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Stimuleringsregel duurzaam bouwen afgewezen

Sleutelrol voor R. Nobel (D66) in
discussie over duurzaam bouwen

W E E K E N D D I E N S T E N

Met zes stemmen voor en zeven
stemmen tegen heeft de gemeente-
raad de Stimuleringsregel duur-
zaam bouwen afgewezen. Voor de
heer R. Nobel (D66) was er vorige
week dinsdag een sleutelrol wegge-
legd. Hij sloot zich in tegenstelling
tot partijgenoot M. Bakker aan bij
de WD en de PvdA en zette daarmee
een streep door de subsidie die het
college wilde invoeren voor mensen
die straks in Plan Noord duurzaam
gaan bouwen.

Volgens fractievoorzitter E. Branden-
barg (WD) is een stimuleringssubsidie
van 1.500 gulden per woning een drup-
pel op de^gloeiende plaat. "Ik ben voor-
stander van duurzaam bouwen maar
ik vraag me wel af waar het college
mee bezig is", aldus Brandenbarg. "Bij
duurzaam bouwen praten we over een
extra investering van 2,5 tot 3,5 ton.
Het gaat dan om huizen die tussen de
300.000 en 600.000 gulden gaan kos-
ten. De mensen die straks in Plan
Noord gaan wonen zullen dus echt niet
vanwege die 1.500 gulden voor duur-
zaam bouwen kiezen", aldus Branden-
barg.
Wethouder D. Mulderij - die binnen
het college een minderheidsstandpunt

innam - sloot zich daar bij aan. Zij wees
op de eigen verantwoordelijkheid van
de mensen en wil door middel van goe-
de voorlichting bouwbedrijven en ar-
chitecten proberen te overtuigen van
het nut van duurzaam bouwen.
Verder wees de gemeenteraad het ver-
zoek van Achterhoek FM af om een lo-
kale opslag op de omroepbijdrage in te
stellen. Volgens de heer A.H. Boers
(CDA) kan zo'n subsidie alleen maar
worden ingevoerd als het gaat om een
volwaardige lokale omroep met een
brede draagvlak binnen de Vordense
gemeenschap. Toch heeft het CDA vol-
doende vertrouwen in de toekomst van
de Vordense zender. Fractievoorzitter
Boers diende namelijk een motie in
waarin hij voorstelde om de komende
twee jaar een stimuleringsbijdrage te
verstrekken aan Achterhoek FM. Gedu-
rende deze periode zal er dan worden
bekeken hoe Achterhoek FM zich ont-
wikkelt en tijdens de evaluatie in het
midden van^Ép9 kan dan alsnog wor-
den beslotenWde zender wel of niet in
aanmerking komt voor een lokale op-
slag op de omroepbijdrage. De gemeen-
teraad ging accoord met de motie van
het CDA en het college zal in februari
met een nac^^uitgewerkt voorstel ko-
men.

Kantoor SWOV verhuist
per l januari naar
gebouw van De Wehme
Het kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden verhuist per l januari
naar het pand van De Wehme aan de
Nieuwstad 32. Dit geldt ook voor het
maandelijkse spreekuur van het
Gehandicapten Platform Vorden.
In het oude kantoor zal de nieuwe win-
kel van De Wereldwinkel Vorden wor-
den gevestigd. De komende zes weken
zullen de vrijwilligers van de Wereld-
winkel gebruiken om het pand aan de
Raadhuisstraat te voorzien van een
nieuw laag verf en een opknapbeurt.
Het is de bedoeling dat de winkel van
de Wereldwinkel half februari open
gaat.

Openingstijden van
politiebureau
in Vorden verruimd
De openingstijden van het politiebu-
reau in Vorden zijn verruimd. Het bu-
reau is tegenwoordig op dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00
uur geopend en op woensdag van 12.00
uur tot 16.00 uur.

Muzikanten gezocht
voor cd 't Proathuus
Café 't Proathuus in Linde gaat in het
najaar van 1998 een cd uitbrengen met
Vordense muzikanten en groepen. Er
hebben zich tot nu toe al negen groe-

pen opgegeven voor dit initiatief. Dit
voorjaar start 't Proathuus met de op-
namens voor de cd. Muzikanten die
zich nog niet hebben opgegeven maar
wel graag in aanmerking willen ko-
men voor een nummer op de cd moe-
ten even contact opnemen met 55 64
21 of 55 14 59. Er kunnen in totaal 16
groepen meedoen aan dit initiatief van
't Proathuus.

Flessenaktie W Vorden
De pupillen en junioren van voetbal-
vereniging Vorden gaan op zaterdag 3
januari weer rond voor de jaarlijkse
flessenaktie. Iedereen kan op deze dag
lege statiegeld- en statieloze flessen in-
leveren bij de leden van de vereniging.
De aktie wordt huis-aan-huis gehouden
in de bebouwde kom van Vorden,
Kranenburg en Wichmond. Door mid-
del van een geluidswagen wordt de
aankomst van de voetballers op deze
dag van te voren aangekondigd. De op-
brengst van de flessenaktie is bestemd
voor de clubkas van W Vorden. Men-
sen in het buitengebied die ook hun
steentje willen bijdragen aan de flesse-
naktie van W Vorden kunnen hiervoor
terecht bij de Gemeentewerf van de
Enkweg. De gemeente heeft op deze
dag een container beschikbaar gesteld
waar het statieloze glas in gedepo-
neerd kan worden. Mensen in het bui-
tengebied kunnen ook van te voren
even contact opnemen met de vereni-
ging. De leden komen dan de lege fles-
sen ophalen. Voor meer informatie kan
men bellen met 55 17 84 of 55 25 61.

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 31 december oudejaai-sdag 19.30 uur
ds. H. Westerink.
Zondag 4 januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Na
afloop nieuwjaarsbegroeting in De Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 3J december 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, oudejaarsavonddienst.
Zondag 4 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, nieuwjaarsbegroeting.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 31 december 19.30 uur ds. H.A.
Speelman.
Zondag 4 januari 10.00 uur ds. H.A. Speelman,
19.00 uur ds. HA Speelman.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 31 december 18.30 uur eucharistievie
ring m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Kranenburg
Donderdag l januari 10.00 uur eucharistievie-
ring, volkszang.
Zaterdag 3 januari 18.30 uur eucharistieviering.
Zondag 4 januari 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. alle koren.

Weekendwacht pastores
l-2 jan. pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. 527080
4-5 jan. pastoor G. Simons, Borculo, tel. 271383.

Huisarts l januari dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
tel. 552432. A
3-4 januari dr. Haas, Chris^paan 18. tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaa«c altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 31 dec.-ljan. en 2 jan. tot 12.00 uur
P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 441744.
3-4 jan. en 2 jan. vanaf 12.00 uur P. Scheep-
maker, Ruurlo, tel. (0573) 452513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 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).

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

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

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 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 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 1351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel. tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor. Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo.
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur. 29/12, 30/12 en 31/12: 10.00-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 552537. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafelt]e-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.



Wegens vakantie zijn we
van 1 t/m 10 januari

gesloten.

Maandag 12 januari staan wij
weer voor u klaar

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

GEMEENTE

VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn
openbare vergadering van 23 december 1997 heeft
besloten, dat voor een aantal percelen een herzie-
ning van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het betreft:
1. de percelen, kadastraal bekend gemeente

Vorden, sectie B, no's 2319, 2318 en 2013, plaat-
selijk bekend (nabij) hoek Industrieweg/Kerkhof-
laan. Dit voorbereidingsbesluit kan er toe dienen
om een anticipatieprocedure te starten voor de
vestiging van bedrijven;

2. de percelen, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie D, no's 2301 en 2355 gedeeltelijk,
plaatselijk bekend Eikenlaan 22 te Kranenburg.
Dit voorbereidingsbesluit dient er toe om een an-
ticipatieprocedure te starten voor de uitbreiding
van het schoolgebouw met een gymlokaal;

3. de percelen, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie K, no's 2798, 3871, 4268, 4269,
4501, 4502, 4503 gedeeltelijk en 4873, alsmede
sectie M, no's 264, 611 en 612, plaatselijk bekend
als de bedrijfsterreinen van de Nedac Sorbo aan
de Nieuwstad. Dit voorbereidingsbesluit geeft een
bevriezende werking voor de bestaande toestand
(tegengaan ongewenste ontwikkelingen (bouw-
werken en werken) in de voorbereidingstijd van
het bestemmingsplan).

De voorbereidingsbesluiten treden in werking per 5
januari 1998.

De besluiten en de daarbij behorende kaarten liggen
voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage.

Vorden, 31 december 1997
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

GEMEENTE

VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 31 december 1997
voor een ieder ter gemeente-secretarie, sector mid-
delen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:

- het delegatiebesluit, waarin het hoofd van de
sector middelen is aangewezen om in onze
plaats te treden voor de uitvoering van de wette-
lijke bepalingen betreffende de heffing en de in-
vordering van gemeentelijke belastingen alsme-
de van de Wet waardering onroerende zaken.

Vorden, 31 december 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

TrefPunt
Graafschap- West

zorgeloos
zakendoen
op Internet

Informatie bil uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVHIS
Telefoon (0575) 55 10 10

O P E
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

TrefPunt
Graafschap-West

uw vereniging
gratis op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Voor 1998 wensen wij u
veel gezondheid en alle goeds toe.
Jan en Nel, kinderen en medewerkers

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

SCHNITZEL-WEEKEND

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

10 SPEKLAPPEN
f 10,-voor

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram f 1,~

Boterhamworst
100 gram f 1,~

VRUDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f 1,~

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 vlindervinken +
4 saucijzen

samen f8,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
N RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Q)©[L
HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

6e\ & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

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

De schilder. De beste vriend van je huis.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Gelukkig zijn wij met de ge-
boorte van ons dochtertje en
mijn zusje

LOTTE SHARON

We noemen haar

Lotte

Zij is 25 december 1997 om
00.37 uur geboren. Ze weegt
3235 gram en is 50 cm lang.

Jan, Woudy en Romy
Ottens

De Zonnenberg 29
7261 CP Ruurlo
Tel. (0573) 45 37 52

Woudy en Lotte rusten van 13.00
tot 15.00 uur

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

• Giovanna Hartelman is af-
gestudeerd aan de univer-
siteit Utrecht sociale eco-
nomie

Gedenk mij in mijn heldere dagen

Bedroefd omdat we haar erg zullen missen, delen
wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze zorgzame moeder en groot-
moeder

THEODORA HENDRIKA
WEUSTENENK-JANSSEN

WEDUWE VAN HERMAN WEUSTENENK

* 12 juni 1912 t 27 december 1997

Ruurlo: H.Weustenenk
H.W. Weustenenk-Kranenbarg
Herbert en Brigitta
Erwin

Vorden: B.C. Oosterink-Weustenenk
J. Oosterink
Esther en René
Jeroen

Wij zijn het personeel van de afdeling Ampsen van het ver-
pleeghuis 'De Hoge Weide' in Lochem dankbaar voor de
goede verzorging van onze moeder en oma.

Lochem, 27 december 1997

Correspondentie-adres:
B.C. Oosterink-Weustenenk
Het Gulik 15
7251 CS Vorden

Onze moeder en oma is opgebaard in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, waar
dinsdag 30 december van 19.00 tot 19.30 uur ge-
legenheid is tot condoleren en afscheidnemen.

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag
31 december a.s. 11.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden, waarna aansluitend de teraarde-
bestelling zal plaatshebben om plm. 12.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

ham-ppen

Alle salades, 100 gram op=op '

49

Volop lekkernijen voor de
oudejaarsavond

lever rund/varken,
100 gram o89

kip/kalkoenfïlet, «4 49 Tevens wensen wij u een
100 gram l gelukkig en gezond 1998

Dick, Hetty en de kinderen
en de medewerkersKeurslager

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

Na een moeilijke periode is rustig ingeslapen on-
ze zuster en schoonzuster

DORA WEUSTENENK
GEBCflEN JANSSEN

op de leeftijd van 85 jaar.

B. Nieuwenhuis-Janssen

D. Kreunen-Janssen
G. Kreunen

H.Janssen
R. Janssen-Dijkstra

B. Janssen-Klein Ikkink
B. Janssen

H. Janssen-Geesink

J. Janssen-Lebbink

Vorden, 27 december 1997

Met duizend handen streelt Hij mij!
Met duizend monden kust Hij mij!

Met duizend vruchten voedt Hij mij!!
Op duizend vleugels draagt Hij mij!

Hij is mijn God!
Ik ben kind aan huis bij Hem.

(Phil Bosmans)

Na voorzien te zijn van de Sacramenten der
Zieken, stierf op 64-jarige leeftijd

THERESIA HERMINA CHRISTINA
HARTMAN-ANKERSMIT

WEDUWE VAN ANTONIUS HERMANUS HARTMAN

zij werd geboren 18 juni 1933 te Keijenborg.

Robbie en Janny
Minke en Niels

Jet en Ronald
Léon en Tess

Christa en Erik
Niek, Robin en Lotte

Martine en Arthur

Kranenburg, 23 december 1997

Correspondentie-adres:
Kerkweide 17, 7251 LN Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 29
december op het kerkhof te Kranenburg.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van mevrouw

T. H. WEUSTENENK-JANSSEN

Zij was geruime tijd lid van ons koor. W
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Het Vordens Dameskoor

Geen mens is onmisbaar
want het leven gaat voort.
Maar nu jij niet meer bent
is ons leven verstoort.

Verslagen geven wij u kennis van het zeer onver-
wachte overlijden van mijn lieve zoon, onze broer,
zwager en oom

JAN WILLEM LETTINK
Wim

op de leeftijd van 50 jaar.

Vorden:

Apeldoorn:

Vorden:

Vorden:

D. Lettink

Dick en Anda Lettink

Annie en Eef Eggink

Johan en Gerda Lettink

Neven en nichten

7255 EG Hengelo (Gld.), 25 december 1997
Julianalaan 48

Correspondentie-adres:
E.J. Lettink,
Lieferinkweg 3
7251 NV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op 30
december 1997 op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo (Gld.).

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Tot onze grote verslagenheid is op Eerste Kerst-
dag plotseling overleden onze zeer gewaardeerde
medewerker en collega

JAN WILLEM LETTINK

op de leeftijd van 50 jaar.

Wim was ruim 23 jaar werkzaam binnen ons be-
drijf.
Wij zullen zijn betrokkenheid en fijne samenwer-
king missen.

Directie en medewerkers
Aannemersbedrijf
Bargeman Vorden b.v.

Vorden, 25 december 1997

Ineens is er een leegte
het verband is verbroken.
Zijn lach, levensvreugde,
slechts herinnering.
Zijn collegialiteit en kameraadschap
blijft ons altijd bij.
Ontnomen, onze collega

WIM LETTINK

Velen zullen hem missen,
wij wensen hen sterkte.

Collega's

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ?
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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• Telefoon gemeente: 10575) M?4 74.

• ïHejö* gemeente: {0575)55 7444.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
%3è tot 12:00 uur
woensdagtniddag van 14.00 tot l ZOO uur.

• Avondoyertstelling afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zïfrt van
IS.3^20.00 uur (zie publicaties in
Gemeentebuttetin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
rnüandagmorgen van ïtOO tot Ï2.00uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harden
dènderdagmprgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgem Üfspraak.

Wethouder D. Muldmje-Meulenbroek:
donderdagmorgen win W 00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch ma ken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1130 tot 20.30 uur;
woensdag van 13.30 tot 1Z30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1Z30 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Op 23 december 1997 hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- de heer J.W. van Bolderen voor het vel-
len van l lijsterbes op het perceel
Mulderskamp 9 te Vordcn.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendma-
kingvan deze vergunningen aan aan-
vragers, daartegen een bezwaar-
schrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn be-
kend gemaakt kunt u navragen bij de
sector grondgebied of de afdeling be-
stuur.

ECREATIEWONINGEN OP HET LANDGOED WIE,NTTE.

?^^e

SVOORT

Belangstellenden wijzen wij er nu al op dat burgemeester err^ethouders op woens-
dag 7 januari 1998, in samenwerking met de project-ontwikkelaar, Bouwbedrijf
Zegers Ede BV te Ede, vanaf 20.00 uur in het Dorpscentrum een voorlichtingsavond
zullen verzorgen over de plannen om op landgoed 'Wientjesvoort' in totaal 172 recre-
atie-woningen te bouwen.

Vanaf donderdag 8 januari 1998 zal het voorontwerp-bestemmingsplan
'Wientjesvoort' vervolgens, volgens de inspraakverordening, ter inzage liggen met de
mogelijkheid voor belanghebbenden om hun zienswijze aan het college van burge-
meester en wethouders kenbaar te maken.

In een volgende editie (januari 1998) zullen wij in deze rubriek meer informatie ge
ven over dit bestemmingsplan.

ANVRAGEN ONTHEFFING KLEINSCHALIGE KAMPEERGELEGENHEDEN

Voor het bieden van recreatief nachtverblijf in de openlucht (bijvoorbeeld in tenten
en caravans) op kleinschalige kampeergclegenheden is een ontheffing op grond van
de Wet op de openluchtrecreatie vereist. Door de inwerkingtreding van de Wet op de
openluchtrecreatie is de Kampeerwct vervallen. De vrijstellingen op basis van de
Kampeerwet vervallen per l november 1997. Houders van een vrijstelling kunnen
burgemeester en wethouders verzoeken om deze vrijstelling te vervangen door een
ontheffing op grond van de Wet op de openluchtrecreatie.

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende verzoeken om ontheffing op
grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtrecreatie voor
het plaatsen van kampeermiddelen op kleinschalige kampeergelegenheden:

naam aanvrager

de heer Van Ark

perceelaanduiding
kampeergelegenheid

Wildcnborchseweg 19 in Vorden

aantal kampeer-
eenheden

10*

' = +5 kampeergelegenheden in de periode van de tulp- tot en met de astervakantie.

Van 5 januari tot en met 2 februari 1998 liggen de aanvragen en de ontwerp-beschik-
kingen tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur
en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur van
het gemeentehuis. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in de
ze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren
brengen. Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij de definitieve be
slissing.

'N.IEUWJAARSRECEPTIE OP MAANDAG 5 JANUARI 1998

Burgemeester en wethouders houden op maandag 5 januari 1998 van 20.00
tot ongeveer 22.00 uur Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis Kasteel
Vorden. Omstreeks 20.15 uur zal de burgemeester een Nieuwjaarstoespraak
houden.

Iedereen is van harte welkom deze Nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 2 JANUARI 1998 GESLOTEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten om vrijdag 2 januari 1998 aan
te wijzen als verplichte verlofdag voor de medewerkers.
Het gemeentehuis is op die dag dan ook gesloten.

EMEENTEHUIS OP 24 EN 31 DECEMBER 1997 OM 16.00 UUR
GESLOTEN; BURGERZAKEN OP 31 DECEMBER 1997 OM 9.30

UUR GESLOTEN

Op 24 en 31 december 1997 is het gemeentehuis om 16.00 uur gesloten. Op 31
december 1997 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, om 9.30 uur ge
sloten. Na dit tijdstip kunnen de medewerkers niet meer over de computers
beschikken omdat nieuwe programmatuur moet worden geïnstalleerd.

De eerstvolgende avondopenstelling voor burgerzaken is op dinsdag 27 janu-
ari 1998.

NZAMELING KERSTBOMEN; VERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELE-
VERDE BOOM

Evenals voorgaande jarerrmag de schooljeugd weer kerstbomen inleveren, enwel op
woens dag 7 januari 1998 tussen 13.30 en 16.30 uur.

In Vorden kan de schooljeugd de bomen inleveren bij de gemeentewerf aan Het Hoge
en in Wichmond op het feestterrein.
In Kranenburg is dit jaar geen kerstbomeninzameling georganiseerd wegens de ge
ringe inzamelresultaten in voorgaande jaren.

De inzamelresultaten van voorgaande jaren:

1995 - 720 bomen
1996-58 5 bomen
1997-353 bomen

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

G. van Zeeburg

T. Lauckhart

BA. Koek.

Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Zutphenseweg 59 19-12-97
Vorden

Ruurloseweg 20 19-12-97
Vorden
Mispelkampdijk la 19-12-97
Vorden

veranderen en ver-
groten woning en
berging
verbouwen zomer-
woning tot kantoor
verbouwen recreatie
woning tot woning

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERKEER; CATEGORISERINGSPLAN EN TRACESTUDIE

Burgemeester en wethouders hebben ongeveer vijftig inspraakreacties ontvangen op
het ontwerp-categoriseringsplan voor het wegennet in de gemeente Vorden. Een aan-
tal reacties gaan over de conclusies uit de tracéstudie in relatie met de Horsterkamp,
het centrum en een noordelijke rondweg. Andere gaan over de Wildenborchseweg in
relatie tot de Almenseweg; de Koekoekstraat, de Hackfortselaan, de Baakseweg, de
Zutphenseweg, de Vierakkersestraatweg, de Willem Alexanderlaan, Het Hoge, de
Schoolstraat, de Ruurloseweg, de Eikenlaan en Wichmond. Verder gaan enkele reac-
ties meer algemeen in op de gevolgen voor de natuur, het landbouwverkeer, het open-
baar vervoer, de bereikbaarheid en de kosten van uitvoering van het plan.

Burgemeester en wethouders verwerken alle reacties in een verslag, dat zij ter kennis
brengen aan de gemeenteraad. Ook geven ze aan op welke onderdelen zij het catego-
riseringsplan willen aanpassen. De gemeenteraad kan naar verwachting in februari
of maar aanstaande het plan vaststellen.



GiNDA
JANUARI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

5 Vrouwend. Medler: nieuwjaarsvisite
5 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
6 NCVB: nieuwjaarswensen
7 BZR Vorden in 't Stampertje
7 HVG Wichmond: nieuwjaarsvisite
7 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
7 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme
7 HVG Dorp: nieuwjaarskoffiemor-

gen in de Voorde
8 Bejaardenkring: Dorpscentrum
9 ANBO: feestelijke nieuwjaarsbijeen-

komst m.m.v. ehtertainmentgroep
in 't Stampertje

12 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
13 KBO Kranenburg/Vorden: soosmid-

dag
14 BZR: in 't Stampertje
14 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
19 Vrouwenclub Medler: boekbespre-

king
21 BZR: in 't Stampertje
21 HVG Wichmond: jaarvergadering
21 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink

21 HVG Dorp: jaarvergadering
21 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
27 NCVB: CDA-vrouwenberaad
27 KBO Kranenburg/Vorden: jaarverga-

dering
28 BZR: in 't Stampertje
28 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink

Paardensport

Op zaterdag 20 december was er een
springwedstrijd voor paarden in
Barchem. Inge Regelink met haar paard
Kirone behaalde hier twee prijzen, een
vijfde prijs in het B klassiek en een twee-
de prijs in het B progressief.
Zaterdag 27 december was er een dres-
suurwedstrijd voor paarden in Lochem.
Hier werden de volgende prijzen be-
haald. Irene Regelink met Lea met 170
punten een eerste prijs in de klasse B. In
de klasse L behaalde Rinie Heuvelink
met Elfriede een derde prijs met 156
punten.

Kleindierensport

Hierbij de uitslagen van enkele tentoon-
stellingen die door leden van PKV wer-
den bezocht met hun dieren.

Open tentoonstelling Borculo
Grote hoenders: Wit leghorn
Rietman 2xG.

HJ.

Dwerghoenders: Orpington Comb Dior
IxF 3xZG 3xG.
Konijnen: Vl-reus R. Bruinsma IxZG.
Idem HJ. Rietman 2xZG. Franse hangoor
R. Bruinsma IxZG IxG. Idem J.F.H.
Dekkers 2xF IxZG IxG. Nieuwzeelander
wit H.'Verstege 2xZG IxG.
Californian H. Verstege IxZG.
Nieuwzeelander rood H. Gosselink IxF
2xZG IxG. Idem G. Lenselink IxF IxZG.
Klein Zilver HJ. Rietman IxF IxG. Idem
JJ. Jansen IxF IxZG IxG. Tan L. Jansen
IxF IxZG 2xG. Hollander A J. Everink
5xZG 4xG. Sierduiven Sylvia Jansen 2xZG
2xG. Idem J.J.Jansen 3xZG 4xG.

Provinciale Bondstentoonstellling
Bemmel
Konijnen: Lotharingcr H. Borgman-
Berenpas IxF IxZG IxG. Franse Hangoor
J.F.H. Dekkers 4xF. Tan L. Jansen 4xF
IxZG. Hollander BJ. Looman IxF IxZG.
Nederlandse hangoordwerg C. Lammers
2xZG.

Bridge

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 22/12 '97
Groep A
1/2. Busscher - Graaskamp / v. Burk -
Hendriks 53.1; 3/4/5. Lagendijk - v.
Schieveen / echtp. Hoftijzer / echtp. Den
Elzen 52,1%.

Groep B
1. Den Ambtman -Thalen 57,5%; 2. echtp.
Speulman 52%; 3/4. Brandenburg -
Eyerkamp / den Ambtman - Vruggink
51,2%.

TrefPunt
Graafschap-West

ook
telebankieren

via Internet
Informatie bil uw

Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

JE BENT EEN RUND ALS JE MET

STUNT

Zonder
grote mensen

hebben deze
kleine mensen

niets.

Mappa Mondo is een huis van het Nederlandse

Rode Kruis in de bossen van Wezep. Er verblijven

ernstig zieke kinderen die niet lang meer te leven

hebben. In Mappzfflondo kan per jaar aan circa

50 kinderen gegeven worden waar ze recht op

hebben; een menswaardig bestaan.

Daar kunnen ze soms even hun ziekte vergeten.

Met name omdat ze alle aandacht en liefde

krijgen die ze verdienen. Sommige kinderen zijn

er tijdelijk, omdat de ouders of verzorgers de

zorg op dat moment niet meer aankunnen. Maar

er zijn ook kinderen die niemand meer hebben.

Die kinderen blijven in Mappa Mondo tot op het

moment van overlijden.

Natuurlijk worden deze kinderen dag en nacht

met de grootst mogelijke zorg omringd. Een

uitgebreid team, bestaande uit vaste kinderver-

pleegkundigen en vrijwilligers, is hiervoor verant-

woordelijk. En dat verdient niet alleen respect,

maar ook steun. Help ons om hen te kunnen

helpen. U kunt een bijdrage overmaken op giro-

nummer 4426 van het Nederlandse Rode Kruis

t.n.v. Mappa Mondo.

Want de tijd dat zij er nog zijn, willen wij ze alle

warmte geven.

m
H

Z
m
D
m
30

Z
D
M
m

*O
D
m

*30
C

H A? PA



wenst u een

voorspoedig 1998

EHBO-Vereniging

WENST IEDEREEN

EEN GELUKKIG

NIEUWJAAR

CARNAVALSVERENIGING

'De Deurdreajers'

wenst u allen een

voorspoedig 1998

Het carnaval is dit jaar van 21-2 t/m 24-2

Bouwbedrijf Groot Roessink
Vorden bv
Hengetoseweg 9, 7251 PA Vorden BOUW
Telefoon (0575) 55 14 37 GARAIUT
Telefax (0575) 55 38 18

EN MEDEWERKERS

wenst u allen een
voorspoedig nieuwjaar

Bouwbedrijf Rondeel

en medewerkers

danken u voor het

genoten vertrouwen in 1997

en wensen u een

voorspoedig en gezond

1998 toe

Bouwbedrijf Rondeel Vorden bv
Ruurloseweg 42, 7251 LK Vorden
Telefoon (0575) 55 14 79
Telefax (0575) 55 31 89 CARAMT

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar
een behouden

onderweg zijn

en een

veilige thuiskomst

INSTALLATIETECHNIEK

m ül n ffl
LJndeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o3.
watertechnische installaties WGHSt allen 66A7
voor zowel bedrijven als
particulieren gelukkig nieuwjaar

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoedig
nieuwjaar

CCultureel

Collectief

Kranenburg we.nst

iedereen

voorspoedig 1998

ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1998

Nieuwjaarsbijeenkomst
9 januari 14.00 uur in 't Stampertje

Info: telefoon 55 20 03

TrefPunt
Graa f schap- West

overal inbellen
tegen lokaal

telefoontarief

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

est

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

wenst iedereen
een gelukkig
Nieuwjaar

Aktiviteiten Stichting
Vorden

Onze medewerkers en wijzelf wensen

iedereen een gezellige jaarwisseling

en een voorspoedig Nieuwjaar

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dealer van: Gaze/te - Woo - Union - Giant - Sparta-met

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG 1998

AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

SjÜ OOftGOQJEn
NAAIMACHINESPECIALIST
Kerkstraat 13, Vorden, tel. (0575) 55 37 00
Nieuwstad 31, Lochem, tel. (0573) 25 27 48

Tevens

wensen wij

allen een

Gelukkig

Nieuwjaar

Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Bernette
• Husqvarna • Anker

Wij repareren alle merken
naaimachines
in eigen werkplaats

Voor informatie:
Telefoon (0573) 25 27 48

namens al onze medewerkers wensen wij u

eesi

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



Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
Vorden

Een goed voornemen voor 1998:

minder druk,
minder haast,
minder stress,

en vaker
een goed boek lezen!

BOEK EN KANTOOR

wenst u:

het allerbeste voor 19981

Wij wensen u een prettige
jaarwisseling en staan in
1998
weer geheel voor u klaar
om u van dienst te zijn.

LOONBEDRIJF

H. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13
7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71

JONG

Gl
AFDELING VORDEN

wenst iedereen een
voorspoedig en aktief

1998
AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 1998

KLUVERS VORDENC.V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

Een gelukkig
nieuwjaar

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Wij wensen iedereen een

jant

1998

06 juwelier
siemerjnk
<x> opticien

i
Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 551505

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL (0575) 551656 LOODGIETERSWERK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

Warme Bakker
Berendsen

EN MEDEWERKERS

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Folkloristische dansgroep
DE

KNUPDUUKSKES
wenst allen

voorspoedig
nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.

wenst allen een
gezond en voorspoedig 1998
ook namens onze medewerkers

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

NVOB

GARANT

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

wenst allen
een

voorspoedig
nieuwjaar

Zutphenseweg 31, Vorden. telefoon (0575) 55 15 31

UCHT - GELUID - PARTYTENTEN - MEUBILAIR
HORECA-APPARATUUR EN SFEER ARTIKELEN

Wij wensen u een gezond en
kleurrijk 1998

schildersbedrijf-gbs in bod atelier
UU V*N||f£| D
l DcaWJSI»v

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

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



Drukkerij Weevers verzorgt opmaak van internetpagina's voor bedrijven:

Internet als aanvulling op weekblad Contact
Wie regelmatig Internet bezoekt
heeft het waarschijnlijk al wel gezien.
Ook Weekblad Contact beschikt
sinds enkele maanden over een ei-
gen internetsite. Deze site dient met
name als aanvulling op de krant.
Mensen die nog geen internet-aan-
sluiting hebben, hoeven dus niet
bang te zijn dat ze nieuws uit het
dorp gaan missen. Volgens direkteur
L.G. Weevers jr. wordt de internetpa-
gina van Weekblad Contact met na-
me gebruikt voor foto's van grote eve-
nementen. "Foto's nemen in de krant
altijd heel veel plaats in. Met name
als er meerdere leuke foto's zijn ge-
maakt is het jammer als er maar een
paar in de krant staan. Internet is
wat dat betreft een uitkomst. Want
sinds onze krant een eigen website
heeft, kunnen we de foto's die de
krant niet hebben gehaald daar op-
zetten. De Internetpagina moet dan
ook uitsluitend gezien worden als
aanvulling op de krant", aldus
Weevers.

De afgelopen maanden is er al veel ge-
bruik gemaakt van de internetsite van
Weekblad Contact. Zo staat er een uitge
breide foto-reportage van de Zomer-
feesten in Vorden op internet, maar ook
evenementen als de Beach Party en de
Country Living Fair ontbreken niet. Het
is de bedoeling dat de site telkens voor-
zien wordt van de meest actuele foto's.
Een fotoreportage van de slipjacht van
zaterdag 8 november stond dan ook en-
kele dagen later al op internet. "En het
leuke van de foto's op internet is dat de
mensen ze thuis ook voor eigen gebruik
kunnen downloaden en printen", legt de
heer Weevers uit.

Aanleveren kopy
Ook wat betreft het aanleveren van kopy
voor Weekblad Contact gaat Drukkerij
Weevers met de tijd mee. Vroeger kreeg
de redactie van Contact uitsluitend
handgeschreven verhalen. Tegenwoordig
is dat wel anders. Nadat de fax door heel
veel mensen was ontdekt, komen er nu
ook regelmatig berichten via BBS of
E-mail binnen. "Met name als het gaat

om langere verhalen, dan is het voor on-
ze redactie makkelijker om berichten di-
gitaal binnen te krijgen. Dat kan dus
door het verhaal op een floppy te zetten
en door de brievenbus te gooien maar
men mag een verhaal ook via het mo-
dem versturen", ̂ k
Wie van deze l^Rte mogelijkheid ge-
bruik, wil maken, kan inbellen op het
BBS-nummer: (0575) 55 40 40. Het e-mail
adres is weevers@weevers.nl.

Opmaak 4fc
Steeds meer bedr^en zitten op internet.
Drukkerij Weevers was er wat dat betreft
al vroeg bij want voordat Weekblad Con-
tact een eigen internetsite kreeg, be-
schikte het bedrijf zelf ook al over een ei-
gen domein.

De laatste tijd heeft Drukkerij Weevers
zich steeds meer toegelegd op het opma-
ken van internetpagina's voor bedrijven.
Om te zien wat de medewerkers van
Drukkerij Weevers allemaal in hun mars
hebben, moet u voor de aardigheid eens
gaan kijken op de website JMI Rabobank
Graafschap-West. "Net zJBI met druk-
werk is het belangrijk dat een internet-
pagina er goed uitziet", zegt de heer
Weevers. "Het aanbod op internet is zeer
groot en het is dan ook essentieel dat een
pagina er uitspringt. Om dttite onder de
aandacht te brengen is rW belangrijk
om de pagina van een goede vormgeving
te voorzien. De boodschap zal helder en
duidelijk over moeten komen zodat het
opvalt bij de mensen die men wil berei-
ken".

Dat dit laatste wel toetrouwd is aan
Drukkerij Weevers mag duidelijk zijn.
"Ons bedrijf beschikt over DTP-specialis-
ten die hele dagen bezig zijn met de
vormgeving van drukwerk. Dat wij deze
mensen nu ook inschakelen voor de op-
maak van internetpagina's is logisch,
want dit werk ligt in het verlengde van
wat wij al deden", zegt de heer L.G.
Weevers jr..

Aanvulling
De heer Weevers gelooft niet dat door
nieuwe ontwikkelingen als internet in
de toekomst het drukwerk zal verdwij-
nen. "Ik denk datje internet meer moet
zien als een aanvulling op wat er al is.
En daar willen wij bedrijven graag in on-
dersteunen" aldus Weevers.

Printing on demand
• Een andere nieuwe ontwikkeling bij
Drukkerij Weevers is de nieuwe printer
die is aangeschaft. "In de grafische in-
dustrie verandert veel", zegt de heer
Weevers. "Printing on demand is daar
een goed voorbeeld van. Met deze machi-
ne kunnen wij op een voordelige manier
drukwerk vervaardigen met een hogere
kwaliteit dan kopiëren of stencilen. Deze
printer is uitsluitend bedoeld voor het
printen van zwart-wit drukwerk in een
kleine oplage. Vooral voor verenigingen
kan printing on demand een uitkomst
zijn, want tegen een goede prijs kunnen
zij hier hun clubbladen laten printen.
Eigenlijk werkt printing on demand heel
eenvoudig. De kopy voor een clubblad
kan via het modem worden aangeleverd
en door één druk op de knop kunnen
wij ze hier naar de printer sturen", aldus
Weevers.
Wie meer informatie wil over printing
on demand of de opmaak van internet-
pagina's kan contact opnemen met
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10.

Internetadres
Het adres van Drukkerij Weevers,
Weekblad Contact en Rabobank
Graafschap-West op internet is als
volgt:
http://www.weevers.nl
http://www.weevers.nl/contact
http://www.graafschap-west.nl



Burg. Galleestraat 6, Vorden
Tel. 55 17 50

Voor ieder een
Voorspoedig 1998

Wij zijn gesloten
van 2 t/m 7 januari

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
Computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Wist u dat de veilingcommissie Vorden in 1998 een veiling houdt voor
alle kerken van de gemeente Vorden?

Indien u goederen beschikbaar wilt stellen kunt u bellen:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673, W. Wahl 553081,
W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470, G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld
en het is voor een goed doel.

TrefPunt
Graafschap- West

uw vereniging
gratis op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Biej ons
in d'n Achterhook
Foi, 't was toch wel ongekend warm veur 'n tied van 't jaor. lej zoln haos nog
motn zweitn, zo midden in de winter. Willem Hoefman had um 't huus hen
alles in de riege ebrach. Hier en daor lei nog wat blad en tekke die op 'n hoop
ewaaid waarn. Een buurjonge, Frits Westerman, den now kerstvakantie had,
had um met dit en dat eholpen. Dat kearltjen lei nog wel volle biej eur en
spöln dan nog wel 's met de dochter van Willem, Gonda. Die was wel een jaor
of wat older dan Frits maor zee konnen goet met mekare oaverweg. En at e
neet met Gonda spoln, was e meespats biej Willem buutn of in de hobbyschu-
re. At Willem teminste neet nao 't wark was.

"Zo Frits, de boel is aadug an de kante. Now gao'k eers hen etten, iej zolt ok
wel nao ow mooder motn. Anders wet 't mense neet wao'j blieft. Komp straks
maor weer. Dan gao'w nog effen den vlaamse reus 't vel oaver de oorne haaln.
Dan he'w de beide kerstdage wat onder 'n dekkel."
"Onder 'n dekkel, wa's dat dan?", vroog Frits.
"Now, wat te etn, beteikent dat in ons plat."
Biej 'n kleinen Frits bleven d'r schienbaor nogal wat vraogen hangen want iet-
wat dreumerig leep e op huus an.

In huus veteln Frits an zien mooder wat de buurman van plan was met 't
knien.
"De oren eraf en dan in de pot om ze met kerstmis op te eten", volgens den
kleinen Frits den nog neet helemaol esnapt had wat t'r met 't knientjen
gebeurn mos.
Mevrouw Westerman zetn grote ogen op. "'n Konijn couperen, dat mag toch
niet." Zee, as bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescher-
ming kon zoiets neet toolaotn.

Zee dei de schorte veurhen en stiefeln op hoge peute nao de Hoefman's. Zee
konnen altied goed met mekare oaverweg, ze gong dan ok volgens goed
Achterhooks gebruuk achter an in.
"Wat hoor ik buurman, ga je 't konijn couperen? Frits had er een of ander ver-
haal over. Je weet dat dat niet mag. Zoiets is in strijd met de wet," begon
mevrouw Westerman.
"Ok goeienmeddag", zei Willem, "gaot t'r maor effen biej zitn."
Willem lei eur uut dat e elk jaor met Kerstmis 't gemeste knien slachtten en
dan als kerstmaol op taofel kwam. En at ze zinne had mog ze wel een
stuksken kommen met-etten.
Maor daor had mevrouw Westerman gin oorne nao.
'n Kleinen Frits daorentegen schaof'n eersten Kerstdag wel an biej de
Hoefman's. En 't kearltjen hef zo van 't knien esmuld as maor weinig andren,
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

JE BENT EEN RUND AL$ JE MET

STUNT

Betaling abonnementsgeld weekblad Contact
editie Vorden vanaf woensdag 17 december 1997
tot 9 januari 1998
Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:
1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers

vóór 9 januari 1998 f39,-

f39,-
2. Betalen per bank of giro

vóór 9 januari^J98 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 93Kuari, dan komen er in beide bovengenoemde moge-
lijkheden f5,- administratie- en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uit-
schrijven van bifcaande machtiging om het abonnementsgeld af te
schrijven van wJbank- of girorekening.

Machtigingen die vorig jaar zijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 1998 voor Contact editie Vorden bedraagt

f 39,- inclusief 6% BTW
als u vóór 9 januari 1998 betaalt.

Betaalt u na 9 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administra-
tiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,-
als u vóór 9 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 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten

•^•^B \msmsm— m^m m
LMcUlmKt "IcItJ

VORDEN - TEL (0675) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554O40 - http://www.WMvara.nl - ISON 661329

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnements-
geld voor Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of giro-
rekening

Naam:

Adres: ___________

Woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '98 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.



De Rooms-Katholieke gemeenschap
heeft zich in toenemende mate de
vraag moeten stellen hoe lang zij het
nog met twee kerkgebouwen kon uit-
houden. De Parochiële Advies Com-
missie (PAC) die zich gedurende een
jaar speciaal met dit probleem heeft
beziggehouden is tot de slotsom ge-
komen dat het beter zou zijn om de
Antoniuskerk op de Kranenburg -
tenminste voor de normale periodie-
ke diensten - te sluiten.

Het R.K. Kerkbestuur heeft dit advies
overgenomen doch tegelijkertijd een
werkgroep geïnstalleerd welke gaat be-
zien of de Antoniuskerk op de een of an-
dere manier toch nog behouden kan
worden.
Door middel van de kerkbladen en
Weekblad Contact willen wij u op de
hoogte houden van de werkzaamheden
van deze werkgroep welke zich als doel
heeft gesteld om de Antoniuskerk op de
Kranenburg 'levend' voor het nageslacht
te behouden. Het woord 'levend' wil zeg-
gen dat de kerk niet alleen als monu-
ment in ere wordt gehouden, maar voor-
al een zo breed mogelijke functie krijgt
in het culturele en kerkelijke leven van
onze gemeente.
Met andere woorden wij streven een zo-
genaamd 'multifunctioneel' gebruik van
de kerk na, dit wil zeggen dat er naast bij-
zondere kerkelijke diensten (ter gelegen-
heid van bijvoorbeeld een jubileum of
begrafenis) ook anderssoortige gebeurte-
nissen kunnen plaats hebben, bijvoor-
beeld concerten, samenzang, tentoon-
stellingen enz. Dat wil niet zeggen dat er
nu ineens maar 'alles' kan; het feit dat er
in principe ook erediensten gehouden
kunnen worden, legt natuurlijk beper-
kingen op het gebruik voor andere doel-
einden.
De bedoeling is dat er een behcersstich-
ting komt die de kerk gaat beheren. Of
het plan kans van slagen heeft, hangt af
van een gezonde financiële basis waaruit
het onderhoud van de kerk alsmede de
gebruikskosten (licht, verwarming, e.d.)
betaald kunnen worden.

Vrienden

van de Kerk

Kranenburg
Die financiële basis bestaat dan hoofdza-
kelijk uit bijdragen van inwoners van de
gemeente Vorden, subsidies van over-
heid en andere instellingen en een - re-
delijke - vergoeding voor het gebruik
van het kerkgebouw.
De werkgroep die de haalbaarheid van
het plan gaat onderzoeken, bestaat uit
ruim dertig vertegenwoordigers van de
hele gemeente en van alle gezindten; al-
lemaal mensen die het behoud van dit
cultuurgoed na aan het hart ligt. Het is
geen specifiek Rooms Katholiek belang
meer maar een gemeenschapsbelang.
Tot dusver heeft deze werkgroep twee
vergaderingen gehad. De eerste bijeen-
komst stond in het teken van een nadere
kennismaking met elkaar en probleem-
analyse. Tevens werden er vier werkgroe-
pen gevormd om in kleiner verband de
zaken aan te pakken, voor exploitatie en
onderhoud, publiciteit, subsidies en een
werkgroep algehele opzet van het plan.
Het spreekt van^^lat wij ons uitvoerig
laten voorlichten^roor allerlei instanties
die werkzaam zijn op dit terrein. Zo heb-
ben wij reeds gesprekken gehad met een
bestuurslid van de Vereniging van
Beheerders van Monumentale kerkge-
bouwen in NedeÉBfd. De Stichting Oude
Gelderse Kerken nebben wij eveneens in
een van onze vergaderingen uitgeno-
digd.
Onze werkgroep hebben wij de naam ge-
geven 'Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg', afgekort VKK. Of het plan
daadwerkelijk kans van slagen heeft,
hangt af van het feit of wij in staat zullen
zijn voldoende Vordenaren daadwerke-
lijk 'vrienden' van deze kerk te maken.
Voorjaar 1998 zullen wij daarom alle in-
woners van Vorden vragen om donateur
van de VKK te worden.
Uw bereidwilligheid zal beslissend zijn
of wij - met zijn allen - de kerk op de
Kranenburg heelhuids naar de volgende
eeuw kunnen tillen.
Wij houden u van onze vorderingen op
de hoogte.

Namens de werkgroep,
Bart Hartelman, voorzitter

/yet/isi<pc&/n/nió4ie

Wist u dat de veilingcommissie Vorden in 1998 een veiling
houdt voor alle kerken van de gemeente Vorden?

Indien u goederen beschikbaar wilt stellen kunt u bellen:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W. Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg
551470, G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op
prijs gesteld en het is voor een goed doel.

Amnesty International
Een dezer dagen krijgen de thuisschrij-
vers van Amnesty International afde
ling Vorden weer hun maandelijkse
voorbeeldbrieven in de bus. Daarbij zit
een brief die gericht is aan de
Mexicaanse autoriteiten. Daarin zullen
de thuisschrijvers verzoeken om de in-
middellijke vrijlating van Gerardo
Demesa Padilla.
Deze man is een vooraanstaand lid van
het Comité voor de eenheid van Te-
poztlan (GUT) voor burgerrechten. Hij
werd op 19 september 1997 tot acht
jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Amnesty International gelooft dat zijn
veroordeling louter berust op zijn
vreedzaam verzet tegen de aanleg van
een groot toeristencomplex met golf-
baan in de staat Morelos. Hij is daarom
gewetensgevangcne.
Het nieuwbouwproject wordt gefinan-
cierd door de staatsregering, waarvan
zeker een paar leden banden zouden
onderhouden met particulier inves-
teerders. Volgens de plaatselijke bevol-
king zal realisatie van het project
woonomgeving en cultureel erfgoed
schaden, reden waarom zij zich steeds
tegen de uitvoering heeft verzet.
Padilla werd schuldig bevonden aan de
dood van een voorstander van het pro-
jekt in december 1995, in weerwil van
het feit dat verklaringen en ooggetui-
gen en gerechtelijk onderzoek zijn on-
schuld uitwezen. De bevolking van
Tepoztlan is hard aangepakt vanwege
haar verzet. In april 1996 raakten tallo-
zen ernstig gewond toen de staatspoli-
tie met een buitensporig gebruik van
geweld een vreedzame demonstratie
uiteendreef. Een van de demonstran-
ten werd meegenomen. Zijn lichaam
werd de volgende dag met een nek-
schot teruggevonden.
De thuisschrijvers van Amnesty
International Vorden zullen in hun
brief ook vragen om de berechting van
degenen die de mensenrechten van de
inwoners van Tepoztlai^^ebbcn ge-
schonden. Wanneer men wil schrijven

kan men zich opgeven bij Ank
Wallenburg die de thuisschrijvers elke
maand hun voorbeeldbrieven bezorgt
(55 23 37) of bij Leni Lamers die dit re-
gelt voor Wichmond (44 13 41).

Hardlopen

André van Olst wint
Oudejaarscrossloop
Traditiegetrouw organiseerde de VRTC
"De Achtkastelenrijders" uit Vorden zon-
dagmorgen de Oudejaarscrossloop die
vanaf het sportcomplex van de voetbal-
vereniging "Vorden" van start ging. Er
kwamen 91 deelnemers aan de start die
konden kiezen uit drie afstanden: 5,2 ki-
lometer, 10,5 kilometer of de halve mara-
thon van 21 kilometer. Door de regen-
achtige weersomstandigheden van de af-
gelopen dagen kregen de athlcten een
pittig parcours voorgeschoteld. Een par-
cours door de omgeving van Mossel,
Kamphuizen, Wildenborch en het
Galgengoor. Het "koninginnenummer",
de halve marathon werd op overtuigen-
de wijze gewonnen door André van Olst
uit Rijssen. Hij had ruim drie minuten
voorsprong op Harry Ruumpol uit
Ruurlo.
De uitslagen waren als volgt: 5,2 kilome-
ter l Hans Wanders uit Doetinchem 18
minuten en 59 seconden; 2 Henk
Nijland, Zclhem 20.13; 3 Peter Makkink,
Vorden 20.43. Bij de dames zegevierde
Sandra Visschers uit Vorden in een tijd
van 28 minuten en 15 seconden; 2 Els
Derksen, Apeldoorn 28.30. 10,5 kilome-
ter: (heren): l Jcroen Beumer, Warnsveld
39 minuten en 5 seconden; 2 Rcne
Lubberdink, Barchem 39.26; 3 Ab
Hovcrkamp, Zutphen 44.42. Bij de dames
werd Bcrdie Klein Gunncwiek uit
Hilversum eerste in 47 minuten en 17 se-
conden.
21 kilometer: l André van Olst, Rijssen l
uur, 20 minuten en 49 seconden; 2 Harry
Ruumpol, Ruurlo 1.24.01; 3 Wim van
Hilst, Stcenderen 1.24.09.

Koninklijke Onderscheiding voor Peter Hoefnagels

Nieuwe roman 'Dansen op het
terras' de kroon op het werk
Schrijver Peter Hoefnagels is be-
noemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De versierselen wer-
den hem opgespeld door minister
Sorgdrager. De minister prees de
heer Hoefnagels voor de vele activi-
teiten die hij ondernam naast /.ijn
hoogleraarschap aan de Rijksuni-
versiteit van Rotterdam. Zo was de
oud-hoogleraar criminologie en fa-
milierecht tien jaar lang voorzitter
van de Commissie 'Preventie van
criminaliteit'. Verder heeft Peter
Hoefnagels sinds 23 jaar een echt-
scheidingspraktijk en schreef hij
diverse boeken en romans. Dit na-
jaar verscheen zijn nieuwste roman
"Dansen op het terras" dat met
recht de kroon op het werk van de
"Lindese Ridder" mag worden ge-
noemd.

Het boek "Dansen op het terras" speelt
zich voor het grootste gedeelte af in de
jaren vijftig. In de proloog van het
boek maken we kennis met de oude ad-
vocaat Thomas die na het overlijden
van zijn tweede vrouw Geeke samen
met zijn dochter Klaartje het zolder
aan het opruimen is. Tijdens het op-
ruimen komt Klaartje een tien jaar ou-
de brief tegen die haar vader in 1987
aan een rechter-commisssaris schreef.
Aanleiding voor het schrijven van deze
brief was het feit dat de eerste vrouw
van Thomas betrokken was geraakt bij
een moordzaak. Een gifmoord op haar
eigen vader. Hier begint het werkelijke
verhaal. Door middel van de brief aan
de rechter-commissaris gaat Thomas
terug naar de jaren vijftig en vertelt hij
hoe hij zijn eerste'vrouw Lottie leerde

kennen. Ook de vreemde manier waar-
op Lottie met haar vader omging wordt
uit de doeken gedaan. Het knappe is al-
leen dat het woord incest geen enkele
keer valt. Het huwelijk tussen Thomas
en Lottie loopt na zeven jaar uit op een
echtscheiding. Het mooie van dit boek
is dat de vraag "Wie vermoordde de va-
der van Lottie?" er helemaal niet meer
toedoet. De gifmoord op Henrik
Donderdal is alleen maar gebruikt als
kapstok voor het levensverhaal van
Thomas.

Dit levensverhaal begint op de boot
van Amsterdam naar Lemmer. Thomas
gaat een kennis opzoeken in Friesland
en leert op de boot Geeke kennen.
Hoewel de twee het zeer goed met el-
kaar kunnen vinden, besluit Thomas
niet in te gaan op haar voorstel om
mee te gaan naar Vlieland. Het wordt
dus Friesland en daar leert hij Lottie
kennen. Op dat moment gaat het al
niet goed met Lottie. Ze loopt bij een
psychiater vanwege haar verhouding
met haar vader. Thomas heeft het ge-
voel dat hij haar moet helpen. Peter
Hoefnagels over het boek: "De relatie
met Lottie overkomt hem. Ik kan me
heel goed voorstellen dat je je in het
begin van het boek afvraagt waarom
hij niets met die Geeke krijgt. Maar
Thomas wil Lottie helpen. Hij wil haar
genezen." Volgens Peter Hoefnagels
staat het verhaal van Lottie en Thomas
niet op zichzelf. "In de jaren vijftig er
er heel anders tegen het huwelijk aan-
gekeken. Thomas was nog jong en on-
bezonnen en dacht net als heel veel
mensen dat je door het huwelijk van-
zelf gelukkig werd."



Familie Meenink wint reis
naar Eurodisney in Parijs

H
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Grootbod Wbningïnrichtïng, De Spannevogel en Lubbers Wonen & Slapen in Hengelo hebben de
handen ineengeslagen. Tijdens de koopzondag van 30 november was er een reis voor vier perso-
nen naar Eurodisney in Parijs te winnen, deze prijs is gewonnen door de familie Meenink uit
Hengelo. De prijsuitreiking vond plaats bij het bleekhuisje in het centrum van Hengelo. Op de fo-
to van links naar rechts: Bennie Grootbod, Bert Woerts, Hessel Lubbers en de heer en mevrouw
Meenink.

Wij wensen u een
gezellig oudjaar •
en een gelukkig en gezond 1998
met veel woonplezier!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 39

TIJD

Ver/eden TIJD

Tegenwoordige TIJD

Wij maken TIJD

om voor U drukwerk

te maken

en te leveren. op TIJD

DRUKKERIJ s
WEEVERS!
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086 E3
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - http://www.WMVWV.nl - ISDN 661329 2 ISO 9002

FINANCIËLE PLANNING

Loolaan 88 7261 HV Ruurlo
Tel. 0573-45 39 80
Fax 0573-45 39 93

prijzen

WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

(s MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK"
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
GEZOND 1998 toe

31 december is ons kantoor vanaf 12.OO uur gesloten

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



RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

Wegens vakantie

GESLOTEN
TOT 6 JANUARI

r SPORT EN RECREATIE
iPORTORGANISATIEBUREAU EN WINKEL

Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 554228 / Fax 554253

VOROEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 561329

Alle medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen BV te Ruurlo
Jan Holtslag, Herman Berendsen, Andries Holtslag, Han van Braak, Gerrit Bouwmeester, Joke Kamperman, Hans van der Maas,

Casper Holtslag en Dinant Bats

wensen u een voorspoedig 1998

Tot en met
3 januari
alleen
na telefonische
afspraak

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

DRUKKERIJ
WEEVERS

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 15 dec. t/m zondag

21 dec. 1997,

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 M3
1000 «O
1200M3

1400 M3
1600 M3
1800 M3
2000 M3
2200 M3

2400 uJ
2600 M3
2800 M3
3000 M3
3300 M3

3600 «d
3900 M3
4200 u3
4500 M3
5000 M3
5500 u3
6000 M3

hoorteen
streefver-

bruik voor
de afgelopen

week van:
31 w3
39 M3
47 M3
54 M3
62 M3
70 M3
78 M3
85 M3
93 M3

101 M3
109 M3
116M3
128 M3
140 M3
151 M3
163 M 3
174M3
194 M3
213 M3
233 M3

en een totaal
streefver-

bruik sinds
03-11 -'97
van:

165 M3
206 M3
248 w3
288 M3
329 u3
369 M3
411 M3

451 M3
493 M3
534 M3
576 M3
616 M3
679 M 3
740 w3
802 M 3
863 w 3
925 M3

1026 M3
1129 M3
1233 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

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

0800-1548

nieuw jaar
een nieuwe uitdaging

Wij vragen met spoed een

offset-
d rukker
m/v

die bekend is met GTO's, Roland en
Miller vellenoffsetpersen.

Wij zijn al 15 jaar een gecertificeerd
bedrijf, dus kwaliteitswerk maken is een
vereiste.
Een goede teamgeest hoort daar nog bij.

Durft u deze uitdaging aan?
Wilt u dan uw schriftelijke sollicitatie richten aan onderstaand
adres t.a.v. de heer LG. Weevers jr.
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