
Openingstijden .
van politiebureau
opnieuw gewijzigd
De openingstijden van het politie-
bureau in Vorden zijn opnieuw in-
gekort. Vanaf l januari is het bu-
reau alleen nog maar op de woens-
dagmiddag open tussen twee en
zes uur. Krik Bos van de plaatselij-
ke politie betreurt het besluit van
het korps Midden IJssel. 'Deze
maatregel wordt ons door hogere
hand opgedrongen. We hadden
het zelf graag anders gezien, maar
helaas moest het korps door de als-
maar toenemende werkdruk over-
gaan tot deze beslissing.'

.

Bereikbaarheid
Nieuwe Spittaal
wordt verbeterd
De directie van de Gelderse Ver-
voers Maatschappij heeft de klacht
van veel Vordenaren dat het zie-
kenhuis in Zulphen slecht Lc berei-
ken is, zeer serieus genomen. Van-
af 2 juni rijdt er elk half uur een bus
van het station in Zutphen naar
Het Nieuwe Spittaal. Deze verbin-
ding zal aansluiten op de trein Vor-
den-Zulphen.
Tussen Vorden en Groenlo komt er
een belbus. Buslijn 50, tussen Zut-
phen en Groenlo, heeft vaak een
zeer zwakke bezetting. Daarom zal
hier - behalve tijdens de middagu-
ren - vanaf 2 juni een taxibus ko-
men te rijden. Reizigers die ge-
bruik willen maken van deze taxi-
bus dienen minstens een uur van
tevoren te bellen met 06-8331.
Verder rijden in het vervolg de
GVM-bussen niet meer door de
Burgemeester Galleestraat richting
Hengelo, omdat dit bij hel kruis-
punt van de Burgemeester Galleo
slranl met de Zutphenseweg-
Dorpsstraat te zeer ophoudt. De
bussen rijden nu door de Stations-
weg en de Dorpsstraat.

Nieuwe logo van
de Bundeling en
de Wehme onthuld
Het nieuwe logo van de verzor-
gingshuizen De Wehme in Vorden
en De Bundeling in Ruurlo is vori-
ge week onthuld. Het logo Iaat een
doolhof zien dat de ouderenzorg in
Nederland symboliseert. De fusie
tussen beide huizen is op l januari
van dit jaar van kracht gegaan en
heeft geleid tot de oprichting van
de Stichting Ouderenzorg Ruurlo-
Vorden.
De nieuwe stichting wordt geleid
door de direktcuren van De Whe-
me en De Bundeling. Verder is er
een Raad van Toezicht die bestaat
uit voorzitter L. Mackaay en secre-
taris J.W. Buunk.

Winterseizoen voor
IJsverenigingkan
al niet meer stuk
Voorzitter H. Romeijnders van de
IJsvercniging is dik tevreden. 'De
ijsbaan is ruim een week open ge-
weest. Voor ons kan hel seizoen al
niet meer stuk', aldus Romeijn-
ders. De IJsvereniging heeft ruim
zeshonderd seizoenkaarlen ver-
kocht. 'We hadden het voordeel
dat er tijdens de voorverkoop al
koud weer op komst was. De men-
sen zijn dan eerder geneigd om een
seizoenkaart te kopen. We hopen
dat we binnenkort de baan nog-
maals kunnen open doen. Maar
dan zal het wel eerst weer moeten
gaan vriezen', zegt Romeijders.

Ruilbeurs
Op zondag 14 januari wordt al-
weer de achtste ruilbeurs voor
brouwerij-artikelen gehouden. In
ons land zijn er ongeveer driedui-
zend verzamelaars van brouwerij-
artikelen. De ruilbeurs heeft plaats
in zalencentrum 'de Luifel' in
Ruurlo.
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Nieuwe verschijningsdag Weekblad Contact

Verspreiding van Contact op dinsdag
De mededeling dat Weekblad Contact vanaf volgende week op een ander formaat verschijnt en één
dag eerder uitkomt, heeft veel longen losgemaakt. Veel lezers waren bezorgd en belden op met op-
merkingen als 'Jullie gaan toch wel door met de krant?' en 'Contact kunnen we niet missen!'.

Ook vroegen veel lezers zich af of in het kleine formaat wel even veel informatie en nieuws zal komen te
staan. Dit is natuurlijk het geval. De enige verandering is dat Weekblad Contact vanaf volgende week op
een kleiner formaat gaat verschijnen en in plaats van woensdagavond op dinsdagavond in hot dorp ver-
spreid wordt. De lezers die Contact via de post krijgen, ontvangen het weekblad op woensdagochtend. Wij
zijn blij dat er zoveel mensen gereageerd hebben. Dat heeft ons goed gedaan. U hoeft zich met ongerust te
maken. Wij gaan er er weer fris tegenaan. De krant wordt kleurrijker en de letter wordt groter. Dit laatste op
verzoek van vele lezers die van mening waren dal de letter d ie wij gebruiken wel erg klein was.
De editie Vorden komt één dag eerder uit op verzoek van onze adverteerders. En als de adverteerders ook
bewust zijn of worden, dat de waarde van een echt goed gelezen plaatselijk blad onmisbaar is, dan zal
Weekblad Contact zeker niet verdwijnen.

De redactie

Ouderen aan Vunderinkhof Essink nieuwe
i - T7 j kantoormanaeerboos op gemeente Vorden van SNS Bank

6

De bewoners van het senioren-
complex Vunderinkhof zijn boos
op de gemeente Vorden. In een
open brief aan het college van B
en W vragen de bewoners van dit
appartementengebouw met
klem om de speeltoestellen op
het Burgemeester Vunderinkhof
te verwijderen. Volgens de senio-
ren wonen er in de wijk bijna
geen kinderen. Daar komt nog
bij dat de speeltoestellen het uit-
zicht van de bewoners van het se-
niorencomplex verpesten. De
toestellen staan vlak naast de in-
gang van het gebouw.

Mevrouw A. Jonkman woont aan
het Burgemeester Vunderinkhof
21. Ze vertelt dat een eerder ge-
sprek met burgemeester Kamer-
ling niets heeft opgeleverd. Ons
verzoek om de speeltoestellen te
verplaatsen naar een kinderrijke
buurt is door het college van B en
W afgewezen. 'Ik kan de gemeente
niet helemaal volgen. Wat heeft het
voor zin om hier een speeltoeslel te
plaatsen terwijl er maar drie kleine
kinderen wonen in onze wijk. De
gemeente verwacht toch niet dat
wij op onze leeftijd nog aan die toe-

stellen gaan hangen?', vraagt me-
vrouw A. Jonkman zich af.
Ondanks hel feit dat er weinig klei-
ne kinderen wonen aan het Burge-
meester Vunderinkhof wordt er
volgens mevrouw Jonkman in de
zomer wel veel gebruikt gemaakt
van de speeltoestellen. 'Maar dat
zijn hoofdzakelijk kinderen uit an-
dere wijken. Die komen dan hier
spelen omdat in hun eigen buurt
geen speelvoorzieningen zijn. Het
vervelende is dat ze bij ons aanbel-
len als ze naar de toilet moeten. Als
ze dat tenminste doen. Want som-
mige küak?rcn plassen ook tegen
onze saBRirljes aan. En dat is na-
tuurlijk helemaal onaangenaam',
aldus mevrouw Jonkman.

De gemeente Vorden heeft vorige
maand JApen brief laten weten de
speeltoMIllen niet te willen ver-
plaatsen. Tegen deze beslissing is
geen beroep mogelijk via de Alge-
mene Wet Bestuursrecht. De bewo-
ners van het seniorencomplex kun-
nen wel wenden tot de burgelijke
rechter. De gemeente beschouwt
de discussie over dit onderwerp in
haar brief van 6 december als afge-
sloten.

Oprichting 'Vrienden
Openbare Bibliotheek'
Eind december is met belangelo-
ze steun van Notariskantoor Das
in Vorden een nieuwe stichting
opgericht. Toen werden namelijk
de statuten vastgelegd van de
Stichting Vrienden Openbare Bi-
bliotheek Vorden. De stichting
heeft als doel de Openbare Bi-
bliotheek en Leezaal in onze ge-
meente meer financiële armslag
te geven.

Deze maand start het bestuur van
de stichting VOB een aktie om do-
nateurs te werven, waarvoor zo-
wel bedrijven als particulieren zul-
len worden benaderd. Dit geld zal
worden aangewend om naast de
basistaken van de bibliotheek iets
extra's te kunnen doen. Want daar
is geen geld voor. Zo zou er bij-
voorbeeld meer service kunnen
worden gegeven in de vorm van
voorlichting op het gebied van
nieuwe communicatiemogelijkhe-
den als CD-i en CD-Rom. Ook zijn
er plannen om eens een bekende
schrijver naar Vorden toe te laten

komen voor een lezing. Verder wil
de nieuwe stichting graag meewer-
ken aan gerichte acties om het le-
zen onder dejeugd testimuleren.
Maar voor al dit soort activiteiten
ontbreken de middelen. De aktie
deze maand van start gaat, r icht
zich op bedrijven en personen, om-
dat zij indirect belang hebben bij
een goede bibliotheek in onze ge-
meente. Ook de werknemers he-
ben er immers veel plezier van en
dal maakt het aantrekkelijk om in
Vorden te wonen. En personen zul-
len worden benaderd om zich als
donateur op te geven. Ook als ze al
lid zijn van de bibliotheek. Ver-
wacht wordt dat velen best bereid
zijn naast een bescheiden contribu-
tie van nog geen veertig gulden
voor een jaar lang lees- en luister-
plezier, een extra bijdrage te geven.

Donateurs kunnen zich opgeven
aan de balie van de bibliotheek of
via de Stichting Vrienden Openba-
re Bibliotheek, Postbus 62,7250 AB
Vorden.

Gerrit Essink (40) is de nieuwe kan-
toormanager van de SNS Bank in
Vorden. Hij .volgt daarmee Rena te
Rouwenhorst op. Essink was tot
voorkort kantoormanager bij de
SNS Bank in Barchem. Hij werkte
daar ruim twinligjaar.
Rena te Rouwenhorst is verhuisd
naar de SNS Bank in Warnsveld.
Ook zij was toe aan een nieuwe uit-
daging en die heeft ze gevonden in
de functie van commercieel mede-
werkster. Rouwenhorst: 'Warns-
veld is in tegenstelling tot Vorden
een echte groeigemeente. Met het
oog op de nieuwbouw ii^eeslen is
dit een kantoor rnet t^wmst. In
Vorden had ik het gevoel dat ik
stilstond. Vandaar ook dat ik mijn
baan als vestigingsmanager lie-b
upï',(V,iy,d. R^nak 1 Rouwenhorsl
gaat zich in Warnsveld^^oral be-
zig houden met hypoth^^n.

Eerste bij eenkomst
van Vereniging
voorBomenbeleid
De Vereniging Bomenbeleid Vor-
den houdt op maandagavond 15
januari haar oprichtingsvergade-
ring. Deze heeft plaats bij Hotel
Bloemendaal aan de Stationsweg.
Tijdens deze vergadering zullen de
leden worden geïnformeerd over
de doelstellingen van de vereni-
S^g-
De Vereniging Bomenbeleid Vor-
den is een initiatief van mevrouw
M. Stoffels en de heer H. van
Laake. Nadat de eik voor drogiste-
rij Ten Kate vorige maand onver-
wachts snel tegen de vlakte ging, is
het tweetal van mening dat er in
Vorden een bomenplatrorm moet
komen. 'We willen met de vereni-
ging een volwaardige gespreks-
partner van de gemeente zijn en
kunnen meepraten over het bo-
menbeleid in Vorden en omgeving.
Verenigi ng Bomenbeleid Vorden
heeft momenteel 18 leden. Voor
meer informatie over de vereni-
ging kan men contact opnemen
met mevrouw M. Stoffels (55 23 76)
of de heer H. van Laake (55 34 58).
Zie ook advertentie.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 14 januari 10.00 uur ds, H. Wesk-rink. IT
is Xiind,i|;ssclH)ül L-n Jt,'iigi.lki'rkj l 'J.(H) imr Jon-
i;rivndu'nsl in hel Achlr rhuus ds. HonlVL'M.

Kapel de Wildenborcti
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. Klaasscns.

Ccref. Kerk Vorden
7aiidag H januari 10.00 uur ds. H.A. Sj.iwliti.in;
iy.00 uur £t_v. jongerendlenst. Voorgan^T d-.,
K. Bentveld, Wnrnsveld.

RK Kerk Kranenburg
Xii/.'M/nj; 13 januari 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
/.itiiiinx 14 januari 10.00 uur Fuch.irislii'vierinj;
m.m.v. ikTi'nkour.
IVivAvdiJ-lVrtiM-J'ji.^ofL'ï.1 14 - lü j . inu. ir i r.istiHiK".
l.oeffcri, Lüdiem, tol. (OS73) 25 U S7.

Hervormde kerk Wichmond
/<»iJ;h.' S4 januari 10.00 uur d*. H. van Vwn,
Apeldoorn.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 januari 17.00 uur I'udi.irislit'vicriin;,
Dameskoor.
7,ondns 14 januari 10.00 uur Fuch.-irislk'viering,
Herenkoor.

Huisarts 1.1-H januari dr, Sk-rringii, School-
slraal9,tél.551255.
Alleen voor dringende gevallen is er op /oi. ' i-
d.ii; en /ond.ij', ^pnv'Mim van 09.30-10,00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kiml d.in nplvllen,
{/onder afspraak) komen óf ivn dr ingende
• i iiê lanvragen. Bij spoedgevallen die i i •
t fwesprLt 'kuivn kunnen w.ichk'ii, ;;n,irne . i l l i j d
éérsl bellen voor overleg.

Streek/iekenhuis Het Nieuwe Spilt.i.il, Ooy-
erhoekseweg8, tel. (0575)59 29 II.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17,45-
19.00 uur, 1-I.irtbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg». Kraamaf del ing 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAA7 iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uu r.

Brandweer 06-11, b.g-g- tel. (0570) 63 43 40

l'olitic telefoon (0575) 55 12 30 (d,i& <'ii ii.irliO.
Alarmnummer 06-11. De Openingstijd v nu liel
kantoor ia woensdag van i-i.im tol 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten ïs, kan men zich
wenden tot de politie te I.nctiem, I'rins Bern-
hardweg 25, 7241 DH I.ochem, telefoon (0573)
25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11, Ixg.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag lol en met vr i jdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uu us.OOuur.
Aansluitend nnn hel spreekuur v.in de huis-
artsen is er ifm.ind .i.umivij; !n de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om np
de/e l i fden uw recept aan te bioden, Ani'rd.ii;:
van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 lot 17.43 uur.
Builen de genoemde lijden kunt U voor spoed-
eisende reuepk'n Lvllen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-vVit-
hiiflr. Tel. (05751 44 13 SI.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.);

Tandarts 13-14 januari T.A. Kuil, Lochem, Lel.
(0573)251684,

Spnvkimr ,ülocn vooi po •• ; -. . i l lcn /alerdag
en /ond.ig 1 1.30-12.00 uur,

Woningstichting Thuis Best' Schoolst™ l
11A. Onderhoudsklachten en technische / jken
ma. t /m vrij . 8.01) tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch ( U r > 7 r > > .[d ] . i n t ) . Overige zaken op

k. k-1. (0575) 46 14 60.

ZorgGrocp Oost-Celderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per d.ig beivikba.ir vi.i telefoonnummer
06-80% (20 cl/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
fijne ,'iw thuiwrpii-gitig 2-1 uur per d,i[- , . U ' l
(Orv.ïj 51 M r>i, Sleunpunl Wint,-rwifk lel.
(0543) 53 1053.

Pedkure L. I •; vers-J, uLsen, lel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-K.iskvl, lel. ri 36908.

Maatschappelijk werk
/uiplu-Twewcg k, Vorden, fel. (0575) 55 21 2'J,
spreekuur maandag t/m vrijO.ij; n. 311-4.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen en
jongeren Postbus l»3, 7261 1ÏK Ruurlo, tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

T. t lVlI j r Hekje j.irui.iri: Mevr Wolters, tel.
SS 12 f.2 b.g.g. 55 68 7=v l.ra.ii; Lvllen voor 8.30
u.

ï . iMbedri jf ' Indiër , t e l . (0575)Taxidienst
55 12 56.

Oost Nederland spreekuur n-deie
v.m 1 0.45- 12. 15 uur j n de Inisbij de \I l ki rk .

M o n u l j St icht ing rouw. enlrum Hel [ebblrü
4a, tel. (0575} 55 27 49.

Begrafenisdienst meldndres tel. 06-8212240.

Stankmeldingüiiummer voor het- 1 Gelderland
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dins-
. 1 ig l l U)-20.3Ü uur, woensdag 13-3(1-17.30 uur,
d . M H l . T d . i f i 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20,30
uur, zaterdag 10.00-1 2.1)0 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wiehmond
[ÏL-II U i t l e i -npo^ t X'ierakker-Wichmund Si. l iu l -
^i'i-ii-.i',i'lxniw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-
211,311 uur ; /ond.ig 1 1 .00- 1 2.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden:
m.ï.indai; l/m donderdag 10.0ll-12.30 uur, vrij-
dag 930-17.30 uur, zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

Infodierenbe.sclienning
fel- (0575) 55 66 68,

Stichting Welzijn Ouderen K,i.i(.thui>slraal 6,
• • i-l i i ï . tieopend ma. l/m vrij. van

..... i - 1 2.00 uur, 's middags vlgs. afepraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. 'lel. (0575) 55' 34 05. Kuilen

len 55 22 48 of 55 1701,

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. [OS7S.I S4 3.1 6b.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorf-
Stedendriehoek voor vragen over de ge/ond-
heid^/or^. liiloi^-^pivekuiir elke woen-.il.u',-
oditend van 9,30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, /ufphen, lel. (0575)544141 . Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr,:(055) ^2241 50.

Concordia maakt muzikale reis door Midden- en Zuid-Amerika

Nieuwjaarsconcert gladjes verlopen

NCVB
De afdeling Vorden van de Neder-
lands Christen Vrouwenbond
houdt op dinsdag 16 januari een
bijeenkomst in het Dorpscentrum
rnet als thema Vrouwen zien toe-
komst'. Durven wij die toekomst
vol vertrouwen tegemoet te gaan
en zijn we bereid te delen als het
gaat om werk voor generaties?
Deze vraag staat centraal tijdens de
bijeenkomst van de NCVB.

'Arbeid adelt', Loon naar werken',
'Die niet werkt zal niet eten'. Zo-
maar een paar gezegden. Werk
staat hoog aangeschreven in onze
maatschappij. Elke lijd en iedere
generatie ontwikkelt een eigen vi-
sie op de'rol van arbeid in het dage-
lijks leven. De plaatselijke afdeling
van de NCVB wil zich met het oog
op de toekomst bezinnen op de rol
van arbeid in het dagelijks leven en
vraagt zich af hoe we tot een betere
herverdeling van arbeid kunnen
komen.

Ondanks de gladheid mocht mu-
ziekvereniging Concordia afge-
lopen zondagochtend niet kla-
gen over de publieke belangstel-
ling voor haar 18e nieuwjaars-
concert. De zaal van het Dorps-
centrum was goed gevuld en
Concordia trok dan ook al haar
registers open.

Het orkest van Concordia opende
het concert traditiegetrouw met
'Uren, dagen, maanden, jaren'.
Daarna kwamen er diverse popu-
laire werken aan bod zoals 'My
Fair Lady', 'Don't cry for me Ar-
gentina' en 'Conquest of Paradise'.

Het publiek genoot volop van de
vele bekende nummers die de re-
vue passeerden. De uitvoering had
een hoog 'mee-neur i e-gehalte' en
dat was dan ook de kracht van dit
nieuwjaarsconcert. Dat er af en toe
foutjes werden gemaakt deed daar
niets aan af.
De drumband onder leiding van
Bert Lamers bracht de zaal voor de
pauze in Zuidamerikaanse sferen
met nummers als 'Latin Rock' en
'Samba Queen'. Na de pauze deed
het orkest van Concordia daar nog
een schepje bovenop. Onder het
motlo 'Mexico a go go' werd er een
muzikale reis gemaakt door Mid-

den- en Zuid-Amerika. Voordal
het orkest echter begon te spelen
moest dirigent Hans Kraxner al-
leen eerst de muzikanten wakker
schudden.
Gestoken in Mexicaanse kleding
en mei een sombrcro op het hoofd
hielden ze een siësla op het po-
dium.
Gelukkig waren de orkestleden
weer snel bij de les en konden de
nummers 'Brasil', 'Mexican Trum-
pets' en 'Amor, Amor, Amor' ten
gehore word en gebracht.
Het concert werd traditioneel afge-
sloten met de Radetzky Marsch
vanJohannStrauss.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art, 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector

grondgebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen vanaf 12 januari 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:

1, naam aanvrager: de heer S. van der
Meulen

straat en huisnummer: Kapelweg 12
postkode/gemeente: 7233 SC Vierakker
adres van de inrichting: Kapelweg 12 te

Vierakker

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fokvarkensbedrijf met
schapenhouderij

2. naam aanvrager: HAK Milieu Nederland
b.v.

straat en huisnummer: Postbus 151
postkode/gemeente: 4190 CD Geldermalsen
adres van de inrichting: Nijverheidsweg 4 te

Vorden

om: een tijdelijke milieuvergunning voor bodem- en
grondwatersaneringswerkzaamheden

De strekking van het besluit/verlening luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besiuiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 23 februari 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 9 januari 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten EJ.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 74 83 {doorkiesnummer}, fax
(0575) 55 74 44.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

PT

) 't winkeltje in brood en banket

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

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. ?Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573)452000
Fax:0573-453317 BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.0D-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

De Herberg"
H O T KL - R E S T A U R A N T

Jos en Rla Weel Hengeloseweg 1 7261 LV Ruurlo Tel ./Fax: 0573 - 45 21 47

Op 12 januari zal ons a-la-carte restaurant zijn deuren openen.
Het volgende menu hebben wij speciaal voor de opening samengesteld:

parfait van scholfilet met basiliatm

met in tomatetwinaigrettegemarineerde mosseltjes
»••>»

gegrilde kalfsknde op gebakken prei met een milde mosterdsaus
»*»

in sjafattenolie gebakken lamscoidetjes

op groene kool en paddestoelen met een roz&tiarijnsaus
***

Griesineeibavarois met geconfiite appeltjes en bessen&ut>

De prijs voor dit menu is Hfl. 65,- p.p.
Vanzelfsprekend kunt u ook uw eigen keuze maken uit de kaart.
Ter gelegenheid vd^le opening bieden wij in januari de gasten

een gratis welkomstcocktail aan,

Tot ziens in de Herberg, Jos en Ria Weel

^^ (Reserveren gewenst)

2 bos anjers slechts f 5^95 |

2 bos bloemen
naar keuze

f8,95

3 kaapse
violen
f 5r

DE VALEWEIDE-bloemen

'ir Ons rundvlees een klasse apart

Onze runderrookworsf

een echte delicatesse

LEKKER MAKKELIJK

Gepaneerde
schnitzels

per stuk ƒ 1,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Ongerookte rauwe ham

100 gram ƒ 1 ,89

WEEKEND

Magere
runderpriklapjes

500 gram f 7,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone blefstuk,
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of f i jne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Schouderkarbonade

1 kilo ƒ 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"

Rundergehakt

1 KNO ƒ 12,50
met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JANRODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

r.cï£rx

Wij zoeken op korte termijn ter versterking van ons team:

BOUWKUNDIG TEKENAAR/
PROJECTLEIDER m/v (HTS-bouwkunde)

Uw taak omvat o.a.:
• Het zelfstandig uitwerken van projecten.

• Het verrichten van tekenwerk m.b.v. AutoCAD.

• Het maken van calculaties.

• Het begeleiden van in uitvoering zijnde projecten.

BOUWKUNDIG
TEKENAAR m/v (MTS-bouwkunde)

Uw taak omvat o.a.:
• Het zelfstandig uitwerken van projecten.

• Het verrichten van tekenwerk m.b.v. AutoCAD.

• Alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden.

Uw reactie graag naar ons kantoor te Borculo, t.a.v. de

heer ir. J.M. Stuyt, Lochemseweg la, 7271 WB Borculo,

telefoon (0545) 27 37 75, fax (0545) 27 42 68.

CONTACT
«en goed en graag galeien blad

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag
THERMOFIT

halfwoüen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

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

TKEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraal 67.7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERUNDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

' <£>e <ECW£ gapper Bij i

u tfiuis ,'
. Wij komen om het haar bij

ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
, Wij halen u op en doen uw

Lammers'damesmode in, Vor-

den is aan het verbouwen l

Daarom kunt'u gedurende de

verbouwingsperiode rekenen ••

op ENORME KORTINGEN!

II kunt ons bereiken via de

achteringang.. De borden wij-

zen u de weg.;.Dus kom snel

langs en profiteer van dJt aan-.

bod,-want...OP = OPl'.

rtin
v; -

haar bij ons in de salon.
(Ophaalkapper)

tfbclt... fft/komen!

i HEERSINK haarmocle r
j Zutphenseweg 21 vorden l
' «(0575)551215

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-551971



Groot is ons geluk
me! de geboorte
van onze eerste uk.

We noemen haar:

Manon

Zij is geboren op 5 januari
1996 om 23.36 uur.

De trotse ouders zijn:
Jan en Anita Groot Roessink

Vaalverinkdijk 1
7255 LS Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 1470

Dankbaar en gelukkig zijn we
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Juliëtte Jasmijn

We noemen haar

Jasmijn

Jan en Mariëtte Dijkman
Marleyn
Annique
Fabian

5 januari 1996
Burg. Galleestraat 56
7251 ECVorden

Wij rusten
uur.

van 13.00-15.30

Dankbaar en blij deien wij u
mee dat wij de trotse ouders
en broers zijn van

Emmely Gerharda
Adèle

We noemen haar

Ze is geboren op 6 januari
1996.

Jan en
Elisabeth Groot Jebbink-
van Welzenis
Jochem en Steven

Rondweg 2
7251 R Worden

Tevens wensen wij iedereen
een gezond en gelukkig 1996.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorpartf-
c ui ieren en veren i g in gen.
Minimumprijs f 9,-voor 3 gezette
regel s; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
llchtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Verkleedkleren voor kinde-
ren te huur. Heel veel soorten,
alle maten. Het Stroo 21, Vor-
den. Tel. 55 21 38.

• Hondenschool'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe gedrags- en gehoor-
zaamheidscursussen op
maandag 13 januari 1996.
Inlichtingen en opgave: Ap Pe-
ters, tel. (0314) 641436; Lucia
Mullink, tel. (0314)622361.

• Flexibele oppas gevraagd
voor 2 kinderen van 4 en 6
jaar, ca. 8 dgn. per mnd. Ook
voor het brengen en halen
naar en van school. Tel, (0575)
55 34 11.

• Heeft u oud Ijzer etc. en wilt
u er vanaf? Bel tel. (0575)
5529 16.

• TE KOOP: zeer mooie
Cairn-terrler pups met stam-
boom, ing. en ontw. Vader en
moeder aanwezig. Lid van de
NCTC. Tel. (0575} 55 30 48.

• Hondenschool'KleinWee-
tlnk' te Velswijk. Nieuw!!! Ge-
vorderden 2. Nieuw!!! Basis-
opleiding Jachthonden.
Start 13 januari 1996, Inlichtin-
gen; Ap Peters, tel. (0314)
641436; Lucia Mullink, tel.
(0314)622361.

• A.s. zondag 14 januari grote
bingo met vele geldprijzen.
Aanvang 19.30 uur. Café d'Olde
Kriet. Wichmond. Tel. (0575)
44 12 85.

• Stichting CCK. Vanaf heden
geen hout mee storten voor
het paasvuur.

• TE KOOP: skipak mt 80,
f20,-; 2-delig skipak mt 80,
f 20,-; babydraagzak z.g.a.n.,
f 50,-. Tel. (0575) 44 1939.

• Oprichtingsvergadering Ver-
eniging Bomenbeleld Vorden
maandag 15 januari, 20.00 uur.
Hotel Bloemendaal.

Heden is van ons heengegaan na een liefdevol-
le verzorging in 'De Wehme' te Vorden

GRADAWILLEMINARIEFEL-
MEMELINK

WEDUWE VAN HENDRIK RIEFEL

op de leeftijd van 89 jaar.

Familie Harmsen

9 januari 1996
Correspo nden tie-adres:
Oude Borculoseweg 2. 7251 HV Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag
13 januari om 11.00 uur in het Monuta uitvaart-
centrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Voorafgaande aan de rouwdienst is er vanaf
10.45 uur gelegenheid tot afscheidnemen in bo-
vengenoemd uitvaartcentrum,

Heden is plotseling uit onze buurt weggenomen
onze beste buurman

CORFUKKINK

Wij wensen Gerrie, Heidi en Erik sterkte toe dit
verlies te dragen.

Jan en Minie Lubbers
Winanda Beeftink en Kees Jansen
Frans, Carla, Wendy en Robert Zieverink

Vorden, 4 januari 1996

De Pluimvee en Konijnenvereniging Vorden bedankt
langs deze weg iedereen die heeft bijgedragen aan
het slagen van de jubüeumtentoonstelüng.

De middenstand voor de prijzen voor de verloting, het
bedrijfsleven voor hun bijdrage door middel van
advertenties en uiteraard de schenkers van
ereprijzen. Mede hierdoor is het een heel mooie show
geworden, waar we met genoegen op kunnen
terugzien. '

W MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Burgemeester Galleestraat 12
Telefoon 55 13 91

OOK BIJ
INVALLENDE DOOI

BEHAAGLIJKHEID
met

Berentzen
Winter Apfel

Nieuw!! ƒ 18,95

Glühwein
nu/7,75

GENIETEN BEGINT BIJ
WIJNHUIS VORDEN

WEEKEND-AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

EXTRA GROTE
ABRIKOZEN

KRUIMELVLAAI...
goedvoor 12 royale punten

14,95voor maar

.ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN...

ouderwets lekker met kaneel en suiker

6nu voor

WOUDVRUCHTEN
VLAAI

een heerlijke vruchtenmelange
van 9 verschillende vruchten

Lekker hè!
goed voor 6 tot 8 punten

nu voor 8,50
zie ook onze dagaanbiedingen

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

Gezondheid
Kracht

'Bezieling

YOGA
Dinsdagavond Dorpscentrum 16 januari
Int. Theo de Gans, tel. (0575) 66 34 56

AEROBIC W I C H M O N D
STEPS, AEROBIC EN (CONDITIETRAINING

BREIDT HAAR UREN UIT

KOMBINATIELESSEN:
Maandagavond 19.00 - 20.00 uur
Dinsdagmorgen 10.00 • 11.00 uur
Dinsdagavond 21,00 - 22.00 uur
Vrijdagavond 18.00 - 19.00 um (speciaal voor óe jeugd)

u n- nol' HOI si; U;KOIU<:. s irrs i \ , iv / , / i>v\s
' DESKUNDIGE LEIDING
' RUIME AKKOMMODATtE
• FL 50,00 PER KWARTAAL

KOM EENS LANGS VOOR EEN GRATIS PROEFLES:
Sporthal "De Lankhorst"
La n k horsterstraat 3b
Wtchmond

BEL VOOR NADERE INFORMATIE EN AANMELDINGEN:
Edda Brand
Leestensepad 58 - 7232 AK Warnsveld
Telefoon: (0575) 52 89 80 ||

Vlees met
handvat.

500 gr. gekruid gehakt Q
en 4 schouderkarbonades *ü

95

n 39.—

Icverkaas,

1
O89

wonvinki'ii. l OU gr. 185

£i

div. soorten rihkarbonadt.'S/l ?¥.

25

98

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg16-7251 DKVorden
Tel. (0575) 55 13 21 KEURSLAGER

Als schadeherstel ook
echt herstel moet zijn...

LID VAN DE

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

M C A R R O S S E R I E B E D R I J F

v, Leussen autoschade
Z.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 44 1235

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in aen oogwenk!

Mister Steam is aan handige
machine, waarmae u snel en

grondig zélf m eu b e [stoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mistor Stoom ii to huur bij:

IHELMINK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

START VOORJAARSCURSUS
VOLWASSENEN

DANS CENTRUM

L O C H E M 0 5 7 3 2 5 1 8 3 6

Bewegen en Voeding -» Fit en Slank

Ftf+Slank
Heeft u dat ook?
Dat u zo graag
een paar kilo
kwijt wil raken?
En dan niet voor
een paar
weken, maar
echt blijvend.

Dan is F//+Slank iets voor u!
Lees het artikel elders in deze krant of bel
(0575) 553433

ïndoor sport vorden
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - Tel. (0575) 55 34 33

BELEGEN KAAS
kilo 10.'98

JONG BELEGEN KOMIJNEKAAS
500 gram —__

BRIE CHATEAU
GEVULD MET PETRELLA, 100 gram

HUISNOTENMIX
250 gram

5.95

2.70

2»
NIEUW! PRO GEZOND

KRUIDENTHEEËN
o.a. avondmelange, sterrenmix, kamille, enz.

Kaas-/noten-/wijnwinkel Teeuwen
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

2L ia carte eten voorgerecht <i
Hoofdgerecht > naar

Nagerecht J' keuze

39,50 per persoon

Beslis! reserveren.



Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit: geloogd grenen ledikant met
2 nachtkastjes. Leverbaar in de rraten 140.
160 en f 80 breed.
140/200 van 1695,=

nu,995>-
Au pi n g Au ronde
in vele kleuren en houttintei
Auronde 1000 160/200
met 2 hand verste l ba re Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

mi i.795,

Prijs achterelement ƒ 1.590,-

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten.
Maat 140/200 cm,

nu 599,
Ook leverbaar in 160/200 cm.
Bijpassend nachttafeltje ƒ 239.- per stuk

Senioren Comfort Slaapkamer
Uitgevoerd in wit laque met beuken. Deze ledikanten
zijn eenvoudig van elkaar te schuiven. Zowel in 160
Eils 180 cm. breed verkrijgbaar. 160/200
van 2765,=

Ook leverbaar in geheel
bfank essen, 100/200
van 3495,-
nu ƒ 2995,-

nu 2495

OPRUIM
wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoering rr^ l̂ljk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje

-pers, 90/200 compleet

Stalen ledikant
met versterkte spiraal. Leverbaar in de kleuren wit, zwart en
rood. van 349.-

voor

Stijlvolle slaapkamer JURA
Uitgevoerd in fraai alpine wit laque. Maat 160/200 cm

van 1495,- VOOr

Ook leverbaar in 180/200 cm
995

199
Gezellige
half-
hoogslaper
In vrolijke kleuren.
Maat: 90/200 cm.

Ook leverbaar in geheel wit. nu595

Uitvoering mogelijk in: gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen

Praktisch aapbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden ep
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en
afgewerkt. Honderden mogelijf
Bijvoorbeeld deze Hoekcombi'n

SHOWROOMKASTEN
"Schuifdeurkast met spiegel. Kleur zwart.
Maat; 253 cm breed, 220 cm hoog.

van 2895.= PU 2395,--

*Schuifdeurkast, eiken structuur met spiegel-
deur 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 1360,- HU 995,"

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit. met halo-
geen verlichting 200 cm breed, 245 cm hoog^

van 3095,= PU IQ95,"

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295.= PU I5Q5,"

• Vouwdeurkast uitgevoerd in de kleur parel-
moer, 180 cm breed, 245 cm hoog kast met
bovenkastjesvan1998,= HU 1795,"

'Schuifdeurkast in de kleur alpine wit,
200 cm breed, 220 hoog 0
van 1695,= PU 095,--

SHOWROOMSLAAPKAMERS
""Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met
2 nachttafels. Maat 180/200 cm

van 1995,= PU 1295,"

'Slaapkamer met achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. Kleur zwart met
aubergine. Maat 160/200 cm

van 3495,= PU 1795,"

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 160/200 cm

van 1995,= PU 1295,"

'Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat: 180/200 cm

van 3350,- DU 1995,"

'Schitterende boxspringcombinatie. Bestaande uit
2 scharnierende boxsprings met hoofdbord,
voetborden en bijpassende sprei. Maat:
180x200 cm

van 5495,= 3995."

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40. ± 14 cm dik nier
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200

90/220
120/190
i 30/190
140/200
!60/200
180/200

van 259,=
van 289,=
van 299,=
van 299.=
van 319.=
van 339,=
van 369,=
van 389.=
van II9,=
van 479,=
van 559,=
van 639,=

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

199*229,-239,-
249,-
-209,--
289,»
319,--
349."
399'"
459.-
539."

Perfekte flexibele
binnenveringsmatras
Tweezijdig afgedekt met een wollen afdeklaag.
Dikte ±18 cm

80/200
90/190
90/200

140/200

van 519,=
519,=van

van
van ' v

van

nu 399,-
nu 399,"
nu 429,--
nu 429,-*
nu 699,--

Deze matras Is leverbaar in nog 10 andere mam

Combimatras
1 oml mi.\.-.is bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± l S cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210

120/190
140/200
l 60/200

van 399,-
van 469,=
vsn 449,=
van S l
van 549,=
van 619,=
van 799.=
van 919,=

voor 33 9,
voor 399,"

voor 449,-
voor 479,"
voor 539."
voor 699,--
voor 799,--

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

LEDIKANTEN
1-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt met lattenbodem 90/200,
van 479,= HU 369,—

Ledikant van MDF, met strakke vormgeving
wit gelakt met lattenbodem en
laden, 90/200 van 499,= tl U 379>"

Ledikant van MDF, zwart gelakt met verende
lattenbodem
van 499.= tl U 349,"

2-PÊRSOONS
Stalen ledikant met versterkte spiraal
140/200 cm kleur: wit
van569,= HU 399,"

Wit ledikant 140x200
van 599,= n u 399,--

Ruimtebesparende
bedden

* Vouwbed met lattenbodem en polyether-matras
maat 80/1 90
van 199.= HU

" Prachtig vouwbed met automatische uitzetbare poten,
inclusief matras. Maat 80/190 cm,
van 395.;= PU

' Prachtig houten vouwbed.
Vouwbed met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras, Maat 80/200
_ nu 599,-
* Onderschuif combinatie wit, stalen divanbed met
onderschuifbed en verstrektespiraal. Compleet met
2 schitterende polyester matrassen rnet aan één zijde een
wollen afdeklaag. 5 jaar garantie,
80x190 cm van 1395,* _ II U 995?"

* Bedbank uitschuifbaar zowel als éénpersoons- als
2 persoonsbed geschikt, inclusief matras en 2 opbergladen,
geheel compleet,
van 1695.= PU 1349,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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UTclefoon gemeente:
(0575) 55 74 74. .
•7c Ie fax gemeente;
(0575) 55 74 44.
U! Iet gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 73.30 tot 7 7.00 uur,
^Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 73.30 tot20.30 uur,
•wocjisdagvait 13,30 tot 17.30 ititr,
donderdag van 73.30 tot! 7.30 uur,
vrij t! tig van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E. f.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak,

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek:donderdagmorgen 70.00-
77.00 uuren volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van hetgemcentclniis.

S GEEN GEMEENTERAADSVERGADERING IN
JANUARI 1996

De gemeenteraadsvergadering, die op 30 januari aanstaande xou plaals-
vinden, gaat niet door vanwege het ontbreken van voldoende agenda-
punten.

• T 7
j" VEERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne-
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies daarna 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.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, levens commissies-
takken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te
Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat 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. De mogelijkheid be-
staat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt
vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoe-
gen.
Deze maand vergadert alleen de commissie volkshuisvesting, econo-
mische zaken en gemeentewerken, en wel op dinsdag 16 januari 1996
om 19.30 uur inhet gemeentehuis.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- ontwerp-verordening winkelsluiting Vorden 1996;

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE
VORDEN

Naam Bouwa- Datum Omschrijving
dres on tv.

Gemeente Vorden Enkweg l1 20-12-95 bouwen van een berg-
Vorden ruimte

Deze bouwaanvraag kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koets-
huis.

y BOUWEN
BERGRUIMTE OP

PERCEEL
KERKSTRAAT 21 TE

VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn
van plan om mei toepassing van
het bepaalde in artikel 50 lid 5 van
de Woningwet en met gebruikma-
king van de door gedeputeerde
staten bij besluit van 19 augustus
1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214
afgegeven 'algemene verklaring
van geen bezwaar', medewerking
te verlenen aan een plan voor het:
- bouwen van een bergruimte op

het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K, nr.
3670 en plaatselijk bekend Kerk-
straa 121.

liggen met ingang van vrijdag 12
januari 1996, gedurende twee we-
ken, voor een ieder op de gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke Ordening
c.a..(koetshuis) ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen
;> ' t l n rende die termijn schr i f te l i jk
aan burgemeester en wethouders
kenbaar worden gemaakt.

De op het plan betrekking hebben-
de bouw- en situatietekeningen

ERGUNNINGEN
m
Op 4 januari 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- de heer G.J.M. Kleve voor het

bouwen van een carport op het
perceel Vierakkersestraatweg
33 te Vierakker.

- de heer J. Garritsen voor het ge-
wijzigd uitvoeren van een gara-
ge/carport op het perceel Het
Hoge 27a te Vorden.

- deheerTJ.J.M. Betting voor het
bouwen van een carport op het

perceel Ruurloseweg 122 te Vor-
den.

- de heer E.R.M. Wesselink voor
het slopen van het dak van een
berging op het perceel Vetdwij-
kerwegl te Vorden.

- de heer K. van der Heide voor
het vellen van l berk op het per-
ceel P. van Vollenhovenlaan 12
te Vorden.

- mev]^kv J. Taekema-Nieuw-
sfraten voor het vellen van 2
berken op het perceel het Vaar-
wcrk te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht
geeft UB|nghebbenden de be-
voegdh^ü om binnen zes weken
na bekendmaking van deze ver-
gunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te die-
nen.

^ ROUTE GVM-
BUSSEN

De GVM-bussen rijden in het ver-
volg niet meer door de Burgemees-
ter Galléestraat richting Hengelo
(Gld), omdat dit bij het kruispunt
van de Burgemeester Galléestraat
met de Zuthenseweg/Dorpsstraat
Ie zeer ophoud t.
De bussen rijden nu door de Sta-
tionsweg en de Dorpsstraat.

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J
n n n F. R R N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AH Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande file! verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kun
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activilei-
tcnlvoorzïeningen voor onderen en over hei ouderenbeleid in -ijn algemeenheid.

Oppasservice
De Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden heeft een Bezoek- en Op-
passervice voor dementerende ou-
deren. Doelstelling is partners, fa-
milie of kennissen door het inzet-
ten van getrainde vrijwilligers
voor een deel te ontlasten in de da-
gelijkse zorg. I Iet is voor de verzor-
gers belangrijk van tijd tot tijd eens
even op adem te komen. Door ge-
bruik te maken van de service kun-
nen zij er eens een paar uurtjes tus-
sen uit, waardoor hun zware taak
langer vol te houden is. Wanneer u
meer informatie wilt kunt u bellen-
met Louise van Uden van de
SWOV. Folders over di t projekt lig-
gen op het kantoor van de SWOV
en in de wachtruimtes van de huis-
artsen.

Dagopvang
Door de uitbreiding van de dagop-

vang naar 5 dagen per week, zoekt
de SWOV vrijwilligers die de akti-
viteitenbegeleidsters gedurende
de morgen en/of middag willen
assisteren. Voor dit werk vraagt de
SWOV van de vrijwilligers een
grote inzet en begrip voor de pro-
blemen van de ouder wordende
mensen.

Huisbezoek
Ouderen die slecht ter been zijn,
langdurig zieken en gehandicap-
ten zijn vaak aan huis gebonden.
Veel van deze mensen komen de
deur niet meer uit; het contact met
de buitenwereld verloopt alleen
via de familie en/of verzorgenden.
Zowel de SWOV als de Welfare,
Zonnebloem en de Kerken hebben
vrijwilligers beschikbaar, die een-
zame ouderen regelmatig bezoe-
ken. Wanneer u zo'n bezoek ook
op prijs zou stellen kunt u contact
opnemen met de SWOV.

Ook voor hulp in het algemeen
kunt u bellen met de SWOV. Enke-
le voorbeelden van deze hulp: klei-
ne klusjes, autovervoer, begelei-
ding bij artsen- of ziekenhuisbe-
zoek, ophalen van medicijnen,
meegaan naar de bibliotheek en
winkels, meegaan uit wandelen,
invullen van papieren, brieven
schrijven enz. Er staan veel mensen
klaar om U te helpen. Bel gerust
even!

Rijtest
Op 21 of 22 maart wordt in deze
omgeving weer een seniorenrijtest
opgezet. Ook ouderen in Vorden
die jaren geleden een rijbewijs heb-
ben ontvangen en weer eens een
test willen afleggen kunnen zich
melden bij de SWOV. Het is be-
langrijk voor uw veiligheid en die
van anderen.

Nieuwe shirts voor dames l Socii

Dames 1 van Socii werd onlangs door makelaarskantoor Pelgnnu mi Vorden voorzien van nieuwe shirts.

Vordense agrariërs
bang voor sancties
Voorzitter Reind Mennink van de
Vordense Landbouw Federatie is
teleurgesteld in het feit d^nog niet
eens Iwintig procent vaf^re agrari-
sche bevolking van Vorden de Ver-
klaring Vrijstelling Mestboekhou-
ding 1996 en hel afsluitformulier
1995 oningevuld heeft ingeleverd.
'We hebben ruim 300 a^fciers be-
naderd en hen opgeroe^ffi de for-
mulieren niet in te vullen. Bij het
organiseren van een aktie maak je
op voorhand wel een inschatting
wat het resultaat zal zijn. Natuur-
lijk heb je een bepaald verwach-
tingspatroon. De uitkomst is mij
behoorlijk tegengevallen. Ik denk
dat de mensen toch bang zijn voor
desancties', aldus Mennink.
In een oproep aan de leden heeft
het bestuur van de Vordense Land-
bouw Federatie duidelijk de aan-
dacht gevestigd op het feit dat de
gevolgen van de aktie voor eigen
rekening zijn. Zo heeft het onjuist
invullen of niet bijhouden van de

mestboekhouding een proces-ver-
baal tot gevolg met een maximale
straf, hetzij een hechtenis van ten
hoogste zes maanden, hetzij een
geldboete van mixmaal 25.000 gul-
den. Ook kunnen bij overtreding
van hel 'Besluit Mestbank' geld-
boetes van maximaal 30.000 gul-
den opgelegd worden, alsmede
twee jaar verscherpte controle op
kosten van de veehouder. 'Dat
heeft de mensen blijkbaar toch af-
geschrikt', aldus Mennink.
Voorlopig zal de Vordense Land-
bouw Federatie geen verdere in i -
tiatieven ontwikkelen. 'We zullen
eerst eens rustig de kat uit de boom
kijken', aldus een teleurgestelde
voorzitter Mennink.

Vrouwen Medler
De Vrouwene!ub Medler hield op S
januari haar nieuwjaarsvisite. On-
der hel genot van een drankje en
een hapje werd er gesjoeld en bol-
lero gespeeld. Verder waren er
twee heren van de schietvereni
ging die de dames hiepen met het
lozenkaart- en geluksbaanschie-
ten.

Bridge
Ui tslagen Groep A bridgeclub BZR
Vorden van woensdag 3 januari: 1.
hrn G rei d anus/Kloosterman 63-9
%, 2. hrn Groot Bramel/Wollers
M. l %, 3. ei ms Van Burk/Hendriks
59.7%. Groep B: 1. mv Gerichhau-
sen/hr Hissink 70.1 %, 2. mv Berg-
rmm/hr DeBie69.4%,3. mv/hr Ja-
burg 53,5%.

ANBO
De afdeling Vorden van de Alge-
mene Nederlandse Bond voor Ou-
deren houdt op vrijdagmiddag 12
januari haar nieuwjaarsbijeen-
komst. Deze heeft plaats in 't Stam-
pertje. Er wacht de aanwezigen een
gevarieerd programma met onder
,1 n d er een hapje en een drankje.
De heer W. Aarlsen sluit de bi jeen-
komst af met een dia-voorstelling.
Zijn presentatie omval onder meer
opnamen van de populaire Anbo-
fietstochten die de afgelopen zo-
mers hebben plaatsgehad. De vol-
gende bijeenkomst van de Anbo is
op vrijdagmiddag 23 februari.

Betaling abonnementsgeld nog tot en met
12 januari 1996
Bij j Weevcrs kunt U alle kanten op

Er z i jn nog 2 mogelijkheden om te betalen;

l . Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 13 januar i ]*•)%

2. Belalen per bank of giro
vóór 13 januar i I^'O

f 3S,

ƒ 38,

Betaalt U na 12 januari, dan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden ƒ 5,- administratie- en
incassokos tc'ri'Blj .'

Hel abonnementsgeld voor 1996 voor Contact bedraagt

f38-inklusief6%BTW
iils u vóór 1 2 januari 1 996 betaalt .

Betaalt u na i 2 j anuar i (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,- administratiekosten inrekening.

U VERDIENT DUS F 5 -
als u vóór 12 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-AMRÖ nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr, 92.31.24.004: Postbank nr. l .20.58.67
t.n .v . Drukkerij Wccvers BV, Vorden

Onze kamooriire.il zijn: van maandag tl m vrijdag
$.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0975 551010 - FAX 561086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA



Politie Var/a
Vorden

ATB-coureur Jan Weevers (30) start als prof bij Giant-Europa:

De jaarwisseling in Vorden is bij-
zonder rustig verlopen. Wel werd
er een rode PTT-brievenbus op het
Addinkhof vernield. De schade be-
droeg 1.500 gulden. Verder werd er
oudejaarsnacht aan de Burgemees-
ter Galleestraat een buitenlamp ka-
pot gemaakt.
Op donderdag 4 januari kreeg een
52-jarige man uit Vorden een hars-
tilstand terwijl hij met zijn auto op
de Zutphenseweg reed. De man
knalde met zijn wagen tegen de
voorpui van het winkelpand van
Fashion Corner aan. Hartreanima-
tie mocht niet baten.
Verder werd vorige week donder-
dagmiddag een 40-jarige man uit
Baak uit een supermarkt aan de
Dorpsstraat in Vorden verwijderd.
De man was dronken en werd door
politie naar huis gebracht. In de
nacht van donderdag op vrijdag
werd er ingebroken in een woning
aan het Hoetinkhof. De daders
kwamen binnen door een achter-
deur te forceren. Er wordt slechts
een pakje shag vermist.
Aan het Jebbink werd in de nacht
van zaterdag op zondag een vlag-
gemast vernield. Verder had er af-
gelopen weekend een ongeluk
plaats tussen twee personenauto's
op de Enkweg ter hoogte van het
benzinestation van Weulen Kra-
nenbarg. Beide wagens liepen lich-
te materiële schade op.

Flessenaktie
De Flessenaktie van voetbalvereni-
ging Vorden is succesvol verlopen.
Een grote groep van vrijwilligers
trok afgelopen zaterdag door de
straten van Vorden, Wichmond en
Kranenburg. De kleinste voetbal-
lers trokken weer de meeste aan-
dacht. Gehuld in de kleuren zwart
en geel belden ze bij de mensen
aan.
De medewerking van de plaatselij-
ke bevolking was weer uitstekend.
Er werden zeer veel statiegeldfle-s-
sen opgehaald. Ook de stan'eloze
flessen werden niet vergeten. De
verzorging van de groepen onder-
weg viel goed in de smaak. De
warme chocolademelk en de kren-
tenbollen van bakker Van Asselt
deden de ergste kou vergeten. Ook
Jac Hermans, Super Vezo en Super
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
verleenden wederom spontaan
hen medewerking. Reeds op vrij-
dagavond konden de organisato-
ren van deze aktie bij deze super-
markten lege kratjes ophalen waar-
door de afhandeling op zaterdag
voorspoedig verliep.
Tot slot is de voetbalvereniging de
gemeente Vorden bijzonder erken-
telijk voor het beschikbaar stellen
van een glascontainer die op het
terrein van de Gemeentewerf aan
de Enkweg stond.

15 januari lezing
over toekomst
van de landbouw
Professor J.D. van der Ploeg zal op
uitnodiging van de Vordense
Landbouw Federatie en de ZMO
afdeling Warnsveld, op 15 januari
een inleiding houden met als on-
derwerp 'Is er nog toekomst voor
de landbouw in de Graafschap?'.
Professor Van der Ploeg is verbon-
den aan de Landbouwuniversiteit
te Wageningen en heeft als lid van
de PvdA prominente inbreng in
het kabinetsbeleid wanneer het de
landbouw betreft. Bovendien
schuwt hij een duidelijk stellingna-
me niet. Naar verwachting kan
Van der Ploeg een duidelijk beeld
schetsen waar het met de land-
bouw - en dan specifiek in de
Graafschap - naar toe gaat. Juist in
dit gebied waar men geconfron-
teerd wordt met bodcmbescher-
mingsgebieden, stiltegebied, anli-
verdrogingsprojekten en ammo-
niakplannen. De bijeenkomst
wordt gehouden in 'De Herberg'
en is OOK voor niet-leden van de or-
ganiserende landbouworganisa-
ties vrij toegankelijk.

Jong Gelre
De regio West-Achterhoek van
Jong Gelre houdt op vrijdagavond
12 januari het traditionele 'Nieuw-
j.iars festijn', Net als vorig jaar
wordt de muziek verzorgd door de
'Regio All Star Band'. De festivitei-
ten worden gehouden in het Pan-
toffeltje in Vorden.
De afdeling Warnsveld van Jong
Gelre houdt op 19 januari haar le-
denvergadering in de Boggelaar in

'Ik houd er niet van iemand de hekken in te rijden'
Zijn baan als Verkoper Binnen-
dienst bij Vink Kunststoffen in
Didam heeft Jan Weevers op l ja-
nuari opgezegd. De reden voor
zijn vertrek is het tweejarig con-
tract dat Weevers onlangs teken-
de bij Giant-Europa. De ATB-
coureur uit Zelhem heeft er lang
over nagedacht voordat hij defi-
nitief de knoop doorhakte. En
dat is logisch. Want niet iedereen
zet op 30-jarige leeftijd zomaar
zijn baan op het spel voor het on-
zekere bestaan van een profes-
sioneel mountainbiker. Toch
vond Jan Weevers dat hij deze
kans niet aan zich voorbij mocht
laten gaan. 'Nee, want het is ge-
woon een prima aanbod. Als het
nou ging om een contract voor
een trui en een broek zou gaan
dan had ik. het nooit gedaan.
Maar ik kan er de komende twee
jaar gewoon goed van rondko-
men. En dat gaf voor mij uitein-
delijk de doorslag', aldus oud-
Vordenaar Jan Weevers.

Het gesprek met Jan Weevers heeft
plaats in de woonkamer van zijn
'nieuwe' woning. Samen met zijn
vriendin verhuisde hij enkele-
maanden geleden van Vorden naar
een mooi oud pandje in hel cen-
trum van Zelhem. De woonkamer
van het huis ruikt als nieuw en is
nog niet volledig ingericht. 'We
hebben enkele dagen geleden de
houten vloer gelakt', legt Jan Wee-
vers uit.
De aanleiding voor het interview is
het prof-contract dat mountainbi-
ker Jan Weevers onlangs tekende
bij Giant-Europa. De goede presta-
ties van Jan Weevers in het afgelo-
pen seizoen waren niet onopge-
merkt voorbij gegaan aan Giant-
Europa. Zo behaalde Jan Weevers
als amateur een prima vierde
plaats tijdens de eerste Tour de
France voor mountainbikcrs. Een
prestatie die overigens onder-
sneeuwde door het feit dat landge-
noot Bart Brentjens de eindzege
naar zich toetrok. Verder zette

jan Wcevcrs (rechts) op kop van een groepje mountaininkt'^.

Weevers tijdens het WK een uitste-
kende prestatie neer. Hij kan dan
ook terug kijken op een zeer ge-
slaagd wielc-rseizoen.
Het prof-contract bij Gian-Europa
moet gezien worden als een lo-
gisch vervolg hiervan. Toch wilde
ik niet ten koste van alles prof wor-
den. Net als iedereen heb ik ook
mijn vaste lasten en moet ik weke-
lijks naar de bakker en de slager
om mijn boodschappen te doen. En
het feit dat ik profwielrenner ben
geworden, wil natuurlijk niet zeg-
gen dat ik niet meer voor mijn
brood hoef te betalen. Daar trapt
die bakker niet in. Die wil ook ge-
woon gutl zien. En daar heeft hij
na tuur Ijselijk in. Daarom heb ik

vanaf het begin tegen Giant-Euro-
pa gezegd, dat ze met een goed
verhaal moesten komen. En dat de-
den ze dus ook. Want als het zou
gaan om een contract voor een trui
en een broek dan had ik het nooit
gedaan.'

- Toch neem je een heel groot risico
door je baan op te zeggen voor het on-
zekere bestaan van een profwielren-
ner. Ben je niet bang dat je over twee
jaar zonder werk komt tezitten?
'Nee, zo hard zou dat wel niet lo-
pen. Vergeet niet dat ik al tien jaar
gewerkt heb. Ik heb ervaring ge-
noeg. En als je wilt, kun je altijd wel
aan werk komen. Daar hMtik voor
honderd procent van ov^Riigd, Ik

vind ook dat ik deze kans niet mag
laten schieten. Fietsen is altijd mijn
lust en mijn leven geweest. Als het
nou zou gaan om een contract voor
slechts één jaar, dan had ik het
nooit gedaan. Dan is het risico te
groot en moet je volgend jaar mis-
schien weer naar een nieuwe baan
gaan uitkijken. Wat da l betreft is dit
een mooie periode. Mocht het niet
bevallen dan heb ik ruim de tijd om
een nieuwe baan te zoeken. Maar
we lopen nu wel erg veel op de za-
ken vooruit. Het is gewoon mijn
bedoeling om er de komende twee
jaar het maximale uit te halen. En
daarna zien we wel weer.'

-Je bent nu dertig jaar oud. Is het

niet ongelooflijk laat om op deze leef-
tijd te beginnen als professional?
'Ja, maar ik zie dat niet als een pro-
bleem. Integendeel. Met name
voor een mountainbiker is dit een
leeftijd waarop je tol maximale
prestaties komt. In tegenstelling tot
een wielrenners die begin twintig
is, heb ik meer inhoud en kracht. Ik
wil de komende twee jaar gaan
scoren. Doordat ik mijn baan heb
opgezegd bij Vink Kunststoffen
kan ik me ook helemaal gaan rich-
ten op het fietsen en dat komt de
prestaties alleen maar ten goede. Ik
kan nu meer rust in het hele geheel
gaan brengen. De afgelopen jaren
merkte ik gewoon dat het heel erg
moeilijk is orn een fulltime baan
met topsport te combineren. Dat
gaat gewoon niet. Doordeweeks
bestond mijn leven uit werken en
trainen en bijna elke weekend had
ik wel ergens een wedstrijd. En als
je dan ook nog zoals vorig jaar gaat
verhuizen, dan merk je dat aan de
prestaties. Zoiets werkt door. Daar-
om ben ik heel benieuwd hoe ik dit
seizoen ga presteren als ik me hele-
maal kan gaan richten op het
mountainbiken en dit niet meer
hoef te combineren met een fullti-
me baan.'
- Je staat in de wielerwereld bekend
ah een 'aardige jongen'. Ben je wel
hard genoeg voor de wielersport ?
'Kijk, je moet realealislisch zijn. Ik
ben op deze manier een aardig
eind gekomen. Maar ik ga niet over
lijken. Ik houd er gewoon niet van
om iemand zonder pardon do hek-
ken in te rijden. Dat is niet mijn stijl.
Als jij dat onder 'hard' verstaat,
dan pas ik daar voor. Ik wil ieder-
een na afloop van een wedstrijd
wel gewoon recht in de ogen kun-
nen blijven kijken. Ik wil er ge-
woon een plezierige tijd aan bele-
ven. Ik probeer uiteraard het maxi-
male uit mijn prestaties te halen,
maar wel op een gezonde manier.
Je zult mij dus nooit iemand de
hekken in zien rijden. Op die ma-
nier wil ik niet winnen. Dan word
ik liever tweede.'

Warnsveld. Op 2 februari slaat het
regionale volleybaltoernooi bij Ap-
pie Happie in de Veldhoek op het
programma. Verder houdt de afde-
ling Warnsveld op 9 februari een
spook tocht.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Vogelsport

Op de laatste wedstrijd van dit sei-
zoen hebben enkele leden van de
Vogelvriend mooie resultaten be-
haald tijdens een wedstrijd in de
Hanzehal in Zutphen. In totaal
werden er ruirn 7200 vogels inge-
schreven voor deze show. De vol-
gende leen van de Vogelvriend vie-
len in de prijzen: E. Korenblik, 2e
prijs geel mozaik 90 pnt; J. Berend-
sen, Ie prijs stellen agap. personata
hemelsblauw 182 pnt; J. Berend-
sen, 2e prijs stellen agap. LuLino
179 pnt; J. Berendsen, 2e prijs agap.
Roseicollis Cinnamon zeegroen 91
pnt; B. Horsting, 3e prijs Bruin
opaal geel mozaik, 91 pnt.

Voetbal

W Vorden
Programma 13 januari: Vorden B2-
Ruurlo B2. Programma 14 januari:
Vorden 1-KSV l (beker), Vorden
2-WVC 3, Viod 3-Vorden 3; Vios B
3-Vorden 4, SVBV 2-Vorden 5.

Socii
Programma 13 januari: Peeske
B-Socii B (beker). Programma 14 ja-
nuari: Veïdhoek-Socii l, Albatros
3-Socii 2, Socii 4-Steenderen 4,
SDZZ 11-Socii 5, Witkampers 8-So-
cii6.

Dammen

Priva de Lier-Dostal 13-7
Het eerste team van Dostal Wegen-

W(§ekendrecept
Vlogman
Normandische koteletten
Bereidingstijd: 35 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 4 ribkotelctten van 150-200 gram,
zout, peper uit de molen, 2 cctlcpcls bloem, 2'/i eetlepel slaolie, 4 cctle-
pels calvados, 40 gram margarine of boter, l cctlcpcl tomatcnpurce. V»
liter room of koffieroom, 6 cctlcpcls mayonaise

Benodigd keukengereï: bord, grote koekcpan, metalen sauslepel, luci-
fers, kleine garde, kom, voorvcrwarmdc vleesschoiel

Bereidingswijze:
1. Wrijf de koteletten in met versgcmalen peper en zoul.
2. Doe de bloem op een bord. Haal de kotclctlen erdoor. Zorg ervoor dat

ze goed met bloem zijn bedekt. Schud de overtollige bloem van het
vlees.

3. Laat de olie in de kockepan goed warm worden. Bak het vlees daarin
aan weerszijden mooi van kleur.

4. Verwarm 3 eetlepcls calvados in de sauslepel op enige afstand boven
ccn vlam. Schenk de drank over de koteletten. Steek de calvados met
een brandende lucifer aan en laat de vlam uitdoven.

5. Doe de margarine in kleine stukken in de pan. Keer de koteletten om
en om zonder daarbij in het vlees te prikken.

6. Schenk 5 cctlepels wami ofkokcnd water langs de wand in de kocke-
pan. Roer het bezinksel los van de panbodem en laat de jus even
koken. Temper dan de warmtebron en laat het vlees gaar worden.

7. Klop in de kom de rest van de calvados, de tomatcnpuree.de room en
de mayonaise door elkaar. Leg de koteletten op de voorverwarmdc
vleesschoiel. Klop de inhoud van de kom door de jus. Laat die goed
warm worden, maar hij mag niet meer koken. Voeg naar smaak peper
en zout toe. Serveer de saus bij het vlees, of apart in een voorver-
warmdc sauskom.

Wijntip:
Een eenvoudige eerlijke witte wijn, zoals een fruitigc Muscadct, is hier
op zijn plaats.

Tip van de kok:
Serveer het vlees met 'appels uit de oven' of met op elke kotclct een
dikke, in boter gebakken plak appel. Garncer de koteletten extra met bij-
voorbeeld 250 gram plakjes champignon. Bak ze even mee en bestrooi
ze met kleingeknipte peterselie.

slagerij Vlogman

bouw heeft kansloos verloren van
regerend landskampioen Prima de
Lier. Tegenover vier nederlagen
stond slechts een overwinning.
Hendrik van der Zee was na drie
uur als eerste klaar en kwam een
remise overeen. Gerrit Wassink
kreeg aanvankelijk goede kansen
in de hekstelling, maar na een re-
kenfout kon de tegenstander zich
bevrijden. In tijdnood overzag
Wassink een remisecombinatie
(2-2). Eddy Budé stond onder druk
maar bereikte eveneens een remise

(3-3). Alex Klein werd in een volle
klassieke stand tot overgave ge-
dwongen. De achtergebleven schijf
die hij had, bleek dodelijk (5-3).
Nina Jankovskaja speelde een goe-
de partij tegen Prima's topscorer
Fourman, maar blunderde in tijd-
nood (7-3).
Henk Grotenhuis ten Harkel
dwong al op de lle zet een schijf-
winst af en won uiteindelijk de par-
tij (7-5). Gerrit Boom kwam in een
kettingstelling onder sterke druk
en mocht blij wezen dat hij er zon-

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Ui zal bi'j owluu wel net zo gaon as bi'j ons: ni'jaorwinncn doe'j nog
mccrnao ni'jaor as met ni'jaor. Oldejaorsaovund u m twaalf uur effen un
borrel bi ' j de naostc buurluu. Wictcr geet 'n ni'jaorsdag wel op an de
kinder, da's bi 'j ons vas pandoer.
De goeic bekenden, kotbi'j of wictaf die bel i'j antuur luk wel effen op.
Dan hè'j in kotten tied an ow vcpüchtingcn voldaon.
De grotere buurtvcsites die komp later in de maond wel, vake ok nog
later in ut jaor, soms wel tot an st. jaopik too. En zo blif iederene ok met
alle ni'js uut de buurte op de heugte. Da's in d'n Achtcrhook alticd zo
ewes en hoppcluk blif dat ok zo.
En zo gingc wi'j dan ok vegange zondagmaarn nao Riek en Toon.
'Komp maor veur in ut jaor', had Riek ezcg, 'wieterop in de tied bu'w
druk met de buurtvesites.'
As gocie bekenden kommc wi' j al jaorn bi ' j mekare oavcr de vloer. Ut
veel trouwens nog ens neet zo hard metumme un dag te vinden. Dan was
t'r bi ' j 'n enen ene jcurug of 'n andrcn dag hadde wi'j weer wat. Dat gcet
zo tegeswoordug. Dan wöd t'r ene uut de femilie tachtug of un nichte
wöd vicftug. En dat wöd allemaole groots evierd in un zaal met soms ok
nog dansmczick. Kö'j zien dat ut ons slcch gcct.
Gelukkug was de weg, ondanks de giczel, goed te bcri'jen. Toon had de
stoepc nao huus ok goed epckkeld zodaw zonder gebrokkcn butte binnen
kwammen.
Riek wet da 'wluu van de klokke bunt, zee had de koffie al klaoren wi'j
zatn dan ok nog maor net of wi'j hadn al un kommc vol veur ons staon.
Met un öllickrabbe natuurluk, volgens goed old gcbruuk deur Riek zelf
cbakken.
'Guns Toon', reep Riek opcns too zee nao buuten kek, 'de buurman is
evaln.hcc kwakken d ' rmicn neer.'
'Laor um maor zeen dat e weer oaverendc kump, den pinne', zei Toon
die d'r wieters niks op uut dei.
'He'j wat met den kearl?'
'Dat za'k ow vctcln. Sinds un jaor of vicf, zolange c hicrwont.ginge op
oldcjaorsaovund um twaalf uur met nao een van de buurluu, zo hier kol
um ons hen. Ut ene jaor hier, ut andere jaor daor. De vcsites wieterop in
utjaor, daor dc-i'jen neet an met, dat mos e wieterok zelf wetten. Maor
dit jaor was hcc op oldcjaorsaovund en de beurte. Maor wet i'j wat den
smiestcr zei'? Hee dei neet meer met, hcc vuuln zich te old wodn, den
smiestcr. Want dat is ut um, zo zuunug dat e barst. Daorummc lig c daor
ok, hce vind ut jammer van ut zolt, dat kost um weer un paar cent. Laor c
maor zeen dat e oavercnde kump.
Op andringen van Riek bun 'k too maor effen nao den buurman hen
eloopn en heb um weer op de bene eholpcn. En too he'k um maor metene
wat wiczcrcmaakt umlrcntdcgcbruukenzohier indestreek. Want: 'Zo
i'j ow gedraagt tegcnoavcr de buurte, da's gin menicr van doen, bi ' j ons
in d'n Achtcrhook.'

H. Leestman

der kleerscheuren vanaf kwam
(8-6). Chris Grevers kreege een
kansrijke omsingeling op het bord,
maar helaas is dat niet geheel zijn
favoriete spelletje. In tijdnood
werd hij het spoor bijster (10-6).

Henk Hoekman overzag in lichte
tijdnood dat zijn tegenstander naar
een doorbraak kon combineren en
verloor eveneens (12-6). Tenslotte
bereikte Johan Haijtink een gelijks-
pel.



MEUBEL
OPRUIMING
(1000 m2 woonplezier)

10% - 70%
KORTING
op showroommodellen

10% KORTING
OP ALLE
NIET-AFG€PRIJSDE
ARTIKELEN

BANKSTELLEN

EETHOEKEN

KASTEN

SLAAPKAMERS

TIENERLEDIKANTEN

TAPIJTEN

GORDIJNEN

ZONWERINGEN

MATRASSEN

DEKBEDDEN

TAFELKLEDEN

KADO-ARTIKELEN

TAPIJTCOUPONS

Coupon gordijnstotfDn
vanaf l 5,-pQrstukof

3 stuk voor f 12,50

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel,: (0573) 45 12 39 - Fax: (0573) 45 36 94

BEN. VERMEULEN
»

Erkend installateur voor
elektra - gas - sanitair - water

LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

ACCOUNTANTS

Jooslcnkamp 41

72fil P] Ruurlo

Telefoon

(0573) 45 3fi 76

Fax

(0573) 45 39 76

BELASTINGADVISEURS

Uw adviseur inzake:

• Accountancy
• Belastingen
• Personeelszaken
• Bedrijfskunde
•Juridische zaken

Meer info?

Bel vrijblijvend

OPRUIMING
t/m 27 januari

Tapijten

Meubelen

Kom vrijblijvend binnen
want de afgeprijsde arti-
kelen staan door de hele
winkel.
Zie ook onze etalages.

Graag tot ziens ^
in

Diverse couponnen met kortingen van

20 tot 60%
Vele bankstellen, kasten, eethoeken
e.d. met kortingen tot

50%
Tevens op alle niet afgeprijsde meu-
belen, tapijten, gordijnen en vitrages

f 0% korting

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

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

CONTACT KRIJGT ANDERE VERSCHIJNINGSDAG

HANDZAMER FORMAAT WEEKBLAD CONTACT
Weekblad Contact staat aan de vooravond van een grote
verandering. Vanaf de derde week van januari zullen de edi-
ties Ruurlo en Vorden op een kleiner formaat gaan verschij-
nen. Met de edities Hengelo en Warnsvel^pan Weekblad
Contact is reeds proef gedraaid met dit kleinere formaat en
de reacties zijn zo goed dat nu alle edities deze verandering
ondergaan. Verder wordt ook de verschijningdag vervroegd.
In het dorp Vorden zal Weekblad Contact vanaf de derde
week van januari op dinsdagavond gaan uiü^nen terwijl de
mensen die de Vordense editie met de ™st krijgen op
woensdagochtend Contact ontvangen. De editie Ruurlo zal
eveneens op woendagochtend verschijnen.

Diverse plaatselijke en regionale kranten zijn de laatste jaren een fusie aangegaan.
Dit proces is nog steeds in volle gang en de belangrijkste reden hiervoor is een kostenbespa-
ring.
Het gevolg van een dergelijk beleid is dat kranten steeds meer op elkaar gaan lijken.
Ook het lokale karakter van de bladen verdwijnt als gevolg hiervan.
Fusies zorgen ervoor dat de afstand tussen het blad en de plaatselijke bevolking groter wordt.
Een woelige tijd.
Ook voor Weekblad Contact.
Daar komt nog bij dat plaatselijke bladen steeds meer concurrentie van regionale en lokale
radio en televisie krijgen.
Toch voelt Weekblad Contact er niets voor om het hoofd te buigen voor deze harde concur-
rentiestrijd door de vier verschillende edities - Vorden, Ruurlo, Warnsveld en Hengelo - met
elkaar samen te voegen.
Dit zal ongetwijfeld tot een kostenbesparing leiden maar het gaat ten koste van het plaatselij-
ke karakter.
En dat is juist de kracht van Weekblad Contact.
Dit betekent niet dat alles bij het oude moet blijven.
In de zomer van 1995 heeft drukkerij Weevers besloten om de uitgaven Hengelo en Warnsveld
op een nieuw formaat uit te brengen en in rotatieoffset te vervaardigen.
Dit nieuwe formaat is bij de lezers in Hengelo en Warnsveld zo goed aangeslagen dat nu ook
de edities Vorden en Ruurlo aan de beurt zijn.
Het kleinere formaat wordt door de lezers als zeer handzaam gezien en ook de blauwe steun-
kleur doet het bijzonder goed.

Het tijdstip dat Weekblad Contact in Ruurlo en Vorden verschijnt zal één dag vervroegd wor-
den.
Deze verandering houdt in dat kopy en advertenties eerder moeten worden ingeleverd.
Voor beide edities geldt een uiterste deadline van maandagmorgen 9.00 uur.
Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk om kopy of advertenties aan te leveren.

Nieuwe inlevertijden
voor Weekblad Contact

Vanaf de derde week van januari zullen de edities Vorden en Ruurlo een dag eerder uitkomen.
Respectievelijk op dinsdagavond en woensdagochtend.
De daedline voor deze uitgaven is daarom ook met een dag vervroegd.
Kopy en advertenties voor Ruurlo en Vorden moeten uiterlijk bij ons binnen zijn op

MAANDAGMORGEN 9.00 UUR
De edities Warnsveld en Hengelo verschijnen eveneens op dinsdag en woensdag.
De kopy en advertenties hiervoor moeten uiterlijk bij ons binnen zijn op

DONDERDAGMORGEN 9.00 UUR
De redactie

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf-glas in ood ateler
7250 AA VOR DEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen; Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Netwerken BV
ka moerad ras:
piot hei'istraat 25
7204 jn zutphen
lEleroon 10575)54 27 77

I N . - i., lm
postbus 475
7200 al lulphen
faxnr. 51 OB77

Veertien gemeenten in Oost-Gelderland, grofweg gelegen in de

driehoek Brummen-Lochem-Aalten, ontvangen het kabelsignaal voor

TV en radio vanaf l januari via één bedrijf:Tebecai Netwerken bv.

In het gebied zijn 75.000 huishoudens aangesloten op de kabel.

Tebecai, die het kabelnetwerk exploiteert, is ontstaan uit de fusie van

CAI-Zutphen en CAI-Doetinchem. De fusie was nodig omdat in de

toekomst schaalgrootte een belangrijke factor is bij het slagvaardig

inspelen op financiële en technische ontwikkelingen.

Voor de abonnees verandert er niet veel.

Op de elektriciteits-afrekening (NUON), waarop het

abonnementsgeld vermeld staat, verandert de omschrijving van CAI

in Tebecai Netwerken bv.

Daarnaast verandert per l januari 1996 het storingsnummer voor

inwoners van de gemeenten Doetinchem en Zelhem in:

0575 - 54 27 77

FOLDERS

KAARTEN

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

HONDEPOEP

RUIM
OP

DIE TROEP»

Nieuw, nieuw . . .

WEEK-
AANBIEDING

Warme gebakken

Lekker-
bek
geen f 3,50 maar

f3,

Vishandel Hengel biedt u in overleg met de
consument vanaf vrijdag 12 januari op de
markt in Vorden een

vernieuwd
lekkerbekje
die u vele jaren gewend was.

Hopende u hiermee van dienst te zijn,

Directie Vishandei Hengel

Vishandel
'Hengel'
Raadhuisstraat 51 a
Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 34 60



OPRUIMING
DAMESAFDELING:

Alle WINTERROKKEN

ROSNER PANTALONS

PAKJ ES va.

HERENAFDELING: OVERHEMDEN

PULLOVERS

COSTUUMS v.a.

•1 / ••V2 prijs
119.-
119.-
10.- 25.- 49.-

1/2 prijs
250.-

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 H 38

PYAMA'S
&

NACHT-
HEMDEN

1/2 PRIJS

a r c h i t e k t e n g r o e p
g e l d e r l a n d

p.s. c o r t e l

a r ch i t ek t avb bna

j. h. beu me r
commercieel direkteur

kastanielaan 6 7255 am hengelo gld

telefoon (0575) 46 20 69 telefax (0575) 46 11 89

Met 160 vestigingen voor

uitzending, replacement,

detachering en werving &

selectie biedt Vedior ASB

meer mogelijkheden voor

werkgevers, werknemers

en mensen die op zoek

zijn naqr werk.

Vedior
ASB

VACATURE

Magazijnmedewerkers gezocht.

Voor een groot bedrijf in Vorden zijn wij

op zoek naar magazijnmedewerkers.

Het betreft verschillende functies voor

vaak langere periode. Ben je goed ge-

motiveerd en tussen de 17 en 21 jaar

oud? Laat je dan z.s.m. inschrijven bij

onze vestiging in Zutphen en informeer

naar je mogelijkheden.

Vedior ASB, Ni^Rstad 65, 7201 NL

Zutphen. Tel: (0575) 543033.

The flexible u^rkforce

BEHANG
6 ROLLEN

HALEN
3 BETALEN

*;olang de voorraad ïlrekl

schildersbedrijf - verfhande!

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-8, 7251 BA Vordon, tol.: 0575 - 551567

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen slaan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij cienken ook met u

mee over hei design.

Mei een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

lo! hei laatste momenl

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheei helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...
F. Jansen Installatie-

bedrijf

f^tosen installatiebedrijf5 burg. galleestraal 58 7251 EC Vorden.
Tel. (0575) 55 26 37

Ook s
AlbertHeijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Rundergehakt
kilo van 13,98 voor _

Rauwe Boerenham
100 gram van 3,49 voor

Schouderkarbonade
kilo van 10,98 voor _

O Ailinson Volkorenbrood
800 gram van 2,65 voor

Page Plus Toiletpapier
8 rol van 6,19 voor _

\SJ AH Pizza diverse soorten

van 2,99 voor _

Fanta & Sprite
l '/2 liter van l ,99 voor

ly AH Chips naturel en paprika

200 grom van 1,59 voor

cl AH Yoghurtdrink div. smaken
liter van l ,69 voor

ly Chinese Kool
kilo van 2,99 voor _

8,98

2,59

6,98

1,99

4,19

1,99

1,66

1,19

1,12

1,99

Albert Heijn
Hengelo (G)
Albert Heijn Hengelo (G): Molenhoek,
de winJceWioefe van Hengelo, waar U tot
24 februari Uw kristalsoorten
kunt omwisselen.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties nan alle merken onder garant k'

Autoglasservice

Leonaiito gratis etc.

brinkhorst l

7207 BG ZU'IVHICN
{incl. terrein Revelhorsl)
tr (0575) 52 28 16

BDVAG

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17,30 uur; vrij, van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vofcJen bv
plavuizeh — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de metersland te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van
1 jan. t/m zondag 7 jan.

Bijeen hoorteen
jaar- streefver-
verbruik bruik voor
van: de afgelo-

pen week
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

36 m3

45 m3

53 m3

62 m3

71 m3

80 m3

89 m3

98 m3

107 m3

116m3

125 m3

134 m3

147 m3

160 m3

174 m3

187 m3

200 m3

223 m3

245 m3

267 m3

maandag
1996.

..•n sen
totaal
streefver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

294 m3

368 m3

441 m3

514 m3

588 m3

662 m3

734 m3

808 m3

882 m3

955 m3

1029 m3

1102 m3

1212 m3

1323 m3

1433 m3

1544 m3

1654 m3

1835 m3

2023 m3

2205 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in da
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GANIQG
Voor meer informatie of nog sen
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0 5 7 5 - 5 4 2 4 2 4

Koopjesjagers kunnen nu hun voordeel halen bij
Helmink Meubelen. Voor elk is er wat wils bij de start
van ons opruimingsfestijn: romantische slaapkamers,
moderne leren bankstellen, eethoeken, rieten fauteuils,
tapijt, gordijnstoffen en nog veel meer voor verbazend
lage prijzen. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

SLAAPKAMERTAPIJT
"Meinphis" groen, 400 breed op legklare rug.
Van 7'),- nu voor OP=OP

WOONKAMER BOUCLÉTAPIJT
"Monarch", 400 breed in diverse kleuren
van 129,- nu voor OP=OP

WOLTAPIJT "SOLARE"
In diverse kleuren.
400 breed van 279,- nu voor OP-OP

500 breed van 349,- nu voor
PARADE "CELESTA"
80% woltapijt, 400 breed

van ï4"5,- nu

VALLETJES IN DIVERSE DESSINS
Viin de rol
NU UITZOEKEN PER METER VANAF 4,"

2 + 2'/2-ZITS BANKSTEL
M LM muoi vlechtwerk, hekleed niet stuf.
Opruimingsprijs
MASSIEF EIKEN SALONTAFEL
130 x 70 cm. Opruimingsprijs

2675,-
995,-

2 + 3 ZITS BANKSTEL
Rundieder, in diverse kleuren leverbaar
Opruimingsprijs 3295,-

MODERNE SLAAPKAMER
Slaapkamer in Mank beuken/zachtgeel
140 \200cm.
Compleet mei 2 nachtkasten nu

BIJPASSENDE KAST
l 50 breed mei spiegeldeuren

TOILETMEUBEL met spiegel

795,-
795,-
805,-

ALLETAPIJTI
WORPEN 6RAT1S
GEMETEN EN AELEGP
met uitzondering van
trappen en couponnen!

ALL SEASONS DEKBEDDEN
Kauvnen t i j k mei wollen vu l l i ng
Eenpersoons 140 x 200 van 198,- voor 169 j-
Tweepersoons 200 x 200 van 298,-voor 249,-
Lits jumeaux 240 x 200 van 389,- voor 298,™

VEREN HOOFDKUSSENS
Per stuk 19,95. NU 2 STUKS VOOR 35,-

• l Zutphcnseweg 24 Tel. 0575 - 551514
meubelen

MKT H&T MOOIER Bli
J.W. Hagemanstraat 5 Tel. 0545 - 474190 _j |


