voor allerlei verschillende werkzaamheden.

ZOEKT EEN
HANDIGE
TIMMERMAN/V

laar is hij die, als zodanig beldigd
door de arrondissementsrechtbank, hetzij zijn bedrijf maakt van
het verlenen van bemiddeling bij
het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen
Voor de mooiste werken van de beste architecten.
tot wie hij niet in vaste betrekking
Je hebt de slag al enige jaren te pakken. Je bent een echte
staat, hetzij beherend vennoot van
teamworker. Enthousiast, flexibel en collegiaal. Je leeftijd?
een vennootschap of bestuurder
Ongeveer 30 jaar. Stuur je sollicitatiebrief binnen 14 dagen naar
van een rechtspersoon is, die haar
Bouwbedrijf Hamer, t.a.v. Dhr. E.J. Hamer, Barchemseweg 14a,
bedrijf maakt van het verrichten
7261 DC Ruurlo. Of bel: (0573) 45 13 63.
van deze handelingen (...)". Uit
deze omschrijving blijkt de wette
Hamer. Meer hebt u om te bouwen niet nodig.
lijk gewaarborgde onafhankelijke
positie van een makelaar.
Het tweede gedeelte van artikel 62
W.v.K. zegt dat het makelaarsbe
drijf mede kan omvatten: het be
monsteren en waarderen van goe
deren en het uitbrengen van deskundigenberichten. In het geval
van een makelaar o.g. betekent dit
Een jaar geleden begon Margret van de tien kunstenaars een of enin de praktijk het verrichten van
Teunissen in Vorden met kunstga- kele werken geëxposeerd. Ontaxaties.
lerie 'Het Gele Stoeltje'. In eerste danks de verschillende werken
Met ingang van het nieuwe jaar
instantie wilde ze in haar galerie van alle tien kunstenaars, is Marzal de beldiging van makelaars
werk van de betere amateurkun- gret Teunissen er nu ook weer in
waarschijnlijk tot het verleden
stenaar exposeren. Al spoedig ech- geslaagd om een harmonisch ge
gaan behoren. De waarborg die arter hadden ook de beroepskunste heel samen te stellen waarin het
tikel 62 W.v.K. nu nog biedt ten
naars de weg naar deze galerie ge werk van iedere kunstenaar goed
aanzien van de onafhankelijkheid
Momenteel mogen taxaties alleen
vonden. De specifieke sfeer, uit- tot zijn recht komt.
worden verricht door beëdigde en objectiviteit komt daarmee ook
Daarom is galerie 'Het Gele Stoelstraling en ligging van de galerie
taxateurs of door makelaars o.g. te vervallen. Wat de gevolgen hiertje' een aanwinst op cultureel ge
bieden de galeriebezoekers en de
Deze laatste groep is door de beldi- van zijn voor het verrichten van
exposerende kunstenaars een bied. Niet alleen in Vorden maar
ging door de arrondissements- taxaties is onduidelijk. Het gevaar
ook daarbuiten. Deze expositie is
prachtige plek om werken te zien
rechtbank als makelaar o.g. even- bestaat dat er dan flink op los ge
zeker een aanrader.
en te laten zien.
eens beldigd taxateur. Artikel 62 schat gaat wordenGalerie 'Het Gele Stoeltje' is te vinIn het afgelopen jaar hebben tien
Beide auteurs zijn werkzaam bij:
van het Wetboek van Koophandel
beeldende kunstenaars met uit- den aan de Burg. Galleestraat 36 in
(W.v.K.) geeft in het eerste gedeelte
eenlopend werk, maar van hoge Vorden en is geopend van dondereen definitie van makelaar. Het be De Bos Makelaardij o.g. b.v. te kwaliteit, in 'Het Gele Stoeltje' ge dag tot en met zaterdag in de midlangrijkste gedeelte van de om- Zutphen (zie advertentie in dit
exposeerd. In de jubileumexposi- daguren en op afspraak. Telefoon
schrijving luidt als volgt: "Make blad).
tie die nu is ingericht zijn van elk (0575) 552262.

betekent: krachtig aanraken, doortasten. Taxo is: door betasten de
waarde bepalen. Nu is het taxeren
van bijvoorbeeld een woning uiteraard niet een zaak van het letterlijk betasten van de woning. De
oorspronkelijke betekenis van het
Latijnse woord duidt er echter wel
op dat een taxatie een soort diagnose is.
In het verleden, toen er sprake was
van een slechter inzicht in de vastgoedmarkt door de beperkte mate
waarin men zich kon verplaatsen
(denk bijvoorbeeld aan minder autogebruik, geen computerverbindingen en dergelijke), leek een
taxatie van onroerende zaken
meer op een schatting dan tegenwoordig het geval is. Nu is er sprake van meer openheid en is er dus
een beter inzicht op de ontwikke
lingen van de vastgoedmarkt is.
Daardoor is er meer goede informatie ter beschikking van de makelaars en taxateurs gekomen. Dit
heeft de objectiviteit van een
waardebepaling aanzienlijk verhoogd.

Galerie 'Het Gele Stoeltje'
bestaat één jaar

ZOEKT EEN
STEENGOEIE
METSELAAR
Voor de mooiste werken van de beste architecten.
Behalve huizen heb je al aardig wat ervaring opgebouwd. Je bent
een echte teamworker. Enthousiast, flexibel en collegiaal.
Je leeftijd? Ongeveer 30 jaar. Stuur je sollicitatiebrief binnen
14 dagen naar Bouwbedrijf Hamer, t.a.v. Dhr. E.J. Hamer.
Barchemseweg 14a, 7261 DC Ruurlo.
Of bel: (0573) 45 13 63.

Hamer. Meer hebt u om te bouwen niet nodig.

Pannekoekboerderij

"de Heikamp"

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

Reserveer nu voor 2e Kerstdag
Oer-Hollands 4-gangen
Kerstmenu f 35,00
Het hele jaar geopend, maandag rustdag.
Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Eik, beuk, kers en merbau
»_• r % j
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n^r • *f

v*-1 t

• • iv* • BI#MM

Bespaar «. 30%

parket

Hengeloseweg 2,7261 LV Ruurlo, tel. (0573) 452090

op
a

TonnyJuffiërfs
r

ü

AUTOSCHADE
TELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

(met zeer kleine
gebreken)

Legkosten

Standaard ondervloer +
afwerklijstjes 8,85 p. m2.

vakkundig gelegd door
Lochem Parket & Tapijt

Bel vrijblijvend na 18.

8•

uur:

P

^

0573 453501

Deze vloeren moet it zien f

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
sluit deze eeuw feestelijk af;

De hele maand december dubbele
stempels voor op uw stempelkaart
Ja ja ... 5 december!
de Sint met zijn Pieterbazen zijn de
hele dag bij ons op bezoek
(van 12.00 tot 20.00 uur)
Beide Kerstdagen geopend
(a la pannenkoek) dus reserveren gewenst

Bent u de juiste persoon
die we zoeken?

BOUWCENTER HCI-UBI BV IS EEN

Nieuwjaarsdag gesloten

DYNAMISCHE HANDELSONDER-

Wij, Bert Patricia, Patrick, Wilma, Ingrid, Manoëlle,
Lindy, Kristle, Ruth en Judith wensen u allen alvast
een gezond en smakelijk

NEMING DIE ZICH HOOFDZAKELIJK

VAN PRODUCTEN AAN DE BOUWSECTOR. DE VOORNAAMSTE

Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
gelegen aan N 316 Zutphen-Doetinchem

Gesloten van 03-01 tot en met 20-01-2000

TEGELS, SANITAIR, SIERBESTRATING,
GEREEDSCHAPPEN EN IJZERWAREN.
ONZE KLANTENKRING OMVAT DE

Telefoniste / receptioniste v/m

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'

PRODUCTGROEPEN ZIJN:
BOUWMATERIALEN, KEUKENS.

Voor onze hoofdvestiging in Hengelo Gld is een vacature ontstaan
voor de volgende full-time functie:

'2000'

BEZIG HOUDT MET TOELEVERING

AANNEMERS, ARCHITECTEN, OVERHEDEN EN PARTICU! IEREN.

Functie-eisen:
- representatieve uitstraling,
- accuraat en stressbestendig,
- goede contactuele eigenschappen,
- beheersing van Word en Excel,
- kennis van de Duitse en Engelse taal is een pre,
- opleiding MBO-niveau,
- goed in teamverband kunnen werken,
- flexibele en klantgerichte instelling.

Voor al uw

Sint Nicolaas
cadeaus
ga je naar

De nieuwe medewerk(st)er bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie passend
salaris. Heeft u interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 1 week na
het verschijnen van deze advertentie naar:
BouwCenter HCI-UBI, t.a.v. afdeling Personeelszaken, postbus 27 - 7255 ZG Hengelo Gld.
Wilt u eerst nog meer informatie? Neemt u dan telefonisch contact op met mevr. H. van Gurp - Niesink,
tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 0575 468181. Na 18.00 uur: 0575 462807.

Vorden
Ruurloseweg 65 A, 7251 L B Vorden
Telefoon 0575 - 55 36 71

SBouwCenterSHCI-UBI

Boordevol buitengewone tuinideeën!

DONZEN DEKBEDDEN
Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 729,=

nu 279,:
nu 439,:
nu 519,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 799,=

nu 319,:
nu 589,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt. 5 jaar
garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 599,=
van 899,=
van 999,=

nu 329,=
nu 529,:
nu 589,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 679,=
van 1079,=

nu 379,:
nu 649,:

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met een 100% katoenen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 279,=
van 429,=
van 479,=

nu 179,=
nu 279,=
nu 319,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 299,=
van 549,=

nu 199,=
nu 379,=

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 119,=
van 189,=
van 229,=

nu 89,=
nu 129,=
nu 159,=

IpersoonsXL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 139,=
van 259,=

nu 99,=
nu 179,=

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

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 299,=
van 449,=
van 529,=

nu 199,=
nu 339,=
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

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 699,=

nu 279,:
nu 439,:
nu 499,:

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 219,=
van 309,=
van 349,=

nu 139,=
nu 209,=
nu 239,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 349,=
van 549,=
van 599,=

nu 249,:
nu 399,:
nu 439,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 569,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 239,=
van 369,=

nu 159,=
nu 269,=

1 -persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 379,=
van 649,=

nu 279,:
nu 479,:

Actie geldig tot
5 december '99,
en zolang de
voorraad strekt
*0fde helft van de waarde in contanten.

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

