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Nieuwjaarstoespraak uitgesproken door burge-
meester E.J.C. Kamerling op de Nieuwjaars-
bijeenkomst van maandagavond j L:

Nieuwj aar s toespraak
voor 2000
DAMES EN HEREN,

Namens het gemeentebestuur
van Vorden heet ik U allen har-
telijk welkom op deze nieuw-
jaarsbijeenkomst, in het bij-
zonder de nieuwe inwoners die
zich het afgelopen jaar in onze
gemeente hebben gevestigd.

Een nieuw jaar en volgens onze
christelijke jaartelling zelfs een
nieuwe eeuw ligt voor ons met
nieuwe beloften, vooruitzichten,
initiatieven, doelstellingen en uit-
dagingen.

De overgang naar 2000 is goed
verlopen in Nederland en in Vor-
den. Van de politie, de brandweer
en de gemeente waren mensen
paraat. In de dorpen werd goed
geknald voor het nieuwe jaar.
Ernstige ongelukken deden zich
gelukkig niet voor.
Aan het begin van het nieuwe
jaar is het goed vooruit te zien en
ons af te vragen, wat dit jaar ons
brengen zal.

Schaalvergroting in het algemeen
is in een stroomversnelling geko-
men voor het bedrijfsleven en het
openbaar bestuur. Het laatste zal
ik u nader uitleggen.

Samenwerking VHS, is hét han-
delsmerk van Vorden, Hengelo en
Steenderen. Twee andere buurge-
meenten hebben te kennen gege-
ven om bij VHS toe te treden. De
omvang en daardoor de meer-
waarde van samenwerkende ge
meenten kent evenwel zijn gren-
zen. Afstanden kunnen te groot
worden, fysiek kan dat een pro-
bleem zijn. De komende tijd zal
de stuurgroep, de gemeenteraden
van VHS daarover zijn advies ge-
ven.

De eerste tekenen van samenwer-
king van VHS zijn gelukkig posi-
tief. De stuurgroep en werkgroe-
pen: automatisering, personeel,
sociale zaken en het gemeentes-
cretarissenoverleg werken al. De
eerste resultaten van automatise-
ring (geen problemen bij de mil-
lennium overgang) laten zich al
zien. De komende maanden zal
dat worden gevolgd door de ande-
re werkgroepen.
Veel waardering hebben wij voor
het werk dat door de stuurgroep
en de medewerkers wordt verzet
binnen de werkgroepen van de sa-
menwerking.
Hiermede wordt een meerwaarde
aangetoont in kwaliteit(s verho-
ging).

De gemeentesecretaris van Vor-
den Ton van Vleuten heeft intern
voor alle medewerkers de stand
van zaken van de samenwerking
VHS helder uiteen gezet. Alle voor
en nadelen, maar vooral het posi-
tieve resultaat daarvan.

De ondernemingsraden van VHS
hebben al advies uitgebracht over

de belangrijke nota's profiel-
schets, het toekomstbeeld en de
bestuursopdracht.
Voor de bevolking van VHS is het
nog mogelijk te reageren op deze
drie genoemde stukken. Graag
roep ik u op om dat te doen, door
zelf te komen bij de afdeling Be
stuur of een briefte schrijven.

Uit de geluiden van de raden van
VHS is in kranten te lezen, dat er
zelfs over fusie kan worden gedis-
cussieerd. Hoe stellen wij nu ons
doel: verder samenwerken of fu-
seren ? Fuseren met drie, vier of
vijf gemeenten?
Hoe lang gaat het duren?
Komende maanden verwachten
wij de adviezen van de rondeta-
felbijeenkomsten, die de Minister
Peper van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft laten
houden. En het advies van de Mi-
nister aan de provincie Gelder-
land, dat tegen de zomer vakantie
te verwachten is (als alles voor-
spoedig loopt).
Binnen korte tijd komen de colle
ge's en de fractievoorzitters van
VHS bij elkaar, om conclusies te
trekken hoe nu verder: samen-
werken of fuseren ?
Mijns inziens zal er een helder
plan tot fusie moeten worden op-
gesteld om het doel te bereiken:
een grotere krachtige nieuwe ge
meente om de belangen van de
burgers te behartigen in deze
nieuwe eeuw.
Een krachtiger vuist naar de on-
ophoudelijke, centraliserende re
gelgeving van Rijk en provincie
moet er komen.

Dames en Heren niet alleen sa-
menwerking of samenvoeging
houdt ons bezig maar ook en
vooral goede contacten met de
burgers. Structureel overleg zoals
met de agrariërs verenigd in het
GLTO, de Industriële Kring Vor-
den, de Vordens Ondernemings-
vereniging, de SWOV en alle an-
dere overleg groepen, verenigin-
gen, instellingen en stichtingen,
helpt mee om eikaars standpun-
ten te kennen, te respecteren en
te discussieren over gezamenlijke
uitkomsten en doelen.

Een nieuw bestemmingsplan
"Buitengebied" is in voorberei-
ding. Veel overleg is nodig om de
door de Rijksmaatregelen getrof-
fen agrariërs in landbouw en vee
teelt te helpen om de naaste toe
komst te overleven. Een flexiebele
invulling van gebruik van bedrij-
ven, grond en opstallen is beslist
nodig. Daarvan moeten wij het
Rijk en de provincie overtuigen

Dames en Heren, graag danken
wij alle burgers voor hun inzet en
kritisch meedenken voor het wel-
zijn van onze totale gemeen-
schap.

Tot slot wens ik u allen (en uw gezin-
nen) een voorspoedig 2000 in een goe-
de gezondheid toe.

Alex Scholten
wint 15 kilometer
cross te Vorden
Zondag organiseerde de Vordense
Rijwiel en Toerclub „De Achtkaste
lenrijders" een crossloop. Start en
finish waren bij het Gemeentelijk
Sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg. De 80 deelnemers konden
kiezen uit drie afstanden te weten
de 5, 10 of 15 kilometer. Bijna de
helft koos voor de kortste afstand.
Het parcours in de bossen rond
het sportpark was pittig.
De uitslag was als volgt:
5 kilometer: l Nick Boks, Aalten 19
minuten en 23 seconden; 2 Andre
Lutholt, Voor Beltrum 20.13; 3 Ger-
ard Harmsen, Harfsen 20.51. De
eerst aankomende dame was Ma-
rian Aalderink uit Zutphen in een
tijd van 23.52.
10 kilometer: l Dirk Lohuizen,
Apeldoorn 41 minuten en 8 secon-
den; 2 Theo Klein Bleumink, Warns-
veld 42.48; 3 Peter Makkink,
Hengelo 43.49. Eerst aankomende
dame Saskia Bekhuis uit Zwolle in
45.02.
15 kilometer: l Alex Scholten, Eer-
beek in 59 minuten en 37 secon-
den; 2 Jan Wullink, Zwolle l uur
en 50 seconden; 3 Harry Ruumpol,
Ruurlo l uur 3 minuten en 4 se
conden. Eerst aankomende dame
Marian van Hilst uit Steenderen in
l uur 4 minuten en 32 seconden.

Flessenactie
voetbalvereniging
Vorden
Zaterdag 8 janauri zullen leden
van de voetbalvereniging 'Vorden"
huis- aan- huis lege flessen opha-

"len. Dit kunnen statiegeld-loze
flessen zijn en natuurlijk ook fles-
sen met statiegeld. Hiermee spon-
sort men de jeugd van de voetbal-
vereniging. De actie wordt mede
ondersteund door de gemeente
Vorden en de Vordense super-
markten.

Nieuwjaars-
bijeenkomst AMBO
De ANBO organiseert vrijdagmid-
dag 7 janauri een Nieuwjaarsbij-
eehkomst welke wordt gehouden
in het Stampertje. Voor deze bij-
zondere bijeenkomst heeft het be
stuur het muziekgezelschap "Codi-
maba Producties uitgenodigd. Het
gezelschap brengt een program-
ma met cithers en keyboard met
daarbij veel volksmuziek. Tussen
de bedrijven door draagt mevrouw
T.van der Laag- Hemelman enkele
gedichten voor. Zij die wegens een
functiebeperking gehaald en ge
bracht wil worden moet even bel-
len 0575- 552003.

Lezing Jaap Blonk
Jaap Blonk, stemkunstenaar,
klankdichter en musicus, geeft
zondag 9 janauri in galerie Agnes
Raben aan de Nieuwstad in Vor-
den een lezing over zijn werk met
dia's en geluidsvoorbeelden. Blonk
is in feite een volbloed stemperfor-
mer. Hij schrijft klankgedichten
en maakt teksten en steeds vaker
is er belangstelling voor het visu-
ele aspect.

Weer een voedsel-aktie
in Vorden!
VAN 3 T/M 8 JANUARI 2000
De werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa heeft het initiatief ge-
nomen om een Voedsel-Actie te organiseren voor de minderbedeel-
den 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 Werk-
groep Partnergemeenten Oost-Europa van de gezamenlijke Kerken.

Dit transport kost natuurlijk geld. Zo'n fl. 10,- voor elk voedselpak-
ket. 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 ja-
nuari 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 rekening nemen.

Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa
Hetjebbink43, 7251 BJ Vorden

CONTACT al betaald? Doe het nu!

U verdient
als u vóór 8 januari betaalt

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. M. Beitier, Doopdienst m.m.v.
Werkgroep 'Liturgie Natuurlijk'.
Zondag 9 januari 19.00 uur 'Vorden Zingt', Zangdienst in de NH
Kerk, ds. AA. v.d. Spek uit Enter.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 januari 10.00 uur dhr. J. van Huet Lindeman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 januari 10.00 uur Kerstoratorium: 'Als appelbloesem in
de winter'.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. J. Pasveer, Warnsveld.
Zondag 9 januari 19.00 uur Zangdienst in de NH Kerk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 8 januari 18.30 uur Viering m.m.v. Cantemus Domino.
Zondag 9 januari 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 januari 17.00 uur Viering.
Zondag 9 januari 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores
9-10 januari Pastorie Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisarts
8-9 januari dr. Haas, Christinalaan 18, tel. (0575) 55 16 78. Alleen
voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.



Tandarts 31 december-J januari 08.00 uurPJ. 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). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, 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 apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den 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 telefoon-
nummer 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. Kamp-
horst 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.

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

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leen post Vierakker/Wichmond St. LudgerusgeBouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltjc-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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 ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: Volkswagen Pas-
sat Station 1.9 Diesel b.j.
'90. Nette auto! Prijs f 8.500,-.
Tel. (0575) 463205

• Bert van Genderen koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant Tel. (0543)451311

• Ik maak graag een plan met
u voor een slank & fit maar
vooral gezond millennium:
Bel vrijblijven voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. (0575) - 572127

• Te huur: tijdelijke woon-
ruimte met 2 slaapkamers in
buiten gebied Vorden tel.
0575-556680

• Te koop: Rottweiler pups
ing. + ontw. tel. 0575 - 452686

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • 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

• Centrum voor Healing!
Stress, angst boosheid en ver-
driet vallen onder opgeslagen
emoties. De energie kan dan
niet meer stromen en we voe-
len ons ziek. Na een healing zal
er van binnen 'ruimte' komen.
De energie kan weer stromen.
Bel voor informatie Marg Bek-
ken (0573) 45 32 46

• P.C. Thuishulp voor proble-
men met hard- of software. Tel.
(0575) 55 37 57 of 54 01 81.

• Verloren: gouden broche
tegen beloning terug te be-
zorgen bij F. Hesselink,
Molenweg 15 in Vorden, tel.
(0575) 551555.

• Vr. zoekt woonruimte omg.
Borculo-Zutphen, tel. (06)
50847963.

• Zuiver en versterk uw
lichaam Aloe Vera produc-
ten Jannie Nijkamp 0575 -
521316 of Bea Brinkman 0575
• 553632.

• Vrouwen met of zonder
pijn in lijf, ziel of brein: welkom
bij Ineke (50+) ibv Reiki-certi-
ficaat: 'hand- en voetmassa-
ge 'infrarood warmtecabine
*Reiki-behandeling 'zonnehe-
mel. Ladies only: (0575) 464
383.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint op 15
januari 2000 weer met de
trainingen. Inlichtingen en/of
opgave bij:Ap Peters (0314)
641436, Lucia Mullink (0314)
622361.

• Zondag 9 januari a.s. grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat
25, Wichmond, tel. (0575)
441600

Wel 2000 beste wensen
voor U in 'n nieuw jaar

volop goede voornemens
Heerlijke
vlaaien

Nieuw:
Deze week:

Peren-Royal vlaai
goed voor 8 heerlijke 1 Ol
punten 10.°

Salzburger vlaai
'n verrassende ontdekking

voor 12 royale punten

15.995

Echte Franse

Roomboter croissants
Deze week _

5 halen... 4 betalen

Nieuw:

Kersen-room-kaneel
Alles Flappen
even shaien... 4 betalen

lekker

Iedere donderdag: 5 broden voor
95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag ... vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Ook in 2OOO blijven we U verrassen

Januari Knallers ch
250 gram
3 halen —*- 2 betalen

AH RftTPT FRITES zak kg

3,98

AHSINAS
APPELSAP
pak "." ij 89
2" pak half geld

UNOXERWTENOF

BRUINE BONEN SOEP
3 halen —*- 2 betalen

7,38

BOERENK001.300 gram

2 HALEN —- 1 BETALEN
.2,494,98

kg
van 8,90 voor 3,99

LASZLOWUNENwitotrood
2HALEN — 1 BETALEN

iifc 7,990,75 Itr, 15,98
2 liter

2" fles half geld

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

Vrijdag 8.00 - 21.00 uur

Zaterdag 8.00 - 17.0O uur

Vanaf 10 januari 200O
Twintigtal artikelen

voor half geld

ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



Hierbij bedanken wij iedereen
voor de felicitaties, bloemen en
kado's die wij hebben ontvan-
gen ter gelegenheid van ons
huwelijk op 26 november
1999.

Gerrit & Erna
Otten-Winkels

De Houtwal 3
7251 M K Vorden

Wij danken u hartelijk voor de
vele felicitaties, kado's, bloe-
men en gelukwensen, die we
in ontvangst mochten nemen,
ter gelegenheid van ons 25-ja-
rig huwelijk.

Vrijdag 10 december 1999 was
voor ons en onze kinderen een
grandioze, onvergetelijke dag.

Bert en Elsbeth
Regelink

Brinkerhof 85
7251 WX Vorden

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam i; een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts)party's
•• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

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

LAMINAAT
dat beter past en verhuisbaar is

d.m.v. click-systeem

A C 95
p.m vanWrWtO.

Legkosten door ons gelegd

13,95 per m

NU OOK B-KEUS
PARKET

zeer goede kwaliteit

-/• 30%
legkosten

door ons gelegd.
Uitsluitend deze vloeren

p.mj 8;50

Lochem
Parket & Tapijt
Centrum Lochem bij de kerk

Tel. (0573) 258952

CONTACT al betaald??
Nee? Verdien

door vóór 8 januari
te betalen

v ------------------------------------- . --- . . . . —
• •»>
'•»'
Ijj Op deze wijze wil ik graag iedereen bedanken voor alle

steun die ik heb gekregen tijdens de afgelopen moeilijke
periode.

Wilma

$ Tevens wensen wij iedereen een gelukkig en gezond
J 2000 !
:».. «i

« Wilma en Jan Wolbrink »
en kinderen I

i * . . » .
:» ' • '

%»«*> * * '

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
't is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
en op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Tot op het laatste moment betrokken bij alles wat hem
dierbaar was, is toch nog vrij onverwachts, op 74-jari-
ge leeftijd, overleden mijn dierbare man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en lieve opa

THEODORUS BERNARDUS MARIA
WOLSING

ECHTGENOOT VAN HENDRIKA CHRISTINA GERDA RABELINK

Vorden: H.C.G. Wolsing-Rabelink
Lochem: Johan Wolsing

Annelies Wolsing-Leusveld
Stephan

Vorden: Willy Wolsing
Jacqueline Wolsing-Lucassen
Jorik en Milou

Keyenborg: Tonny Wolsing
Sylvia Wolsing-Jaaltink

Vorden: Markus Wolsing

7251 AJ Vorden, 2 januari 2000
De Delle 73

De Eucharistieviering zal worden gehouden op don-
derdag 6 januari om 10.30 uur in de parochiekerk St.
Antonius te Kranenburg, Ruurloseweg 101.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.

Gelegenheid tot het nemen van afscheid woensdag
na de avondwake en donderdag voor de Eucharistie-
viering in bovengenoemde kerk.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel h i j een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta W
Uitvaartverzorging en -verzekering

\ eerste koopje
van deze eeuw

5 gepaneerde
schnitzels

Kip houthakkers-
steak, wo gr. 235 Préparé du chef,

WO gr.

995 rauwe ham,
WO gr.

hamlappen,
per kg

gekookte worst, A 15 ei-bieslooksaladef
WO gr. WO gr.

2—
269

159

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

Küi
2 BOSSEN NARCISSEN 6,95

3 PR l M U LA'S 4,95
2 BOSSEN BLOEMEN 9,95

2 AZALEA'S 9,

Valeweide
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Betaal CONTACT
vóór 8 januari
en u verdient

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafmonument vuil ?

• Is het opschrift nog 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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

verdienen?
Betaal CONTACT
vóór 8 januari



GEMEENTE

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 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
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
EJ.C Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
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 13.30 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

bouwen
Plaats aanvrager
Bedrijvenweg onge N.V. NUON
nummerd (achter Oost Gelderland
Ruurloseweg 53)
Ruurloseweg 65a W.M.M, de Leeuw
Zutphense- J.G. Boers
weg 107

Holtmaet 18 Bouwbedrij f EBU
Doetinchem B.V.

Ruurloseweg 83 J.F. Woudstra

'B

monumenten
plaats
Ruurloseweg 83

Aanvrager
J.F. Woudstra

inhoud Vrijstelling
bouwen iddenspan- functie
ningsruimte situatie

wijzigen gevel kas
vervangen schuur oppervlakte
door garage-
dierenverblijf
gewijzigd uitvoeren
zijgevel
verbouwen landhuis goot- en

nokhoogte

Inhoud
verbouwen landhuis

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.

OUWAANVRAGEN

plaats
Netwerkweg

Het Hoge 22

aanvrager
G.B. Bloemendal
Beheer B.V.
G.B. Bloemendal
tot woning

inhoud
bouwen
bedrijfsruimte
verbouwen
bedrijfsruimte

datum ontvangst
27-12-1999

27-12-1999

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

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

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

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

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 11
januari 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- bestemmingsplan Dorpsstraat la Wichmond.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 12 januari 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staat:
- liquiditeitspositie gemeente; aangaan van een geldlening; overdracht

van de bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen;
- bestemmingsplan Wientjesvoort 1998;
- arbeidsomstandigheden; uitvoering van enige maatregelen;
- begrotingswijzigingen;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag
11 januari 2000 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- samenwerkingsovereenkomst en bedrijfsplan Stichting De Graafschap

(toelichting door de directeur, mevrouw P.M.T. Wieggers);
- samenwerkingstraject Milieubeleidsplan.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 januari 2000 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda
staat:
-bestemmingsplan Dorpsstraat la Wichmond;
-liquiditeitspositie gemeente; aangaan van een geldlening; overdracht
van de bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen;
-samenwerkingstraject Milieubeleidsplan;
-bestemmingsplan Wientjesvoort 1998;
-arbeidsomstandigheden; uitvoering van enige maatregelen;
-begrotingswij zigingen.

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

ESTEMMINGSPLAN DORPSSTRAAT IA WICHMOND

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Dorpsstraat la Wichmond vast te stellen, zodat de ontwikkeling van een
woningbouwlocatie mogelijk wordt.

m̂
•LjIQUIDITEITSPOSrnE GEMEENTE; AANGAAN VANEEN

GELDLENING; OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT
HET AANGAAN VAN GELDLENINGEN

De gemeente Vorden verkeert op dit moment in een slechte liquiditeits-
positie. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een
geldlening af te sluiten voor de financiering van investeringen met een
lange looptijd. Voor een snelle afwikkeling van deze procedure stellen
burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de bevoegdheid tot
het afsluiten van geldleningen aan hen te delegeren.

AMENWERKINGSTRAJECT MILIEUBELEIDSPLAN

Ook op milieugebied werken de gemeenten Vorden, Hengelo en Steen-
deren samen. Dit krijgt onder meer gestalte door het opstellen en uit-
voeren van een gezamenlijk milieubeleidsplan. De nota "milieusamen-
werking tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen" geeft aan
op welke wijze burgemeester en wethouders uitvoering gaan geven aan
het Milieubeleidsplan. De bestuurlijke inbedding komt aan de orde in de
nota "Bestuurlijke inbedding milieusamenwerking gemeenten Vorden,
Hengelo en Steenderen".Het voorstel van burgemeester en wethouders
aan de gemeenteraad is om in te stemmen met een samenwerkingstra-
ject op milieugebied tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steende-
ren.

'B ESTEMMINGSPLAN WIENTJESVOORT1998
m

Het bestemmingsplan Wientjesvoort 1998 heeft betrekking op het land-
goed Wientjesvoort en voorziet in:
- ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos;
- sanering van het landgoed door omzetting van standplaatsen voor

kampeermiddelen naar recreatiewoningen;
- herstel van het landhuis, het koetshuis, de boerderij en andere waar-

devolle bebouwing en het park.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stellen en een privaatrechtelijke overeen-
komst aan te gaan inzake permanente bewoning.

RBEIDSOMSTANDIGHEDEN;
UITVOERING VAN ENIGE MAATREGELEN

De werkgroep ARBO heeft het rapport "Arbeidsomstandigheden bij de
gemeente Vorden" opgesteld. Dit rapport geeft voorstellen voor de oplos-
sing van risico's en knelpunten vóór de jaren 1999-2001 met de jaarplan-
nen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een kre-
diet van (119.200,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van diver-
se maatregelen.

EGROTINGSWIJZIGINGEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de begroting
2000 in verband met zaken als logopedische screening op de basisscho-
len, samenwerking peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, ruilverkave-
ling Hengelo-Zelhem, groot onderhoud kasteel en enkele andere kleine
onderdelen te wijzigen.

ERORDENING HUISVESTING ONDERWIJS

De raad van de gemeente Vorden heeft op 21 december 1999 de Verorde-
ning voorzieningen huisvesting onderwijs Vorden 2000 vastgesteld. De
procedurele en inhoudelijke eisen waaraan de huisvestingsaanvragen
moeten voldoen zijn hierin opgenomen. De schoolbesturen kunnen op
basis van deze verordening voorzieningen voor huisvestingszaken bij de
gemeente aanvragen. De verordening kunt u inzien op de afdeling wel-
zijn van het gemeentehuis (units). De schoolbesturen krijgen een exem-
plaar van de verordening toegestuurd.

UILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM

Plan van tijdelijk gebruik oogstjaar 2000 tot en met de dag van het pas-
seren van de akte van toedeling. Kennisgeving ingevolge artikel 190, vier-
de lid, van de Landinrichtingswet. Van 11 tot en met 24 januari 2000 ligt
het ontwerpplan van tijdelijk gebruik ter inzage. U kunt het plan inzien
op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur in het uitvoerings-
bureau van de Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Hengelo-Zel-
hem aan de Hengelosestraat 26b in Keijenborg. Het plan betreft de alge-
mene ingebruikgeving van de gronden gelegen in het gehele ruilverka-
velingsgebied op basis van het plan van toedeling inclusief de eindresul-
taten van de bezwarenbehandeling. Gebruiksgerechtigden dienen deze
mededeling samen met de toedelingsgegevens te beschouwen als bijzon-
dere mededeling.

Uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste dag waarop de stukken ter inza-
ge hebben gelegen, kan iedere belanghebbende gebruiksgerechtigde
schriftelijk bezwaar indienen bij de Landinrichtingscommissie Ruilver-
kaveling Hengelo-Zelhem, postbus 9079, 6800 ED Arnhem.



/ACTIEREGENTON

In april/mei 2000 organiseert het Waterbedrijf Gelderland samen met de gemeente Vorden een actie regen-
ton. De actie die al in de meeste Achterhoekse gemeenten is gehouden is bedoeld om drinkwater te besparen.
Niet voor alle klusjes rond het huis is immers schoon en helder drinkwater nodig. Regenwater is schoon
genoeg, bijvoorbeeld voor het wassen, tuin sproeien en ramen wassen. Door regenwater te gebruiken helpt u

bewust mee aan een beter milieu. Elke burger in Vorden krijgt de gele-
genheid om een regenten te bestellen. Een ton van 200 liter kost ( 60,—,
een onderzetblok ( 25,— en een regentonautomaat kost ( 14,—. Via een
huis-aan-huismailing kunt u uw bestelling plaatsen.

Een regenten met toebehoren staat ter bezichtiging in het kasteel en in
het koetshuis van het gemeentehuis te Vorden.

Party-Restaurant "De Smid":

Truus Meijer-Teunissen opent
nieuwe Huuskamer

^ BOAGOQJEn
NAAIMACHINESPECIALIST

Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Anker
• Bernette • Lock machines

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

Voor Informatie:
Kerkstraat 13, Vorden
tel. (0575) 553700
Nieuwstad 31, Lochem
tel. (0573) 252748

Tevens
wensen wij
allen een
Gelukkig
Nieuwjaar

^"'"''

Op 19 december werd de nieu-
we Huuskamer geopend door
Truus Meijer-Teunissen die
haar verjaardag vierde met een
feestelijke brunch.

De Huuskamer is een sfeervolle
ruimte (voorheen Slijterij) met een
gezellige open haard en royale zit-
jes, waar het goed toeven is bij ie
der feest. Aansluitend is een terras

gecreëerd welke zomers mede ge-
bruikt kan worden. Ook in het jaar
200 doet men er alles aan om de
gasten een plezierig feest te garan-
deren! (Zie advertentie.)

VLAAI VAN DE WEEK
Walnotenvlaai f 10,-

Knackerbrood f 3,00
* * * * *

6 witte broodjes
6 halen 5 betalen

* * * * *

Vrijdag en zaterdag
Oliebollen 10 voor f 8,00

Kwarkbollen f 1,00
* * * * *

Wij wensen u een voorspoedig
en gezond 2000

l * Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Allerhand
in 't Saksenland

Kastelen zijn vaak juweeltjes van gebouwen in het land-
schap. Tenminste zolang ze bewoond en onderhouden
worden, bij leegstand gaat de verpaupering heel snel en in
korte tijd wordt het dan een ruïne. Om een passende
bestemming voor een leegstaand kasteel te vinden valt
vaak niet mee. Of er moeten flink wat subsidies beschik-
baar zijn die een restauratie mogelijk maken om daarna
een nieuwe invulling aan het geheel te geven. Voorwaarde
is dan meestal de stichtingsvorm om voor de beschikbare
gelden in aanmerking te komen, * een goed voorbeeld hier-
van is het kasteel Moyland.

Schloss Moyland is tijdens de gevechten aan de Nederrijn
in februari 1945 zwaar beschadigd. Daarbij ging een kost-
bare schilderijencollectie met werken van onder andere
Rembrandt, Hals en van Dijck verloren. Het kasteel werd
na de oorlog enigszins opgeknapt zodat het van een
afstand nog wel wat leek. Grote delen bleven echter in
gehavende toestand achter. Eerst in 1987 werden de eerste
stappen gezet voor een algehele restauratie. De eigenares-
se, de familie Steengracht, bracht het kasteel daartoe
onder in een stichting. In 1997 werd het geopend, nu inge-
richt als museum voor grotendeels moderne kunst. Op vijf
verdiepingen is er nu grotendeels negentiende en twintig-
ste eeuwse kunst te zien in de vorm van schilderijen, sculp-
turen, grafieken en beeldhouwwerk.

Het meeste daarvan is afkomstig uit de collectie van de
Nederlandse broers Hans en Frans Joseph van der Grinten.
Genoemde collectie omvat duizenden kunstvoorwerpen
die hier nu te zien zijn. Ook zijn er werken van Joseph
Beuys en andere hedendaagse kunstenaars te bewonderen.
Kasteel Moyland wordt al in de veertiende eeuw genoemd
en heeft diverse eigenaars/bewoners gekend. Onder andere
Koning Frederik de eerste van Pruissen. Diens zoon, Frede
rik de tweede (de Grote) van Praissen verkeerde hier vaak
met Voltaire, de Franse filosoof.

In 1766 verkocht Frederik het kasteel aan de Nederlandse
redersfamilie Steengracht, die tot de omzetting tot een
stichting eigenaar was. Het landgoed wordt nog door een
Steengracht beheerd. Kasteel Moyland ligt aan de weg van
Kleef naar Kalkar en is van tien uur tot vijf uur dagelijks
geopend behalve maandag. Als u uit de richting Emmerik
komt ziet u voor Kleef al een bord die u linksaf richting
Moyland verwijst.

H.G. Wullink
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ubLUVbN IN UnUbl Beleefd bij u aanbevolen door de gezamenlijke Vordense kerken

Laat uw voeding uw medicijn
zijn, en laat uw medicijn uw
voeding zijn
(Hippocrates van Kos van 460-377
v.Chr.)

De medicijnen die een arts
voorschrijft grijpen meestal ac-
tief in chemische processen in
het lichaam en hebben ook bij-
na altijd bijwerkingen, omdat
zij ook werken op plaatsen
waar het niet nodig is.

Dat doen plantaardige geneesmid-
delen, heilkruiden niet. Die stellen
het lichaam instaat zelf aan zijn
genezing te werken, wat vaak een
langzamer prees is. Men moet dus
geduld hebben om het lichaam
zijn werk te laten doen.
Deze kennis van de voeding en het
lichaam is grotendeels verloren ge
gaan maar wordt de laatste jaren
langzaam herwonnen.
Steeds meer wordt men zich ervan
bewust dat sommige planten, be-
halve vitaminen en mineralen,
ook z.g. phytochemicalieën of phy-
tonutriënten bevatten die ons te-
gen allerlei ziekten kunnen be-
schermen.

ALOE VERA
Aloe Vera is één van de oudste be-
kende medicinale planten. In het
oude Griekenland gebruikten de
doktoren de plant in hun recep-
ten, terwijl de oude Egyptenaren
de plant niet alleen gebruikten als
medicijn maar ook als levense-
lixer.
Aloe Vera, een cactusachtige plant,
die groeit in de warmere klima-
ten. Feitelijk is het een familielid
van de lelie- en uiachtige planten.
Kennis van de buitengewoon he-
lende werking van de verse Aloe
Vera plant is naar onze tijd overge-
bracht via folkloristische verhalen
over oude geneeskundige praktij-
ken.
In 1968 wist men de gel, het sap
van de Aloe Vera plant op een na-

tuurlijke manier te stabiliseren zo-
dat de gebruikelijke heilzame
kracht volledig intact blijft. Zo
werd de heilzame kracht van deze
plant voor miljoenen mensen over
de hele wereld bereikbaar.

Waarom Aloe Vera helpt
De basis van een gezond lichaam
met veel weerstand tegen ziektes,
is een goed werkend maag-darm
systeem.
Om het lichaam, zijn organen, de
huid, het hart en alle andere vita-
le functies zo optimaal mogelijk te
laten functioneren, dient het li-
chaam de juiste voedingsstoffen
niet alleen toegediend te krijgen,
door goede voeding, doch ook op
te kunnen nemen door middel
van een schoon maag-darm sys-
teem. De ongeveer 200 bekende
verschillende stoffen in Aloe Vera
hebben een positief effect op het
lichaam.
Aloe Vera helpt omdat de plant
minstens 6 antiseptische bestand-
delen bevat. Dit verklaart waarom
Aloe Vera vele in- en uitwendige in-
fecties kan genezen. Tevens bevat
Aloe Vera een effectieve natuurlij-
ke pijnstiller. Aloe Vera bevat ont-
stekingsremmende vetzuren, vele
vitaminen, mineralen, aminozu-
ren en enzymen.
Elke afzonderlijke stof draagt "zijn
steentje bij" tot een positief effect
op het lichaam. Het is het syner-
gisme tussen de verschillende be-
standdelen van de Aloe Vera gel en
de wijsheid van het eigen lichaam
er dat uit te kiezen, wat het nodig
heeft om zichzelf te kunnen gene-
zen. Daarom kan Aloe Vera bij zo-
veel verschillende aandoeningen
werkzaam zijn, een andere verkla-
ring is er niet.

Samengevat heeft het gebruik
van Aloe Vera o.a. de volgende ef-
fecten:

- Een natuurlijke reiniging; Aloe
Vera "zoekt een ontsteking op,
kapselt de ontsteking in en stelt
haar op non-actief'

- Penetreert 7 lagen weefsel; Aloe
Vera werkt alleen daar, waar de
biologische activiteiten zich af-
spelen. Een oppervlaktebehan-
deling heeft geen nut; een sti-
mulans op de plaats waar de cel-
deling zich afspeelt echter wel.

- Kan pijn verminderen of hier-
door direct verdwijnen.

- Kan jeuk stoppen om dezelfde
reden

- Kan als antibioticum reageren,
zelfs verdund

- Kan virusinfecties voorkomen of
stoppen

- Kan schimmels voorkomen of
stoppen

- Kan ontstekings-remmend wer-
ken

- Heeft een hoge voedingswaarde,
bevat bijna 200 werkzame stof-
fen, waaronder vitamines, mine
ralen en suikers

- Kan de bloedcirculatie bevorde
ren

- Kan dood weefsel afbreken, in-
clusief pus (acne)

- Kan normale celvorming bevor-
deren - genezing bespoedigt

Dit alles verklaart waarom door de
eeuwen heen lekendokters, die
renartsen, huisartsen en specialis-
ten openlijk hebben verklaard, dat
Aloe Vera de kracht heeft een mo-
numentale lijst van ziektes en
kwalen bij mens en dier te gene
zen of pijn te verminderen en
daarom zeer zeker de naam ver-
dient van: medicijnplant, Tover-
staf, Wonderplant, Brandplant,
Plant van Onsterfelijkheid of Apo-
theek in een pot.
Aloe Vera is verwerkt in verschil-
lende producten voor zowel in- als
uitwendig gebruik. Naast de Aloe
Vera produkten zijn er bijenpro-
ducten. Honing, pollen, propolis
en koninginnegelei kunnen een
positieve bijdrage aan de gezond-
heid leveren. Sinds enige jaren zijn
Aloe Vera en hoogwaardige bijen-
producten in Nederland te koop
via zelfstandige distributeurs.

Voor informatie en vragen kan
men hier in de omgeving terecht
bij Jannie Nijkamp, Lochemseweg
lOa, Warnsveld, tel. (0575) 521316.
Bea Brinkman, Boggelaar 5,
Warnsveld, tel. (0575) 55 36 32. (Zie
advertenties in Contact).

Contactjes:
het cement

tussen vraag
en aanbod

Houtdraaiwerk en foto-
grafie in Het Gele Stoeltje
Otto Koedijk en Mientje van
Kraaij-Zwaans exposeren van 9
januari-13 februari in galerie
"Het Gele Stoeltje" in Vorden.

Koedijk met zijn houten objecten,
verwerkt bij voorkeur hout uit de
omgeving van Brummen, waar
zijn atelier is te vinden.
Zijn woorden "Het hout dat ik be
werk, bevat dezelfde bestanddelen
als uw dromen", is treffend voor
zijn werk.
Veel houtsoorten komen in aan-
merking om te worden omgeto-
verd tot prachtige voorwerpen,
waaruit de meest gefascineerde
voorstellingen komen. Simpele
vormen, gedraaide schalen, bol-
vormen en andere objecten laat
Otto Koedijk zien in de galerie.
De lens van Mientje van Kraaij-

Zwaans zoomt in en uit, speurend
naar het juiste detail, zo is zij
voortdurend alert op bijzondere
tafereeltjes. Haar foto's zijn kunst-
werken op zich, vergane glorie,
landschappen en aparte kleur-
composities geven haar werk een
wonderlijke uitstraling, waarop je
niet uitgekeken raakt.
Deze twee kunstenaars maken er
samen een bijzonder schouwspel
van op deze expositie.
Op 9 januari 2000 's middags
wordt deze expositie muzikaal ge
opend door Roos en Margo Keja
met viool en altviool.

De galerie "Het Gele Stoeltje" is ge
legen aan de Burgemeester Gallee
straat 36 te Vorden en is open van
do. t/m za. 's middags en op af-
spraak tel. (0575) 552262.
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
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A s s i s t e n t - a c c o u n t a n t
Prima startkans voor ambitieuze MEAO'er BA

De Regt Accountancy is gespecialiseerd in dienstverlening aan

ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroeps-

uitoefenaren en vermogende particulieren. Onze cliënten

kunnen rekenen op hoogwaardige service. Er bestaat binnen

het kantoor veel kennis op economisch, administratief,

ondernemingsrechtelijk en financieel gebied. Voor financiële

advisering werken we samen met De Regt Financiële Planning.

In onze acccountantspraktijk is nu plaats voor een

jonge assistent-accountant m/v die het een uitdaging vindt

om te werken voor uiteenlopende, interessante klanten.

Met alle facetten van uw vakgebied krijgt u te maken

en door uw kennis en ervaring gaandeweg te verbreden en

te verdiepen, legt u de basis voor verdere doorgroei.

Daarbij kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding en

gunstige studiefaciliteiten, zoals trouwens ook de overige,

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn.

Wij denken aan een MEAO'er BA, liefst in bezit van

het diploma MBA of vergevorderd met de studie, iemand

die ambities koestert, leergierig is, gevoel voor service bezit

en zich thuisvoelt in een middelgrote, professionele organi-

satie met een 'no nonsense' mentaliteit.

Is dit de kans die u zoekt?
Stuur dan binnen twee weken uw schriftelijke sollicitatie

naar De Regt Accountancy, ter attentie van de heer

drs. W. Blaak, register accountant, Nieuwstad 443, 7241 DR

Lochem. Als u eerst nadere informatie wenst, kunt u

contact opnemen met de heer mr drs B.H.J. de Regt of

M. Savelkoel, telefoon (0573) 25 53 07.

A C C O U N T A F J C



Opruiming
De Won er i j TVffilu

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen
oplopen tot 50%. U krijgt altijd 10% korting op alle
artikelen uit onze totale kwaliteits-collectie meubelen,
slaapcomfort. raamdecoratie. vloerbekleding,
verlichting en woonaccessoires. Grenzen in trends
en design worden verlegd voor een jarenlange tevre-
denheid. Nu heeft u de kans om voordelig woonsfeer
te creëeren passend bij de woonstijlen van deze tijd.
Uit deze meest complete collecties kunt u nu kopen
met opruimingskortingen. U moet dus gewoon komen
kijken om u aangenaam te laten verrassen. U pakt al
snel honderden guldens voordeel mee.

Tot ziens in 2000 bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

n*t ev£**

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel . : 0 5 7 3 4 5 12 3

g

^thema: „Uitgenodigd in de arena".
*De muzikale begeleiding in in
handen van dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn die het prachtige orgel
van de Dorpskerk bespeelt. Omdat
velen al vroeg komen zal hij vooraf
al een aantal fraaie liederen ten
gehore brengen. Wie zondagavond
komen wil maar vervoer nodig
heeft, kan bellen met de eerder ge-
noemde telefoonnummers. Na af-
loop is er in „de Achterhoek" van
de kerk gelegenheid om na te pra-
ten onder het genot van koffie en
thee. Het is al met al dus de moei-
te waard om naar de Dorpskerk te
komen.

Als appelbloesem
in de winter
Op zondagmorgen 9 januari a.s.
zal in de N.H.-kerk te Wichmond
nogmaals het kerstzangspel "Als
appelbloesem in de winter" ten ge-
hore gebracht worden tijdens de
kerkdienst. Dit kerstzangspel
wordt uitgevoerd door gemeente
leden van Vorden en Wichmond
en zal muzikaal ondersteund wor-
den door piano, dwarsfluit en ho-
bo.
Het zal niet alleen luisteren zijn;
een groot aantal liederen zal mee
gezongen kunnen worden.

Millennium
Concert
Op zondag 16 januari 2000 geeft
de Bargkapel weer haar traditione
Ie Nieuwjaarsconcert in H.C.R. "In
De Groene Jager" te Barchem.
De Bargkapel staat o.l.v. Willem
Jan Jolink met zang van Mirjam
van Aken en Willem Jan Jolink.
Men gaat in dit concert terug in
de tijd, dat wil zeggen dat ze nu

nummers spelen uit de tijd dat ze
zijn opgericht tot aan nu toe. Ze
spelen dan ook voornamelijk
nummers uit die tijd, o.a. num-
mers van Ernst Mosch.
Tijdens de pauze is er weer een
grote verloting met prachtige prij-
zen.
Vanaf 3 januari kunnen de kaar-
ten besteld worden bij H.C.R. "In
De Groene Jager" te Barchem, tel.
(0573) 441201.

Door een misverstand is vorige week per abuis 'n oud artikel geplaatst.

Oranjefeest
Een werkgroep van het feestco-
mité 75 Jaar Oranjefeest Med-
lertol verdiept zich momenteel
in de geschiedenis van dit feest.
De werkgroep is momenteel be-
zig met het verzamlen van di-
verse gegevens met als doel het
uitbrengen van een gedenk-
boekje over het 75 jarig bestaan
van het Oranjefeest Medlertol
in deze Vordense buurtschap.
De werkgroep is dan ook nog
steeds op zoek naar oude foto's
en ander matriaal dat een bij-
drage kan leveren aan het tot
standkoming van deze ge-
schiedschrijving die volgend
jaar zijn presentatie tijdens het
jubileumfeest gestalte moet
krijgen.

Vorden zingt
Aanstaande zondag 9 januari 's
avonds wordt er in de Dorpskerk
weer een zangdienst gehouden on-
der het motto „Vorden zingt". Aan
bod komen verzoekliederen uit di-
verse bundels die de afgelopen tijd
zijn aangevraagd. Wegens de grote
belangstelling voor dit zangevene
ment, ook vanuit de regio, zal ook
in 2000 „Vorden zingt" regelmatig
op het programma worden gezet.
Wie graag een bepaald lied gezon-

gen wil hebben kan hiervoor bel-
len met: 0575-551087 of 552809.
Uit de vele reacties, die binnenko-
men blijkt dat „Vorden zingt" echt
in een behoefte voorziet. Ook wor-
den er na afloop heel wat cassette
bandjes besteld om het nog eens
weer te horen of om cadeau' te
doen zoals bij een verjaardag. Op-
vallend is dat mensen met en zon-
der kerkelijke achtergrond zich
thuisvoelen bij „Vorden zingt".
Er zal een kort meditatief moment
worden gehouden door dominee
A. van der Spek uit Enter over het

DANK VOOR
UW HULP
IN 1999

De hulp van Mensen in Nood
is in 1999 gegaan naar de
volgende werkterreinen:

Noodhulp
Welzijn
Kinderprojecten
Voedselzekerheid
Totaal

ƒ 54.6 min
26,5 min
14.5 min

: 13,4 min
ƒ 109,0 min

Mogen wij ook in
2000 op u rekenen?

Het speciaal gevormde feestcomité
heeft verder tijdens de 75e viering
van het Oranjefeest Medlertol een
aantal extra festiviteiten op vrij-
dag 7 juli en zaterdag 8 juli in pet-
to. Voor alle huidge bewoners van
't Medler en haar aanverwante
buurtschappen, alle oud-inwoners
en oud-leerlingen en medewerkers
van de voormalige Medlerschool
wordt een luchtig ontmoetings- en
feestprogramma aangeboden. Zo
staat vast dat vrijdagavond 7 juli
de Vordense cabaretgroep HoelZo?
-waarvan een groot aantal leden
haar wortels heeft liggen in 't Med-
ler- met een luchtig cabaretpro-
gramma haar medewerking zal
verlenen. Daarnaast verleent ver-
der ondermeer Medler Four muzi-
kaal haar medewerking en zal
Arie Ribbers bekend van onder-
meer Radio Gelderland en nog
zeer betrokken met het wel en wee
van 't Medler zijn medewerking
verlenen in de vorm van presenta-
tie en enkele interviews. Deze

avond zal ongeveer een copie zijn
van het uitermate succesvolle dia-
lectprogramma 'Rondumn Reurle'
dat enkele jaren geleden bij Radio
Gelderland een ongekend succes
kende. Aan dit programma wor-
den nog enkele verassende ele
menten toegevoegd die echter een
verrassing moeten blijven. Zater-
dag 8 juli zal de dag traditioneel in
het teken staan van de volks- en
kinderspelen met een aantal extra
jubileumaktiviteiten voor zowel
jong als oud. Voor de jeugd is er
speciaal voor deze gelegenheid
een professioneel poppentheater
ingehuurd en er zullen tevens en-
kele oudevolkspelen in ere wor-
den hersteld. Ook het keizerschie
ten voor alle oud-koningen en oud-
koninginnen die het Oranjefeest
Medlertol in al die jaren heeft ge
kend behoord tot het jubileum-
programma. De organisatoren wil-
len voor dit Keizerschieten een zo
compleet mogelijke lijst aanleg-
gen van alle oud-koningen en oud-
koninginnen. Diverse namen zijn
bekend, maar nog lang niet alle
maal. Is men oud-koning of oud-
koningin geweest tijdens het Me
dertolfeest of weet men wie in
welk jaar dat is geweest dan wil
het feestcomité dit graag weten.
Tot slot zal 75ste viering besloten
worden met het traditionele 'feest-
bal'. Alle aktiviteiten zullen in en
rondom de werktuigenhal van de
werktuigenvereniging MEDO aan
de Ontsteinseweg plaatsvinden.
Personen die materiaal over speci-
fiek het Medlertolfeest of in het al-
gemeen over de buurtschap 't
Medler voor handen heeft of weet
wie oud-koning of oud-koningin is
geweest kan contact opnemen
met Henk Oortgiesen, Ruurlose
weg 113, 7251 LD Vorden, telefoon
0575 556759.

Totale
wintercollectie

Dames, Heren en
Nachtkleding

deze week
tot

30%
KORTING

Ctfi/ermode
• z u t p h e n •

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



Geboortekaarten

het ooQ

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

.—, , _—____- ,
Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

^^^.
Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

ISO 9002

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

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

J

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

RLIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEK WAL 10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen * Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 46 20 62 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop. Dreiumme 55, telefoon (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26



Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

v

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Betaal CONTACT
vóór 8 Januari
en u verdient

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

P
BOVAG

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

I

!n on/.e 'Orunge-
rie' en fraaie tuin
gaan sfeer en
romantiek hand
in hand. Een per-
fecte ambiance in
een rustige om-
geving. U kunt uv
gasten laten
"«nieten V"

Voor wie
eens wat
anders

Kerkstraat 11
IKeijesborg
TeL (0575) 4612 93 D l i S M I I )

GLADHEID-
BESTRIJDING

Kleine trekker met zoutstrooier
en/of sheeuwveger

Voor meer informatie

Fa. A. Beeff/n/r & Zn,
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
HANDEL IN ZAND EN GRINT ENZ.
MACHINALE BOSBOUW Erkend door het bosschap,

Joostinkweg 12
7251 HK Vorden
Tel. (0575) 55 12 49/55 25 03
Fax (0575) 55 20 95

ledere dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor\J klaar en bakt ze een lek-
ker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd

VERS VAN T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezïnszak kibbeling

ó 500 gram • • Op""

+ GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

Vezelbruin, lekker en gezond
Vezelbruin is een heerlijk mals donkerbruin brood,
rijk aan de natuurlijke voedingsvezel van tarwe, maïs
en haver.
Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere
manier op te lossen

Afslanken met
Vezeibruin
Vezels nemen veel vocht op
en werken zo op een ver-
antwoorde en snelle manier
verzadigend.
Hierdoor vermindert het ~*-;;
honger gevoel. Daarom is
Vezelbruin de goede basis
in een voedingspatroon
gericht op evenwichtig en
gezond afslanken.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

Vieux ttr

Citro

Zacht borreltje itr.

Nu gratis

i
Slijterij-wijnhandel [SUPER DE BOER|
Yvonne en Wilbert Grotenhuys ALTIJD op ZOEK NAA" HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 15 januari 2000

ROCKS
per fles

Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die

bereid zijn een paar uur met de collectebus

rond te gaan in de week van 19 t./m 26

maart. Dat is hard nodig om anderhalf miljoen

mensen met reuma te helpen. Het Nationaal

Reumafonds is u zeer erkentelijk als u |a zegt.

U kunt zich aanmelden bij mevrouw

Geertje de Ruiter, tel. 020-5896471

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

verdienen?
Betaal CONTACT
vóór 8 januari



Kraskaartactie van de eeuw groot succes
Onder overweldigende belangstelling werden vorige
week woensdagavond de prijzen getrokken van de
krasaktie van Super de Boer, Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys. Onder leiding van Theo Tankink van evene-
mentenbureau Ambiance werd het op de parkeer-
plaats van Super de Boer een happening, waarbij de
spanning voelbaar was, uiteindelijk is het winnen van
een auto niet niks.

Wilbert en Yvonne Grotenhuys kunnen tevreden terugkij-
ken op een geslaagd evenement. Wilbert Grotenhuys hier-
over: "We willen iedereen bedanken die hier zo grandioos
aan heeft meegewerkt. Ik ben blij dat we het buiten hebben
gehouden en dat het weer ons goed gezind was."

De prijswinnaars waren uiteindelijk:
Hoofdprijs: Daewoo Matiz S.E.

t.w.v. ruim ƒ 20.000-
Tweede prijs: Reischeque t.w.v. ƒ 2.000,
Derde prijs: Videorecorder
4e t/m 10 prijs: Fles champagne

Dames- of herenfiets

Henk Boogaard
Jan Wentink
Genie Eggink
Hendrik Pelgrum
Erik van Ark
Manuela Rietman
Jan Memelink
Cinda Kolfoort
Dinie Langeler
Gerard Holtslag
Genie Wilgenhof
Henry Koning

De hoofd prijswinnaar wordt gefeliciteerd.

'n Prijswinnaar ontvangt 'n fles champagne.

Klopt dat?

Nieuw pand voor
"Bouwbedrijf Rondeel
Groot Roessink Vorden
"Wanneer alles meezit dan
wordt er in de loop van deze
maand vergunning verleend en
kunnen we begin februari met
de bouw beginnen. Dat bete-
kent dat het bedrijfspand eind
mei in gebruik kan worden ge-
nomen." Aan het woord is de
heer Rondeel, directeur van het
gelijknamige bouwbedrijf. Drie
jaar geleden heeft Rondeel zijn
aandelen verkocht en is het
bouwbedrijf Rondeel een nau-
we samenwerking aangegaan
met het Bouwbedrijf Dijkman
uit Warnsveld met als doelstel-
ling een onderdeel te worden
van de Dijkman Bouwgroep.
Reeds daarvoor was ook het
Bouwbedrijf Groot Roessink uit
Vorden aan de Dijkman Bouw-
groep toegevoegd.

Inmiddels is een volgende stap ge-
nomen en zijn genoemde twee
Vordense bedrijven opgegaan in
een B.V. Bouwbedrijf Rondeel Vor-
den B.V. en Bouwbedrijf Groot
Roessink Vorden B.V. Zij zullen
voortaan onder de handelsnaam
"Bouwbedrijf Rondeel Groot Roes-
sink Vorden" door het leven gaan
en blijft het een onderdeel van de
Dijkman Bouwgroep vormen.

2000 vanuit het nieuwe pand ge-
opereerd worden. Het bedrijfs-
pand dat op het industrieterrein
"Werkveld Oost" gebouwd zal wor-
den is 43 meter lang en 11 meter
breed. In het pand is een ruime
werkplaats gesitueerd, een kan-
toor, ontvangsthal, cantine en op-

. slagruimte. Geen zorgen over het
halen van de opleveringsdatum.
Geen enkel probleem, de gehele
bouw wordt in "eigen beheer" uit-
gevoerd!!

De heer Rondeel:" In het verleden
heb ik nog wel eens gehoopt dat
mijn zoon Oscar het bedrijf zou
gaan overnemen. Oscar studeerde
aan de H.T.S en wilde na zijn stu-
die een andere weg inslaan. Dat is
hem gelukt en heeft hij een leuke
baan elders in het bedrijfsleven ge-
vonden. Prima zo. Zelf ben ik toen
gaan kijken wat dan het beste voor
hef bedrijf zou zijn. Toen diende
zich op gegeven moment de moge
lijkheid aan een onderdeel te wor-
den van de Dijkman Bouwgroep
uit Warnsveld. De heer Dijkman
heeft mij toen gevraagd "aan" te
blijven en dat heb ik ook met veel
plezier gedaan. Dus wat dat be-
treft ging alles op de oude voet ver-
der", aldus de heer Rondeel.

Als zodanig zal dan ook medio Het op de "oude vertrouwde voet"

verder gaan is voor de heer Bennie
Rondeel evenwel van korte duur.
In mei wordt hij 65 jaar en trekt
hij zich uit de directie en dus tege-
lijkertijd, uit het bedrijfsleven te-
rug. Rondeel zal dan worden opge
volgd door de heer Henk Roeke-
visch. Een man die al 13 jaar werk-
zaam is als calculator ( in de breed-
ste zin van het woord) bij Bouwbe-
drijf Dijkman. Overigens zal de
heer Roekevisch zich al vanaf he-
den meer gaan bemoeien met de
calculatie, werkvoorbereiding en
planning bij "Bouwbedrijf Ron-
deel Groot Roessink Vorden". Dus
stapt hij straks niet in een
"vreemd bed". De werken die nu
uitgevoerd worden of in opdracht
zijn, zullen gewoon op dezelfde
manier worden voortgezet. Tot de
nieuwbouw klaar is zullen de twee
huidige locaties gewoon dienst
blijven doen te weten Groot Roes-
sink aan de Hengeloseweg en Ron-
deel aan de Ruurloseweg.

Voor de heer Rondeel zal het eind
mei echt nog wel wennen zijn,
wanneer hij er niet alleen mee
stopt maar dat ook de vertrouwde
werkplek "naast zijn huis" zal ver-
dwijnen. In december 1963 is Ron-
deel uit het familiebedrijf gestapt
(dat overigens nog steeds in Hen-
gelo is gevestigd) en is hij op de
huidige plek aan de Ruurloseweg
gestart. "Ik had toen twee assisten-
ten en over werk niet te klagen.
Eind 1964 had ik al vier medewer-
kers. Een aantal dat in de loop der
jaren uitgroeide tot 14 medewer-
kers. Thans zijn het er elf', aldus
Rondeel. De klantenkring is voor-

namelijk het "Vordense", terwijl
ook wel werkzaamheden in nabu-
rige gemeenten worden uitge-
voerd.

Actie Zuinig Stoken
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Jong Gelre
Het bestuur van de afdeling Vor-
den/Warnsveld van Jong Gelre or-
ganiseert in het Dorpscentrum
een cursus grimeren welke onder
leiding staat van Ina Wesselink.
Het is de bedoeling om in februari

aanstaande te beginnen. De cursus
bestaat uit vier avonden en sluit
aan op de cursus die vorig jaar
werd gegeven.

CONTACT al betaald??
Nee? Verdien

door vóór 8 januari
te betalen

Huiskamer-
bijeenkomst
Dinsdag 11 januari organiseert de
GLTO Vorden-Warnsveld-Zutphen
een zgn. huiskamerbijeenkomst
welke wordt gehouden bij de fami-
lie G.J.B. Kruisselbrink, School-
huisweg 4 in Vorden. De bedoeling
is om belangstellenden te laten
zien hoe met mineralen wordt
omgegaan. DLV-er Pieter Brouwer
zal aanwezig zijn om het een en
ander toe te lichten. Het is uit be-
smettingsgevaar verstandig om
niet in bedrijfskleding te komen.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

v.o.f.

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

em
Tel. 0314-622267

se h oo

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

wensen

u een

voorspoedig

en gelukkig

2000

keukens-tegels-samtair
natuursteen-rolluiken

Aalten - Borciilo - Borne • Dedemsvaart - Didam - Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo

KLAPPER
onze

begint woensdag | januari met

spetterende aalbièdingen!

Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannen-
koek in de Achterhoek gaat u naar:

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden

Pannenkoek van de maand januari

Pannenkoek "Duivelsoog"
f15-

Tevens uw adres voor koude en warme buffet-
ten, recepties, feesten of vergaderingen.

Wij wensen u een gelukkig en gezond 2000 toe!

Dinsdag 11 januari zijn wij gesloten.

Fam. Kemperman-Nekkers
Tel. (0575) 55 62 89 • Op maandag gesloten

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

alle attil
ai

l N DER

Wij wensen
iedereen
een heel

voorspoedig 2000!

mode voor het héle gezin

KORTINGSBON
f5,- korting op het inschrijfgeld t/m 21-01-2000

De organisatie met de
beste afslankresultaten

' ^^ Beheer

\f 'Slank-klup'
f 9?°

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal • Ommen - Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Pw
Inschrijfgeld: f 29,95

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Zelhem Cult Centr de Brink ma. 19.00 uur (0314) 36 35 51
Vorden Dorpscentrum di. 19.00 uur (0575) 441801
Ruurlo Café-Rest.

Keizerkroon do 18.45 uur (0573) 401342
Warnsveld DeEekschuur do. 19.00 uur (0575) 513824
b.g.g. van onze leidsters tel. (0547) 29 20 65
homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT



Nu stoppen met roken

Een gezond voornemen op de
drempel van de nieuwe eeuw
Er zijn genoeg goede redenen om met roken te stoppen.
Medisch onderzoek heeft hiervan de noodzaak ruimschoots
aangetoond. Maar u kunt alleen succesvol stoppen als u er zélf
van overtuigd bent. Ook al is de druk uit de directe omgeving
soms groot, niemand kan die beslissing voor u nemen.

Als u eindelijk het besluit heeft ge-
nomen met roken te stoppen en
goed gemotiveerd bent, komt u
niet zo gauw in de verleiding om
toch maar weer te gaan roken. U
weet dan immers heel goed waar-
voor u het doet.

Voor iedereen die erover denkt met
roken te stoppen of deze beslissing
al heeft genomen, zetten we de be-
langrijkste feiten nog eens op een
rij. Misschien zitten hier voor u
nog nieuwe redenen bij die u extra
kunnen motiveren.

De nadelen van roken
Rokers ervaren dagel i jks sommige
nadelige gevolgen van het roken.
Denk alleen al maar aan een slech-
te l i c h a m e l i j k e conditie die u be-
lemmert bij sporten, traplopen of
stoeien met de kinderen. En wie
keut niet het veel gehoorde rokers-
hoestje? Maar roken heeft niet al-
leen l i chame l i j ke effecten. Je her-
kent rokers namelijk vaak aan naar

rook stinkende kleren en nicotine-
aanslag op hun vingers of tanden;
een huiskamer waar flink gerookt
wordt ontkomt niet aan aanslag op
plafond, gordijnen of muren. En
rokers confronteren niet. alleen
zichzelf met hun tabaksgebruik,
ook partners, kinderen, vrienden,
collega's worden hieraan blootge-
steld. Daarom is het in steeds
meer (openbare) gelegenheden
niet toegestaan er 'eentje op te ste-
ken'.
Stoppen met roken verlost u bo-
vendien van de zorg om altijd vol-
doende sigaretten in de buurt te
hebben.

Maar er zijn ook ernstige gevaren
verbonden aan roken. Zo is het
slecht voor hart- en bloedvaten,
het veroorzaakt of verergert ast-
matische klachten, bronchitis of
longkanker. Bovendien verhoogt
roken de kans op andere soorten
kanker, zoals kanker aan de slok-
darm, de a lvleeskl ier , het strotten-

hoofd, de mondholte, de keel, de
blaas, de nieren en de baarmoeder-
hals. Verder heeft roken negatieve
effecten op de voortplanting. Het
kan de vruchtbaarheid bij man en
vrouw nadelig beïnvloeden. Bij de
man kan roken de seksuele poten-
tie verminderen. En wat natuurlijk
heel belangrijk is: als een zwange-
re vrouw rookt of meerookt (pas-
sief roken), kan dat nadelige ge-
volgen hebben voor de baby.

Kortom: er zijn genoeg redenen
om te stoppen met roken. Vooral
als u zich realiseert dat de risico's
van gezondheidsschade direct ver-
minderen als u stopt met roken!

De voordelen van stoppen
Stoppen met roken levert al direct
veel voordelen op. In onderzoek is
ex-rokers, die zes weken waren ge-
stopt, gevraagd naar de voordelen
van het stoppen met roken.
De volgende zaken werden
genoemd:
- meer zelfrespect,

een trots gevoel
- lekkerder voelen
- meer lucht krijgen/hebben
- fitter voelen, vooral 's ochtends
- niet meer hoesten
- lichamelijk meer presteren
- betere smaak en reuk
- gezondere huidskleur
- stem kr i jg t weer

n a t u u r l i j k e klank
- warmere handen en voeten •

Ron Brandsteder trapt de recordpo-
ging af om zoveel mogelijk mensen te
motiveren om te stoppen met roken in
het RTL 4-programma 'Dat kan ik
ook'. Dit programma wordt gepresen-
teerd door Aniko van Santen en wordt
elke zondagavond uitgezonden tussen
20.00 en 20.30 uur.
De slotshow waarin het record wordt
bekendgemaakt, wordt uitgezonden
op zondag 26 december (20.00 tot
21.00 uur).

Ron Brandsteder zelf zag al eerder het
nut in van stoppen met roken. Hij hing
zijn tabak in november 1998 aan de
wilgen, (foto: NOB-foto)

Stoppen met roken via Internet?

INTERNETPAGINA:
www.stivoro.nl

STOPPEN MET ROKEN?
WIJ HELPEN U GRAAG!
Want als u per 1 januari
2000 stopt met roken kunt
u gratis gebruik maken van
telefonische begeleiding.
Een persoonlijke coach
ondersteunt u dan een
maand lang. Bel dus snel!
0900-9390 (kies 4 dan 1)

KANKERBESTWIDING Nederlandse ' HartstichtingAstma W Fonds

Even voorstellen

Stivoro
(Stichting Volksgezondheid en Roken)

Stivoro werd op 24 december 1974 in Den Haag opgericht.
Dit was een initiatief van drie organisaties: de Nederlandse
Kanker-bestrijding/Koningin Wilhelminafonds,
het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting.

Dat

Tijdens de rn i l lennium-act ie stop-
pen met roken wordt in aansluiting
op het televisieprogramma 'Dat
kan ik ook!' (RTL4) een speciale
stoppen-met-rokencursus uitge-
zonden op RTL5.
De cursus 'Stoppen met roken
2000' bestaat uit 6 afleveringen,
die op donderdagavond om 22.30
uur uitgezonden worden. In de eer-
ste twee afleveringen staat de mo-

'Stoppen met roken 2000'

Televisiecursus
op RTL5

t i v a t i e om te stoppen en de voor-
bereiding op het stoppen centraal.
Deze afleveringen worden in de-
cember uitgezonden (23 december
en 30 december). De resterende 4
afleveringen worden in januari u i t -
gezonden en zijn bedoeld om u te
ondersteunen bij het volhouden
van het stoppen. De laatste uitzen-
ding is op 27 januari 2000. Bij de
cursus hoort een cursusboek. In dit
boek wordt alle informatie uit de
televisiecursus nog eens helder
weergegeven. U kunt dit cursus-
boek rechtstreeks bestellen via
0900-9390. •

Verschillende manieren

Hulpmiddelen om
met roken te stoppen
Er zijn allerlei vormen van ondersteuning mogelijk.
We zetten de belangrijkste en meest gebruikte hulpmiddelen
voor u op een rij. We noemen enkele manieren voor een goede
aanpak en de middelen om de ontwenningsverschijnselen en
rookbehoefte te bestrijden.

Advies van uw huisarts
De meeste huisartsen beschikken
inmiddels over een speciaal voor
de huisartsenpraktijk ontwikkelde
stopmethode.

Stoppen-met-rokencursus
Onder begeleiding van een des-
kundige volgt u gedurende een
aantal weken een ontwenningscur-
sus met lotgenoten, waarvan een
stimulerende werking uitgaat. De
stoppen-met-rokencursussen wor-

den georganiseerd door Thuiszorg
en GGD'en. Veel ziektekostenver-
zekeraars vergoeden een deel van
de cursuskosten.

U kunt adressen verkrijgen via de
informatielijn 0900-9390 en de in-
ternetpagina www.stivoro.nl.

Advies op maat
U kunt een op uw persoonlijke si-
tuatie afgestemd stoppen-met-
roken advies laten maken. U belt

0900-9390 (20 cpm) en kiest voor
advies op maat.

Telefonische begeleiding
Telefonische begeleiding is bedoeld
voor rokers die op korte termijn wil-
len stoppen en hierbij persoonlijk
ondersteund willen worden. Telefo-
nische begeleiding houdt in dat u
een persoonlijke deskundige toege-
wezen krijgt die een aantal telefoon-
gesprekken met u voert.

Stoppen-met-
rokenbrochure
De brochure behandelt in vijf delen
de belangrijkste elementen van het
stoppen met roken en is bedoeld om
rokers stapsgewijs te informeren.

Allen Carr
Deze methode bestaat zowel uit
een boek als een groepssessie, die
op drie plaatsen in Nederland
wordt gegeven.
Voor meer informatie:
Amsterdam (020-4654665),
Rotterdam (010-2440709)
en Soestduinen (035-6029458).

Nicotinevervangende
middelen
Middelen als nicotinekauwgom,
-pleisters, -inhaler en -tablet kun-
nen helpen om na het stoppen
minder last te hebben van ontwen-
ningsverschijnselen en zin in
roken. Deze middelen zijn bij dro-
gist en apotheek verkrijgbaar.

Bupropion
Voor de stopper met een goede
motivatie biedt Zyban TM de mo-
gelijkheid om de ontwenningsver-
schijnselen en de behoefte om te
roken te verminderen. Ook wordt
de motivatie om te (blijven) stop-
pen ondersteund.

De behandeling bestaat uit tablet-
ten Zyban TM met als belangrijk-
ste bestanddeel bupropion en een
ondersteuningsprogramma. Zyban
TM is alleen verkrijgbaar op voor-
schrift van de (huis)arts.

Voor meer informatie:
0800 - 235 99 22 (alle dagen van
9.00 uur tot 24.00 uur). •

(Stoppen met) roken
informatielijn
0900-9390
(20 cent per minuut)



'Wat is 't in freeslike dei'

Soms deden ze 't met z'n tweeën,
maar meestal met z'n drieëen, een
eindje kuieren in de buurt. Drie
mannen van om en nabij zeventig
woonden, met hun vrouwen in de
buurt van 't Leemgoor en 't Vaar-
werk aan de Zutphenseweg. Karel
kwam uit Holland, Albert was Vor-
denaar van geboorte en Abe kwam
uit Friesland en was indertijd naar
Vorden gekomen omdat hij in het
Friese dorp geen lonend werk kon
vinden. Bij mooi weer gingen ze el-
ke morgen een eindje kuieren.
Omdat het goed is voor de benen,
als je ze elke dag flink strekt bij
het ouder worden, zeiden ze, maar
de dagelijkse wandeling was ook
een door de vrouwen opgelegde
plicht: geen manslui voor de voe-

Kussen in Holland, Vorden en Friesland
ten als de boel aan kant gemaakt
moet worden.

Op een morgen was Karel wat stil.
Is er wat? vroeg Abe. Och, zei Ka-
rel, ik heb iets vergeten, ik heb de
vrouw geen kus gegeven bij het
vertrek. Maakt dat wat uit? vroe-
gen de anderen. Zeker, zei Karel, ik
ga nooit van huis zonder de vrouw
een kus te geven. Ik doe dat niet zo
vaak, zei Albert. Ik kus mijn vrouw
wel, maar niet zomaar overdag, als
ik even de deur uit ga ... Ik ook
niet zei Abe. Ik zie wel eens, dat
Hollanders d'r royaal op los kus-
sen. Friezen doen dat niet. Die
denken d'r goed over na, voor ze
iemand een kus geven. Hoewel...
de laatste tijd vervlakken Friezen,

ze nemen gewoonten over van de
Hollanders.

Ze kuierden voort, de drie man-
nen. Na enige tijd zei Karel: Om op
het kussen terug te komen, toch
geloof ik dat de vrouwen uit de
Achterhoek en uit Friesland het
fijn zouden vinden als ze eens wat
vaker door hun man werden ge-
kust. Meer werd er niet over ge-
zegd. Albert en Abe dachten ech-
ter wel - niet diepgaand overigens
- na over wat Karel had gezegd.
Zouden ze toch hun vrouwen . . .
Toen Albert thuis kwam, pakte hij
Dina bij de schouder en kustte
haar uitbundig. Op z'n Hollands.
O, gietegiet, zei ze, wat overkump
mie noe..

Abe dacht: Wat moet ik? Zal ik
ook? Waarom zal ik Hollandse
kunsten uithalen en kussen bij de
voordeur en de achterdeur? Tietje
en ik, een beter stel is er immers
niet. Maar als Karel en z'n vrouw
d'r nou zoveel plezier aan beleven,
dan . . . Hij kwam thuis, trof Tietje
in de keuken aan, pakte haar beet
en zoende uitbundig. Hij wist niet
wat hij mocht verwachten. Ze had-
den dit nog nooit gedaan, vroeger
in Friesland niet en in Vorden ook
niet. Maar als Karel het zei . . . Abe
wachtte af. Tietje liet zich op een
stoel vallen en snikte. Met de han-
den op de tafel. Het snikken bleef
maar aanhouden. Ze sloeg de han-
den voor de ogen en jammerde. Zo
had Abe haar nog niet eerder mee

gemaakt. Hij haalde een glaasje
koud water. "No", zei hij, "sa slim
is it dochs net? Do hast wel faker
ris een tut fan mij han".

Toen Tietje wat bekomen was snik-
te ze; "Wat is 't hjoed in freeslike
dei. Fan 'e moarn hak earst dy mo-
aie faas fan us beppe knoffelje lit-
ten, doe hat de kat de kanarje op-
fretten en no . . . no komsto ek
noch dronken thus". (Wat is het
vandaag een vreselijke dag. Van-
morgen heb ik eerst de mooie an-
tieke'.vaas van oma laten veronge
lukken, toen heeft de kat de kana-
rie opgevreten en nu kom jij ook
nog dronken thuis).

G.J. Breukei

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

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
mogelijkheden f6,- administratie- en incassokosten bij.

f40-

f40-

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrij-
ven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van
uw bank- of girorekening.

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.

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) 651086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

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:

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.

Brieyen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

6 van de 10
mensen met diabetes
overlijden aan hart-

en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes (suiker-
ziekte). Onderzoek moet een

oplossing brengen.
Geef dit onderzoek dat extra

zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES
GIRO 5766

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

BLOEMKOOL
per stuk 2."
JONAGOLD

H AND APPELS
2."2 kilo

PANKLARE PREI
149

•500 gram

Aanbiedingen geldig ma. 3 jan t/m zat. 8 jan.

JANUARI

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

5 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum

5 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

5 Passage nieuwjaarsbegroeting
5 HVG Wichmond nieuwjaarsvi-

site
5 Welfare handwerkmiddag

Wehme
5 HVG Linde Nieuwjaarsgroet in

Proathuus
6 HVG Vorden Nieuwjaarskoffie-

morgen in de Voorde
6 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 ANBO feestelijke nieuwjaarsbij-

eenkomst ut 't Stampertje
9 Vorden zingt in de dorpskerk

10 Bridgen in Dorpscentrum
10 Vrouwendub Medler

nieu wj aarsvisite
11 KBO gewone soosmiddag
12 HVG linde ledenvergadering

en vermaak

12 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 Bridgeclub BZR Vorden in
dorpscentrum

17 Bridgen in dorpscentrum
19 Bridgeclub BZR vorden in

Dorpscentrum
19 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
19 HVG Wichmond jaarvergade-

ring
19Welfare Handwerkmiddag in de

Wehme
20 HVG Wildenborch jaarvergade

ring
20 Bejaardenkring dorpscentrum
20 Bridge in dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler Vorden

toen en nu
25 KBO jaarvergadering
25 Passage rouwverwerking
26 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
27 PCOB in het Stampertje geheu-

gentraining
27 HVG dorp jaarvergadering
31 Bridgen in dorpscentrum



Wensvlaggen van
molenliefhebbers aan
de Hackfortse Molen

Velocitas in het nieuw

Hoveniersbedrij f J. Bleumink heeft het team van Velocitas 2 voorzien van nieuwe tenue's. Deze geste wordt ui-
teraard zeer gewaardeerd en ze zullen nog beter hun best doen voor een goede prestatie.

Met de Slank-Klup gezond slank

Samen met 260 andere Nederland-
se molens draaide de Hackfortse
molen met oud en nieuw of stond
ze "in de vreugd" om het nieuwe
millennium welkom te heten.

Bovendien waren de wieken ge
tooid met kleurige wensvlaggen.

Deze vlaggen waren door de eer-
ste vijftig donateurs van de Stich-
ting 'Vrienden van de Vordense
Molens" beschilderd met symboli-
sche en letterlijke wensen die door
de machtige wieken op oude- en
nieuwjaarsdag het luchtruim in
werden geslingerd.

Fit en gezond in het leven staan
is de aanhoudende trend in
2000. De feestdagen en de vie-
ring van het Millennium zijn
weer achter de rug en wellicht
is men pondjes aangekomen
die men heel graag weer kwijt
wilt.

Of men heeft wat meer overge-
wicht waar men al lang mee tobt
en waar men niet van afkomt, de
Slank-klup kan u daarbij helpen!
Tijdens een wekelijkse bijeen-
komst krijgt men begeleiding die
men nodig heeft.

Tijdens het klupuur is er gelegen-
heid over diverse onderwerpen te
praten die met afslanken te ma-
ken hebben en krijgt men de nodi-
ge voorlichting over gezonde voe-
ding. Daarnaast wordt er ook aan-
dacht besteed aan onderwerpen,
zoals het omgaan met feestjes en
etentjes, het verkrijgen van in-
zicht in het eigen eetgedrag en het
versterken van het zelfvertrouwen.
Bij Slank-klup krijgt men geen dië-
ten maar menu's. Deze zijn zo sa-
mengesteld dat apart koken, dure
voeding en pillen niet meer nodig
zijn. Naast gezonde voedingsmid-

delen is er ruimte vor lekkernijen,
want ook dat hoort bij gezond af-
slanken. De menu's worden opge-
steld door de Diëtist die aan Slank-
Klup verbonden is.
De Leidser van Slank-Klup vertelt
niet wat wel of niet mag maar legt
de verantwoordelijkheid bij U zelf.
Niet betuttelen of met een strenge
vinger, maar stimuleren en bege-
leiden. Zij geeft voorlichting over
voeding, eetpatronen en de moge-
lijkheid deze te veranderen.

Spreekt deze methode aan en wil
men eindelijk van die overtollige
pondjes af dan kan men zich zon-
der vooraf aan te melden inschrij-
ven bij: Zie advertentie in deze
krant.

De Kraanvogel begroet het jaar 2000

De wieken van de Lindese mo-
len zijn afgelopen woensdag
versierd met plm. zestig vlag-
gen, gemaakt door de leerlin-
gen van basisschool de Kraan-
vogel op de Kranenburg.

De vlaggen bevatten vrijwel allen
een wens voor of een groet aan het

jaar 2000. Acht leerlingen moch-
ten molenaar Rietberg helpen bij
het aanbrengen ervan. Door de hè
vige sneeuwval werd dit een ris-
kant klusje, zo dat de molenaar dit
dan ook 's middags zelf maar uit-
voerde.
De Lindese molen is een van de
Nederlandse molens die rond de

millenniumwisseling met derge
lijk vlaggen versierd werden.

Dit gebeurt onder het motto 'De
Nationale Groet 2000', een initia-
tief van een groep Nederlandse
molenaars om het nieuwe millen-
nium op ludieke wijze in te lui-
den.

Biel ons
in an Achterhook
Zie zo, de eten drinkdage zit t'r weer op. Now maor zien dat de pon-
den en kilo's d'r weer af komp. Met een maond vasten kom iej een
heel ende. Wiej hadn dizze keer een kalmen old en niej. Oldejaorsa-
ovend rostig in huus en niejaaorsmaarn nao Toon en Riek. Da's al ja-
orn zo de gewoonte da'w daor hen gaot. Meestal zo tegen een uur of
elven. Dan he'j op niejaorsdag de slaop ok nog maor net uut.

Toon was nog an 't opruumn met de millenniumprottel, Riek was
nogal zorgzaam ewes veur de oavergang. Vief emmers water kon
Toon in de putte gooien, 't Olde gascomfoor met de niej gekochte gas-
tank kon nao de zolder en de keersen en de zaklochte weer in 't kam-
menet. "Jao", zei Toon,'"t is gelukkig allemaole veur niks ewes. Me
schien he"w ons deur de krante en tillevisie wel te volle op laotn jutn".

Wieters he'w daor biej Toon een heel plezierigen niejaorsmaarn
ehad. Riek had zowaar ok nog veur lekkere soep met stokbrood
ezorgd, zo da'w gin las meer van knorrende magen hadn .
"Jao, 't was vanmaarn better as tweede kerstdag biej Riek eur zuster in
Arem", zei Toon too'w op woln stapn.
"Hoe dat zo dan, he'j daor narigheid ehad?".
"Now nee, maor 't leep neet helemaol zo at 't mos. Wiej zoln daor den
dag een kerstdiner hemmen, 'k Hadde eur van harfs wat eholpen met
't opknapn van de kokken zonder da'k daor geld veur wol hemmen.
Van daor dat diner.

Dat diner had Riek's zuster biej een traiteur besteld. Too'w d'r an be
gonnen zaog 't t'r prima uut. Lekkere soep, een heerlijke zalmsalade.
Maor too 't vleis. Zee had varkenshaas besteld, dat lustten ons jao
graag. Maor laot t'r now fesante met zoerkool wean en ok nog zoere
beasen d'r biej. Daor had de traitteur zich met vegist. En dat lust ons
now net neet, wiej hold neet van wild. Riek's zuster trouwens dk neet.
Maor goed, daor wier oaver ebeld en ze woln nog wel wat anders bren-
gen, maor dat duurn een drie ketier. Dat hoeven van ons neet. Ach-
teraf heb ze een en ander wel vergoed ekregen maor 'n meddag was
toch een betjen nao de knopn. En daor ha\v now gin las van. Riek
had de soep zelf ekokt en dan wej wat kriegt, biej ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman



fotostudio

De wi n kei is wegens

verbouwing gesloten

van |1 j^

De fotostudio
Blijft wel geopend
o.a. voor pasfoto's
ingang zijkant pand!

k' fotostudio

JSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-
den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduur-
werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575464000

Spalstraat 10a
7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 23 86
Fax (0575) 46 23 87

HaTen

«"ESMQQE • FRANKENWALDER • SOLO • MAC •
• COORT ONE • EXPRESSO • PUBLIC • VIA APPIA • SEDA

• FASHIONATO'S • ROBERTO SARTO • GERRY WEBER • PART
OA t,SANDY ÜRESS • SCARLATTI • BADOLERA • CECIL •

•* STREET ONE 0 ANOTHER WOMAN • OLSEN • ROSNER •
ME^CA • STQNES • BAD BOYS • HORKA • PETER VAN

Oiĵ jp ff«AFFIC t TOM TAH.OR • DOOGERS t FOR FELLOWS • ROBERTO
ART f BOGART • LEDUB t COTTENFIELD • STYLEMASTER

f ClO 'PA t LüVE • KlflDERMOOE • BAD BOYS • EAGER BEAVER 0 BlRD DOG

•.KP • U PAGAYO • LEE •LOCKER • RAGS • SALTY
X3 • TOM T-Lcfi £N NÖ6 VEEL MEERl

Alle jacks, mantels, blazers en
colberts nu voor

HALVE PRIJS
De rest van onze dames-, heren- en
kindernajaarscollecties nu:

2 HALEN, l BETALEN*
*Het goedkoopste artikel is gratis.

Visser
M O D E

Burg. Galleestraat 9
7251 E A Vorden

C0575) 551381

RECYCLING:

KOMT 'T ANDER, IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Beatrixplein 6

7031 AJ WE H L

Telefoon (0314) 68 13 78

Dorpsstraat 4

7251 BB VORDEN

Telefoon (0575) 55 30 06

OPRUIMING (^^J^^J OPRUIMING
begin het jaar voordelig

cfames & heren mocte

ooecentrum met kortingen tot

ruurlo
Dorpsstraat 22

Telefoon (0573) 45 14 38



W/NTIKOPWMING
BfiOWKOO,

LINNINKABTE
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,-
van 4495,-

voor 2495,-
voor 2495,-

Schuifdeurenkast in alpinewit ggMÜBD
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245noog
van 3295,- VOOr 1995,-

4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken tfmlüSg
incl. halogeen verlichting en open midden kast
met ladenblok, 215 breed, 220 hoog
van 3790,- VOOf 2995,-

TRECO draaideurkast tfflSBfó»
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,- voor 1995,-
3-deurs Grenen linnenkast GüSËSR
In Oud-Hollandse stijl met onder 3 laden
(antiek wit) 156 breed, 200 hoog
van 2495,- VOOf 1795,-

SHOW,

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

Halfhoogslaper hoogte T12 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendelijke Jak

695,-

Design kersen slaapkamer ^TBJV
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm nu 1995,-

Blank Essen met gevlochten riet ĝ S ĝ
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- VOOr 1695,-

Kastanje gebeitste slaapkamer QS^Wi
incl. 2 nachtkastjes 180/200
van 1895,- VOOr 1395,-
tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

Jan des Bouvrie Basket fl^ji^iB
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met verlichting
van 5650, nu slechts 3995,-

Nostalgische slaapkamer in antiek wit tfJg>BB
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,-

Antraciet + beuken slaapkamer <4^J)Qfó
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995, VOOf 1495,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastje^ 180/200 cm
van 3795,- VOOf 1995,-

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm
van 1795,- HU

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

Massief blank houten ledikanten
90/200 cm gelakt vanaf 249,-

MDF ledikanten
wit of zwart gelakt riî t laden
90/200 cm, van 499,- VOOf

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

Massief vuren ledikant
2 pers. m Japanse stijl
140/200 cm van 1195,- VOOr
Ook in 160/200 cm

Kleuterledikant
massief beuken gekleurd, 70/150, 'met latten-
bodem van 399,- VOOf 249,-

Diverse stalen toogledikanten incl. spiraal
'90/200 cm 399T- nu vanaf 249,-
120/200 cm .499T- nu 349,-

Grote collectie senioren ledikanten
MOF ledikant 90/200 cm
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,- VOOf 1149,-

Schowroom Modellen
l-persoons senioren
ledikanten 1/2 prijs

*W*E£ÏferA».
ooUeve**^

maten

Rotan-Look boxspringcombinatie G3&&&
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toltettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- nu slechts 2995,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheet is
crème-kleurig gestoffeerd ^$SRh
2 x 90/200 cm
van 8890,- nu slechts 3995,-

J-persoons boxspring van Zevenslaper
m korenbtauw incl. rotanhoofdeinde d f̂ülSZfo
-f nachtkastje
van 2995, voor 1495,-

•WIM71

Stapelbed in geloogd grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200
van 1 195, nu slechts 799,
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische
urtklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379, VOO f 279,

Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl poty-
ether matras 80/200 cm

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet met 2 poly-
ether matrassen SG 40, 5 jaar garantie,
80/1 90 cm
van 1395,- VOOf 995,-
90/200 voor 1195,-

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

VOOKDELI61

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie,
80/19uf van:25$,- VOOf 199,
80/200 van 299,- VOOf 239,-
90/200 van 319,- VOOr 249,-
90/210 van 339,- VOOf 279,-
140/200 van: 479,- VOO f 379,-
160/200 van 559, VOOf 429,-
180/200 van 639,- VOOf 479,-

matras is ook leverbaar in andere maten.

VOOf 229,-
VOOf 259,-
voor 289,-
VOOf 459.-
nu 329,

J

Binnenveringsmatras
dikte ca,19 cm
60/190 van 39*,-
80/200 van 329,-
90/200 van 369,-
140/200 van 63^
90/210 van 429,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.
Pocketveringmatfas
met 3 zones. De soepele stretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOr 549,-
80/200 van 800,- VOOr 549,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOr 699,-
140/200 van 1380,- voor 949,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone 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,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-

Polyether stretch matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met komfor-
table badstof tijk.
80/190 van 299,- VOOr 299,-
80/200 van 319,- voor 299,-
90/200 van 339,- VOOr 349,-
90/210 van 339,- VOOr 389,-
140/200 van 559,- VOOr 499,-

Ons gehele assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.

Leverbaar in alle maten.

Ledikant Toscane

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.

Deventer

Voetganger*- Rabo Bank
gebied
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