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Overname advertenties berichten verboden

Weer een voedsel-aktie
in Vorden!
VAN 3 T/M 8 JANUARI 2000
De werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa heeft het initiatief genomen om een Voedsel-Actie te organiseren voor de minderbedeelden uit Sighet in Roemenië. Deze actie worden ondersteund door de
kerken uit Vorden.
HELP DE MENSEN IN ROEMENIË!
Inhoud van een voedselpakket bestaat uit o.a.
l kg bloem
l kg suiker
1 zak rijst a 500 gram
l zak macaroni a 500 gram
4 zakjes droge soep
l doosje bouillon blokjes
2 blikken groente
l pot oploskoffie
(geen glazen potten)
l pakje thee
l pak melkpoeder
l blik vlees / vis
l fles zonnebloem olie
Het transport van deze pakketten wordt verzorgd door de Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa van de gezamenlijke Kerken.
Dit transport kost natuurlijk geld. Zo'n fl. 10,- voor elk voedselpakket. Het rek.nr. van de werkgroep is: Rabobank 36.64.34.977.
U kunt de pakketten inleveren tijdens de actieweek van 3 t/m 8 januari 2000 in de "Voorde", Kerkstraat 15 bij de Dorpskerk.
Heeft u vragen? Bel met: Arend Jan Menkveld, tel. 551712
U mag ook een gedeelte van het pakket voor uw
Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa
Hetjebbink43, 7251 BJ Vorden

Nieuwe VW gids
De gidsen Gastvrij Actief en
Gastvrij Verblijf van VW Vakanties hebben een naamsverandering ondergaan. Ze liggen klaar
bij alle VW vestigingen onder
de nieuwe namen 'Fiets- & Wandelvakanties' en 'Hotel- & Bungalowvakanties'. Om het de vakantieganger gemakkelijker te
maken zijn de gidsen opnieuw
ingedeeld en daardoor overzichtelijker. Dit maakt het zoeken en boeken een stuk eenvoudiger en sneller.
Met de gids 'Fiets- & Wandelvakanties' kunnen allerlei sportieve arrangementen en accommodaties
geboekt worden. Dit actieve deel
bestaat echter niet alleen maar uit
De rotatiedrukker bij wie wij
de krant uitbesteden heeft
technische problemen met
zijn drukpers. Daarom hebben
wij dit keer de krant zelf gedrukt, vandaar de losse katernen. Heeft u de krant hierdoor
te laat gekregen, dan onze excuses hiervoor.
Directie en medewerkers van
Drukkerij Weevers wensen u
prettige jaarwisseling en een
voorspoedig nieuwjaar.

Bevolking Vierakker-Wichmond doet beroepmp gemeenteraad:

Ruim 250 handtekeningen voor
handhaving van bieb
Hetty Fransen overhandigde
wethouder H. Boogaard vorige
week dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering ruim 250
handtekeningen van inwoners
van Vierakker en Wichmond
die vinden dat de uitleenpost
van de bibliotheek in het Ludgerusgebouw open moeten blijven. Als gevolg van bezuinigingen van de gemeente in het
Weizij nsplan heeft het bestuur
van de bibliotheek in Vorden
besloten de uitleenpost in het
Ludgerusgebouw in Vierakker
te sluiten en per l juli te vervangen door een bibliobus.
Hetty Franssen is één van twee
honderd leden van de uitleenpost
in Vierakker. Voorafgaand aan de
overhandiging van de handtekeningen, richtte Jan Borgman eveneens lezer en lid van de uitleenpost - het woord tot de gemeenteraad. "In Wichmond en
Vierakker winden wij ons niet zo
snel op", zei Jan Borgman. "Maaier zijn grenzen. Ik weet dat wij formeel bij het bestuur van de bibliotheek in Vorden moeten zijn. Maar
wie betaalt, die bepaalt".
Vervolgens ging Jan Borgman terug in de geschiedenis. "De biliotheek in Vierakker-Wichmond bestaat al ruim veertig jaar en is één
van de goedkoopste voorzieningen
in Nederland als het gaat om het
uitlenen van boeken. Want in Vierakker-Wichmond wordt alles met
vrijwilligers gedaan. Het ergste
vinden wij nog dat wij nu worden
geofferd door een bibliotheek in
Vorden die nog nooit iets voor ons
heeft gedaan. Ik stel dan ook voor

om de uitleenpost in Wichmond
gewoon elk jaar rechtstreeks een
subsidie te geven voor de exploitatie en dit niet meer via de bibliotheek in Vorden te doen. Dan hebben we niets meer met het bestuur
van de bibliotheek in Vorden te
maken en dan bemoeien we ons
ook niet meer met elkaar".
Voor de lezers in Vierakker-Wichmond is de gemeenteraad van Vorden op dit moment het laatste
lichtpuntje. Symbolisch bood Jan
Borgman dan ook aan alle gemeenteraadsleden een waxinelichtje aan. Burgemeester E.J.C. Kamerling zegde toe dat de bezuinigingen op de bibliotheek nog een
keer aan de orde komen in een
commissievergadering.
WILDENBORCHSEWEG
Verder werd er tijdens de gemeenteraadsvergadering
gesproken
over het groot onderhoud en het
duurzaam veilig inrichten van de
Wildenborchseweg. Het plan om
aan weerszijden van de weg rode
fietssuggestiestroken aan te leggen ging het CDA en D66 niet ver
genoeg. De heer A.C. van Voskuilen (CDA): "Wij vragen ons af waarom de verkeersveiligheid op de
Wildenborchseweg
plotseling
minder belangrijk is dan op de Oude Zutphenseweg. Omdat het nog
jaren kan duren voordat de provincie tussen Lochem en Vorden
een vrij liggend fietspad aanlegt,
zijn wij van mening dat de Wildenborcheseweg net zoals de Oude Zutphensweg duurzaam veilig
moet worden ingericht". CDA en
D66 pleitten dan ook voor het aanleggen van plateaus en het terug-

brengen van de maximum snelheid van zestig naar tachtig kilometer per uur.
De meerderheid van de gemeente
raad voelde hier echter niets voor.
PvdA en WD steunden het colle
gevoorstel om de weg te voorzien
van rode fietssuggestiestroken.
"De Wildenborchseweg is de enige
verbinding tussen Lochem en Vorden. Dan moet je zo'n weg niet
gaan inrichten met plateaus. Voor
het vrachtverkeer uit Vorden is dit
een belangrijke verbindingsweg
naar de Al. Plateaus en het terugbrengen van de maximumsnelheid lijkt me dan ook geen goed
idee", aldus de heer E. Brandenbarg (WD). Volgens de fractievoorzitter van de WD is het enige probleem op de Wildenborcheweg
het ontbreken van een vrij liggend
fietspad. "Wat dat betreft blijft de
provincie ernstig in gebreke". De
heer P. Hoogland (PvdA) sloot zich
bij de heer Brandenbarg aan. "De
rode fietssuggestiestroken geven
de fietsers een veiliger gevoel.
Maar mocht de gemeente Lochem
in de toekomst besluiten om op
hun gedeelte van de Wildenborchseweg de maximumsnelheid te
verlagen naar zestig kilometer per
uur dan vind ik dat wij dat ook
moeten doen.".
De gemeente wil in maart starten
met het groot onderhoud aan de
Wildenborchseweg en het aanleggen van de rode fietssuggestiestroken. Om de veiligheid op de weg te
vergroten overweegt Vorden adviessnelheden in de bochten aan
te geven. Verder zal de politie in de
toekomst extra snelheidscontroles
op deze weg gaan uitvoeren.

Kraskaartactie van de eeuw
De kraskaartactie bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuis is
een groot succes. Door de overweldigende belangstelling is er een wijziging in de locatie van de trekking zoals die op de envelopjes staat,
Deze wordt niet gehouden in zaal De Herberg maar op de parkeerplaats van de Super aan de Dorpsstraat 18. op woensdag 29
december a.s., aanvang 20.00 uur.
Op de parkeerplaats zal er een leuke happening van gemaakt worden. De chocolademelk en Glühwein zullen uiteraard niet ontbreken.
fietsen en wandelen, er zijn tevens
watersport-, skate- en huifkarvakanties! Het is zelfs mogelijk een
ski-vakantie in Nederland te boe
ken, te vliegen met een sportvliegtuig of een survivaltocht te maken.
En om bij te komen van dit alles
zijn er nog de theater-, verwen- en
culinaire arrangementen. Met kinderen is het leuk om deel te nemen aan de Sagensafari in de Achterhoek en Twente. Via een cassettebandje maakt de vakantieganger kennis met de wereld van de
dwaallichten, moerassen en heksen. Zonder routebeschrijving reizen door dit mysterieuze gebied is
tuur op zich!
gids 'Hotel & Bungalowvakanties' bevat een omvangrijk
assortiment aan appartementen,
hotels, bungalows, kampeer- en
vaaj^kanties. De accommodaties
zij^per provincie gerangschikt,
waarbij Utrecht, Noord- en ZuidHolland als één gebied tellen. Per
provincie is er onderscheid gemaakt tussen enerzijds hotels en
anderzijds bungalows en overige
mogelijkheden. Om de gids overzichtelijk te houden staan de
plaatsen op alfabetische volgorde
gerangschikt.

Behalve de gebruikelijke grootschalige en middelgrote accommodaties biedt deze gids van VW
Vakanties ook kleinschalige overnachtingsmogelijkheden, zoals
bijvoorbeeld vakantieboerderijen.
Voor ieder is er wat wils, van relatief eenvoudige bungalows tot vijfsterrenparken en -hotels. Leuk is
het om in Flevoland de eigen vakantie te creëren. Er is keuze uit 10
bed & breakfast adressen, die in de
nabijheid van de vele bezienswaardigheden liggen (o.a. Walibi Flevo,
Batavia-werf). De duur van de vakantie kun je zelf bepalen, evenals
de activiteiten. Verder is de Brabantse Parkenpas een aanrader,
waarmee je voor ƒ 95,- per persoon
een bezoek kunt brengen aan de
Efteling, het Land van Ooit, Safaripark Beekse Bergen en het Autotron. Deze activiteiten kunnen over
een heel seizoen verdeeld worden.
VW Vakanties zijn onverminderd
populair bij vakantiegangers die
in eigen land wensen te blijven.
Sinds kort geldt VW Vakanties
ook als A-merk bij Toerkoop en
Star Travel. Dit was al het geval bij
D-Reizen, Travelunie, de ANWB en
uiteraard alle WVs. Info: VW Vorden, Kerkstraat l, tel. 553222.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 31 december 19.30 uur Avondgebed.
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. M. Beitier, Nieuwjaarsbegroeting.
Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 31 december 19.30 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 31 december Oudejaarsdienst 19.30 uur dhr. H.G.
Dijkman, herdenking overledenen.
Zondag2 januari 10.00 uur ds. LJ.R. Ort uit Doetinchem; 19.00 uur
dhr. R. Reinders uit Neede.
R.K. kerk Vorden
Vrijdag 31 december 18.30 uur Oudejaarsviering m.m.v. Cantemus
Domino.
Zaterdag l januari 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor.
R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 31 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag l januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 januari 10.00 uur Woord- en Communiedienst.
Weekendwacht pastores
2-3 januari pastoor F. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.
Huisarts
1-2 januari dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. (0575) 552432 . 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.

Weekenddiensten

Tandarts 31 december-1 januari 08.00 uur P J. Waart. Barchem,
tel. (0573) 441744.
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.
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.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera producten. Jannie Nijkamp (0575)
521316

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.

• 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

heel bijzonder
speciale prijs

Appel-citroenvlaai

• Te koop: vaatwasser, overcompleet f 200,-. Tel. (0575)
552195
• Bruisende Vonkelwijn uit
Zuid-Afrika voor een sprankelend Oudjaar. Slechts 14.95.
Bij de Wereldwinkel

• Totale opheffingsuitverkoop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke en 2e hands
meubilair, klokken, spiegels
e. d. Alles moet weg! Nu korting tot 50%! of t.e.a.b. Zaterdags van 09.00 tot 17.00 uur
Corantiek De Stegge 9, Lievelde, tel./fax (0544) 463954,
mob. 06-55143833

• Gevraagd: lieve oppasmoeder/oma voor ons zoontje van 22 mnd. die 1 x per 2
weken op de donderdag op wil
passen. Fam. Jansen, tel.
(0575) 553624

• Te koop: buxusplanten 25
cm f 1,35 per stuk. Tel. (0573)
452641
• 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) 24 11 69
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• Te koop: Volkswagen Passat Station 1.9 Diesel b.j.'90.
Nette auto! Prijs f 9.500,-. Tel.
(0573) 463205

voor 8 heerlijke
punten

Appel-kaneel oliebollen,
kwark oliebollen, roomboter appelbeignets, ananasbeignets, appelbollen

Knaller van de eeuw!
Maak kans op een heerlijke
champagnevlaai
Onze medewerkers en wij wensen u
een smaakvolle, gezellige eeuwwisseling en een gezond, gelukkig 2000 toe
Keuze uit m
teilen

dan 80 soorten brood, waaronder vele specialiledere dag . . . vers van de warme bakker

Deze 1 uur durende, zeer goed
ontvangen videoproductie, met
vele herkenbare personen, is nu
nog te bestellen a f 35,-.

'Klein Weetink' te Velswijk begint op 15
januari 2000 weer met de
trainingen. Inlichtingen en/of
opgave bij:Ap Peters (0314)
64ffe5, Lucia Mullink (0314)

Info: Roei Kreunen
Kerkstraat 9, Hengelo (Gld.)
(0575) 464780

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Voor het emde van dit

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.

EEN WEEK OM U TE VERRASSEN

en aai gaan we ook doen!

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

UNOXKNAKS
blik

krat 16 x 0,45 liter

3 halen _»~ 2 betalen

f6,95

van 19,65 voor

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 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).

AH
ZONNEBLOEMOLIE

GROLSCH PILSNER BEUGEL

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
'rafeltje^delojejiifojaanvraag 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.

millennium hebben we n°9

liter

2Q
2jJEr<Sr

AH OLIEBOLLEN
met rozijnen/appel

pak 6 stuks
van 9,99 voor

500 gram

CHAMPAGNE

AH BLANKE
ROZIJNEN
250 gram

3,99

10 stuks

AH PILSNER
krat

diverse soorten

fles 1,5 liter o.a. Ackerman
Saumur, van 32,99 voor

1,69

24 x 0,3 liter 1Oj99

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

Openingstijden rond Oud en Nieuw: maandag t/m woensdag 08.OO-2O.OO uur; donderdag
08.OO-21.0O uur; vrijdag OS.00-f7.00 uur.
Openingstijden vanaf 2 januari: maandag t/m donderdag O8.OO-2O.OO uur; vrijdag 08.0021.00 uur; zaterdag O8.OO~17.00 uur
ALBERTHEIJN

™pMM
0575-461205
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Ook dat is Alben rleijn
Molenhoek, de win kei hoek van Hengelo
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Aerobiczaal

Spinningzaal

AeroFitt
Gesloten

Gesloten

Fitnesszaal

Outdoor

Maandag
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
12.00 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kids-aerobic (9-12 jaar)
NIEUW! Thai-Bo®
Low-impact

Circuittraining
NIEUW! Spinning

20.00 - 20.45 UUr

21.00 - 22.00 uur
22.00 - 23.00 uur

AeroFitt
Gesloten
Circuittraining / 50+ Fitness
Circuittraining / 50+ Fitness
Scholieren fitness

Circuittraining

Aerobic

Dinsdag
09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur

Dames conditie-gym

12.00 - 13.30
13.30 - 14.30
14.00 - 15.00
15.30 - 18.00
16.00 - 17.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
19.00 - 19.45
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00
20.00 - 21.00
21.00 • 22.00
22.00 - 23.00

Gesloten

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

NIEUW!
Circuittraining / 50+ Fitness
Gesloten
Circuittraining / 50+ Fitness
Circuittraining / 50+ Fitness
Scholieren fitness

Gesloten

Heren-Power-Fitt
Steps (gevorderden)
NIEUW! Spinning
Skate en skeeleren
Fittwalking
Circuittraining

NIEUW! Thai-Bo®
Dames conditie-gym

Woensdag
09.00
12.00
14.00
15.30
18.30

CXI

• 10.00
- 13.30
- 17.00
- 18.00
- 19.30

uur
uur
uur
uur
uur

18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.30 uur

NIEUW! Thai-Bo®
Gesloten
Kidsparty

uur
uur
uur
uur

Skate en skeeleren

Dance Hour (vaste groep)
Steps
^^
^P

20.00 - 21.00 JÉ^

20.30 • 21.15
20.30 - 21.30
21.00 - 22.00
21.30 - 22.30

Gesloten
Kidsparty
Scholierenfitness
Nek-, rug-, en
schoudertraining

Gesloten

Circuittraining /
Afslanktheorie

NIEUW! Spinning
Yoga
Afslankfitness
NIEUW! Dames conditie-gym

m

22.00 - 23.00^|k

Donderdag

CO

CO

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
12.00 - 13.30
13.30 - 14.30
15.30 - 18.00
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.00 - 19.45
19.00 - 20.00
19.30 - 21.00
20.00 • 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Circuittraining / 50+ Fitness
Gesloten

Judo
Judo
Judo
Judo

Gesloten

Gesloten
Circuittraining / 50+ Fitness
Schotieren-fitness

(4-7 jr.)
(7-9 jr.)
(9-11 jr.)
(12 jr. en ouder)
NIEUW! Spinning
Circuittraining
Fittwalking

Steps
NIEUW! Thai-Bo®

Vrijdag
09.00 - 13.30
13.30 - 14.30
15.30 - 18.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.00 • 21.00
21.00 - 22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gesloten
NIEUW! Thai-Bo®

Gesloten

Gesloten
Scholieren-fitness
Scholieren groepstraining

Tiener-aerobic
Tiener-aerobic
INTRODUCTIELES Thai-Bo®
NIEUW! Spinning
Ashihara

Zaterdag
09.00 - 09.30
09.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
13.30 • 16.30
12.30 - 15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kids-aerobic
Kids-aerobic
Kids-aerobic
Kids-aerobic
Kidsparty

(3-5 jr.)
(6-8 jr.)
(6-8 jr.)
(9-12 jr.)
Kidsparty

Zondag
10.00 - 11.30 uur
11. oo • 12.00
11.00 - 12.30
12.15 - 13-30
12.30 • 14.00

uur
uur
uur
uur

Fittwalking
Total body work-out

Circuittraining
Ski-fitt

Ashihara

BtiOWKOOM
\LINNENKABTE
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
voor
van 4565,voor
van 4495,-

OOWELI6E

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

2495,2495,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,VOOr 1995,4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken OE^ffiflfr
incl. halogeen verlichting en open middenkast
met ladenblok, 215 breed, 220 hoog

van 3790,-

Rotan-Look boxspringcombinatfe
^HJifijfr
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toitettafel met spiegel
1 80/200 cm

voor 2995,-

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
voor
van 2995,-

van 7170,

dl^JSJ)

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
düülfó)

1995,-

3-deurs Grenen linnenkast
Q^jjQ)
In Oud-Hollandse stijl met onder 3 laden
(antiek wit) 156 breed, 200 hoog
van 2495,VOOr 1795,-

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasrnaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendelijke lak

2 K 90/200 cm

van 8890,*

695,-

SHOWWOM^9 j A A. ^J iS A A A «ET ^^ ^?

\&LT\r\ri\r\/V\E*i\&

^^•••I^B^l^^Mi^^r

Ledikant Tuba 2 pers.
blank massief Vuren, 160-200
van 995,-

Blank Essen met gevlochten riet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm

Massief blank houten^Vkanten
90/200 cm gelakt
^^ vanaf

249,-

MDF ledikanten
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,-

voor

349,-

Nostalgisch houten />
in geel massief grenen
90/200 cm van 995,-

nu

van 2495,

VOOr 1695,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
Qftjgjjfê)
incl. 2 nachtkastjes 180/200
van 1895,VOOr 1395,tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar
Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met verlichting

van 5650,

^J^gjJ)

nu slechts 3995,-

Nostalgische slaapkamer in antiek wit Q£jl»t?i1>
160/200 cm, ind; nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,Antraciet + beuken slaapkamer
Qjft^>
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,VOOf 1495,TRECO slaapkamer in alpine wit
gffijpï)
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3795,Slaapkamer in zwart mei beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm
van 1795,nu

995,-

nu slechts 3995,-

1-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rotanhoofdeinde
Gs&Mb
•f nachtkastje
van 2995,
VOOf 1495,-

LEDIKANTEN

incl. 2 handverst. spiralen + 2 Auping reflex
matrassen 160/200 cm
van 3490,VOOr 2795,QHg|gg>

nu slechts 2995,-

Massief vuren ledikant
2 pers. in Japanse stijl
140/200 cm van 1195,Ookin 160/200 cm

HU

voor

249,349,-

ztg^
\ pl neNN^^ ebe
eenvou^
na
,^nmeWa^
^
\

ocm

ev0er
enZtl
uvxfe
^
neze\ed^
neze \eQ"^
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schüWen.

i-^-^°

.,/-. /->n

,2750,

voud ¥

m
.A80
,an/200c
/200 cm

;oo.j^:

Pocketveringmotras
met 3 zones. De soepele stretchstof is doorgestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,VOOF 549,80/200 van 800,VOOF 549,90/200 van 895,VOOr 599,90/210 van 1040,VOOf 699,140/200 van 1380,VOOr 949,Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Polyether stretch matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met komfortable badstof tijk.
80/190 van 299,VOOf 299,-

795,-

Diverse stalen toogledikanten incl. spiraal

na vanaf
nu

Binnenveringsmatras
dikte ca,19 cm
80/190 van 399r
60/200 van 329,90/200 van 369,140/200 vart 6^||
Deze matras 'ts óók leverbaar in andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte middenzone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,VOOf 595,80/200 van 799,VOOF 595,90/200 van 895,VOOf 669,90/210 van 995,VOOf 769,voor 1029,140/200 van 1495,-

Kleuterledikant
m^jfo
massief beuken gekleurd, 70/150, incl. lattenbodem van 399,voor 249,-

90/200 cm ~ZQ9T120/200 cm jy&r;-

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 2^
VOOr 199,80/200 van 299,VOOf 239,90/200 van 319,VOOf 249,90/210 van 339,VOOf 279,140/200 van 479,VOOf 379,160/200 van 559,VOOf 429,180/200 van 639,VOOf 479,Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

80/200 van 319,-

voor

299,-

90/200 van 339,90/210 van 339,140/200 van 559,-

VOOf
VOOf
VOOr

349,389,499,-

Ons gehele assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.
Leverbaar in alle maten.

Ledikant Toscane
Stapelbed in geloogd grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200

van 1195,-

nu slechts 799,-

Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische
uitklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,
voor 279,
Prachtig houten vouwbed

A

Grof e collectie senioren ledikanten
MDF ledikant 90/200 cm
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onderdelen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,VO0f 1149,-

Schowroom Modellen
1-persoons senioren
ledikanten 1/2 prijs

BEDSHOP

met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl polyether matras 80/200 cm

Nu

599,-

Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet met 2 polyether matrassen SC 40, 5 jaar garantie,
80/190 cm
van 1395,
VOOf 995,-

90/200

voor 1195,-

DUIF

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal. 140/200 cm.
van 1395,nu
995,excl. spiraal
nu
795,ook in 90/200 + 160/200.

gebied

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Esmee
Rozemarijn
19 december 1999
Zij weegt 4200 gram en is 51
cm lang.
Gerwin en Marinke
Ooiman-Bosman
Brakenweg 1a
7122 LN Aalten
Tel. (0543) 461569
Voor de vele gelukwensen en
cadeaus die wij bij ons 25-jarig
huwelijk mochten ontvangen,
willen wij u allen hartelijk bedanken.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.
Paul Hoeksma en
Reinie HoeksmaPelgrum
Geurkenweg 4
7251 M N Vorden

Gaarne willen wij u in de gelegenheid
stellen in de feestvreugde te delen.
U bent van harte welkom van 15.30 tot
17.30 uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Bennie Bloemendaal
&
Erna Bloemendaal-Groot Nuelend
December 1999
Hengeloseweg 4
7251 PC Vorden

Wat was je sterk en arbeidzaam.
Steeds heb je voor een ieder klaargestaan.
Flink was je, je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je dat ook wij zullen zijn.
Maar het afscheid nemen doet zo'n pijn.

Jouw leven moesten wij loslaten, in ons leven houden
wij jou altijd vast.

G.H. Sterringa
huisarts

3 t/m
7 januari
geen praktijk
Waarneming:
Voor patiënten met de
letter A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32
Voor patiënten met de
letter L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 55 16 78

JOHANNA BERENDINA JOSEPHINA
BURGER-SCHEPERS
WEDUWE VAN HENDRIK STEPHANUS BURGER

t 26 december 1999

* 15 maart 1916
Veenendaal:

Agnes en Hen t

Nieuwegein:

Marijke en Arie

Lichtenvoorde:
Laren (Gld.):
Vorden:
Vorden:

Carla en Paul
Henk en Annie
Francis en Herman
Frans en Ellen
Klein- en achterkleinkinderen

De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 30
december om 11.00 uur in genoemde kerk waarna
aansluitend de begrafenis volgt op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

DE
KNUPDUUKSKES
wenst allen

voorspoedig
nieuwjaar
Contactjes?
Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Millenniumburgers
per stuk
Hausmacher
met veenbes, 100 gr.

2

35 gekruid gehakt,
1 kilo.

1
3
KeurslagerVlogman
grillworst,

35 ei-bieslooksalade,
WO gr.

WO gr.

runderrookvlees,
100 gr.

29 uienkruier,
WO gr.

Geldig week 52

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

Correspondentie-adres:
Het Kerspel 16
7251 CV Vorden
De avondwake zal worden gehouden woensdag 29
december om 19.00 uur inde Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden, ^Arna er van 19.45 tot 20.15
uur gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren
in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Folkloristische
dansgroep

Gegarandeerd
niet millenniumproof

Op maandag 10 januari 2000 zijn wij
25 jaar getrouwd.

Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condoleren
in uitvaartcentrum Monuta.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschi^Pnog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden ^^^^
Telefoon (0575) 552928

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

SCHILDERS
EN AFWERKERS
Kokstraat 37
Eefde

Tel. 0575-512927

Bel de Winterschilder!
ƒ 65,- korting per man per
dag.

HUURDERSVERENIGING

NORDE Kv.

Kamphuis b.v,

in- en exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

wenst haar leden,
huurders en relaties een

voorspoedig
nieuwjaar

Werkzaam in
Hengelo Gld. en Vorden

OPHIE'S

Postbus 122,7250 AC Vorden

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta Y

LAMINAAT
dat beter past en verhuisbaar is
d.m.v. click-systeem

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

p.m van
Legkosten door ons gelegd

13,95 per m

NU OOK B-KEUS
PARKET

ALLEENSTAANDEN
NNSA CONTACT/DANSAVONDEN
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De V(x>rst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijkspleditigbeid
*• recepties en (bmilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• hmidshuis op het landgoed

zeer goede kwaliteit

-/- 30%
legkosten

Zondag 2 januari

Nieuwjaarsbal

door ons gelegd.
Uitsluitend deze vloeren

Restaurant De Herberg, Vorden

p.m2

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur.

Huis De Voorst

Met medewerking van

Binnenweg 1 0 , 7 2 1 1 MA Eefde
Tel.:«)S7S) S i S i S i / S I 3S20
Fax: (OS7S) S I 3 S O S
K-mail: IniisdevoorstCa'universal.nl
w w\v. luiisdevooi-st.nl

Erica Trio

wenst u een

voorspoedig 2000

8;50

Lochem

Parket & Tapijt
Centrum Lochem bij de kerk
Tel.(0573)258952

G

EMEENTE

B

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN TWEE
KWARTJES PER INGELEVERDE KERSTBOOM

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 urnwoensdagmiddag
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
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urnen volgens afspraak.
Wethouder D.J. 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 20.30 uur

Op woensdag, 5 januari 2000 tussen 1330 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 beëindigen.
De resultaten van de afgelopen jaren zijn:
jaar
aantal kerstbomen
1997
1998
1999

V

ULLETIN

353
434
620

ORDEN

meldpunten aanwezig. De punten in Wichmond en Kranenburg worden
binnen vijftien minuten bezet bij stroomuitval en/of bij uitval van de
telefoon. U moet dan dus zelf naar deze meldpunten gaan. De meldpunten zijn op de locaties:
Vorden:
Wichmond:
Kranenburg:

politiebureau Raadhuisstraat en brandweerkazerne aan
de Rond weg (vanaf 22.00 uur bezet)
op de feestweide bij de Baakseweg
bij het pannenkoekenrestaurant aan de Ruurloseweg.

'N,

IEUWJAARSRECEPTIE

Op maandag 3 januari 2000 houden burgemeester en wethouders de
Nieuwjaarsreceptie. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, zeker ook de nieuwe inwoners van de
gemeente, om kennis te maken met hun bestuurders.

ASPOORTEN EN RIJBEWIJZEN
ERGROTEN BERGRUIMTE EN BOUWEN
CARPORT DE LAEGTE 12
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een bergruimte en
het bouwen van een carport op het perceel de Laegte 12. Deze vrijstelling
maakt het mogelijk om dichter bij de openbare weg te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
30 december 1999 tot en met woensdag 5 januari 2000 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken.
UD- EN NIEUWJAARSDAG

1999/2000

De jaarovergang kan projAmen veroorzaken. U bent daar op 15
december 1999 uitvoerig wwr geïnformeerd. Hieronder nog een
herhaling van een aantal belangrijke punten.
Checklist
Het is verstandig om een aan^Lzaken op 31 december in huis te hebben:
- zaklantaarn(s) met batteri^r
- kaarsen en lucifers of aansteker
- transistorradio op batterijen of bijvoorbeeld uw autoradio.
Informatievoorziening
Bij calamiteiten zal Omroep Gelderland u informeren. Als de stroom
toch uitvalt, is het nuttig om een transistorradio op batterijen bij de
hand te hebben. Omroep Gelderland zendt uit op de etherfrequentie: FM
90.4.
Alarmnummer 1-1-2
Het alarmnummer is tijdens de millenniumnacht normaal bereikbaar
voor noodsituaties. Als bij elke jaarwisseling zal het telefoonnet overbelast raken. Veel mensen zullen familie en bekenden een gelukkig 2000
willen wensen. Het kan ook zijn dat juist 1-1-2 overbelast raakt: als mensen gaan bellen met kleine problemen die niet op het alarmnummer
thuis horen.
1-1-2 meldpunten
Als u tijdens de jaarwisseling werkelijk dringend hulp nodig heeft en het
lukt niet om telefonisch contact te leggen vanwege storingen, anders dan
door overbelasting van het telefoonnet, dan zijn in uw omgeving 1-1-2

Heeft u begin januari 2000 een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Neem
het zekere voor het onzekere en kom voor de jaarwisseling!

EMEENTEHUIS

GESLOTEN

op 31 december 1999.
OUWAANVRAGEN
Plaats
aanvrager
inhoud
datum ontvangst
Ruurloseweg 46 H.J. Graaskamp
bouwen kapschuur
15-12-1999
De Laegte 12
F.H. Meulenbroek vergroten bergruimte
21-12-1999
en bouwen carport
Ganzensteeg 11 A.F.P. Smulders
bouwen kapschuuren
22-12-1999
inpandig verbouwen
boerderij
•

ERGUNNINGEN
bouwen
plaats
Heidepolwëg 2
Broekweg l,
Wichmond
Dorpsstraat 8c,
Wichmond
Margrietlaan 17

aanvrager
J.W. Wolters
B.H.G. Wolbrink

slopen
Plaats
Zutphenseweg 80
Kappen
Plaats
Burgemeester
Galleestraat 22

D.J.G. Somsen

inhoud
bouwen vleesvarkensstal
veranderen varkensschuur in bergruimte
bouwen bergruimte

H.J. Holsbeeke

bouwen bergruimte

aanvrager
W. Rietman

Inhoud
geheel slopen schuur

aanvrager
A.G. Schurink

inhoud
vellen l larix

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.

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur
donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

RECYCLING:

vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur

KOMT 'T ANDER.
Apparaten die u inlevert bij de gemeente of de winkel,
worden weer helemaal gerecycled. Da's mooi, want daarmee
besparen we grondstoffen en ontzien we het milieu.
Die telefoon, lever 'm in!
Meer weten? Bel voor de gratis folder 0900-8052
(40 cent per minuut).

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

VAN 'T EEN
EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

&i net

'/if/ia
e/i

Wij wensen u een
gezond en kleurrijk 2000

namens al onze medewerkers wensen wij u

schildersbedrjf

eesi

en m6d0w6rk6rs
Leo Westerhof: telefoon (0575) 55 12 08

Varkens- en
kalverenhandel
BENNIE
BERKELAAR

Enkweg 9, 7251 EVVorden • Telefoon (0575) 55 26 27

Schiphorsterstraat 5a
7227 NG Toldijk
Telefoon (0575) 441263

Bouwbedrijf Rondeel Groot Roessin
Rondeel • Ruurloseweg 42, 7251 LK Vorden
Telefoon (0575) 551479, Telefax (0575) 553189
BOUW
GARANT

•4JJ""* NVOB

Groot Roessink • Hengeloseweg 9, 7251 PA Vorden
Telefoon (0575) 551437, Telefax (0575) 553818

en medewerkers
danken u voor het genoten vertrouwen in 1999
en wensen u een voorspoedig en gezond 2000

wenst vrienden
en bekenden
een
voorspoedig
nieuwjaar

r

Pa. Sueters
en medewerkers
Chipknip
/

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

Voetbalvereniging
Vorden

l SANITAIR

WILINK

ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

Het Hoge 20, 7251 XW VORDEN
Tel. 0575 - 551656 b.g.g. 551092

Directie en
medewerkersvan
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

Wij zijn maandag 3 jan
gesloten !

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

JLJL

A

•4

7250 AA Vorden
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon (0575) 55 20 39 b.g.g.
Filiaal Zutphen
Telefoon (0575) 51 97 89

bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.

LOODGIETERSWERK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar
wensen u |
allen een
voorspoedig
2000

u

een ye$<Mct en

A
\

Wij wensen allen een

l

SUETERS

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

voorspoedig nieuwjaar

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfT/HAN
AVTOBAHDfH

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.
tel. (0575) 462779

OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG GEOPEND

EN MEDEWERKERS

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2000

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

FOCWA

een behouden
onderweg zijn

en een
INSTALLATIEBEDRIJF

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

wenst u voor het nieuwe jaar

W. Weulen Kranenbarg

veilige thuiskomst

EN MEDEWERKERS - ZELHEM

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
GELUKKIG 2000 toe
LICHT • GELUID • PARTYTENTEN • MEUBILAIR • HORECA-APPARATUUR • SFEERARTIKELEN
TEL. (0575) 551209 • FAX (0575) 553709

31 december is ons kantoor vanaf 12.0O uur gesloten
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 551485 - Telefax (0575) 551689

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

SPORTCENTRUM AEROFITT IN HET NIEUWE MILLENNIUM
NIEUW VANAF 10-01-2000'SPINNING'
Het 'spinning' programma biedt u de training waar u zo
lang naar heeft gezocht. Conditietraining, vetverbranding,
intervaltraining, het is het allemaal !
Wij zijn er trots op u de meest effectieve en motiverende
cardiovasculaire training van deze tijd te presenteren,
'spinning' Training is een groepstraining, geschikt voor
mannen en vrouwen, voor jong en oud, getrainden of
minder getrainden. Kortom, geschikt voor iedereen die
op een even plezierige als effectieve wijze wil werken aan
zijn of haar conditie. Er is geen speciaal ritmegevoel of
coördinatie nodig, 'spinning' Training is zo eenvoudig en
daarom zo herkenbaar en fijn om te doen. ledere deelnemer bepaalt zelf zijn of haar eigen weerstand of trapsnelheid, iedere deelnemer bepaalt zelf de intensiteit van zijn
of haar training. Maar de instructeur, of zeg maar beter, de
coach, zorgt er wel voor dat u het beste uit uzelf haalt! En
goed gekozen muziek uit verschillende stijlen zorgt voor
een atmosfeer waarin u zich gestimuleerd voelt
De 'Schwinn Johnny G. Spinner Bike' is uw perfecte trainingsfiets. Gebouwd als een fiets, aangedreven als een
fiets, instelbaar als een fiets. Al bij de eerste pedaalslag
voelt u de trekkracht van het zware vliegwiel. Uw benen
worden vanzelf meegenomen in een prachtige en krachtige trainingsfietstocht van telkens een kleine drie kwartier.
Als Officieel 'spinning' Centrum garanderen wij u dat
onze instructeurs zijn opgeleid volgens de beproefde
'spinning' Methode die al meer dan 12 jaar actief wordt
beoefend en onderwezen in meer dan 60 landen. Vanaf
maandag 10 januari starten we met een introductieweek.
Kom langs en doe mee, je kunt je in de week voor 10
januari opgeven voor een introductieles. Al na een trainingstocht begrijpt u onmiddellijk waarom zoveel duizenden mensen overal ter wereld wildenthousiast zijn
over 'spinning' Training. Nog nooit was trainen zo plezierig, zo effectief en zo eenvoudig. En zo stimulerend.
OPNIEUW EEN VERBOUWING
Het tweede weekend van januari zijn wij gesloten i.v.m.
een verbouwing. We hopen in dit weekend een extra
zaaltje te realiseren waarin vanaf 10 Jan 'SPINNING' zal
worden geven. Ook komt er een ruimte in de fitnesszaal
bij waarin 2 roeiers komen te staan.

AFSLANKCURSUS
Op woensdag 26 januari 2000 start er weer een nieuwe
afslankcursus. De cursus wordt in samenwerking met
onze (sport) diëtiste Judith Rondeel en Voedings adviesbureau Reduce gegeven.
NIEUWJAARSBORREL
Heropening en demonstraties Spinning, Dans en Thai-Bo:
Zondag 16 januari om 15:00 uur nodigen wij u uit om een
nieuwjaarsborrel te komen drinken en de verbouwing te
aanschouwen, ook zullen wij een aantal demonstraties
Spinning, Dans en Thai-Bo verzorgen

team zal uitleg geven over schoenen en kleding. Wilma
zal aansluitend een les geven en dan bestaat er de mogelijkheid deze schoenen en kleding te testen. Na deze les
wordt er dan kort besproken hoe iedereen dit heeft ervaren. Voor de aanwezigen is er dan aan het einde van de
les een kleinigheidje. Om deze avond bij te kunnen
wonen, kun je je opgeven in de eerste week van het nieuwe jaar. Niet vergeten, want vol = vol. Vraag voor meer
informatie aan de balie.

'POLAR HARTSLAGMETERS'
Sinds kort zijn wij bij AeroFitt ook dealer van de 'Polar
•artslagmeters' (horloges en banden), kom eens langs
voor meer informatie over hartslagmeters en het trainen
met hartslagmeters.
RANGEMENTEN
'ersoneels, groeps en of familie arrangementen, bij
AeroFitt. Een leuke middag of avond met verschillende
in- en outdoor arrangementen, bel voor meer informatie
SKATE VERHUUR
Vanaf heden bestaat er de mogelijkheid om skates te
huren. Bij de verhuur zijn hoofd-, knie-, elleboog- en
polsbeschermers inbegrepen.
MOUNTAINBIKE VERHUUR
Wanneer je geen eigen fiets hebt dan kun je die altijd
huren, elke dag van de week . Natuurlijk kun je ook met
een groep alle fietsen huren, e.v.t met begeleiding.
NIEUWE TOESTELLEN
Binnenkort kunt u weer nieuwe kracht- en cardiotoestellen verwachten in de fitnesszaal.
MAANDAG 17 JANAURI EEN AEROBIC AVOND MET KLEDING DEMONSTRATIE VAN NIKE SPORTS.
Op maandag 17 januari presenteert Aerofitt een avond
voor de aerobicers onder ons. Deze avond bestaat uit
twee blokken van twee uur. In die twee uur zal er een
demonstratie team van Nike Sports NL aanwezig zijn. Dit

INTRODUCTIE UUR THAI-BO
Sportcentrum Aerofitt is nu een aantal weken bezig met
Thai-Bo. Thai-Bo is ook hier een succes geworden.
Aangezien we nu een aantal weken op weg zijn, is het als
beginneling moeilijk in te stromen. Voor deze groep
mensen hebben we nu op vrijdagavond een introductie
uur Thai-Bo vrijgemaakt. Een uur om kennis te maken
met het verschijnsel Thai-Bo. Een les waar je in 2 a 3 lessen de basisvormen onder de knie krijgt. Zou u dus eens
willen proberen wat Thai-Bo nu eigenlijk inhoudt en wilt
u rustig de tijd nemen dit onder de knie te krijgen,
kom dan langs op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur of
bel voor informatie.

WAT HEEFT SPORCENTRUM AEROFITT U NOG MEER TE BIEDEN:
• ZONNEBANK • SKATE-CURSUSEN • KID'S PARTY'S • UITGEBREIDE TEST MOGELIJKHEDEN. • SPORTMASSAGE • (SPORT)DIETISTE • BEDRIJFSFITNESS
En natuurlijk nog veel meer (zie lestijden lijst). Maar zeker niet onbelangrijk, iedereen kan bij ons 7 dagen in de week onbeperkt sporten
en aan alle activiteiten/sporten deelnemen of natuurlijk vrij trainen.
sporteen t r u m

Fitlvak

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02 Email: aerofitt@tref.nl
7 dagen per week geopend

Januari actiemaand

2000

Beleefd bij u aanbevolen door de gezamenlijke Vordense kerken

GELOVEN IN GROEI

Een nieuwe eeuw
Een nieuw millennium

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Voor elke klant die op 3 of 4 januari onze winkel
bezoekt, staat een "ouderwetse" nieuwjaarsborrel
klaar om te toasten op een Goed Nieuwjaar.

wetkoop
EN DOEN WINKEL
t M DE
DEGROEN
GR(

Avondcursus beeldhouwen in hout
vanaf 10 januari
Ochtendcursus beeldhouwen in hout
vanaf 11 januari
Ochtendcursus steen bewerken
vanaf 13 janauri

Kerstkollekte
kerstattentie RvK
De opbrengst van de kollekte was
dit jaar f 11.710,-. Iedereen harte
lijk dank.

Er zijn nog enkele
plaatsen vrij.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Info: Telefoon
(0575) 515540

De afdeling Vorden van de Platte
landsvrouwen belegt op dinsdagmiddag 4 januari aanstaande een
Nieuwjaarsbijeenkomst
welke
wordt gehouden in 't Stampertje
naast het Dorpscentrum. Mevrouw Dinie Hiddink uit Lochem
zal dan vertellen over tradities
rond Oud en Nieuw. Ze laat de dames dan ook ansichtkaarten zien.

W// wensen iedereen
een goede
jaarwisseling en een
voorspoedig 2000

AUTOBEDRIJF
ROBERT NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e • 725 J EA Vorden
Tel. {0575J 553200

M/ffenniumaanbieding

25 oliebollen of
11 appefbeignets
voor

Who's Serious? opent het
millennium!

Nieuwjaarsreceptie
"Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" organiseert zondag 2 januari 2000 in
het clubgebouw een Nieuwjaarsreceptie. Daaraanvoorafgaande
wordt er voor alle senior-elftallen
en het Al-elftal diverse sportieve
activiteiten gehouden. Er zullen
teams worden samengesteld en
per team worden er punten bijge
houden. Het winnende team
wordt uiteindelijk beloond met de
"eeuwige roem".

Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre wil in maart 2000
een toneesltuk opvoeren, op wijze
waarop voorheen de afdeling
Warnsveld dat altijd deed. Wanneer men over voldoende toneelspelers beschikt, kan begin van
het jaar met het instuderen van
een stuk worden begonnen. Men
kan zich opgeven onder telf. 0575441717 of 0575-520609.
De rock-/coverband "Who's Serious?" speelt op l januari 2000
tijdens het nieuwjaars feest in
"De Herberg" te Vorden. Ook de
cabaretgroep "Hoe?Zo!" zal van
de partij zijn tijdens dit spektakel.

2000
centen
'Wij ivmsen ueen
Jaar- en millenniumwisseting

HORSTMAN
Zutphenseweg 18 ^Vorden -Tel. (0575) 551384
Preiummf 31-33- Warnsveld f Tel. (0575) 571528

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden

Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

Het is al jaren een traditie om elkaar in "De Herberg" een goed
nieuwjaar toe te wensen. Dit jaar
is het de beurt aan "Who's Se
rious?" om te laten horen wat ze
kunnen. Afgelopen jaar had de
band diverse optredens door het
land, toch blijft Vorden een thuiswedstrijd voor de band... Ook de
groep Hoe?Zo! betreedt het podium voor bekend publiek. Het be
loofd een gezellige avond te worden, met o.a. een aantal gastoptre
dens van lokale "coryfeeën"!
Zo ook de regionale band "Down
Under". "Down Under" is een re
gionale band met als thuisbasis
Smederij Besselink in Vierakker.
Dit is tevens de woon- en verblijfplaats van de drummer. Hij vormt
samen met bassist Ivo Eykelkamp

het hart van de band. Ze zijn verantwoordelijk voor een stevig tempo en strakke lijnen. De six-strings
worden geroerd door Arjan KleinGeltink, al jaren lang een groot talent en sinds kort ook door Thijs
Eckart, die op eigengebouwde gitaren de sterren van de hemel
speelt. Dit viertal laat op overtuigende wijze nummers horen van
The Rolling Stones, C.C.R., Herman
Brood, etc. etc.
Deze band zal dus op nieuwjaarsdag, de eerste dag van het nieuwe
millennium, voor het voetlicht tre
den, aangevuld met de artiesten
Hoe?Zo!, een unieke combinatie
naar het zich laat aanzien.
Zo kunnen de teksten van HoeTZo!
voorzien worden van een stevige
sound terwijl de nummers van
"Down Under", plotseling opge
sierd worden met prachtige backing vocals. Voor beide partijen
een unieke ervaring.
Al met al genoeg redenen om naar
"De Herberg" te komen om mee te
feesten. Tot ziens op l januari!

Dammen

Geen bungalows aan
Mosselseweg

BARRAGE WK DAMES
Deze dagen is in Moskou de barrage van start gegaan met als inzet
. de wereldtitel dammen bij de daDe provincie Gelderland heeft deze maand een streep gezet door het
mes. De drie kemphanen, Nina
plan om 32 vakantiewoningen te bouwen aan de Mosselseweg in
Hoekman - Jankovskaja van damVorden. In Weekblad Contact van vorige week wordt de indruk ge
club Dostal Vorden, heersend we
wekt dat het hier gaat om het bungalowproject op Wientjesvoort.
reldkampioene Zoja Goloebjewa
Dit is dus niet het geval. Het gaat hier om een ander plan dat is inuit Letland en Tatjana Teterina uit
gediend
door de heer A. Berenpas.
Moskou, moeten in een rechtstGedeputeerde Staten is van mening dat de aanleg van bungalows
reeks duel uitmaken wie zich de
aan de Mosselseweg een aantasting is van het landschappelijke
sterkste van de wereld mag noe
waardevolle gebied in Vorden. De locatie aan de Mosselseweg ligt op
men bij de dammende dames.
de grens van een vrij open agrarisch landschap met bosrijke gebieWant vier maanden geleden waden aan de noord-westzijde. Verder denkt de provincie dat op dit moren zij bij het Wereldkampioenment weinig behoefte is aan nog meer vakantiebungalows in Gelschap op een gedeelde eerste
derland. Een onderzoek van de provincie heeft onlangs uitgewezen
plaats geëindigd. In deze barrage
dat door de vrij sterke toename van het aantal recreatiewoningen de
ontmoeten zij elkaar twee keer op
laatste jaren de bezettingsgraad is afgenomen.
het dambord.
De damclub deed met steun van
de sponsor nog vergeefse pogingen de barrage naar deze omge
ving te halen, maar helaas legde
de knock-out te ontlopen koos zij
stond binnen een minuut op voorMoskou meer gewicht in de
voor een dubieuze en onorthosprong. De keeper van Avanti
schaal. Op het moment van schrijdoxe omsingeling. Met enkele
speelde de bal zo bij Jeroen Tijssen
ven is de eerste ronde afgewikkeld
in de voet. Omdat de keeper ver
kromme zetten, die je normaal alen is Goloebjewa overtuigend van
voor zijn goal stond kon Tijssen de
leen in een duister achterkamertje
start gegaan. De outsider Teterina
bal zo vanaf de middenlijn intikaantreft, strooide Tatjana Nina
werd meedogenloos van het bord
ken. Na een goede pass van achterzand in de ogen. Waarschijnlijk
geveegd en ondanks een time-out
uit stond Rob Enzerink de bal vrij
zag Nina al dollartekens maar feit
kon zij een nederlaag niet ontlovoor de keeper intikken. Avanti
is dat de ongebruikelijke strategie
pen.
bijna tot succes leidde. Niet in de
scoorde tegen uit een vrije trap. De
In de tweede wedstrijd was het de
bal werd in de muur van richting
laatste plaats ook tot verrassing
beurt aan Nina Hoekman en zij van Tatjana, die op het moment
veranderd waardoor er voor doelgaf onmiddellijk haar visitekaartje
man Gerrit Wenneker ook niets
suprème haar beste kans liet ligaf tegen de heersende wereldkam- gen.
aan te houden was. Ook Velocitas
pioene Goloebjewa. Zoja wist niet
scoorde uit een vrije trap. Waar de
Hierna was het Nina die rechtstwat haar overkwam en werd bijna
reeks op de winst leek af te stevenAvanti-muur nog aan het treuze
finaal onder de voet gelopen.
en. Met een forcing van tien zetten
len was, wachtte Jeroen Tijssen
Dankzij een koelbloedige verdedidiep leek de vis op het droge, maar
niet af. Deze schoot de bal hard
ging vond zij net op tijd een achhelaas met een blunder vergooide
langs de keeper in de touwen. Met
terdeurtje naar remise. Nina had
zij haar winstkansen. Wel stelde
de stand 1-3 werd de rust bereikt.
geen keus en nam de combinatie,
De 2e helft begon Avanti zeer aanNina de tweede plaats veilig en
maar de resterende twee om twee
vallend, waardoor Velocitas op eidaarmee verkrijgt zij het recht Gowas net remise.
loebjewa uit te dagen voor een
gen helft terug werd gedrongen.
Tegen Teterina koos Nina voor de
Toch bleven de betere kansen voor
match om de wereldtitel. Door de
omsingeling maar deze kwam
overwinning in de eerste ronde
de Vordense ploeg, maar paal, lat
niet echt uit de verf. Tot overmaat
werd zij voor de tiende keer tot we
en de keeper stonden telkens in de
van ramp kreeg zij een verrassenreldkampioen gekroond! Daar ligt
weg. Het duurde zo'n 10 minuten
de combinatie naar dam om de
dus een lekkere uitdaging vo^Nivoordat er weer gescoord werd.
oren. Gelukkig voor Nina vond
na. Volgens de plaatselijke taiPRm
Gerrit Wenneker gooide de bal uit
haar tegenstandster onder druk
is de kans groot dat de damclub
naar Jeroen Tijssen die de bal door
van de klok niet het winnende
Dostal Vorden deze match volgend
de benen van een tegenstander
plan en kon zij ontsnappen met re jaar gaat organiseren, zeker met
breed tikte voor de opkomende
mise.
het oog op het zestigjarid^biErik Oldenhave. Deze schoot de
In de tweede ronde volgt de gelijkleum in 2000.
bal kiezelhard in de kruising. Hiermakende beurt. Zoals het er nu
na was de wedstrijd eigenlijk ge
naar uitziet zal de strijd zich toe
spitsen tussen Nina Hoekman en
Zoja Goloebjewa. Uiteraard houden wij u op de hoogte en onderBRIDGECLUB VORDEN
tussen is heel dam minnend VorUitslagen van maandag 13 dec.
den aan Internet gekluisterd.
Groep A: l hr. Bergman/mv.Walter
Kilian 66,7% , 2 echtpaar Vruggink
60,4% , 3 dames den Ambtman/
Ook in de tweede ronde van de
Thalen 52,5% . Groep B: l dames
barrage tussen de kemphanen NiVreeman/Beek, 65,8% , 2 en 3 dana Hoekman - Jankovskaja, Gomes Warringa/v.d.Kamp en de hè
loebjewa en Teterina, fungeerde
ren den Ambtman/Kip 58,8%.
de laatste als boksbal voor de andere twee dames. En dat was be
BRIDGECLUB BZR VORDEN
slist geen pretje! Want de inzet
was natuurlijk de wereldtitel dam- Uitslagen van woensdag 15 dec.
Groep A: 1. dames Smit/Kamp
men bij de dames! Desondanks
63,0%, 2. mv/hr Scholten 58,8%, 3
ontsnapte Teterina met twee blaumv./hr. De Bruin 58,3%. Groep B: 1.
we ogen. De druk van het thuispudames de Jonge/Machiels 63,0%, 2.
bliek en de massale aandacht op
mw. de Vries/hr. Lenderink 58,3%,
TV, waaronder zelfs een grote pers3. dames Bouman/v. Manen 57,8%.
conferentie bij aanvang van de
barrage, zal haar zeker parten hebBRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
ben gespeeld.
Uitslagen van woensdag 22 de
Eerst was het de beurt aan Zoja Gocember
loebjewa die graag de beslissende
Groep A: 1. dms. v. Alphen / Wartik wilde uitdelen, maar met droe
naar; 2. dms. v. Asselt /Vruggink;
vige ogen moest toezien hoe Tatja3. mv / hr Führi Snethlage - hrn
na nog net een kleine sluipweg
den
Elzen / Hissink - mv. v. Gastel /
naar remise vond. In het onderlinhr. Costermans.
ge duel tussen Goloebjewa en NiGroep B: 1. mv. Steenbeek / hr.
na Hoekman &ndash; Jankovskaja
Groot Bramel; 2. dms. Bouman / v.
werd al snel duidelijk dat Nina al
Manen; 3. mv. Hooyveld / hr. Snel.
haar geld in het casino had inge
zet op de laatste partij. Tenslotte
speel je niet iedere dag in een casino. Beide dames drongen niet aan
en na een gelijk opgaande strijd
werd remise overeengekomen.
In de laatste wedstrijd haalde Nina Velocitas speelde vrijdagavond in
alles uit de kast tegen Teterina en Twello tegen het laaggeklasseerde
trok onvervaard ten aanval. Al snel Avanti. De thuiswedstrijd eindigde
bereikte Nina een kansrijke aan- in een krappe zege voor het team
valspositie en nam de strategische van de leider Hans ten Elshof, dus
velden vorstelijk in bezit. Op de be de Vordense ploeg zou deze ploeg
lendende speeltafels werd de inzet
zeker niet onderschatten. Dennis
EENZAAMHEID
drastisch verhoogd en echtgenoot Wentink en Huberto Eijkelkamp
Henk wist niet meer waar die kij- waren om verschillende redenen
ken moest. Teterina stond met de niet aanwezig, maar René Nijenrug tegen de muur en als zo vaak
huis uit het 2e elftal was bereid ge
maakt een kat in het nauw rare vonden om mee te spelen.
sprongen. In een desperate poging Velocitas ging goed van start en

Bief ons
in an Achterhook
Zo, iejluu zolt allemaole wel weer zo'n betjen biej ekommen wean
van de kerstdage, waorbiej de meesten de boek wel goed op de leeste
zult hemmen ezet. 'k Hoppe dat ow dat kerstdiner goed bekommen
is en da'j gin salmonella binnen heb ekregen. Want dan ko'j de gein
in de leste dage van 't jaor wel op. A'j buutn de deure et he'j 't meeste kans umme dat grei in de hoet te kriegen.
Wiej hebt daor gelukkig gin las van. 't Etn in een restaurant is an ons
neet besteed. Ze kont ons naans harder met straffen as met een zeuvengangen diner. Da's 't leste wao'w op zit te wachten. Wiej et wat
umme da'j anders de bene d'r neet onderhold. Maor daor geve wiej
met de kerstdage vaste gin zeuventig of tachtig gulden veur uut.
Gelukkig veur de economie denkt door een heleboel luu heel anders
oaver. En de restaurants zatn met de kerstdage nog wel aadig vol. Wie
ters bun'k veur dit jaor kats uut-eschreevn. 't Mot ok een keer goed
wean. Of slech natuurlijk. Want d'r zolt altied wat luu wean die zich
an een bepaold stuksken heb esteurd. Of t'r lillijk umme wodn. Dat
mo'j mien dan maor neet kwaolijk nemmen. A'j nog 's aans op wilt
wiezen wat neet helemaols is zoat 't weazen mot dan bunt t'r wel 's
luu biej betrokn en die vuult zich dan 'beschadigd', zoas dat in moderne tieden heit.
Toch mot ze d'r zich maor neet te volle van antrekn. Want in de meeste gevaln dech t'r nao een paar wekke gin hond meer an. En wieters
hoppe ik da'j 't kommende jaor 't ok weer de moeite weerd vind
umme 'Contact' te leazen. 'k Zol zeggen: Volle heil en zegen in 't nie
je jaor.
H. Leestman
speeld en werd er over en weer gescoord. Nadat Velocitas eerst een
doelpunt tegen kreeg, beloonde
René Nijenhuis zijn goede spel
met een doelpunt. Vanaf de zijkant schoot hij de bal strak bij de
tweede paal binnen. Ook nu scoor-

de eerst Avanti en daarna Velocitas. Uit een corner schoot Jeroen
Tijssen z'n 2e goal van de avond
binnen. Net voor het iendsignaal
scoorde de thuisploeg nog l keer
zodat de eindstand op 4-6 terecht
kwam.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Bridge

Zaalvoetbal

VELOCITAS

K I J K , DAAR WONEN
MIJN V R I E N D J E S ,
IN NET Z O ' N HUIS ALS IK.

,'.M| Alleen op de wereld. Het leven van dui/.endcn
straatkinderen in Oost-Kuropa is volkomen
uitzichtloos, omdat /.ij aan hun lot worden overgelaten.
Voor kinderen die langdurig een zwervend bestaan
leiden, wordt het steeds moeilijker om hun leven een
andere wending te geven. Medewerkers van het
Russische- Rode Kruis zoeken daarom op straat en
in stations naar zieke en ondervocdc kinderen. De
h o n d e r d e n straatkinderen die jaarlijks in de Rode
Kruis-centra worden opgevangen, hebben geluk gehad.
Wij proberen iedereen te helpen. Daarom vangen wc
ook vluchtelingen uit Kosovo op, geven hen onderdak
en voedsel en helpen hen bij het terugvinden van hun
familieleden. On/.e vrijwilligers zetten zich in voor
mensen die op wat voor manier dan ook eenzaam
zijn. Ook in Nederland, waar vrijwilligers iedere dag
duizenden eenzame mensen een bezoek brengen,
meenemen voor een uitje of gewoon even bellen voor
een praatje. Overal ter wereld willen wij mensen blijven
helpen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Dat
kunnen we alleen samen met u. Als je om mensen geeft,
geef je aan het Nederlandse Rode Kruis. Giro 6868.

KOM JE OVERAL TEGEN. ONS GELUKKIG OOK.

HET N E D E R L A N D S E RODE KRUIS

SOMMIGE KLANTEN
MAKEN DEZE WEEK NOG WA
EEN GROTE KLAPPER
Bezoek deze week onze showroom, laat u voorlichten over de

Dat is onze persoonlijke service waar u op kunt

aantrekkelijke mogelijkheden en profiteer op de valreep van het

rekenen. En waar u ook op kunt rekenen is dat u

oude jaar nog van de knal-aanbiedingen op de populairste

niet met lege handen naar huis gaat en dat uw oude-

Daewoo's.Wij ontvangen u met een kopje koffie en bekijken

jaarsavond KNALLEND zal zijn!!

graag met u welke opties er zijn en wat voor u het beste past.

AUTOBtDRIJf

Groot
jebbink
Rondweg 2,Vorden

Lanos
De eerste maand gratis
bij Private Lease
van een Lanos

Matiz
Gratis radiocassette
bij aankoop
van een Matiz

Leganza
Extra inruilvoordeel van
f. 3.500,- bij aankoop
van een Leganza

Nubira
Extra inruilvoordeel van
f. 2.000,- bij aankoop
van een Nubira

BENT TOE AAN 'N DAEWOO

John Rutjes

Wij bakken dit hele jaar oliebollen
aantal

3
al op 29 december!!!
Grote witgoed verkoopshow
met knallende kortingen en
prejniestot 300 gulden*
•

.;.

^

•

,

,

^^... •

Champagnevlaai

f 10,00

Champagnefles

f 22,50

Oliebollen

f 0,90

Oliebollen 10 voor

f

Appelbeignet

f 1,80

Ananasbeignet

f 2,00

Appelbol

f 2,50

Saucijzenbroodje

f 2,15

8,00

.

''•^tÜt'''"

Geopend
van*.
9.0018.00 uur

Broodbestelling

• wasautomatcn
• wasdrogcrs
• vaatwasscrs

si :M :NS

• koel en vries apparaten

* incl. Nuon premie van ƒ150,-!!! - De koffie & oliebollen staan klaar!

Nu tijdelijk bij aankoop van een Siemens droogautomaat
een Sfetnens stoomkrijkijzer t.w,v. ƒ89,• cadeau!

Radio TV Rutjes
Bronkhorstèfwi

Tel,: 0575 451$

Naam

Q>
OQ

U kunt deze advertentie
uitknippen en inleveren bij

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

DE B O N D VO

Ap Nengerman &Johan Harmsen
wensen u mede namens het
personeel van schoonmaakbedrijf
Glimmo

PLUSSERS

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 2000
Nieuwjaarsbijeenkomst

2J / /ibeffö&e
<?

7 januari 14.00 uur in 't Stampertje
Info: telefoon 552003

INSTALLATIETECHNIEK

l

Autobedrijf

ffl

G

Lindeseweg 19 - Telefoon (0575) 556480 / 556730
Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o.a.
watertechnische installaties
voor zowel bedrijven als

WOïlSt allen GOH

gelukkig nieuwjaar

sn. QOAGOQJEn
NAAIMACHINESPECIALIST
Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina
• Anker
• Bernette
• Lock machines

Wij repareren alle merken
naaimachines
in eigen werkplaats
Reparatie kleding en
inzetten van ritssluitingen

Tevens
wensen wij
allen een
Gelukkig
Nieuwjaar

c
c

K

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke

G ROOT J E BBIN K

EN MEDEWERKERS

en medewerkers

wenst u een gezond en
pech w/j 2000

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 2000

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink
Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (0575) 552222

tjJRev
AANNEMERSBEDRIJF

JONG

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS
^^

-^

wenst allen een gezond ""OB
en voorspoedig 2000

Voor informatie:
Kerkstraat 13, Vorden
tel. (0575) 553700
Nieuwstad 31, Lochem

GELRE

Cultureel

Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

GARANT

AFDELING VORDEN/WARNSVELD

Collectief

wenst een

Kranenburg

voorspoedig

en creatief

2000

Het bestuur van sportvereniging

wenst iedereen een
voorspoedig en actief

2000

EHBO-Vereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar
GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
installateurs
WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Burg. Galleestraat 58, 7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 552637

LOONBEDRIJF

wenst iedereen een
voorspoedig 2000

GROOT ENZERINK

KLUVERS VORDEN C. V.

Het team van:

wenst u een

voorspoedig 2000!
Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96
Lid CUMELA

DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

Een gelukkig
nieuwjaar voor iedereen

wenst iedereen
een
sportief 2000

Wij' wensen u een

briljant 2000

ROYAAL AANBOD
QUALITYLINE OCCASIONS
Koop nu een nieuwe Nissan of een
M I C R A CHALLENGE

QualityLine Occasion en u krijgt
gratis 10 Staatsloten

MICRA LIMA

voor de

Oudejaars loterij.
Daarmee maakt u 10 x kans op
A L M E R A PULSAR

10 miljoen gulden!

ALMERA INVITATION

Daarnaast krijgt u nog eens:

• ƒ1.700,- voordeel op de Nissan
PRIMERA SEDAN

^Almera Invitation

w

PRIMERA HATCHBACK

• ƒ 1.850,- voordeel op de Nis^n
Almera Pulsar
• ƒ 1.250,- voordeel op de Nissan
PRIMERA ESTATE

Micra Challenge

MAXIMA

• 10 gratis Staatsloten voor de
Oudejaarsloterij met 10 kansen
op 10 miljoen gulden!

SERENA

Kom dus snel en profiteer nu het

PATROL

nog kan!

PICK-UP NAVARO

TERRANO II

N I S S A N . DESIGNED TO I M P R O V E Y O U R P E R F O R M A N C E
De aanbieding van Staatsloten voor de Oudejaarsloterij geldt tot en met 31 december 1999 of zolang de voorraad strekt. Indien deze loten niet meer verkrijgbaar zijn, heeft de
koper - in het kader van deze actie - recht op 10 Staatsloten voor de januari 2000 loterij.

De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen, Tel: 0575 - 522522
Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo (G.), Tel. (0575) 46 22 44

Kom nu haar Herwers, uw team van Autospecialisten!

Bromfiets op de weg moet
slachtoffers besparen

Jochem van Gelder ontvangt eerste exemplaar:

Vuurwerkboekje
De vuurwerkcampagne van het
HALTbureau in deze regio (arrondissement Arnhem, Zutphen en Zwolle) gaat weer van
start. HALT is een organisatie
die zich bezig houdt met bestrijding en voorkoming van
jeugdcriminaliteit. Zij werkt
daarvoor samen met politie en
justitie.
De vuurwerkcampagne houdt ondere in dat Bureau HALT gratis
vuurwerkboekjes gaat verspreiden
op de scholen (groepen 7 en 8 en
klassen l en 2). Om de start van de
campagne te bekrachtigen, is het
eerste vuurwerkboekje uitgereikt
aan Jochem van Gelder, ook bekend als Willem Wever.
Het boekje is uitgereikt op basisschool De Leeuwenkuil in Bene
den-Leeuwen waar Jochem vroeger ook op school heeft gezeten.
Leerlingen van groep 8 mochten
met het vuurwerkboekje en nepvuurwerk in de hand op de foto
met Jochem. "Het blijft belangrijk
om de aandacht te vestigen op het
verantwoord afsteken van vuurwerk", aldus Jochem van Gelder.

"Daarnaast vind ik dat Bureau
HALT op een goede manier invulling geeft aan een alternatieve
straf. Een geldboete wordt vaak
door de ouders betaald, maar nu
moeten de jongeren er zelf voor
werken."
Op de vraag of Jochem vroeger zelf
veel vuurwerk heeft afgestoken,
antwoordde hij: "Heel weinig. Nu
ik zelf kinderen, heb wel meer.
Maar dan wel onder goede begeleiding".
De bedoeling van het vuurwerkboekje is om jongeren te wijzen op
de gevaren van vuurwerk en daarnaast de consequenties van vuurwerkmisbruik voor gebruikers en
slachtoffers. In het boekje staat
duidelijk vermeld wat wel en wat
niet mag. De verkoop van legaal
vuurwerk, alleen aan personen boven de 16 jaar, vindt plaats op de
laatste drie werkdagen van het
jaar: woensdag 29, donderdag 30
en vrijdag 31 december. Het afsteken van legaal vuurwerk mag alleen op vrijdag 31 december van
10.00 uur tot zaterdag l januari
02.00 uur.
Wanneer jongeren tussen de 12 en

Syntus accepteert
NTS-kaarten
Syntus exploiteert naast de buslijnen in de Achterhoek ook de
spoorlijnen Zutphen-Winterswijk en Doetinchem-Winterswijk.
De provincie Gelderland heeft Syntus verplicht de tarieven conform
het Nationaal Tarief Systeem voor
de bus (MTS) en NTS-kaartsoorten
te accepteren. De datum waarop
een en ander geëffectueerd moet
zijn is l januari 2000.
Als basis voor de toepassing van
het MTS (het bepalen van het aantal zones) dient de door de minis-

ter van Verkeer en Waterstaat vastgestelde zonekaart van Nederland
gebruikt te worden. De spoorlijnen zijn daarvoor gezoneerd op
dezelfde manier als de buslijnen.
Dit heeft tot gevolg dat op sommige trajecten het aantal toe te passen strippen wijzigt. Soms zullen
reizigers na l januari 2000 vrorde
liger uit zijn met een kaart ^«iet
eveneens geldig NS-assortiment.
De manier waarop het tarief voor
abonnementen wordt vastgesteld,
verandert niet.
Overigens stijgen de
het stads- en streekvervoer per l januari 2000 met gemiddeld 2%.

Twaalfde ruilbeurs van
brouwerij-artikelen
Zondag 9 januari wordt alweer
de twaalfde ruilbeurs van brouwerij-artikelen gehouden welke
plaatsvindt in zalencentrum
De Luifel te Ruurlo.
Het is een ruilbeurs van allerlei artikelen die met een bierbrouwerij
te maken hebben. Het merendeel
bestaat uit viltjes, glazen, etiketten, flesjes en allerlei andere attributen waar een brouwerij naam op
staat. Tevens wordt op dergelijke
ruilbeurzen het onderlinge contact tussen verzamelaars gelegd
en/of weer aangehaald.
In ons land zijn al een kleine drieduizend mensen, al of niet aangesloten bij een vereniging, die deze
artikelen verzamelen. In Nederland zijn er al meerdere mensen
die een ruilbeurs organiseren. In
de Achterhoek, de Liemers en

Twente vinden maar weinig beurzen plaats.
De BAV (Brouwerij Artikelen Verzamelaars) is een vereniging die ook
ruilbeurzen organiseert in het Zuiden en Westen van Nederland,
daar er minder brouwerijen zijn.
Zij worden gesponsord door een
brouwerij waarvan er in dat deel
van Nederland meer zijn. Deze
ruilbeurs is niet gesponsord.
Men mag de ruilbeurs zo langzamerhand internationaal noemen
vanwege het feit dat we de laatste
jaren verzamelaars uit Duitsland,
België en zelfs Amerika mochten
ontvangen. De organisatie hoopt
dat het ook dit jaar weer een ge
slaagde beurs zal worden. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met Herman Jimmink,
Het Gulik 4, Vorden, tel. (0575)
552452

18 jaar zich niet houden aan de afspraken (bijvoorbeeld te vroeg
vuuwerk afsteken of illegaal vuurwerk afsteken), dan kunnen zij in
aanmerking komen voor HALT. Dit
houdt in dat jongeren een aantal
uren strafvervangende werkzaamheden verrichten in plaats van een
justitiële boete en zo registratie
voorkomen. Hierbij kan gedacht
worden aan het opruimen van
vuurwerkresten in de Kerstvakantie.
WEDSTRIJD IN HET VUURWERKBOEKJE
Ieder jaar bevat het Vuurwerkboekje een wedstrijd omtrent het
onderwerp vuurwerk. Dit jaar is
de opdracht om een puzzel op te
lossen en met het gevonden woord
een wens te maken voor het jaar
2000. De meest originele wensen
worden beloond met een mooie
prijs.
De vuurwerkcampagne is slechts
een gering deel van de werkzaamheden van Bureau HALT. Haar belangrijkste taak is de bestrijding
van veel voorkomende criminaliteit onder jongeren.

Op 15 december verhuist de
bromfiets van het fietspad naar
de gewone weg. Vanaf nu is het
fietspad en de fietsstrook in
principe alleen bestemd voor
de fietsers en snorfietsers.
De maatregel is landelijk inge
voerd om verkeersslachtoffers te
besparen. Alleen al in Gelderland
zou de maatregel het aantal gere
gistreerde verkeersslachtoffers
met ruim 250 per jaar moeten
doen dalen.
RISICO OP ONGEVALLEN
Beginjaren negentig is in een drie
jaar durende praktijkproef in Tiel,
Apeldoorn en Den Haag onderzocht of het niet veiliger was om
de bromfiets op de gewone weg te
laten rijden. Bromfietsers lopen
namelijk in het verkeer een veel
groter risico om bij een ongeval be
trokken te raken dan andere weggebruikers.
AFNAME ONGEVALLEN
Het resultaat van de proef bleek op
alle wegen de verwachting ver te
overtreffen. Ten opzichte van controlegebieden verminderde het
aantal ongevallen met ongeveer
de helft. Met name op de kruispunten nam het aantal ongevallen

tussen bromfietsers en automobilisten behoorlijk af.
Op het fietspad rijdende bromfietsers worden namelijk altijd makkelijk over het hoofd gezien door
afslaande auto's. In de proefgebie
den is duidelijk gebleken dat
bromfietsers die op dezelfde weg
rijden als auto's veel beter zichtbaar zijn voor automobilisten. De
g unstige resultaten van deze
proef hebben geleid tot landelijke
invoering van deze maatregel.
NIEUW VERKEERSBORD
Hoewel de nieuwe maatregel zowel binnen als buiten de bebouwde kom geldig is, zal in praktijk de
maatregel alleen van toepassing
zijn binnen de bebouwde kom.
Buiten de bebouwde kom worden
de fietspaden over het algemeen
voorzien van een nieuw bord. De
ze heten officieel dan ook geen
fietspaden meer, maar 'fiets-bromfietspaden'. Toch zullen er ook
plaatsen binnen de bebouwde
kom zijn waar het veiliger is om de
bromfietsers op het fietspad te laten rijden. Bijvoorbeeld op wégvakken waar auto's 70 km per uur
mogen rijden. Ook daar zal een
fietspad dan worden veranderd in
een fiets-bromfietspad met be
hulp van het nieuwe bord.

NVOB schrijft brandbrief aan ministerie:

Willekeur Arbeidsinspectie
lijdt tot concurrentievervalsing
Mensen die in eigen beheer een
woning bouwen en werken in
het grijze en zwarte circuit, dienen door de Arbeidsinspectie
net zo hard te worden aangepakt als reguliere bouwbedrijven. Deze oproep doet het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
(NVOB) in een brandbrief aan
minister KG. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Sinds l november hanteert de Arbeidsinspectie een veel strenger regime bij het controleren van
bouwbedrijven op naleving van de
voorschriften op het gebied van
arbeidsomstandigheden. In het
verleden gaf de Arbeidsinspectie
eerst een waarschuwing aan be
drijven die bij inspectie niet bleken te voldoen aan de wettelijke
bepalingen omtrent veilig en ge

zond werken. Sinds kort worden er
echter ^middellijk forse boetes
uitgedeera.
Het NVOB is het ermee eens dat be
drijven op de naleving van de arbowetgeving worden gecontroleerd.
Maar d^fcrootste vereniging van
bouworSR-nemers in Nederland
vindt het een onverteerbare vorm
van willekeur dat de Arbeidsinspectie niet-reguliere bouwwerkzaamheden ongemoeid laat. Daarbij komt nog dat zelfbouwers en
zwartwerkers vooral actief zijn in
de avonduren en weekeinden, pe
rioden die vallen buiten de werktijden van de Arbeidsinspectie.
De niet-reguliere bouw kan daardoor ongestraft de regels op het ge
bied van veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden met voeten
treden. Door het ontwijken van de
voorschriften kan er uiteraard
aamzienlijk goedkoper gewerkt

worden. Daarom is het naar de
mening van het NVOB sprake van
een ernstige vorm van concurrentievervalsing die ten koste gaat van
bouwbedrijven die zich keurig aan
de wet houden.
Om die reden vraagt het NVOB minister De Vries maatregelen te ne
men en middelen vrij te maken
voor handhaving van de arbo-re
gelgeving bij alle soorten bouwactiviteiten in Nederland.
Uit een vorig jaar in opdracht van
het NVOB uitgevoerd onderzoek,
bleek dat er in Nederland jaarlijks
voor maar liefst 3,6 miljard gulden
wordt gebouwd en verbouwd buiten het officiële circuit. Dat de Arbeidsinspectie de ogen sluit voor
zo'n omvangrijk deel van de
markt, staat volgens het NVOB
haaks op de doelstellingen die het
ministerie met zijn arbo-beleid
zegt na te streven.

Uitreiking vuurwerkpakketten

Old Reurle
De nieuwjaarsontvangst van Old
Reurle heeft altijd al iets feestelijks
gehad, maar de avond van woensdag 12 januari wordt echt goed!
Dan komt namelijk in "De Luifel"
spreken de heer J. Berends uit Doe
tinchem, door zijn levendige verhalen zeer bekend binnen Old
Reurle en daarbuiten. Ditmaal is
zijn onderwerp het Nijenhuis, museumkasteel te Heino, Overijssel.
Als havezathe werd het eeuwenlang bewoond door vooraanstaande adellijke families, die al hun
kunstschatten meebrachten. In
1960 betrok dr. O. Hannema het
landhuis. Deze, oud-directeur van
het museum Boymans in Rotter-

dam, had een grote naam in de
kunstwereld. Al zijn kennis en kapitaal zette dr. Hannema in voor
de verfraaiing van het gebouw en
de uitbreiding van de kunstcollectie, waarbij hij de steun van velen
verwierf. Het resultaat werd een
prachtig onderkomen voor een
luisterrijke kunstverzameling. De
heer Berends zal spreken over de
bouw en de geschiedenis van het
huis, over zijn illustere bewoners
en soms hun wonderlijke capriolen. Van alles zullen tal van dia's
worden vertoond tijdens deze
voordracht, die zeer genietbaar is
voor oud en jong. Zie ook de advertentie in dit blad.

De vier Welkoopwinkels in deze
regio hebben vorige week acht
vuurwerkpakketten weggegeven.
Tijdens de vuurwerkdemonstratie
op maandag 13 december in Vorden deelden de Welkoopwinke
liers een vuurwerkfolder uit met
daaraan gekoppeld een lotnummer.
Wie de bestelbon van deze folder voorzien van dit lotnummer - bij
één van de vier winkels inleverde,
maakte kans op een gratis vuur-

werkpakket ter waarde van 149
gulden.
De prijswinnaars in Hengelo (Gld.)
waren Martin Bergsma en John
Groot Wassink. Bij de winkel in
Toldijk gingen de familie Niessink
en de familie Scheffer met een gratis vuurwerkpakket naar huis. Sabine te Veldhuis en J. Kuster uit
Ruurlo ontvingen ook elk een pakket. In Vorden waren de familie Barink en de familie Heutink de ge
lukkige winnaars.

De vuurwerkdemonstratie van de
Welkoopwinkeliers op 13 december gaf een goed beeld van wat de
Welkoopwinkels uit Vorden, Hengelo (Gld.), Ruurlo en Toldijk aan
het einde van het jaar allemaal in
huis hebben. De nadruk ligt dit
jaar op het mooiere siervuurwerk.
Alle vier Welkoopwinkels hebben
op donderdag een speciale koopavond in verband met de verkoop
van vuurwerk.

Radio en TV
Sateliet-systemen
ROMIVON Koelen, Wassen, Drogen
V
J
Reparatie, service
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van sateliet-systemen
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Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

2000
01-01-2000

keukens-tegels-sanitajr
natuursteen-rolluiken

illwiwm
Een knallende opening van het nieuwe jaar en
de nieuwe eeuw!
* Buffet clansant vanaf 17:00 uur, met medewerking van het orkest Carte Blanehe.
* Ontvangst met glas Champagne en bittergarnituur.
* Wildbuffel om 19:00 uur met o.a. fazant, haas,
ree, wild zwijn, wilde eend.
* Voor de niet-wildlie/hebbers zijn er diverse
vlees- en vissoorten.
* Ook met vegetarische wensen wordt rekening
gehouden.

* Dessertbuffet.
* 22:00 uur: koffie met bonbons.
* All-in prijs f . 100,- p.p., incl. consumpties en
wijn.
* Reserveren gewenst.

WINTER SALE
hoge kortingen op onze
dames en heten wintermode
dez£ week:

50% korting
op alle dames winterjacks
modecentrum
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Tel. 0575-55 13 12, Fax 0575-55 37 40.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 451438

DE GROEN EN DOEN WINKEL

Hengelo • Ruurlo • Toldijk • Vorden
en al haar medewerkers wensen u een

knallend
maar vooral gezond 2000

Johan Stapper 65 jaar

De receptie die Johan 2 weken geleden gaf was één groot feest van het begin tot het eind. Naast de familie en
kennissen waren vele fans waaronder diverse musici aanwezig om hem te feliciteren, maar ook om daadwerkelijk een muzikale bijdrage te leveren. Hoogtepunt was ongetwijfeld het interview wat Hans Krabbenborg
(vroeger nog enige tijd manager geweest van Johan!) met Johan had, met opnames van vroeger en luisterrijke
verhalen, gevolgd door een geïmproviseerd optreden met Kas Bendjen en uiteraard als gastzanger Johan. Niemand bleef op de stoel zitten en hij kreeg (als vanouds) de terechte waardering als DORPSZANGER NR. 1.
Johan bedankt en er is mij verteld dat er tussen mannenstemmen van 65 en 75 jaar geen verschil zit...
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DVO - DASH
Na de bekerstunt tegen Halley ver- staat op een keurige zevende
trok Dash vol goede moed naar plaats. Toch leeft het idee dat er
Hengelo om tegen DVO een echte meer in zit dit seizoen. Aanstaanstreekderby te spelen. Het op de de zaterdag kan Dash een plaatsje
tweede plaats bivakkerende DVO stijgen. De nummer 6 KSV uit Vraheeft dit jaar maar één doel, na- gender komt dan in Vorden op be
melijk kampioen worden. On- zoek. Als Dash deze partij, die in
danks dit feit hadden de Vordena- sporthal 't Jebbink wordt gespeeld,
ren niet het gevoel een kanslose in winst weet om te zetten krijgt
wedstrijd te gaan spelen. Dash het weer uitzicht op een hogere
heeft tot nu toe drie van de vier klassering en sluit het tevens dit
topploegen in deze klasse flink kalenderjaar met een goed gevoel
laten zweten en weet dat het deze af. De laatste wedstrijd van de eerploegen het leven heel zuur kan ste seizoenshelft, tegen Marvo uit
maken. Aanvankelijk leek het er Mariënvelde dat negende staat,
echter niet op dat dat deze keer wordt namelijk pas op 15 januari
weer zo zou zijn. Het niveau van gespeeld.
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op een afgang af te gaan. De eerste Het eerste damesteam van Dash
set werd kansloos met 15-5 verlo- speelde afgelopen zaterdag uit
ren en in de tweede doorgang tegen Vavico, de nummer 4 van de
stond er in no-time een 13-2 stand ranglijst. Het was een bijzondere

Anno 2000

wedstrijd door trainer Marco Boe
lens in tegenstelling tot eerdere
wedstrijden over elf speelsters kon
beschikken. In goed overleg met
verschillende partijen is, door initiatiefvan het nieuwe bestuur van
Dash en de technische commissie,
besloten om het mager bezette
eerste damesteam uit te breden
met een aantal oud dames 2 speelsters. Aangezien deze nieuwe formatie slechts eenmaal met elkaar
heeft kunnen trainen was het een
rommelige wedstrijd. De nieuwe
dames moesten wennen aan een
ander spelsysteem en misten wedstrijdritme, waardoor er niet vrij
gespeeld werd. Ook bij de andere
dames brachten de wisselende opstellingen enige onrust en misverstanden met zich mee. De setstanden van 15-10,15-2 en 15-5 spreken
voor zich. Mario Boelens heeft
deze wedstrijd dan ook gebruikt
om speelsters aan elkaar te laten
wennen en iedereen op verschillende posities speeltijd te geven.
Aankomende week zal er hard ge
traind worden om alle individuen
tot een team te smeden, om in
ieder geval aanstaande zaterdag in
Sporthal 't Jebbink tegen
Pollux/Oldenzaal een goede indruk te maken.
Uitslagen ll-12-'99
D/SNS/Savico l - Dash 1; H/DVO l Dash 1; XC l - Marvo '76 XC l 1-3;
D/Dash 6 - DVO 7 0-3; D/Dash 5 KSV 2 3-1; H/Dash 2 - Side Out l 0-3;
H/Dash 4 - KSV 2 3-0; MB 2WSV2 Dash MB l 1-3; D/WSV 2 - Dash 4 22; D/WSV l - Dash 2 0-3; H/WSV 2 Dash 3 3-0; D/Sparta 4 - Dash 3 3-1.

ZWAAR BEVOCHTEN ZEGE
DASH HEREN
De heren van DASH hebben in eigen huis een moeizame 3-2 overwinning behaald tegen KSV uit
Vragender. DASH dat de zevende
plaats inneemt op de ranglijst zou
bij een 3-0 of een 3-1 overwinning
KSV, dat twee punten meer had ge
haald als DASH, passeren. Omdat
bij een 3-2 uitslag d epunten echter verdeeld worden, 2 punten
voor de winnaar en l punt naar de
verliezer, is het de Vordenaren niet
gelukt in het "linker rijtje" plaats
te nemen.
De eerste set was er één waar weinig op aan te merken viel DASH
speelde geconcentreerd zijn eigen
spel. KSV bracht hier weinig tegen

in en liet niet zien waarom het zo
hoog geklasseerd is. Zonder tot
hoogstaand spel te komen was de
eerste set een formaliteit en kon er
een 15-5 stand op het formulier ge
noteerd worden.
Ook de tweede set leek een soortgelijk scoreverloop te vertonen.
DASH nam al snel een flinke voorsprong van 10-4. Op deze stand
werd KSV echter wakker en leek te
beseffen dat ze aan het werk moesten. Zouden ze dat neit doen dan
kon het wel eens snel gedaan zijn
met de bezoekers. Door de vechtlust van KSV kreeg DASH het moeilijker en had het problemen met
het afmaken van de set-ups. Bijna
elke smash werd gepakt door KSV
waardoor er lange rally's ontstonden. Toch was het DASH dat de set
won. Met een 15-11 stand werd er
een 2-0 voorsprong genomen.
De zesde plaats leek in zich tmaar
dan moest nog wel de derde set ge
wonnen worden. Doordat KSV
haar ritme gevonden had kregen
de Vordenaren het moeilijk. Bij
DASH wilde het allemaal niet echt
lukken. Desondanks ging de derde
set tot 5-5 gelijk op. Vanaf dat
ogenblik was het echter KSV dat de
punten pakte en een 6-10 voorsprong nam. De Vordens emannen
beseften dat zij nu echter aan het
werk moesten om de set te pakken. De gasten werden wee ronder
durk gezet en het begon weer te lopen aan Vordense zijde. De achterstand werd omgezet in een 1210 voorsprong. Toch lukte het niet
om de set uit te maken waardoor
KSV met een 13-15 overwinning
zich weer in de wedstrijd knokte.
Deze mentale tik kwam hard aan
bij de Vordenaren. Voor aanvang
van de vierde set werden er een
aantal dingen nog eens doorge
sproken en iedereen besefte dat
het nu zwaar zou worden. In deze
vierde doorgang zou de stand lang
gelijk opgaan. Tot 9-9 waren de
ploegen^fc elkaar gewaagd zonder dat DASH haar normale niveau haalde. Wederom was het
KSV dat aan het eind van de set de
kansen beter benutte dan DASH
en met ^fe 12-15 setoverwinning
toonde ^rct scorebord een 2-2
stand.
De vijfde set moest dan de beslissing brengen. Deze set werd ge
speeld volgens het nu al beruchte
rallypoint systeem hetgeen bete
kent dat elke gespeelde rally een
punt oplevert voor één van de
ploegen. Tot aan deze wedstrijd
had DASH in competitieverband
nog nooit een dergelijke set ge
speeld. Alleen twee weken geleden
tijdens de bekerstunt tegen Halley
hadden de Vordenaren met succes
zo'n set gespeeld. KSV had in deze
competitie al drie van dergelijke
sets gespeeld en had dus meer ervaring hierin. Maar het rallypoint
systeem blijft een soort loterij dus
DASH had goede hoop op een succesvolle afloop. Toch konden de
Vordenaren ook in deze set niet
het niveau halen dat van hen verwacht mag worden. Vanaf het be
gin van de set was het duidelijk
dat beide ploegen persé wilden
winnen. Het werd een zeer fanatieke en ook zeer gelijk opgaande
strijd. Het scorebord toonde tussenstanden van 5-5, 10-10 en 12-12.
Bij een 13-13 stand was het dus afwachten wie als eerste een matchpoint zou krijgen. Dit werd KSV,
maar toch wist DASH deze zeer
spannende set met 16-14 te winnen waardoor de 3-2 overwinning
een feit was. Ondanks deze overwinning hadden de Vordenaren
toch een kater omdat deze wedstrijd met een 3-0 ovewinning afgesloten had kunnen worden.
DASH gaat nu de korte winterstop
in op de zevend eplaats hetgeen
voor een promovendus geen slecht
epositie is. De wetenschap dat er
tot nu toe enkele punten niet be
haald zijn waar daartoe weid e mogelijkheid aanwezig was toont echter aan dat er meer inzit. Als DASH
dit leerproces in daden weet om te
zetten zijn er nog mooie wedstrijden te verwachten in de tweede
seizoenshelft. Op 15 januari speelt
DASH haar volgende wedstrijd in

Mariënvelde tegen het plaatselijke
Marvo dat momenteel de negende
plaats bezet. De kans is dan ook
aanwezig dat DAH met een goed
resultaat het nieuwe millennium
kan inluiden.
Dash Dames lAArke/Pollux 2
Afgelopen zaterdag was het dan
eindleijk raak. Men heeft de eerste
wedstrijd gewonnen. Ze moest te
gen ARke/Pollux 2 uit Oldenzaal.
Het was een jong, aanvallend
team. De eerste set verloor men
met 10-15, ondanks een sterk be
gin. De basis was heel anders dan
normaal, namelijk:Joyce Wentink,
Ellen Leunk, Margreet Smid, Elly
Nijenhuis, Femke Grievink en Betine Vlogman. De tweede set begon
men heel sterk met een 6-0 voorsprong maar deze set werd toch
nog verloren met 14-16. De derde
set heeft heel lang op 12-12 ge
staan en hierdoor was het de langste set van de wedstrijd. DASH won
deze set met 15-12. De vierde set
was het hoogtepunt van de wedstrijd. Door een goede servicebeurt
van Evelien, Elly, Ellen en Joyce
hebben ze deze set in 10 minuten
gewonnen met 15-0. Door deze set
was Arke/Pollux helemaal van slag
en daardoor kon men de vijfde set
in 9 minuten met 15-6 winnen.
Kortom: de eerste 2 punten zijn
binnen!
Uitslagen
D4J BOVO 4-DASH 6 3-0, H4J Overa
2-DASH 4 0-3, XC1C 't Peeske ClDASH Cl 1-3, H1D VCV-DASH 2 3-1,
D3J DASH 4-Side Out 4 3-1, MA2D
DASH Al-OVera Al 0-3, D1§C DASH
2-Side Out l 1-3, D2E DASH 3-Baoe
rie/Dynamo 3 1-3, Hl C DASH 1-KSV
l 3-2, H3J DASH 3-Side Out 2 1-3,
3DD DASH 1-ARke/Pollux 2 3-2
Agenda
14 januari: D3J Avanti 4-DASH 4,
H3J Avanti 3-DASH 3, D2E Avanti 2DASH3
15 januari: 3DD Nefit Orion 2DASH l, H1C Marvo '76 1-DASH l,
D1C Marvo '76 1-DASH 2, D4J
DASH 6-Overa 2, D4C DASH 5-Tronax 2, H1D DASH 2-Labeyllov l, H4J
DASH 4-Vios Eefde 3
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RTV-ERS RIJDEN GOED

Op een verregende 2e Kerstdag
stonden de RTV-ers toch aan de
start bij de diverse crossen. Martin
Weyers ging met Rudi Peters naar
het Brabantse Reusel.
De Hengeloër Weyers werd op een
zwaar parcours 10e, winnaar werd
Micha de Vries uit Hilversum. Ook
de Wichmondse veteraan Rudi Pe
ters startte hier, hij werd 3e achter
Wereldkampioen Steensma en Ne
derlands kampioen Pieter Burgers.
Ook won amateur Jan Weevers uit
Hengelo G. in Eibergen de jaarlijkse kerstcross voor de profs. Tristan
Hofman en Rudi Kemna uit Deurningen. Peter Makkink uit Henge
lo behaalde in deze cross een nette
10e plaats. A.s. donderdag 30 dec.
rijden de RTV-crossers in Surhuisterveen.

DE PRIJZEN OP DE HELLING!
de laatste week van het jaar
gaan bij ons de prijzen
op de helling ...
de hele collectie dames- herenen kindermode nu met

25% korting !
(met uitzondering van reeds afgeprijsde atikelen)

rwMift Tonny Jufuërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFl

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

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

ALS KLAP OP DE VUURPIJL

mullcf-vordcn bv

tegen inlevering van deze bon

oudejaarsdag
nog eens

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

10% extra korting
T

mode v<ror

gezin
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DRUKKERIJ

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

WEEVHJS

ISO 9002

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA J

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JTVorden Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Mevo Precision Technology is een uitstekend uitgerust metaalverwerkingsbedrijf met hoogwaardige
CNC-machines, gespecialiseerd in de productie van fijnmechanische onderdelen. De producten onderscheiden
zich door een zeer hoog kwaliteitsniveau. De organisatie wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen en
een zeer klantgericht denken. Het bedrijf met circa 50 medewerkers bestaat ruim 22 jaar en is sinds juni 1999
gevestigd in een nieuw bedrijfspand op het industrieterrein 'de Venterkamp' te Ruurlo.

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRIH

OPRUIMING"
TOT 50%
KORTIN
OP AL0NZE
ARTIKELEN
t/m
31-12-1999

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

Boordevol buitengewone tuinideeën!

Ter versterking van de financiële administratie
zijn wij op zoek naar een

controller m/v
Taken en verantwoordelijkheden:
• eindverantwoordelijk voor de verslaglegging
naar de directie
• verzorgen van de fiscale aangelegenheden
• verzorgen van de operationele contacten met
accountant en huisbankier
• kennis van automatisering
• verzorgen de personele administratie
• financiële controle en begeleiding van de
buitenlandse dochteronderneming
in Slowakije
• participeren in het managementteam

Profiel van de geschikte
kandidaat:
• opleiding op HBO-niveau
(SPD/Heao-Be)
• leeftijd 30-40 jaar
• relevante
werkervaring
bij voorkeur in
de metaalindustrie/
metaalnijverheid
• affiniteit tot
managementinformatiesystemen
• zeer praktische instelling
• gevoel voor commercie en
interne dienstverlening
• beheersing van de Duitse taal

MEYO
PRECISION TKHNOLOGY

Indien u belangstelling
heeft voor deze functie,
dan verzoeken wij u uw
sollicitatiebrief met C.V.
vóór 14 januari 2000 te
zenden aan:
Mevo B.V.
Ta.v de directie
Postbus 105
7250 AC Vorden
Voor meer informatie
kunt u zich telefonisch
wenden tot onze
directeur de heer
A.G.M. Koster
(tel. 0573 451945)

Mevo B.V., Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Tel. (0573) 451945, fax (0573) 451919

Is er voor de Achterhoekse boer nog
toekomst in 2000?
alleen zou 35 procent van de veestapel moeten verdwijnen maar
ook alle varkens, kippen, schapen
en vleeskalveren! Dan is er nog de
Europese richtlijn om de uitstoot
van Ammoniak in het milieu te verminderen. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milileubeheer
is zich rot geschrokken over het tot
op heden behaalde resultaat in het
terugdringen van ammoniak", zo
zegt Han Pelgrum.
Is er dan geen oplossing om toch
het aantal bedrijven in stand te
houden? "Jawel", zegt Han Pelgrum maar dan moet al het mestoverschot gratis naar bijvoorbeeld
Drenthe worden getransporteerd.
Geen reeele gedachte, want hoe je
het went of keert de tranportkosten
zullen toch betaald moeten worden. Concreet: Grote onzekerheid
voor de boeren en met name voor
de jonge boeren. Ongeveer 33 procent van de boeren heeft geen probleem. Die zullen volgens natuurlijk verloop stoppen met hun be
drijf.
DENEMARKEN

Onlangs was ik bij een vriend
op verjaardagsvisite. Gezellig,
pilsje en borrelnootjes onder
handbereik Kletsen over voetbal, over politiek, je werk en
niet te vergeten over de plaatselijke dorpsroddel. U kent dat
wel: "Zeg heb je gehoord dat die
en die ook uit elkaar gaan? Och
gunst, nee toch, dat heb ik nog
niet gehoord. Maar nu je het
zegt, het verbaast me niets".
Dat soort verhalen gaat er natuurlijk altijd in tijdens zeg
maar typisch gezellige verjaardagen ui de Achterhoek.
Zo kom ik aan de praat met mijn
buurman, links naast mij. Enthousiaste vent, pakweg midden dertig.
Had ooit een prima baan in het bedrijfsleven. Een aantal jaren gele
den kon hij de boerderij van zijn
vader overnemen.(Ergens onder de
rook van Vorden) Geen enkele aarzeling, baan opgezegd. Hij had immers altijd al boer willen worden.
De kans doet zich voor, dus aangrijpen die mogelijkheid. "Dus
goed naar de zin"?, zo vroeg ik
hem. "Ja en nee" klonk het antwoord, waarover ik mij toch wel
verbaasde."Ik zal het uitleggen.
Het werk op de boerderij vind ik
hartstikke leuk. Weliswaar keihard werken, echter het bedrijf is
van je zelf en dan is hard werken
helemaal niet erg. Wat mij zorgen
baart is de strenge regelgeving
waar wij als boeren mee gecon-

fronteerd worden. Het bedrijfis in
feite je kapitaal en door allerlei
toestanden word je geremd in de
mogelijkheden. Ik weet ook nog
niet hoe het straks zal gaan. Wellicht dat ik verkas naar het noorden van het land", zo vertelde hij
mij. Hij opperde zelfs de mogelijkheid om naar Denemarken te emigreren. Dan komen er echter nog
andere zaken om de hoek^üken.
Een heel belangrijke: hoe ^M je
vrouw er tegen aan?
Een paar dagen later klampte ik
mijn buurman Han Pelgrum aan
met de vraag: "Zeg Han is e^feenlijk voor de Achterhoekse OTW (of
beter gezegd voor de boer in het algemeen) nog wel toekomst in de
volgende eeuw"? Tussen twee
haakjes, Han Pelgrum van het ge
lijknamige makelaarskantoor aan
de Dorpsstraat in Vorden, bege
leidt al jarenlang Nederlandse
boeren bij emigratie naar het buitenland. "Je moet het zo zien, een
boer kan alles wat zich op en rond
de boerderij afspeelt, beoordelen.
Hij heeft verstand van het bewerken van de grond, verstand van de
machines, verstand van de veestapel. Echter, hij heeft over het alge
meen geen verstand van juridische en economische mogelij khe
den van het bedrijf. En daar zijn
wij voor. Wij begeleiden hem daarbij", zo zegt Han Pelgrum. En dat
laatste is het geval wanneer een
Nederlandse boer zijn heil elders
(bijvoorbeeld in Denemarken) wil

zoeken. In het kantoor van Pelgrum hangt een kaart van Scandinavië met vele "rode stippen". De
stippen geven aan waar Nederlandse boeren zich in de loop van
de jaren gevestigd hebben. Tot nu
toe heeft Pelgrum en zijn team
circa 200 boeren begeleid.
KEIHARDE CIJFERS

Wanneer je Han Pelgrum hoort
praten (en het praten gestaafd door
cijfers) over de toekomst van de
boer in eigen land, dan word je
daar niet bepaald vrolijk van. Allereerst wat cijfers op een rij: De provincie Gelderland heeft ca. 19.000
agrarische bedrijven met in totaal
52.000 arbeidsplaatsen. Het aantal
melkkoeien bedraagt 540.300;
vleeskoeien- en vleeskalveren
381.000; aantal varkens 3.072.200;
aantal schapen 188.300; aantal legkippen 11.547.500; aantal slachtkippen 6.821.800 stuks. Totaal oppervlakte grasland 1690 kilometer;
bouwland 710 kilometer.Indrukwekkende cijfers! "Dat klopt", zegt
Han Pelgrum, prachtige cijfers,
maar nu de realiteit: "Brussel" stelt
dat wij per hectare 170 kg stikstof
uit dierlijke mest mogen verwerken (op schrale zandgrond 140 kg).
Het voorstel dat onze minister
Brinkhorst heeft ingediend omvat
250 kg stikstof (grasland) en 170 kg
(bouwland). Dat houdt in dat wij in
Gelderland 350.000 koeien mogen
houden, dat wil zeggen 65 procent
van de huidige veestapel. Dus niet

De categorie boeren tussen de 20
en 40 jaar, die in feite zijn voorbe
stemd om pa op te volgen, of al zijn
opgevolgd, voor hen wordt het
moeilijker en moeilijker om het inkomen op peil te houden. Dus die
groep gaat zich oriënteren en worstelt met de vraag "hoe verder"?
Blijven we doorgaan, zoeken we elders in Nederland naar een moge
lijkheid om uit te breiden of gaan
we em^*u-en, bijvoorbeeld naar
DenemSBin. Waarom juist Dene
marken? Han Pelgrum: Denemarken is het enige land hier in Europa dat voldoet aan de Europese nitraatrichtiiinen van 1991.
Een Ne<^Bpndse boer die in Dene
marken giat starten kan vrijwel altijd beginnen met het geld dat hij
heeft ontvangen door zijn bedrijf
in Nederland te verkopen. Voorts
beschikken wij over een computerprogramma waarin alle soorten Ie
ningen ( op Deense basis) zijn verwerkt. Ik durf gerust te stellen dat
90 procent van de emigrerende
boeren vooruitgaan in hetzij inkomen hetzij omvang van het be
drijf', aldus Han Pelgrum die een
team van zes man begeleiding ( enkelen spreken vloeiend Deens)
heeft opgebouwd. Dit team is op de
hoogte van de wetgeving in Dene
marken. Pelgrum en de zijnen we
ten, dankzij een netwerk van makelaars, precies waar bedrijven te
koop worden aangeboden. Ook
zijn er contacten met de Deense accountants en juristen. Kortom een
team dat van alle markten thuis is!

EMIGRATIE OP ZICH

Er zal toch heel wat water door de
Yssel stromen, alvorens men be
sluit om daadwerkelijk te emigre
ren? Han Pelgrum: "Wanneer wij
door iemand worden benaderd
om informatie te verstrekken, dan
heeft de bewuste persoon er thuis
al lang over nagedacht. Hij heeft
samen met zijn vrouw de diverse
mogelijkheden al lang de revue laten passeren. Wij vertellen dan
over de mogelijkheden in Dene
marken. We laten onder meer een
videofilm zien. Dan breekt het moment aan dat wij ze mee nemen
naar Denemarken. We gaan naar
te koop staande bedrijven. Er worden gesprekken georganiseerd
met Nederlanders die daar ook
een boerderij hebben gekocht en
die er wonen en werken. Een heel
belangrijk facet: wij staan vanaf
de eerste minuut in alles achter
de koper!
Dan komt het moment dat de
knoop wordt doorgehakt. Ouders
worden ingelicht. Ouders die er
daarna slapeloze nachten van over
houden omdat hun kinderen ( en
niet te vergeten kleinkinderen)
gaan vertrekken. Ik zeg dan altijd
tegen deze ouders: Mensen ik be
grijp het emotionele gebeuren
maar ga er vanuit dat jullie kinde
ren die slapeloze nachten ook ge
had hebben", aldus Han Pelgrum
die aangeeft dat tussen het punt
van oriëntatie en tussen het punt
van knoop doorhakken zo'n half
jaar ligt. Voor Han Pelgrum is de
klus dan nog niet geklaard. Zegt
hij: "Wij besteden ook veel aandacht aan de nazorg. Vooral in de
beginperiode bezoeken wij de
mensen nog een aantal keren. Vergeet niet er komt altijd een moment van heimwee.Bij iedereen.
Alleen de mate waarin is verschillend. Ik zeg dan ook altijd tijdens
de eerste oriënterende gesprekken, mensen pak een velletje papier. Zet daarop waarom ik mijn
boerderij in Nederland wil verkopen; waarom wil ik mij in Dene
marken vestigen etcetera. In feite
een sterkte zwakte analyse van je
bedrijf. Ben je dan eenmaal in De
nemarken en geraak je daar een
keer in een dip (heimwee) pak dan
dat bewuste velletje papier. Je zult
zien datje daardoor heel snel door
zo'n moelijke periode heen komt",
aldus Han Pelgrum die mij aan het
slot van het gesprek nog even mee
neemt naar de landkaart.
"Zie je daar die streek in Zweden.
Ook daar liggen mogelijkheden,
hoewel Denemarken favoriet
blijft"!!

Commissie in oprichting vraagt om ideeën en suggesties

Feestcomité Medlertol viert 75e Volksfeest tijdens eeuwwisseling
In het eerste jaar van de volgende eeuw in het magische jaar
2000 viert het Feestcomité Medlertol haar 75e Medlertol Volksen Schoolfeest. Een feest dat al
bijna 75 jaar lang een hoogtepunt vormt in het sociale leven
van vele Medlernaren uit de
buurtschap gelegen tussen Vorden en Ruurlo met haar aanverwante bewoners uit buurtschappen De Wiersse, De Brandenborch en 't Onstein.
In het kader van deze speciale vie
ring heeft een aantal buurtbewoners aangevuld met enkele oudbuurtschapsbewoners het idee opgepakt om een groot aantal aktiviteiten en evenementen in het kader van deze viering in begin juli
2000 van de grond te tillen. De
commissie bestaat inmiddels uit

een aantal bestuursleden van het
huidige Feestcomité Medlertol
aangevuld met enkele initiatiefne
mers die tien jaar geleden een succesvolle reünie organiseerden van
de inmiddels al ruim twintig jaar
opgeheven Medlerschool (o.l.s Linde) aangevuld met Jan Hendriksen. De commissie heeft ten doel
om een zo breed mogelijk programma in het kader van de 75e
viering van 't Medlertolfeest aan te
bieden en te gaan organiseren
voor zowel de huidige buurtbewoners als voor oud-buurtschapsbe
woners en voor oud-leerlingen van
de voormalige Medlerschool. Een
compleet draaiboek van de reünie
die tien jaar geleden met groot
succes plaats vond in het Dorpscentrum in Vorden ligt nog in de
kast van de toenmalige organisatoren. De doelstelling van de com-

missie is om tot een mix van aktiviteiten en evenementen te komen
in het kader van de 75e viering
aangevuld met eerder genoemde
een reünie. Want het staat buiten
kijf dat het feestcomité in al die
vieringen nauwe contacten heeft
onderhouden met de Medlerschool en omgekeerd. Heden ten
dage door het betrekken van de basisschool De Kraanvogel uit het
aanliggende Vordense kerkdorp
Kranenburg waarin de toenmalige
Medlerschool in opgegaan is. Daarom is gekozen voor een formule
die naar het inzicht van de commissie op voldoende draagvlak
kan rekenen om een gevarieerd
programma samen te stellen.
Want naast de reünie op de eerste
jubileumdag met een kort cabaretachtig programma uitgevoerd
door buurt- en oud buurtschaps-

bewoners aangevuld met een foto,
en krantenknipsel tentoonstelling
en een bezoek aan de voormalige
Medlerschool is de doelstelling om
op de zaterdag tijdens de traditionele viering van het Medlerfeest
ook enkele speciale aktiviteiten te
organiseren naast het vaste traditionele programma. Hierbij kan
men denken aan bijvoorbeeld het
Keizerschieten voor alle oud-koningen die de buurtschap heeft ge
kend, speciale kinder-aktiviteiten
in de vorm van bijvoorbeeld een
poppenkast en een optocht. Ook
voor het avond programma heeft
men ten doel een aantal speciale
attracties te programmeren voor
het feestpubliek.
Tevens heeft de commissie ten
doel om een boekwerk uit te geven
over het ontstaan van 't Medlertolfeest en het sociale leven op 't Med-

ler en zijn aanverwante buurtschappen.
Wat kan men betekenen?
Zoals hiervoor al genoemd zijn er
mogelijkheden om betrokken te
zijn met ons voornemen in het kader van de 75e viering van het
Medlertolfeest. Allereerst geeft
men een aantal voorbeelden waarmee U ons helpt. Daarna doen wij
een aanbod van, noem het maar
tegenprestaties. In onderling overleg en samenspraak kan een aanbod samengesteld worden.
TOT SLOT

Na dit hele verhaal gelezen te hebben vraagt het comité of men wil
nagaan of men iets voor elkaar
kan betekenen.
Graag komt men in een persoonlijk gesprek hierop terug.

voor een passend afscheid van deze j^eeu
U hebt nog twee dagen de tijd om afscheid te nemen
van dit jaar en van deze eeuw. Etend, drinkend, werkend of feestvierend of kijkend naar de televisie.
U kunt ook nog eens nadenken over het afgelope
jaar bijvoorbeeld met een boek in uw hand. Over wat we dit
jaar hebben beleefd, hoe goed het was te wonen in ons dorp
op de drempel van een nieuwe eeuw. Dat boek - u raadt het heet 'Vorden '99'. Een boek boordevol interessante informatie
en meer dan 150 foto's in kleur en zwart/wit. En aandoenlijke
tekeningen van de kinderen over 'hun liefste plekje' in Vorden.
Hebt u het nog niet gekocht?
Dan is er nog een kans. Het \7f\i'ï\ Ëü r
kost maar f 29.50 en ligt
kvoor u klaar bij Boekhandel
Bruna of de Openbare bibliotheek. Dat is met recht
een passend afscheid van deze bewogen eeuw.

Vereniging l
[ Vordense Ondernemers
*
ÏN:
Oud en Nieuw

Donderdag 30 december KOOPAVOND
Vrijdag 31 december TOT 16.00 UUR
Zaterdag 1 januari GESLOTEN (Nieuwjaarsdag)

DOES < O * D A N (HNC

Jarja

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

SUPER DE BOER

•-••••

Dorpsstraat 18, Vorden

Wensen iedereen een gelukkig en gezond 2000 toe.
Tevens zijn wij maandag 3 januari tot 13.00 uur gesloten

Betaling abonnementsgeld
Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 15 december 1999
tot 8 januari 2000
Bij Weevers kunt u alle kanten op
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:
1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 2000

f40,-

2. Betalen per bank of giro
vóór 8 januari 2000 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 8 januari, dan komen er in beide bovengenoemde
mogelij khedenfe»,- administratie- en incassokosten bij.

f40-

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van
uw bank- of gij^ekening.

Machtigingen die vorig jaar zijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.
Het abonnementsgeld voor 2000 voor Contact editie Vorden bedraagt

f40,- inclusief 6% BTW
als u vóór 8 januari 2000 betaalt.

Nieuwjaarsdag

Betaalt u na 8 januari (ook girobetalers), dan brengen wij u f6,- administratie
kosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 6,-

als u vóór 8 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden
Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur;
zaterdags gesloten

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Caz_

Afscheidsconcërt-tour

KokoBlue(Mothelax_

IStaeiBancL

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld
voor Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening
Naam:
Adres:
Postcode/woonpl.:
Rekeningnummer:
Handtekening:

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree
>•
uitgezonderd *avonden
iedere z
irvFolijr»:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari 2000 bij
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH
Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet
opnieuw verstrekt te worden.
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lAlJ^NDMEUBELEN
ORGANA SLAAPKAMERS
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