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Bestuur Kranenburgs Belang schrijft: gepeperde brief:

Asielzoekers komen half
januari naar Kranenburg

Weekenddiensten
Er zullen niet eerder dan half januari
asielzoekers worden gehuisvest in
het klooster in Kranenburg. Dat werd
vorige week donderdagavond duide-
lijk tijdens de informatieavond van
het Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers bij Gasterij Schoenaker. Op
dit moment is projectontwikkelaar
Wolborgh druk bezig met de verbou-
wingswerkzaamheden in het kloos-
ter. Om te voldoen aan alle vei-
ligheidseisen zullen er technische
aanpassingen nodig zijn op het ge-
bied van brandveiligheid. Ook wordt
er een brandmeldinstallatie geïnstal-
leerd en zullen er extra douches ko-
men. Als alles volgens planning ver-
loopt dan zal het klooster half janu-
ari worden opgeleverd. Projectont-
wikkelaar Wolborgh en het COA
hebben een 1-jarig contract getekend
dat telkens met eenjaar verlengd kan
worden.

De informatieavond bij Schoenaker was
bedoeld voor de bewoners van Kranen-
burg. Ondanks het feit dat er veel vragen
werden gesteld, bleven de Kranenburgers
toch met een machteloos gevoel zitten.
De bewoners hebben nooit gezegd dat ze
tegen de komst van asielzoekers in Kra-
nenburg te zijn, maar wel dat ze het ge
noemde aantal van tachtig veel te veel
vinden. Burgemeester E.J.C. Kamerling
zitte vorige week donderdagavond de bij-
eenkomst als technisch voorzitter voor.
Hij zei dat het college van B en W achter
Kranenburgs Belang staat en dat ook zij

tachtig veel te veel vinden. Het bestuur
van Kranenburgs Belang liet vorige week
donderdag niets van zich horen. Van te
voren kregen alle leden van de belangen-
organisatie een brief van Kranenburgs
Belang waarin het bestuur haar onge-
noegens uit de doeken doet met betrek-
king tot de hele procedure. Tijdens de
bijeenkomst van 10 december zal het
Centraal Orgaan Asielzoekers informatie
verschaffen over wat de komst van - een
veel te groot aantal - asielzoekers bete
kent voor Kranenburg en de Kranen-
burgers", zo begint voorzitter Jan Lucas-
sen de brief.
"Het gaat dus om voorlichting over iets
waarvan 99 procent van de Kranen-
burgse bevolking nadrukkelijk bij herha-
ling heeft gezegd en laten zien dit niet te
willen. Een pikant detail is overigens dat
deze bijeenkomst wordt voorgezeten
door de burgemeester die daaraan ken-
nelijk zijn medewerking wenst te verle
nen. Het bestuur van Kranenburgs
Belang h^ft zich de vraag gesteld wat
het belan^is van voorlichting over iets
dat je beslist niet wilt".
Na zorgvuldige afweging heeft het be
stuur van Kranenburgs Belang besloten
niet in te gaan op de uitnodiging van B
en W vaa^orden. "Het bestuur zal dus
niet op Hpöorlichtingsbijeekomst aan-
wezig zijn. Er zal slechts één persoon zijn
om voor onszelf alles te notuleren, om-
dat wij op geen enkele wijze formeel of
informeel betrokken willen worden bij
het onbehoorlijk bestuur van het college
van B en W", aldus voorzitter Lucassen.

Subsidies voor Dorpscentrum, bieb en zwembad omlaag:

Vorden bezuinigt flink
op basisvoorzieningen
De reacties tijdens de commissiever-
gadering waren vorige week dinsdag-
avond uiterst tam toen het ontwerp
Welzijnsplan 1999-2003 aan bod
kwam. De raadsleden R. Aartsen en T.
Tolkamp van het CDA stelden onge-
looflijk veel detailistische vragen
over het plan maar van een levendige
en boeiende discussie tussen de vier
Vordense fracties kwam het niet. Dit
ondanks de flinke bezuinigingen die
op stapel staan voor het Dorps-
centrum, de bibliotheek, het zwem-
bad en het Ludgerusgebouw. Raads-
lid H. Rietman (VVD) verwoordde nog
het beste de mening van de drie paar-
se fracties die het college vormen.
"Voor de basisvoorzieningen in
Vorden en de verenigingen is het mis-
schien best wel even slikken en pijn-
lijden. Maar we staan achter deze be-
zuinigingen. Dit beleid staat ook heel
duidelijk in ons programma", aldus
de heer Rietman.

Het ontwerp Welzijnsplan 1999-2003 is
vorige week naar de diverse welzijnsin-
stellingen en verenigingen gestuurd. De
komende weken kunnen de instellingen
en verenigingen reageren op het ont-
werp-plan. Aan de hand van deze reac-
ties zal het college bekijken of het ont-

werp Welzijnsplan nog bijgesteld moet
worden. In de raadsvergadering van fe
bruari of maart zal het definitieve plan
in de raad behandeld worden.
Met name voor de basisvoorzieningen in
Vorden staan er flinke bezuinigingen op
stapel. Als de plannen van het college
doorgaan moet de bibliotheek het ko-
mend jaar 15.000 gulden inleveren ten
opzichte van 1998. De subsidie voor 1999
komt daarmee op 314.450 gulden. De be
zuiniging moet de bibliotheek volgens
het college zelf binnen de begroting op-
vangen. B en W vinden een contributie
verhoging of invoering van jeugdcontri-
butie bespreekbaar.
Het Dorpscentrum moet 10.000 gulden
inleveren ten opzichte van 1998. De sub-
sidie voor het Dorpscentrum komt daar-
me terecht op 183.450 gulden. Ook het
Ludgerusgebouw in Vierakker ontkomt
niet aan de bezuinigingen. Het vereni-
gingsgebouw voor Vierakker en
Wichmond moet 5.000 gulden inleveren
ten opzichte van 1998 en krijgt in 1999
42.610 gulden subsidie.

Ook zwembad In de Dennen moet het
volgend jaar met minder subsidie doen.
Ten opzichte van 1998 wordt de subsidie
van het zwembad met 20.000 gulden ver-
laagd naar 275.765 gulden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 dec. 10.00 uur ds. M. Beitier; 19.00 uur
Kerstsamenzang in de Chr. Koningkerk m.m.v.
Interchrist en Vordens mannenkoor en Koper
Ensemble Sursum Corda.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 dec. 10.00 uur ds. LJ JL Ort, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 dec. 10.00 uur ds. J.H.J. Lotterman;
19.00 uur Kerstsamenzang in de Chr. Koningkerk
m.m.v. Interchrist en Vordens mannenkoor en
Koper Ensemble Sursum Corda.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 19 dec. 18.30 uur eucharisitieviering,
Boeteviering volkszang.
Zondag 20 dec. 10.00 uur Boeteviering Woord en
Communiedienst m.m.v. Rouw- en Trouwkoor;
19.00 uur Kerstsamenzang in de Chr. Koningkerk.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 19 dec. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 20 dec. 10.00 uur woord/communieviering.

Weekendwacht pastores 20-27 dec. pastoor J.
Lamers, Ruurlo, Tel.: (0573) - 45 14 56.

Huisarts 19-20 dec. dr. Dagevos, het Vaarwerk l.
Tel.: 55 24 32. Alleen MU- dringende gevallen is
er op zaterdag en zo^^g spreekuur van 09.30-
10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan op-
bellen (zonder afspraak) komen of een dringen-
de visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet
tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 19-20 dec^^ Waart, Barchem, Tel.:
(0573) - 44 17 44. Spreei^ür voor spoedgevallen za-
terdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

S treekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag*, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0314) 626140. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0314) 62 61 26.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.

Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure L. Evers-Jansen. tel. (0575) 462515; me
vr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vor-
den, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Ope-
ningstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dins-
dag 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 Openings-
tijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30-
20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de school-
vakanties worden de openingstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.

Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-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 Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00



GEZELLIG VERSIERDE
STRATEN EN SFEERVOL

VERSIERDE HUIZEN: HET

IS WEER BIJNA KERSTMIS!
HET FEEST VAN VERWACHTING, VRIEND-

. SCHAP EN VREDE. MAAR VOORDAT HET zo-

.- VER IS VALT ER NOG VEEL TE REGELEN.
-— VIEREN WE KERST MET ONS EIGEN GEZIN,

MET VRIENDEN OF FAMILIE?
GAAN WE GOURMETTEN,

FONDUEN OF STE ENG RILLE N?
UW SLAGER MAAKT ER EEN GEZELLIGE SCHOTEL VAN. GEHEEL

NAAR UW SMAAK. MAAR U WILT LIEVER EEN SFEERVOL KERSTDINER?

ZO'N OUDERWETS GEKNOOPTE ROLLADE, GEKRUID NAAR UW SMAAK? Uw

AMBACHTELIJKE SLAGER ZORGT ERVOOR. HlJ HEEFT VOLOP KEUS, OOK IN SPECIALITEITEN,

ZOALS VORDENSE VARKENSRUG, GEVULDE VARKENSHAAS, ROLLADE MET VRUCHTENVUL-

LING OF EEN SPECIALE KERSTHAM. VEEL KEUS EN GEHEEL NAAR UW WENS, DAT GARAN-

DEERT UW AMBACHTELIJKE SLAGER JAN RODENBURG.

\\

Ons Rundvlees Heerlijk mals
Een Klasse Apart Varkensvlees

Biefstuk
Ribstuk
Rosbief
Lendestuk
Rollade
Entrecöte
Sucade
Priklapjes

Filetrollade
Fricandeau
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette suisse
Varkensoesters
Varkensvlinders

Lams- en
Kalfsvlees

Lamszadel
Lamsbout
Lamsshoarma

VERSE
WORST

Kalfsfricandeau
Kalfshaas
Kalfsrollade
Kalfssch^pkel

Kip en
Kalkoen

Maiskip
Kippepoten
Kipfllet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade

Wij wensen u hele
fijne en vredige

Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

BESTELT u OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE BESTELLING

VEEL ZORG EN AANDACHT KUNNEN GEVEN,

slagerij jan
rodenburg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TEL. 55 14 70

//\\\



Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 25-
jarige huwelijksfeest tot een
mooie en onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

J. Wiegerinck
J. Wiegerinck-
Woltering

Ruurlo, december 1998

G.H. Sterringa
huisarts

18 t/m
24 december

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

-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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst('i univcrsal.nl
www.huisdevoorsi.nl

'Omdat het verser is'
Zulotienseweo IA • Telefoon 10575) 55 18 85

kogelharde

SPRUITEN
per kilo

heerlijke zoete

CLEMENTINES MANDARIJNEN C98
kistje, ca. 50 stuks ^J •

de enige echte uit Florida

RODE GRAPEFRUIT
10 stuks

blank

WITLOF
heel kilo slechts

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 16 t/m zaterdag 19 december

Corsicaanse schapenkaas

BRIN D'AMOUR
100 gram

150
geitenkaas gerold in spek

BUCHETTE CHARCUTIERE
4 stuks

MASCARPONE
250 stuks

Vul tijdig uw bestellijst in en voor-
kom zo een teleurstelling. De lijsten
liggen voor u klaar in de winkel.

uraarftehmmm
Op vrijdag 18 december a.s. zal er een speciale kerstmarkt worden
gehouden met een enveloppen-actie.
Bij aankoop van eventuele goederen of waren zullen er enveloppen
worden uitgereikt met kans op een waardebon.
Op vertoon van een ontvangen waardebon kan een ieder tijdens
deze markt een prijs bemachtigen.
Voor dit doel zijn er vele prijzen beschikbaar gesteld.

Tevens wensen wij u allen:
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1999.

Het bestuur Marktvereniging Vorden

Nu bij

Dobey Kluvers
Vorden

Ter introductie 3 kg
slechts ƒ3,-

Hoe wilt ü de rollade hebben ?

Kerstspecial:

Filet Noël
100 gram

diverse soorten zoals:
runderrollade
(mager of doorregen)

varkensfiletrollade
schouderfiletrollade
half om half rollade

lenderollade, kalfsrollade
allemaal handgeknoopt

Voor gourmet en/of fondue hebben wij
voor u een ruime keuze met o.a.:

mini rundervinkjes
mini irvorst/es
mini saté e.d.
maar ook natuurlijk:

biefstukjes, schnitzels enz.

Paté's
diverse soorten, 100 gram lf 2snciJ£)

(filetlapje gevuld met
gekruid gehakt en

boursin)

Porcetta
(Italiaans

gevuld speenvarken)
100 gram

CrOOt VleeS bijvoorbeeld:
ROSBIEF
BRAADVLEES
KALFSFRICANDEAU

Fijn klein vlees
ENTRECÖTE
OSSEHAAS
KALFSOESTERS
VARKENSHAAS
VARKENSOESTERS
KOGELBIEFSTUK

Lamsvlees

Kalfsvlees

LAMSBOUT, LAMSCOTELLETTEN
LAMSLAPJES

KALFSFRICANDEAU
OESTERS, SCHNITZELS

Voor de kerstdagen hebben wij een ruime
keuze uit: gebraden vleeswaren, rauwe ham-
soorten, kerstspecialiteiten

Wij wensen u fijne Kerstdagen

Keurslagerij

^üfw

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 21
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lEUWJAARSRECEPTIE OP MAANDAG 4 JANUARI 1999

Burgemeester en wethouders houden op maandag 4 januari 1999 van 20.00 tot
ongeveer 22.00 uur Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

Iedereen is van harte welkom.

/AVONDOPENSTELLING AFDELING BESTUUR

De afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, is op 22 december 1998 van 18.30 tot
19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen. De eerstvolgende avondopenstel-
ling is op 26 januari 1999.

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELEVERDE
KERSTBOOM ^

Op woensdag, 6 januari 1999 tussen 13.30 en 16.30 uur bestaat voor jullie de moge
lijkheid om kerstbomen in te leveren bij de gemeentewerf aan Het Hoge en op het
feestterrein in Wichmond. Met deze inzameling leveren jullie een bijdrage aan ver-
mindering van de afvalberg. De kerstbomen worden na versnippering hergebruikt in
bijvoorbeeld plantsoenen en dat is een goede zaak voor het milieu. Dit jaar nam het
aantal ingenomen bomen met 81 toe tot 434. Het moeten er komend jaar nog meer
worden. Kunnen wij op jullie medewerking rekenen ? In Kranenburg hebben wij de
inname vanwege beperkte aanlevering in de afgelopen jaren helaas moeten beëindi-
gen.

De resultaten van de afgelopen jaren:
1996 - 585
1997-353
1998-434

NZAMELEN FLESSEN EN POTTEN

De voetbalvereniging Vorden zamelt op zaterdag 2 januari 1999 tussen 09.00 en 14.00
uur in de bebouwde kommen Vorden, Wichmond en Kranenburgweer lege flessen
en glazen potten in. Met een geluidswagen ondersteunen zij deze actie.

IEUWE DIENSTREGELINGEN OPENBAAR VERVOER•
In het gemeentehuis ligt de ontwerpdienstregeling van de openbaar vervoerbedrijven
ter inzage tot en met 15 januari 1999. Gedeputeerde staten van Gelderland stellen de
dienstregeling op 27 april 1999 vast.

U kunt reageren op de ontwerp-dienstregeling bij gedeputeerde staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. De sluitingstermijn voor het indienen
van reacties is 18 januari 1999.

EPLANTINGSPLAN HETJOOSTINK

Het beplantingsplan voor de nieuwe wijkjoostink heeft van 20 juli 1998 tot 28 augus-
tus 1998 ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid het plan te komen inzien hebben
een groot aantal mensen gebruik gemaakt. De opmerkingen die zij maaken gaven
burgemeester en wethouders aanleiding het plan op enkele kleine punten te wijzi-
gen. Enkele mensen maken zich zorgen over de veiligheid rond de vijverpartij in het
midden van het plan. Burgemeester en wethouders denken dat door de de flauwe ta-
ludhellingen de vijverpartij voldoende veilig is. Uit veiligheidsoverwegingen is in-
middels wel een opstaande rand langs de randen van de houten vlonder aangebracht.

De uitvoering van het beplantingsplan gebeurt in gedeelten. De eerste fase omvat de
aanleg van de houtsingels en de beplantingen rond de vijverpartij. Berkeiland Groen

uit Lochem gaat dit uitvoeren. De werkzaamheden starten zodra het weer goed is. De
tweede fase omvat het groen in de woonstraten. Dit gebeurt tijdens het woonrijpma-
ken.

Het beheer van het groen in deze wijk gebeurt op ecologische principes en past bin-
nen de duurzame opzet van deze wijk. Er komen geen chemische bestrijdingsmidde
len aan te pas. De vijverpartij en de houtwallen krijgen een landelijke en ecologisch
verantwoorde inrichting. Voor een goede natuurwaarde is een gevarieerde opbouw
erg belangrijk. Langs de randen van de houtsingels, rond de vijverpartij en in de berm
van de Mispelkampdijk moet zich een kruidenrijke vegetatie ontwikkelen. Deze vege
tatie wordt twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Zonder
afvoer van maaisel vindt verrijking van de bodem plaats waardoor slechts enkele
(saaie) voedselminnende soorten overblijven. Vaker maaien remt de goede ontwikke
ling van de gewenste kruidenrijke vegetatie.

Doordat de grond in de aanlegfase bewerkt is, kan het nodig zijn, ook om overlast te
beperken, in de eerste jaren na aanleg vaker te maaien. Op den duur zal door ver-
schraling (weinig tot geen vermestende stoffen meer in de bodem) de kruidengroei
zich zodanig ontwikkeld hebben dat met l of 2 keer maaien per jaar voldoende is.

Het groen in de woonstraten onderhoudt gemeentewerken op de gebruikelijke ma-
nier. Door gebruik van bodembedekkende heesters blijft ongewenste kruidengroei be
perkt (natuurvriendelijk beheer) en zijn aanvullende beheersmaatregelen zoals
schoffelen niet nodig.

In de loop van 1999 zullen wij in deze rubriek verder ingaan over de principes en het
waarom van ecologische beheer.

plaats
Baakseweg 12

aanvrager
W. Rietman

inhoud
vergroten wagenloods

datum ontvangst
08-12-98

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERLEENDE VERGUNNINGEN

bouwvergunningen
plaats aanvrgfer inhoud vrijstelling
Hoetinkhof92 GAG.^Rmwstra bouwen erker
Zelstweg3 JAKorenblek bouwen woning bestemmingsplan

met overkapping
Zelstweg3 JAKorenblek bouwen bergruimte bestemmingsplan

kapvergunning
plaats aan'
Dokter C Lulofsweg R. Das
2a

vrljft-

overige vergunning
plaats
Vorden

aanvrager

inhoud
vellen l sierkers

inhoud

herplantplicht

evenementenbureau standplaatsvergunning Wiersserallee
Ambiance tijdens openstelling tuinen De Wiersse

op 23, 24 en 30 mei, 18 en 25 juli en 24
oktober 1999

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

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen met ingang van 18 december 1998 tot en met 28 januari 1999, ter inzage de be-
sluiten
op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer HJ. Berenpas
Mossêlseweg 3
7251 KT Vorden

adres van de inrichting: Mossêlseweg 3

om:

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met melk-
vee, leesvarkens en SVR-camping

de heer J. ter Maten
Zutphenseweg 113
7251 DN Vorden

adres van de inrichting: Zutphenseweg 113

om: revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met vlees-
kuikens en paarden



3. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Bargeman Vorden B.V.
Ruurloseweg 53
7251 LB Vorden

adres van de inrichting: Ruurloseweg 53

om: revisie-vergunning voor een aannemersbedrijf

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

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

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 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 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 29 januari 1999. Zij die beroep instellen kunnen
bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan-
wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden.Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek is beslist, inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33/55
75 34 (doorkiesnrs), fax (0575) 55 74 44

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 29
januari 1999.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter
van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzage-legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is be-
slist. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-
nummer), fax. (0575) 55 74 44.

/W,'AAR GAAT U MET DE SPUITBUS NAARTOE?

Wist u dat 64% van het blik al gerecycled wordt? Een hoog percentage! Ook u kunt er-
aan bijdragen dit zo hoog te houden en het zelfs te verhogen! Waar gaat u bijvoor-
beeld met een gebruikte spuitbus naartoe? Onderstaand schema geeft antwoord op
de vraag wanneer een spuitbus wél en wanneer niet bij het Klein Chemisch Afval
(KCA) hoort. Die keuze is van belang om de spuitbussen op de juiste manier te kun-
nen verwerken. Daarmee kunnen we ook voorkomen dat onnodig veel geld moet
worden besteed aan spuitbussen die in de verkeerde afvalstroom terecht zijn geko-
men.

NTREKKING VERGUNNING

(art. 8.26 Wmb en art. 3:33 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 18 december 1998 tot en met 28 januari 1999, ter inzage het be-
sluit
tot intrekking van de aan de heer G.RA Krijt, lindeselaak l, 7234 TA Wichmond, op
22 augustus 1989 verleende vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieube-
heer) voor:

- een opslag- en verwerkingsplaats voor veevoeders;
- een opslagplaats voor kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en diverse land-

bouwbenodigdheden,

op het perceel plaatselijk bekend als Dorpsstraat 6c|̂  te Wichmond, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie S, nummers 804, 805^R*06.

Strekking van het besluit:

Vergunninghouder heeft verzocht om intrekking, omdat hij de bedrijfsvoering enige
jaren geleden heeft beëindigd.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tij-

dig bedenkingen in te brengen.

Vier Welkoopwinkels
bieden regio
fantastisch vuurwerk
De reacties logen er niet om. De vuur-
werkdemonstratie van de vier Wel-
koopwinkels uit deze regio afgelopen
maandagavond op de kasteelweide
van het gemeentehuis in Vorden was
een schot in de roos.
Tijdens deze vuurwerkdemonstratie
kon het publiek precies zien wat de
Welkoopwinkels in Hengelo, Ruurlo,
Toldijk en Vorden allemaal precies
aan kometen en fonteinen in huis
heeft. Als klap op de vuurpijl geven de
vier welkoopwinkels gratis acht vuur-
werkpakketten ter waarde van hon-
derd gulden weg.
"Om m aanmerking te komen voor
een gratis vuurwerkpakket moeten
de mensen hun bestellijst uiterlijk op
zaterdag 19 december bij één van de
vier Welkoopwinkels inleveren. Op
het eind van die dag zullen wij per
Welkoopwinkel twee namen trekken.
M totaal geven we dus acht vuur-
werkpakketten weg", aldus eigenaar
Wim Weenk van Welkoop Vorden.

Verschijning Contact
rond de feestdagen
Weekblad Contact zal eind december
gewoon wekelijks blijven verschijnen.
Voor de edities Warnsveld en Hengelo
moeten kopy en advertenties de ko-
mende twee weken alleen wel één dag
eerder worden ingeleverd.

Voor de uitgave die na kerst verschijnt
dienen advertenties en kopy uiterlijk
op woensdag 23 december vóór 9.00
uur binnen te zijn bij de bekende in-
leveradressen.

Voor de eerste uitgave in het nieuwe
jaar moeten advertenties en kopy ui-
terlijk op woensdag 30 december vóór
9.00 uur bij ons binnen zijn.

De redactie

Pannekoekenrit VAMC
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zondag-
middag de jaarlijkse Pannekoekenrit (

orientatierit) over een afstand van 44 ki-
lometer. De rit was uitgezet door de da-
mes Grada Wisselink en Gerda Mennink.
De dames hadden een leuke route uitge-
stippeld die de deelnemers geheel door
de bosrijke omgeving van Vorden voerde.
Onderweg moesten diverse puzzels op-
gelost worden. Alvorens Bert Regelink
na afloop de uitslag bekend maakte,
konden de deelnemers zich in "De
Vordense Pan" te goed doen aan panne-
koeken. Deze orienteringsrit was te-
vens de laatste in 1998. De eerstvolgen-
de rit vindt plaats op zondagmiddag 31
januari aanstaande.
De uitslagen waren als volgt: A- Klasse:
l K. Visser, Deventer 21 strapunten;2 E.
Regelink, Vorden 57; 3 PJ. van Huffe-
len, Epe 71; 4 J. van Wijk, Hoogeveen
75; 5 H. Vrielink, Rhenen 80 strafpun-
ten. C- Klasse: l H. Snippe, Klazinaveen
65; 2 R. Ehrhardt Hoogeveen 83; 3 M.
Maalderink, Toldijk 85; 4 MA Veld-
huis, Wijhe; 5 D.B. Pardijs, Warnsveld
102 strafpunten. De aanmoedigings-
prijs met 178 strafpunten ging naar J.
Mozes- van Zoer uit Zutphen.

Fakkeloptocht
Vrijdag 11 december hield de werkgroep
van Amnesty International te Vorden de

jaarlijkse fakkeloptocht. De tocht wordt
gehouden omdat 10 december de inter-
nationale dag is van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dit jaar herdenkt Amnesty deze
Verklaring.
Het hele jaar door zijn de schijnwerpers
gezet op mensenrechtenactivisten die
zich in de frontlinie beijveren voor het
invoeren en handhaven van de rechten.
In het laatste kwartaal van het campag-
nejaar besteedt Amnesty aandacht aan
het thema Jongeren. Het zijn de komen-
de generaties die ervoor moeten zorgen
dat de mensenrechten worden nage-
leefd. De fakkeloptocht vertrok vanaf de
Wereldwinkel. De circa 50 deelnemers
zowel jong als oud liepen met de bran-
dende fakkels via de Stationsstraat door
de Dorpsstraat en vervolgens weer terug
naar het beginpunt.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 7 december 1998
Groep A: 1. van Gastel/v.d. Üst 57,9%; 2/3
Bergman/Walter Kilian en Van Burk/Hen-
driks 55,4%.
Groep B: 1. ten Have/de Dycher 62,5%; 2/3
Arnold/Warnaar en de Niet/Vreeman
54,7%.



voor

feestdaqen
l \J

De Kerstdagen zijn bij uitstek
de feestelijke dagen waarop
veel "groot vlees" klaar-
gemaakt wordt. Het is dan
beslist noordzakelijk dat we
goed vlees kopen. Dit is een
zaak van vertrouwen en het
is daarom belangrijk dat we
naar een goede slager gaan.
Voor de boeuf kunnen we
een schouder- of een staart-
stuk gebruiken. Dit is mals
vlees dat we helemaal gaar
kunnen stoven.

Boeuf
BENODIGDHEDEN: Een
schouder- of staartstuk van 1
kilo, 1/21 rode wijn, 1 eetl. wijn-
azijn, 1 preitje, 1 wortel, 1 stuk
selderieknol, 1 teentje knof-
look, 2 laurierbladen, zout en
peper, 10 gr spek, 30 gram
boter, 1 ui, 1 wortel, 1/4 selde-
heknol, 1 eetl. bloem, crème
fraiche.

Wrijf het vlees in met zout en
peper in leg het in een diepe
schaal. Doe de wijn en de azijn in
een pan. Snijd alle groenten fijn en
doe ze samen met de kruiderijen
bij het wijn/azijnmengsel. Laat dit
10 minuten zachtjes koken en
daarna afkoelen. Als de marinade
weer koud is, giet u deze over het
vlees. Zet de schaal 2 dagen op
een koele plaats. Keer het vlees
een of twee keer per dag om.
Snijd het spek in blokjes en bak
het in de boter even op. Schep het
spek uit de pan en bak in het ach-
tergebleven vet het vlees snel
bruin. Haal het even uit de pan en
fruit de fijngesneden groenten flink
op. Strooi er een volle eetlepel
bloem over en blus als de bloem

gebruind is de zaak af met een
deel van de marinade. Doe het
vlees met de spekblokjes terug in
de pan en laat het in de oven (180
gr) of op het fornuis in twee uur
zachtjes gaar worden.
Neem het vlees uit de pan en laat
het even bekomen. Daarna in
dunne plakken snijden en dak-
pansgewijs op een platte schaal
leggen. De braadsaus zeven en
eventueel met wat van de marina-
de aanvullen en naar smaak zout
en peper toevoegen. Van het vuur
af roert u et nog enkele lepels
crème fraiche door. Doe een paar
lepels van de saus over het vlees
en geef de rest er apart bij. Hierbij
past aardappelpuree en broccoli.
Het is ook heel lekker om er bou-
lettes (knoedels) bij te serveren en
een salade van ijsbergsla en even
opgekookte en weer afgekoelde
abrikozen en rozijnen.

Boulettes

BENODIGDHEDEN: 6 snedef
oud wittebrood, 1 eetlepel fijn-
gesneden peterselie, 50 gr
boter, WO gr bloem, 2 eieren,
melk, 1 kippenbouillonblokje.

Snijd het wittebrood in blokje^r
Hak de ui fijn en fruit deze in de
boter glazig. Doe het brood en de
peterselie er bij en bak dit even op.
Maak van bloem, zout en de
eieren een vloeibaar deeg-
mengsel. Roer het gebakken
brood er door en laat dit in een half
uurtje smeuig worden. Maak van
een kleine halve liter water en het
blokje een pittige bouillon. Vorm
met natte handen van het deeg-
mensel kleine balletjes en laat
deze in een half uur in de bouillon
zachtjes gaar worden. Laat ze
voor het serveren even uitlekken.

Driekoningenbrood

Het zelf bakken van luxe broden voor de feestdagen is niet
zo moeilijk als het lijkt. Als u de aanwijzingen in de recep-
tuur nauwkeurig opvolgt kan er niets mis gaan. Het drieko-
ningenbrood komt uit Frankrijk. En u weet het, de Fransen
kunnen er wat van. U kunt het warm of afgekoeld serveren.
Bij het ontbijt met een heerlijk potje echte boter, maar het is
ook zeer geschikt om bij de koffie te geven. Wacht u tot de
middagthee, dan is het misschien lekker om er een piep-
klein glaasje sinaasappellikeur bij te serveren.

BENODIGDHEDEN: 500 gram
bloem, 15 gram bakkersgist,
1/2 dl lauw water, 3 verse
eieren, 100 gram suiker, 100
gram boter, zout, 2 eetlepels
geraspte sinaasappelschil, 2
eetlepels geraspte citroenschil,
1 eidooier, 3 eetlepels bruine
suiker, een afgeschilde schil
van een sinaasappel in reepjes
gesneden.

Neem 125 gram van de bloem.
Los de gist op in een halve decili-
ter water en meng dit door de

bloem. Laat dit mengsel ongeveer
twee uur rijzen. Voeg er dan de
rest van de bloem aan toe en de
enigszins losgeklopte eieren. Los
de suiker op in een halve deciliter
water, doe hierin een theelepeltje
zout en de geraspte schillen. Roer
op een heel zacht vuurtje de boter
er door.
Kneed nu net zo lang tot u een
goed handelbaar deeg hebt. Leg
een vochtige theedoek over de
kom en laat het deeg op een lauw-
warme plaats drie uur rijzen.
Als dat zover is maakt u eerst drie
gelijke ballen van het deeg en u

Vegetarische taart
van roquefort

met peren

Het gemakkelijkste is de taart-
bodem te maken met behulp van
diepvries bladerdeeg. U vormt
dan van de plakjes eerst een bal,
welke u dan later weer uitrolt tot
de grootte die u voor het bekle-
den van uw vorm nodig heeft.
De bodem van deze taart kunt u
ook heel goed maken van krui-
mel- of gistdeeg. Dit hangt hele-
maal van uw eigen voorkeur af.

BENODIGDHEDEN: 400 gr
bladerdeeg, 50 gr gruyère en
emmenthaler kaas gemengd, 1
kg peren, 150 gr roquefort, 30
gr gepelde walnoten, 2 eieren,
3 eetl. room, 1 dl melk, peper
uit de molen.

Rol het deeg uit tot een lap van
ongeveer 3 mm dikte en zo groot
dat u hiermee een vorm van 26 cm
doorsnee kunt bekleden. Zet de
oven vast aan op 220 gr. Strooi het
emmenthaler/gruyère-mengsel op
de bodem van de beklede vorm.
Schil de peren, verwijder het klok-
huis en snijd ze in dunne plakjes.
Leg ze dakpansgewijs in lagen in
de vorm op de kaas. Verbrokkel de
roquefort en de walnoten en strooi
deze over de peren. Sla met een
garde de eieren met de room los in
een kom. Giet dit mensel gelijk-
matig over de peren en ga er nog
even met de pepermolen over. Zet
de vorm in de voorverwarmde
oven op de onderste richel en bak
de taart gaar in ongeveer 45 minu-
ten. Als het te hard gaat kunt u de
vorm een tijdje afdekken met
aluminiumfolie.

Truffelsoep

BENODIGDHEDEN: een klein
blikje imitatietruffels, een klein
blikje ganzen- of kippen leve r-
tjes, 4 plakjes diepvriesblader-
deeg, 1 eidooier, 4 eetle-
pels matignon (gelijke hoeveel-
heden wortel, ui, bleekselde-
rie, champignons), 40 gram bot
er, 1 liter kippenbouillon (vers o
f van tabletten).

Snijd de groenten zeer fijn en
smoor ze gaar in de boter, maar
laat ze niet bruin worden. Snijd de
helft van de imitatietruffels in onre-
gelmatige stukjes en doe dit ook
met de lever. Verdeel dit alles over
vier ovenvaste soepkommen.
Maak de kippenbouillon kokend
heet en schenk de kommen iets
meer dan halfvol. Bestrijk de rand
van de soepkommen en de kant
die boven komt van het blader-
deeg met eidooier en leg op elke
kom een plakje van het deeg dat u
goed vastdrukt zodat de kommen
goed dicht zijn. Verwarm de oven
tot 220 graden en zet de kommen
erin tot het deeg goudbruin en dus
gaar is. U zult bemerken dat de
dakjes bol gaan staan. Aan tafel
wordt het bladerdeeg gebroken
zodat het in de soep valt en zo
gegeten kan worden.

vormt op een ingevet bakblik drie
ronde kronen van het deeg.
Het is belangrijk dat u voldoende
ruimte open laat tussen de broden,
want u moet ze nóg twee uur op
het bakblik laten rijzen.
Bestrijk ze nu met losgeklopte
eidooier, bestrooi ze met de bruine
suiker en versier ze met reepjes
sinaasappelschil. Verwarm de
oven voor tot 180 graden en bak
de broden in ongeveer 20 minuten
bruin en gaar. Bon appétit!

Uien met zure room

BENODIGDHEDEN: 500 gr
kleine uien, 1 kippenbouillon-
blokje, 1 laurierblad, 10 ge-
vriesdroogde peperkorrels, 1
potje crème fraiche, maizena.

Maak de uien schoon, maar laat ze
heel. Doe 2 dl water in een kleine
pan en doe hier het bouillonblokje
en de kruiden in. Laat dit 5 minuten
koken. Leg dan de uien in de geu-
rige bouillon en kook ze in een
kwartiertje zachtjes gaar. Schep
ze uit het vocht en houd ze warm.
Bind het vocht met maizena en
roer de zure room er door. Laat de
warme uien in de saus zakken. De
saus mag niet meer koken, omdat
anders de room gaat schiften.
Geef als tweede groente in blokjes
gesneden en beetgaar gekookte
courgette. Hierbij past een gepofte
aardappel.

Banananen
met amandelen
BENODIGDHEDEN: 4 rijpe
bananen, 2 eiwitten, 2 eetl.
basterdsuiker, 50 gr fijngema-
len amandelen.

Klop de eiwitten stijf en klop de
basterdsuiker er door. Maal de
amandelen of stamp ze fijn in een
vijzel en roer ze voorzichtig door
het eiwit zodat er niet teveel lucht
ontsnapt. Verwarm de oven voor
tot 200 gr. Leg de bananen in een
kleine ovenschaal en bedek ze
met het eiwit. Zet de schaal in het
midden van de oven en bak in
ongeveer een kwartiertje de bana-
nen gaar en het eiwit goudbruin.

Een Romeinse
kerststol

DE gewone kerststol kennen we
natuurlijk allemaal. Deze is in
alle bakkerszaken tegen de
kerstdagen te koop. Heel lekker
natuurlijk maar we willen ook
wel eens wat anders. In Rome
maken ze de kerststol heel
anders dan bij ons. Wij hebben
voor u een fantastisch recept
uitgezocht, heerlijk geurig. Vers
uit de oven is hij heel lekker,
maar enkele dagen oud is hij
ook niet te versmaden. Indien u
hem warm lekkerder vindt, is het
heel goed mogelijk om hem
voor het serveren even in de
magnetron op te warmen.

BENODIGDHEDEN: 500 gr
bloem, 1 zakje gedroogde gist,
1 theel zout, 2 dl melk, 150 gr
boter, 100 gr rozijnen, 100 gr
gedroogde abrikozen, 100 gr
amandelsnippers, 50 gram
sukade, 50 gr gekonfijte
sinaasappelschillen, 50 gr
hazelnoten, geraspte schil van
2 citroenen, 1 ei, 1 flesje
amandelaroma, 1/4 theel kruid-
nagelpoeder, 1/4 theel kaneel,
theel olie, 50 gr boter, poeder-
suiker.

Het verdient aanbeveling om de
ingrediënten een uurtje van tevo-
ren vast op kamertemperatuur te
laten komen. Doe de bloem door
een zeef in een kom en roer het
zout en de gist erdoor. Maak de
melk lauwwarm en kneed een soe-
pel deeg.
Laat het deeg ongeveer een uur
rijzen onder een vochtige doek.
Bestrooi het aanrecht met wat
bloem en rol het deeg uit tot een
dikke lap. Verdeel hierover 150 gr
boter, de rozijnen, de fijngehakte
gekonfijte sinaasappelschillen, de
fijngehakte sukade, de in stukjes
gesneden abrikozen, de mei een
scherp mesje gehalveerde hazel-
noten en de kruiderijen. Vouw hef
deeg dubbel en kneed nu met de
hand alles goed door. Als u een
vorm gebruikt legt u het deeg nu
daarin. Anders legt u het deeg op
de bakplaat die u tevoren met wat
olie bestrijkt. Laat het deeg op een
warme tochtvrije plaats nog een
half uur rijzen. Om te voorkomen
dat ze zwart worden tijdens het
bakken, drukt u enigszins uitste-
kende rozijnen voorzichtig terug in
het deeg. Zet het dan in een tot
220 gr voorverwarmde oven en
bak het mooi bruin en gaar in
ongeveer 35 minuten. Controleer
of het deeg gaar is met een brei-
pen. Haal de stol dan uit de oven,
verwarm de rest van de boter en
giet deze er over. Als hij enigszins
is bekoeld bestrooit u de stol dik
met poedersuiker. Eventueel kunt
u de gesmolten boter weg laten en
de sneetjes gewoon besmeren
met boter.

Kipkroketten

BENODIGDHEDEN: 50 gr gekookt kippenvlees, 50 gr
gekookte ham, 1/2 blikje imitatietruffels, 50 gr champigons,
50 gr bloem, 50 gr boter, 4 eieren, 4 dl kippenbouillon, zout
en peper, enkele takjes peterselie, beschuit.

Smoor do in stukjes gesneden champignons in de boter gaar en
voeg daarbij het kippenvlees, de ham en de truffels (alles In stuk-
jes gesneden). Doe er dan de bloem bij en maak met de bouillon
een stevige ragout, die u op smaak maakt met peper en zout. Haal
de pan van het vuur en roer er snel drie rauwe eierdoolers door.
Goed roeren maar niet laten koken om schiften te voorkomen.
Doe het mengsel in een met boter ingevette platte schaal en laat
het afkoelen. Maak paneermeel door de beschuit door een fijne
zeef te halen. Zorg er voor dat er geen grote stukken in het
paneermeel achterblijven. Vorm kroketjes van de opgestoven
massa, haal ze door een losgeklopt ei en daarna door de paneer-
meel. Herhaal dit Indien nodig. Bak de kroketjes in heet frltuurvet
goudbruln in enkele minuten. Serveer ze op een papieren servet-
je en leg er een takje peterselie bij.

^f^f^f.^



z i jn uitsluitend bestemd voor
part icul ieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-

' lelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Let op! In 1999 is de
Wereldwinkel voortaan ook
op maandagmiddag open.
De koopavond op vrijdag
komt hiermee te vervallen.

• 'Hartverwarmende Kerst-
markt' 19 december van 11-
16 uur Stampertje en plein
Dorpscentrum

• Clubtentopnstelling PKV
Vorden in zaal De Herberg. Te
bezichtigen zijn 400 dieren
waaronder hoenders, water-
vogels, sierduiven, kalkoenen,
cavia's en konijnen. Ope-
ningstijden: vrijdag 18 dec.
20.30-22.00 uur, zaterdag 19
dec. 10.00-21.00 uur, zondag
20 dec. 10.30-16.30 uur. Toe-
gang gratis

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: voerwortelen en
diverse soorten groenten.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorten, tel. (0575) 55 68 76

• Te koop: Peugeot 405 GRX
1.9 diesel, b.j. nov.'94; Ford
Fiësta 1.1 ICheers, b.j. '91;
Ford Escort 3-drs., b.j. '85.
Tel. (0575) 46 27 79

• Clubshow PKV Vorden in
zaal De Herberg. Zaterdag 19
december 13.30 t/m 16.30 uur
creatief bezig wezen o.l.v. mej.
J. Rexwinkel. Toegang gratis

• 'Hartverwarmende Kerst-
markt' m.m.v. Wereldwinkel,
Unicef, Amnesty International,
Evang. Comm. NBG, Rode
Kruis en Handwerkgroep Ge-
ref. Kerk

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
5721 27

• Te koop: 2-zitsbank f 295,-
diepvrieskist 220 liter f 495,-
10 mnd. oud; 2 kinderfietsen
è f 25,-. Tel. (0575) 55 65 05

• Hebt u een computer?
Werk vanuit huis! Log online
www.hbio.com Voer in gebrui-
kersnaam: ANKE password:
BIZ 0025

• Te koop: kerstbomen (per-
ceel moet leeg), blauw of
groen, met of zonder kluit,
vers van het land. Tot 3 m
f6,50 p. stuk, 2 stuks voor
f 10,-; langer dan 3 m prijs
n.o.t.k. Zelhemseweg 14, tel.
(0575) 46 30 34, Hengelo
(Gld.)

• Te koop: slachtkalkoenen.
Maalderink, Berendschotstr.
6, tel. (0575) 46 22 39

• Clubshow PKV Vorden in
zaal De Herberg. Zaterdag 19
december 10.00 uur 'Kind en
Dier'; 12.00 t/m 16.30 uur de
'caviabaan'. Toegang gratis
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Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Aan- of verkopen

eigen huis?
Maak dan gebruik van onze

GELD-TERUG ACTIE
(de volledige courtage retour)

Onze andere permanente acties zijn:
• Vaste prijs aankoop-opdracht _
• No cure no pay
• Koper/verkoper garantie door Sticting Zeker Wonen
• Gratis deskundig advies door:

• Beëdigd makelaar in hypotheken.
Een van de 30 in Nederland.
Uniek voor de regio

• Een verzekeringsspecialist (financial planning)
• Klantgericht, niet pandgericht
• 's Avonds en in weekend beschikbaar

(7 dagen)

Wilt u meer weten? Maak een afspraak, of kom naar

(re/max)

Nieuwstad 39, Zutphen, tel. (0575) 543354 of 452873

Muziekvereniging

Concordia
Vorden

Dankt
iedereen die eraan heeft bijgedragen dat onze

OLIEBOLLENACTIE
ook dit jaar weer een groot succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec. '99

Aanbiedingen van keurslagerij Vlogman
voor 16.12 t/m 19-12

KIPFILET
500 gram

EVERKAAS

Keurslager

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

• 'Hartverwarmende activi-
teiten' o.a. schrijfmarathon
Amnesty, kinderhoek, diverse
kerststallen, cither- en fluimu-
ziek, warme chocolademelk
verkrijgbaar

• Het oud papier wordt door
s.v. Ratti opgehaald zater-
dag 19 december omdat dit
een week later niet mogelijk is
door de feestdagen

• Afhalen visvergunning.
Dit kan in sporthal 't Jebbink
en wel op: vrijdag 18 dec. '98
van 19.00 tot 21.00 iu^>f za-
terdag 19 dec. '98 vi^lO.30
tot 11.30 uur

• Overdaad schaadt: kerst-
stalletjes in binnenzakfor-
maat. Ook bij de Wereld-
winkel kerstkoopa^fcd 21
en 22 december.

• De oudheidkundige vereni-
ging 'Oud-Vorden' vraagt ter
overname: i.g.st. verkerende
dia-projector liefst met een
zoomlens. Aanbiedingen aan
H. Rossel, Van Vollenhovelaan
18, Vorden, tel. 55 28 28

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 62 42 79

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Antiek verkopen? Dis-
creet voor de hoogste prijs bij
Veilinggebouw Apeldoorn,
Hertenlaan 15, info: F. van der
Veen, beëdigd makelaar in
kunst en antiek. Tel. (055) 521
69 57 of (0575) 52 90 31

• Te koop: kerstbomen (1 tot
4 meter). G. Walgemoet, Bran-
denborchweg 10, Vorden

• Een blauwspar als kerst-
boom? En dat voor de prijs
van een gewone spar. Ver-
koop zat. 19 dec. Eind dood-
lopende gedeelte Bar. van
Tuyll van Serooskerkenweg,
Ruurlo

• Te koop: mooie kerstbo-
men. Slotsteeg 10 Hengelo
(Gld.) en Ruurloseweg 45,
Vorden. Tel. 55 12 17

• Zondag 20 december a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Te koop: kerstbomen.
Kappert, Ruurloseweg 87, Kra-
nenburg, tel. 55 69 35

• Werkend stel zoekt: zelf-
standige woonruimte in re-
gio Vorden/Lochem/Ruurlo.
Tel. (0573) 25 54 74

• Te koop: rode BMW 2002
uit 1974. Tel. 55 23 61

Aanbiedingen geldig
maandag 14 december t/m zaterdag 19 december

Kogelharde
Spruiten

1."per kilo

Verse Sweet

ANANAS

Jonagold
Handappels

5."Doos 3 kilo

Panklare
Rode of witte kool

per stuk
499

500 gram i?»
menu v/d week

Ulo STAM POT HUTSPOT
Hierbij GRATIS

250 gram HACHEE

Oranje
salade

200 gram 2.49

Nu bij
Dobey Kluvers
Vorden

Ter introductie 3 kg
slechts ƒ3,-



Uitbreiding De Klimboom

Woensdag 25 november zijn er bij
kinderdagverblijf De Klimboom aan
het Wiemelink in Vorden twee units
geplaatst in het kader van de buiten-
schoolse opvang.

Schoolgaande kinderen van 4 tot en met
12 jaar kunnen na de kerstvakantie ge-

bruik gaan maken van deze extra dienst-
verlening die De Klimboom gaat bieden.
Ook opvang alleen in schoolvakanties is
mogelijk.

De feestelijke opening zal in het voorjaar
plaats vinden alsook de buitenspeel-
ruimte aangelegd is.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend,
dat met ingang van donderdag 17 december 1998 tot en
met 27 januari 1999 ter gemeentesecretarie, sector grond-
gebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt de vergun-
ning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988
voor het verbouwen van de boerderij Baakseweg 12.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het college
van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

Vorden, 16 december 1998,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

EN JOKER-
AVOND

(•rstkaarten
donderdag

17 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + R D W-vrij waring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Voor uw
autorijlessen, theorie en praktijk

Tel. (0575) 44 12 60 of OO-5323284O

Bij Edah kunt u voor al uw dagelijkse boodschappen terecht. -—^HMN
En we doen er alles aan om het winkelen voor u aangenaam te maken.

Daar hoort ook bij, dat we ons best doen om u zeer scherpe prijzen aan te bieden.

Spetterende aanbiedingen bij:
Edah Botterman

Op onze groente-afdeling

Handappelen Jonagold
1 kilo klasse 1 Holland
van 2,98 voor

Koopmans
oliebollen mix
pak é 500 gr. NU

Nu extra voordelig

Magere varkensrollade
1 kilo

1.25
1.99

NU

Op = op

Kerststol
NU 3.98

Vanaf dinsdag 15 dec. tot en met vrijdag 18 dec. kunt u telefonisch Uw
vlees bestelling doorgeven voor maandag 21 dec. tot en met donderdag

24 dec. Daardoor denken wij teleurstellingen te voorkomen

Ik ga
voor

Aanbiedingen geldig van maandag 14 december t/m zaterdag 19 december • Drukfouten onder voorbehoud
Edah Servicelijn

van maandag t/m vrijdag
////xx van 9 tot 12 en van

0̂11%. 2 tot 5 uur kunt u
HOM0-0506 9ratis Bellen met
WÖMT/SS* onze service-afde-
^>x//,„i/ l ing. Daar kunt u_

ook terecht voor het
adres van de Edah bij u in

de buurt.

BOTTERMAN
Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld.) -Telefoon (0575) 46 20 00

Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur
vrijdag 08.00-2J.OO uur, zaterdag 08.00-17.00 uur

De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.
Edah is er nu ook op internet: http://www.edah.nl

Uitslag kleurplaat Sinterklaas-aktie
van de Vordense Ondernemings
Vereniging 1998
Leeftijdsgroep

2 t/m 4 jaar

5 t/m 7 jaar

8 t/m 9 jaar

10 t/m 12 jaar

r prijs: Mirre Groot, Het Heijink 6, Vorden.
2e prijs: Luca Schoonheijt, Lammerhof33, Warnsveld.
3e prijs: Ruben Golstein, Insulindelaan 17, Vorden.

T prijs: Riek Woestenenk, Hoetinkhof 84, Vorden.
2e prijs: Üsette Vlogman, Strodijk 7, Vorden.
3e prijs: Merijn Vlogman, Zutphenseweg 125, Vorden.

r prijs: Cynthia Rouwenhorst, het Elshof 3, Vorden.
2e prijs: SjoerdJansen, Gr. v. Limburg Stirumstr. 5, Vorden.
3e prijs: Kelsey Blanken, Moesmate 266, Zutphen.

r prijs: Geerke Claassen, Spalstraat 26, Hengelo (G).
2e prijs: Daniël Schimmel, Staringstraat 9, Vorden.
3e prijs: Jeanine Heijenk, 't Leemgoor 8, Vorden.

Uitslag kruiswoordpuzzel
r prijs: W. Ribbink-Hendriksen, Hoetinkhof 43, Vorden.
2e prijs: C.P. Stappenbelt, Margrietlaan 20, Vorden.
3e prijs: L.W. Visschers, Hoetinkhof 8, Vorden. Vtzter ö

Alle prijzen zijn vanaf vandaag af te halen bij speelgoed-,
huishoud-, en kadoshop Sueters aan de Dorpsstraat 15 in Vorden.

orden



I n s t a l l a t i e t e c h n i e k

radio & televisie • elektronische huishoudelijke apparatuur • elektra • gas •
water • loodgieterswerk • sanitair • centrale verwarming • luchtbehandeling

airconditioning • Lid VNI en UNETO

Dorpsstraat 4 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 13 28 / Telefax (0573) 45 10 28

Om ons team te versterken zoeken wij een all-round:

foodg/eter/cv-monteur
en een all-round:

elektricien
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

de heer B. Wopereis, telefoon (0544) 37 59 89.

Wanneer u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u uw schriftelijke
sollicitatie met c.v. te richten aan:

Installatietechniek Besseling
Postbus 208, 7130 AE Lichtenvoorde

t.a.v. de heer B.J.H. Wopereis

Gelukkig hogere varkensprijzen!
maar bij onze vleesprijzen va ft
dat niet op

1O kilo karbonade
1O kilo varkenslappen
1O kilo gehakt h.o.h.
1O kilo verse worst grof/fijn
1O kilo speklappen

50 kilo a f 6,50 per kg
levering week 1
rest, rundvlees of snert, op
aanvraag

BULTEN
V E E - EN V A R K E N S H A N D E L
Hengelo Gld.

Gezocht:

ambachtelijke
pannenkoeken-

bakker/ster
Wij leren u het ambachtelijke pan-
nenkoekenbakken en bieden het

werken in een plezierig en
enthousiast team.

Voor meer inlichtingen:
Pannekoekboerderij

'de Heikamp'
te Ruurlo. Tel. (0573) 45 20 90

Vraagt u s.v.p. naar Martine
of Bert

Telefoon (0575)467569
Telefoon (0573) 46 12 55
Fax (0573) 46 16 10

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Wij hebben de juiste banden voor winterse
ondergrond (glad, kouden nat wegdek).

Tevens controleren wij gratis
uw accu taadcirctiit

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Onze prijzen zijn
altijd inclusief•| RlfTMAtt

l AUTOBAHDfN
Tel. (0575) 462779

/s Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GEHEEL NIEUWE COLLECTIE

PLANKEN VLOEREN
Leverbaar in:
• wisselende breedtes
• brede delen
• nog bredere delen
• verschillende

kleuren

Lochem
Parket £ Tapijt

boven vermei

LAMINAAT

2

•

Natuurlijk kunnen ze gewoon naast elkaar in de vensterbank.

A\oar wat dacht u van cyclamen als basis voor een kerststukje.

3 stuks wit en rood

voor slechts:

houdt uw auto schoon,
laat uw kerstboom inpakken!

Natuurlijk \e uw Tuincentrum
Vorden ook het adres voor pre-
cies die kerstboom die u zoekt

ORDEN

Ruurloseweg (>5a - Vorclen - Tel.: 0575 553671
Boordevol buitengewoon tuinideeën!

Teneinde onze klanten ook in de
toekomst goedAop een breed
terrein van dienst te kunnen
zijn, hebben wij onze activiteiten
uitgebreid op het gebied van
pensioenadvies, financiële plan-
ning en
hypotheekadvies.

Ons team is versterkt met
Fokelies Veenendaal en
Bert Visser.
Fokelies is makelaar
onroerend goed en beëdigd
taxateur.
Bert is toegetreden als vennoot
en heeft pensioenen en hypo-
theken als aandachtsgebied.

Deze groei maakte het noodza-
kelijk ons pand uit te
breiden en te moderniseren,
hetgeen de afgelopen
maanden gebeurd is.

Wij nodigen u graag uit om,
onder het genot van een hapje
en een drankje,
ons vernieuwde pand te komen
bekijken en kennis te maken.

Bovendien vieren wij die dag
ons veertigjarig bestaan.

VANZEEBURG
& VISSER

Makelaardij o.g.
en Assurantiën

Open
buis &

40-jarig
bestaan

Wij verwelkom u graag dinsdag
22 december 1998 tussen 16.00 en
20.00 uur in ons pand en de naast

gelegen feesttent.

Het adres is als vanouds:
Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden



Kerstmarkt Vorden
Zaterdag 19 december wordt in
Vorden de jaarlijkse kerstmarkt ge-
houden rondom de NH Kerk. In de
ogen van veel bezoekers is dit de ge
zelligste kerstmarkt van de Achter-
hoek. Dit blijkt ook wel uit het aantal
bezoekers, want elk jaar lijkt het alsof
er weer meer mensen naar Vorden ko-
men. Een groot aantal plaatselijke on-
dernemers zal zich op zaterdag 19 de-
cember aan het publiek presenteren.
Verder verlenen diverse plaatselijke
zangkoren, muziekverenigingen en
dansgroepen hun medewerking aan
dit evenement. Ook aan de jeugd is
gedacht. Evenals vorig jaar zijn er
weer leuke prijzen te winnen in het
kader van de Vordense Winterspelen.

Kerst
aanbieding
Warme

trui
Geen 119,- Maar 80,

Niü 2 Voor

100,-
kunmers

MODE
L I N G E R I E

l
Vorden Zurphcnseweg 29

Winterswijk Mistcrstraat 76

Oliebollenactie van
Concordia geslaagd
De afgelopen week werd nog eens op
dubbelzinnige wijze door de Vordense
gemeentepolitiek duidelijk gemaakt dat
sport- en culturele verenigingen in de
toekomst nog meer aan zelfwerkzaam-
heid moeten gaan doen. Zo worden het
komende jaar veel subsidies verlaagd, zo
ook die van de muziekvereniging
'Concordia'.
Vandaar afgelopen zaterdag aan het
eind van de dag, veel blije gezichten bij
'Concordia' toen bleek dat de 8000 olie
bollen op deze druilige dag allemaal
aan de man waren gebracht. "Heel erg
belangrijk voor ons, want door de aan-
was van nieuwe leden, hebben we nieu-
we instrumenten nodig. Welke instru-
menten en hoeveel we kunnen aanko-
pen wordt dezer dagen beslist wanneer
we precies weten wat de actie, na af-
trek van de kosten, netto heeft opge
bracht", zo sprak een enthousiaste
Jeroen Oonk, de coördinator van de
Oliebollenactie.
Inclusief de bakploeg waren er zater-
dag zo' n 50 man in touw om de actie
te doen slagen. 'Concordia' is voorne
mens om volgend jaar, behalve een
Oliebollenactie, nog andere acties op
touw te zetten. Echter eerst zal er mu-
ziek gemaakt worden. Bijvoorbeeld op
zondag 17 januari aanstaande het
'nieuwjaarsconcert' in het Dorpscen-
trum.

Midwinterwandeling
in Wildenborch
trekt 520 deelnemers
Zondagmiddag werd in het buurtschap
Wildenborch de traditionele Midwin-
terwandeling gehouden. In totaal na-
men er 520 personen aan deel. Door de
organisatie waren twee wandelingen
uitgezet te weten een met een lengte
van zeven kilometer en een van elf ki-
lometer. De meeste wandelaars kozen
voor de langste route.
Start en finish waren bij de Kapel in de
Wildenborch. Op diverse plekken in
het parcours bliezen midwinterhoorn-
blazers van clubs uit Ruurlo en
Lochem hun muzikale klanken over
velden en bossen. Aan de inwendige
mens was ook gedacht. Halverwege de
wandeling warme glühwein en 'verder-
op' een kop snert.

Volleybal
Dash l te klein voor kampioenskan-
didaat Dynamo Tubbergen
Zaterdag was er voor de vrouwen van het
eerste team van Dash geen eer te beha-
len. Met de door Purdey Mode geschon-
ken wedstrijdbal moest het Vordense ze
stal haar meerdere erkennen in het, door
coach Louis Bosman als mede kampioen-
skandidaat (Dash 2 is de andere) getipte
Dynamo Tubbergen; 0-3, setstanden 8-15,
2-15 en 3-15.
Tijdens de eerste set, waarin het Vorden-
se basiszestal bestaande uit Debby Lefe
rink, Mirjam Boel, Anoek Dalhuisen,
Hanneke Maljers, Gracia Rouwen en
Alieke Dalhuisen startte, was er nog spra-
ke van een gelijke strijd. Dash, eerst op
een 4-9 achterstand gezet, krabbelde keu-
rig terug tot 8-9 en hield de tegenstander
27 minuten lang bezig. Deze tegenstan-
der, met een gemiddelde lengte van
ruim 1,80 meter en een middenaslengte
van respectievelijl^fcs en 1,87 meter,
vergelijkbaar met Dash 2, kwam echter
geen moment in gevaar. Ook niet door
de door Bosman geplaatste wissels;
Bianca Doornebosch voor Boel en Joyce
Wentink voor Dalhuisen. "Verschil met
Dash 2 is dat dit eel^latief jong team is
wat dus per wee^nog beter wordt.
Vandaar dat ik dit team zeker ook als
kampioenskandidaat tip", aldus de ana-
lyserende Vordense coach.
De tweede en derde set kwam Dash er
niet echt meer aan te pas. De technische
kwaliteit van Dynamo was een klasse be
ter. Daarnaast waren de patronen welke
de Tubbergsen op de mat legden zeer
goed verzorgd; alles klopte. Na 15 minu-
ten moest Dash het hoofd buigen tijdens
de tweede set. De derde omloop had
weer iets meer van een wedstrijd. Dash
wist haar tegenstander nog 22 minuten
bezig te houden, maar kwam zelf niet
aan scoren toe. Vooral de middenaanval
van de Tubbergsen was onhoudbaar; het
door Dash gezette driemansblok werd
nog eenvoudig verslagen. Dient aangete
kend dat bij Dash eigenlijk alleen Gracia
Rouwen op niveau speelde. Regelmatig
versloeg zij met haar mokerslagen het
tweemansblok, terwijl zij serverend als
enige met de harde service van Dynamo
mee kon.
De jeugdspeelsters Femke Grievink en
Sanne Elbrink vielen beide in respectie
velijk de tweede en derde set verdienste
lijk in.
Dash speelt zaterdag 19 december uit te
gen Boemerang in Eibergen. Daarna is er
de winterstop tot 16 januari.

Dash2-Wevoc
Afgelopen zaterdag toog Dash 2, ver-
sterkt door de jeugdspeelsters lian en
Dieuwertje, naar Westervoort om een
wedstrijd te spelen tegen Wevoc. Helaas
waren Evelien ('zwangerschapsverlof) en
Bettine niet inzetbaar. Dash 2 begon erg
goed en was in de Ie set duidelijk de ster-
kere partij zodat Wevoc slechts 4 punten
scoorde. De 2e set daarentegen verzwak-
te Dash 2 aanzienlijk, vooral door per-
soonlijke slordigheden. De uitspraak van
Gerrit: "Wevoc is te vergelijken met een
diesel, zij komen traag op gang maar
dan..." werd waarheid. Dash 2 delfde het
onderspit en verloor met 6-15. Wakker

geschud door dit verlies stelde het team
orde op zaken en dankzij een sterke ver-
dediging van de dames in het achterveld
en een harde aanval van Marian werd
het 15-11 in het voordeel van Dash 2. Ook
in de 4e set wist Dash 2 dit spel voort te
zetten, zodat de dames na 7 kwartier vol-
leybal met een 3-1 einduitslag richting
Vorden konden gaan. Al met al wéér 3
punten behaald, amar niet echt een wed-
strijd om over naar huis te schrijven.

Uitslagen
Heren eerste klasse Dash l - Reflex 3 1-3;
Heren tweede klasse Halley 3 - Dash 2 0-3;
Heren derde klasse WV 2 - Dash 3 3-0;
Heren derde klasse Dash 4 - Vios Eefde
3-0; Dames derde div. Dash l - Dynamo
Tub. 0-3; Dames derde div. Wevoc - Dash 2
1-3; Dames eerste klasse Dash 3 - Marvo
'76 l 3-2; Dames tweede klasse Dash 4 -
Sc. Gorssel l 3-1; Dames derde klasse
Harfsen 2 - Dash 5 1-3; Dames derde klas-
se Sparta 4 - Dash 6 3-0; Dames vierde
klasse Harfsen 4 - Dash 7 3-0; Meisjes A
Dash Al - DES Al 3-0; Meisjes B WSV B2 -
Dash BI 2-2; Meisjes Cl Harfsen Cl - Dash
Cl 1-3; Meisjes C2 Harfsen C2 - Dash C2
3-1; Jongens C3 Dash C3 - RW Tornax Cl
0-3.

Programma
Heren eerste klasse Willems Gemini l -
Dash l; Heren tweede klasse Dash 2 -Wik
l; Heren derde klasse Dash 3 - Marvo '76
2; Heren derde klasse Tornado 2 - Dash 4;
Dames derde div. Boemerang - Dash l;
Dames derde div. Dash 2 - Harambee;
Dames eerste klasse Huevo '851 - Dash 3;
Dames tweede klasse Boemerang 2 -
Dash 4; Dames derde klasse Dash 5 - Wik
3; Dames derde klasse Dash 6 - Marvo '76
2; Dames vierde klasse Dash 7 - Wik 5;
Meisjes A Boemerang Al - Dash Al; Meis-
jes B Dash BI - Wik BI; Meisjes Cl Dash
Cl - Wik Cl; Meisjes C2 Dash C2 - Vios
Eefde Cl; Jongens C3 Bovo Cl - Dash C3.

V o e t b a
W Vorden
Programma
Gazelle Nieuwl. Al -Vorden Al; Dierense
Boys BI-Vorden BI.
Bekerwedstrijd
Vorden l - WW. '34 1; Pax 3 rden 3.

Ratti
Eefde 4 - Ratti 5; Ratti BI - Warnsveldse
Boys BI; Ratti Cl =vrij.
Ratti l vrij; Epse 4 - Ratti 2; Ratti 3 vrij;
Ratti 4 - Epse 5; Dames vrij.

S c h a a t s e n
3e plaats Martin Rietman in Gronin-
gen
Bij de marathon van Groningen heeft
Martin Rietman uit Wichmond zondag-
avond beslag weten te leggen op de derde
plaats. De 28-jarige vrachtwagenchauf-
feur uit Wichmond nam deel aan een
marathon in de Noordoostelijke compe
titie.
Het was een enerverende wedstrijd met
diverse uitlooppogingen. Uiteindelijk
werd de strijd om de 3e en volgende
plaatsen beslist in een massasprint,
waarin Rietman zich met ruime voor-
sprong de snelste toonde. De Cl rijder uit
de ploeg van Ecotrans/Freewheel was ui-
teraard zeer tevreden met de podium-
plaats. Hij staat nu na 5 wedstrijden op
een lle plaats in het algemeen klasse
ment. Volgens Rietman moet een plaats
bij de eerste 10 haalbaar zijn, zodat pro-
motie naar de landelijke C-rijders wordt
veiliggesteld.
Han Donderwinkel, de tweede rijder uit
het team van Ecotrans/Freewheel lever-
de ook een uitstekende prestatie door als
6e de finish te passeren.
A-rijder Arjan Mombarg uit de ploeg van
Ecotrans/Freewheel kwam dit week-end
niet in actie. Hem wacht deze week een
serie van 6 marathons, waarvan 4 over
100 en 2 over 150 rondes.
Deze marathons, die op diverse kunstijs-
banen in Nederland worden verreden,
hebben de naam Greenery-six gekregen,
een vervolg op de zgri. Heineken-zesdaag-
se. Op maandagavond gaat de zesdaagse
in Groningen van start. De wedstrijd op

de kunstijsbaan van de Scheg in Deven-
ter is op dinsdagavond om 19.30 uur. De
finale is a.s. zaterdagmiddag in Assen.
Mombarg ondervindt nog wat hinder
van een lichte verkoudheid, maar hij ver-
wacht toch redelijk te kunnen presteren.
De eerste wedstrijd zou onder deze om-
standigheden voor hem wel eens de
moeilijkste kunnen zijn.

Gymnastiek
Op 12 december 1998 namen Carlijn
Heijink, Erica Zweers, Leonie Steenblik
en Debbie van de Vlekkert van "Sparta"
Vorden deel aan de gymnastiekwedstrijd
voor 6- en 7-jarigen die, zoals gebruike-
lijk, werd georganiseerd door gymnas-
tiekvereniging SGV Steenderen. De wed-
strijd werd gehouden in de sporthal te
Steenderen.
Door het grote aantal inschrijvingen wa-
ren er twee wedstrijden georganiseerd
op hetzelfde niveau. "Sparta" Vorden
deed mee in de tweede wedstrijd op twee
banen. Er deden per baan circa 40 kinde-
ren mee. Er werd gebruik gemaakt van
de brug ongelijk, de kast, de lange mat
en de balk. De meisjes vonden het erg
spannend, maar ondanks de spanning
behaalde Debbie van de Vlekkert een 3e
plaats en Leonie Steenblik een 5e. De
prijswinnaars gingen met een medaille
naar huis en alle kinderen die hadden
deelgenomen aan de wedstrijd ontvin-
gen een vaantje. De felicitaties gaan uit
naar de meisjes en naar hun leidster
Gerry Kappert.

Bridge
Bridgeclub "EZ JL Vorden"
Uitslagen van woensdag 9 december
1998
Groep A:
1. den Elzen/Gerichhausen 64.5%; 2.
mv/hr Scholten 63.5%; 3. mv/hr Polstra
53.6%.
Groep B:
1. mv/hr Jaburg 64.1%; 2. de Jonge/Mou-
wen 59.9%; 3. Kriek/Machiels 55.2%.

Voetbal

Sotii
Programma: Socii l- Steenderen l, Vios
Beltrum 3-Socii 2, Socii 3-Steenderen 2,
socii 4-Pax 8, Socii 5-Baakse Boys 4, SHE
5-Socii 6.

Tennis

Hanneke Mulderije opnieuw Gelders
Kampioen
Hanneke Mulderije uit Vorden is afgelo-
pen weekend voor de derde achtereen-
volgende keer Gelders kampioen tennis-
sen geworden. Ze deed dit jaar mee in de
categorie dames enkel B2.
hi de finale versloeg de Vordense tennis-
ster S. van de Velze uit Apeldoorn met 4-
6, 7-6 en 6-2. De Gelderse Kampioen-
schappen vonden plaats in Arnhem.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VQRDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA J

Paar densport
LJL en P.C. de Graafschap
Zondag 13 december was er een spring-
wedstrijd voor ponies in Didam. Hier be
haalde Cynthia Kornegoor met Toska
een derde prijs in het klassieke parcour
en een vijfde prijs in het progressief par-
cour. Ook was er een dressuur wedstrijd
voor ponies in Laag Soeren, hier behaal-
de Elodie Stokman met Aifhia een twee
de prijs in de klasse L
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Bent u.al klaar voor kerst?
J wij wel!

Ruim assortiment
KERST ARTIKEéEN PARKEERGELEGENHEID

Ruim keuze uit diverse soorten
KERST PAKKETTEN

Ook dat ÏS Albert Heljn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo (G)
Tel.: (0575) 46 12 05 Fax: (0575) 46 46 12

Proefstolletje
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Krentenbollen

6 voor325

m Christoffelvlaai

10.95

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 651010 - FAX (0675) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
BBS 664040 - E-mail: lnfottMwvara.nl - ISDN 661329
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Nu bij
Dobey Kluvers
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Aktie scholengemeenschap
Borculo een groot succes
De aktie van de leerlingen van
Scholengemeenschap Borculo "Help
Honduras het hoofd boven water
houden" ten bate van de slachtoffers
van de orkaan "Mitch" in Midden-
Amerika heeft een recordbedrag op-
geleverd van f 14.000,00. Omgerekend
per leerling komt dat neer op f40,00.

Hiervoor hebben zij op vrijdag 13 novem-
ber in het zwembad "t Timpke" in
Borculo verschillende banen van 100 me
ter moeten zwemmen. Dankzij het gratis

beschikbaar stellen van het zwembad, de
gulle giften van sponsoren en natuurlijk
het enthousiasme van de leerlingen is
dit onverwacht hoge bedrag tot stand ge-
komen. Het geld is vóór l december over-
gemaakt op giro 800.
Hierdoor is het door Minister van
Ontwikkelingshulp zelfs verdubbeld tot
f28.000,00. Leerlingen en organisatoren
mogen terecht trots zijn op dit fantasti-
sche resultaat en hebben tevens laten
zien te willen inzetten voor mensen in
nood.

DRUKKERIJ
WEEVERS

, VORDEN - TEL (0576) 661010 - FAX (0676) 561086
IH NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 654040 - E-mail: infogw»«v«rs.nl - ISDN 651329

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Now, dan gao'k maor effen". Toon van de Spitsmoes zol Beikers Hent dizzen
zaoterdagmeddag helpen met 't geitenhok verandren. "'k Zol maor biej huus
blieven, iej wod mesnat", von Riek. "Oh, 'k zal wel 's zien, at 't neet wat wöd
bun'k t'r zo weer". Too hee deur 't Voddense darp ree zaog hee zo terloops dat
'n grootn kerstboom 'n Tweeden Wereldoorlog schienbaor ok had metemaakt,
van ondren een betjen missuunt.
Hent zat nog te etn too Toon biej um kwam. "Wat he'j 't hier blauw", zei Toon
die metene een pötjen begon te hoesten. ^É
"Jao, 't etn is mien iets annebrand. Mien vrouw is met mien dochter hen wink-
len, zee zoln d'r umme twaalf uur weer wean. Dan zo'k 't etn klaor hemmen,
stampot boernkool. Dat kon'k zo opwarmen. Maor jao, umdat 't zo lange
duurn, iej ziet 't wel, een dikke zwatte laoge onder in de panne".

"En iej mot ow kleindochter ok nog oppassen zo'k zie e^^eke". "Ik roeke an-
ders niks".
"Mien dochter zei dat e vanmaaarn in huus al wat edaon had en da'k um wel
zolange kon laotn loopn". Dat kump umdat iej hele dage an die piepe zit te lor-
ken, dan roek iej niks as ow eigen walm. "k Zol um maor 's veschoonen". aik
Hebbe jao gaar niks in huus, teminste neet a'k wette en ok nooit biej 't ende
ehad".

Toon wel. "Leg um maor in de kamer op de banke, daor kö'j um wel veschonen.
He'j hier nog kökkenpapier en een schone luier of iets wat t'r op liekt?". "Neet
da'k wette". "Dan zeg mien maor waor'k een theedoek en sluutspelden kan vin-
den". Hent gaf de neudige anwiezigen en dei 'n kleinen vaste de smerige luier
af. Toon had 't grei gauw evonnen en too kon Hent 'n kleinen wat schoons um-
me doen.

Dat had e nog wondervlot veur mekare. Maor 't kind schreeuwen wel de kop af
en bleef rearn tot moeder en dochter een halfuurken later in huus kwammen.
Die toovren too gauw een pamper veur 'n dag en kregen in de gaten dat Hent 'n
theedoek goed vaste had emaakt. De sluutspeld had e deur 't vel estokn, vanda-
or 't gerear. Too de vrouwluu zaogen dat t'r ok nog wat kladderije op de banke
zat was de boot helemaols an. En 't geitenhok?. Dat gebeurt een andere keer
want 't bleef maor reagenen, vegange zaoterdag biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leesünan

Clubshow PKVVorden
De Pluimvee en Konijnenvereniging Vor-
den houdt van 18 tot en met 20 decem-
ber haar jaarlijkse clubshow in zaal "De
Herberg" te Vorden. Bijna 400 dieren zijn
ingeschreven voor dit jaarlijkse hoogte-
punt van de vereniging. Er is weer van al-
les te bezichtigen tijdens de clubshow zo-
als: dwerghoenders, grote hoenders, wa-
tervogels, sierduiven, cavia's, kalkoenen
en konijnen. De grote verscheidenheid in
grootte en kleur is voor elke bezoeker
zeer boeiend om te zien. De show in de
Herberg is gratis toegankelijk voor het
publiek.
Op vrijdag 18 december zullen zeven
keurmeesters de dieren kritisch beoorde
len op type, bouw, kleur en conditie en
dan van een predikaat voorzien. Daarna

' zal er in elke diergroep een kampioen
worden aangewezen. Enkele van de inge-
zonden dieren hebben de afgelopen

maanden op diverse regionale tentoon-
stellingen reeds ereprijzen gewonnen,
maar ook zij worden opnieuw gekeurd.
Om de jeugd bij de s portfokkerij te be-
trekken, wordt er even als voorgaande ja-
ren een wedstrijd gehouden voor kinde-
ren en hun lievelingsdier. Deze jongelui
tussen de vijf en veertien jaar komen za-
terdagmorgen 19 december met hun
dier naar De Herberg voor een tweede be-
oordeling. Een paar weken geleden zijn
de deelnemers al aan huis bezocht door
een deskundige jury. De jury let bij de
wedstrijd "Kind en Dier" met name op de
omgang van het kind met het dier en de
verzorging. Tijdens het bezoek aan huis
heeft de jury met name gelet op de huis-
vesting van het dier.
Zondag 20 december is de laatste kans
om de dieren te bewonderen. De leden
van de P.K.V. Vorden zullen vanaf dan
weer alles in het werk stellen om in 1999
een even zo groot aantal dieren in te
kunnen zenden.

Klinkende
Kerstslokjes!

Het wordt steeds feestelijker bij ons in de winkel! Deze maand hebben wij
de lekkerste dranken in de leukste, apartste, gekste of kleurrijkste flessen en

verpakkingen voor u klaarstaan. Om het voor u nog leuker te maken geven wij ook
nog eens forse kortingen op uw favoriete dranken weg! Wij wensen u fijne en voor-
al gezellige dagen toe!
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BOURGOGNE KWV CHAMPAGNE CHAMPAGNE
Tastevinage VONKELWIJN JEANMAIRE CHARLES

Brut/Demi Sec HEIDSIECK

Gorter Oud Hollandsche Dubbel Gebeide
Jonge Genever i L
Lustau Almacenistas Diverse typen 0,75 L.29,95

Dry Lujtau Sherry 0,75 L 8,95

| dés des Ducs Armagnac 0,7 L 32,95

Delaforce Tawny Port 0,751 14,95

Warninks Scharrelaartje 0,7 L 995

\ Bailey'sIrishCream0,7L 23"
l Hooghoudt Dubbele Graanjenever u.
l Bokma Jonge Graanjenever i L^^ 22,95

l (ourvoisier VS Cognac 0,7 L ^B 39,95

jStroh38%o,7L 23,95

l Sonnema Berenburg IL
\ Ballantine's Scotch Whisky 0,71.
\ (ointreau 0,7 L
\ Chivas Regal 0,71
Tia Maria 0,7 L .....

20,95

27,95

29,95

49,95

27,95

Deze aanbieding ii geldig t/m 24 december 1998. Prijzen rijn afhaafprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91. fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl
Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend •
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend Xu meer dan so jaar
• Comfortabel A een begrip m 9^

BOUWMATERIALEN



Huldiging

Tijdens de ledenvergadering van de
Achterhookse Folkloredansers in no-
vember jongstleden, werden twee le-
den gehuldigd, omdat zij vijfentwin-
tig jaar lid waren van de dansgroep.
De twee Ruurlose boerendansers wa-
ren Gerry en Hans Lusink.

Het echtpaar is in 1973 lid geworden van
de boerendansers. In de periode erna
hebben zij zich ontplooid tot zeer actieve
leden. Sinds 1992 is Hans voorzitter van

de vereniging, terwijl Gerry de PR voor
haar rekening heeft genomen. Gerry
zorgt voor de verslagen in de krant en
voor het schrijfwerk dat nodig is om de
bekende Ruurlose Braderie goed op rails
te zetten. Het echtpaar Lusink werd lo-
vend toegesproken. Leden van de boeren-
dansers spraken hun dank uit voor al het
werk dat door Hans en Gerry werd en
wordt verzorgd. Ze kregen de zilveren
klompjes opgespeld en werden in de
bloemetjes gezet.

Een gelukkige hand van kopen bij bouwCenter HCI-UBI:

Familie Looymans wint
aanschafprijs van
Atag-apparatuur terug

Uitbanden van Frank Niesink van BouwCenter HCI-UBI BV krijgen de winnaars sym-
bolisch hun 'geld terug'.

Onder het motto "Wie jarig is trac-
teerf maakte Atag dit jaar 50 kopers
gelukkig. Om te vieren dat het bedrijf
uit Ulft een halve eeuw bestaat, werd
landelijk een even spraakmakende
als lucratieve actie gevoerd. Iedereen
die in 1998 apparatuur van Atag
kocht, maakte namelijk kans om het
aanschafbedrag terug te verdienen.

Eén van de uitverkorenen is de familie
Looymans. Vader, moeder en hun twee
kinderen uit Lettele - een buurtschap bij
Deventer - zijn nog beduusd van het ge
luk dat hun onlangs ten deel viel. "We
hadden", aldus een glunderende me-
vrouw Looymans, "voor een nieuwe keu-
ken al stad en land afgelopen toen we
uiteindelijk terecht kwamen bij
BouwCenter HCI-UBI BV in Hengelo. Wat
een keus en ze nemen de tijd om je van
advies te dienen".

De aanschaf bij BouwCenter HCI-UBI BV
was in dubbel opzicht 'geslaagd' te noe-
men. "Laten we daar nou precies de in-
bouwapparatuur vinden die we voor o-
gen hadden", zo staat de heer Looymans
nog na te genieten. "En dan blijkt ook
nog eens onze slagzin bij Atag in de prij-
zen te vallen. Dan moet het lot ons toch
wel érg goed gezind zijn geweest!"

GENIETEN
Hoe fortuinlijk ze werkelijk zijn, dringt
pas tot de familie door als de heer
Niesink van BouwCenter HCI-UBI BV hun
cheque met het terugverdiende bedrag
overhandigt. Of ze bij BouwCenter HCI-
UBI BV verder nog mooie dingen hebben
gezien? "Genoeg inspiratie opgedaan
voor een compleet nieuw huis", is de en-
thousiaste reactie. "Maar eerst gaan we
lekker genieten van onze gloednieuwe
keuken".

Geslaagd open huis 'n Ibink:

Het mes in een kaas van 70 kilo

Het was gezellig druk bij Boter- en
Kaasboerderij "'n Ibink" aan de Arf-
manssteeg in Ruurlo, waar afgelopen
zondag open huis werd gehouden in
combinatie met een kerstshow.

Zowel de winkel als de kaasmakerij wa-
ren feestelijk in kerstsfeer ingepakt. In de
kaasmakerij konden de bezoekers niet al-
leen kijken naar de vele producten, die
er smaakvol waren gepresenteerd, er la-
gen ook talloze relatie en kerstgeschen-
ken in verschillende prijsklassen
Producten als kaas, nootjes, wijn, ho-
ning, mosterd, kruidenkaas enzovoort,
waren feestelijk verpakt in leuke mand-
jes. Voor iedere bezoeker was er een kop-
je koffie waarvan men rustig kon genie

ten. Want in de kaasmakerij stonden
hiervoor tafels en stoelen, die goed wa-
ren bezet. Er werden ook videofilms ver-
toond van het bedrijf. Door de films
kreeg men ook een goede indruk van het
op ambachtelijke wijze bereiden van
kaas. De Barchemse boerendansgroep
"Wi'j schotst vedan", die een dansgroep
uit Hindelopen op bezoek had, kwam
met haar gasten naar "'n Ibink" om de fa-
milie Zoeteman luidkeels toe te zingen.

Het werd spannend toen Jan Zoeteman
junior het mes pakte en een twee jaar
oude kaas van zeventig kilo aansneed.
De bezoekers werd van deze kaas een
blokje aangeboden om te proeven en
de kaas smaakte heerlijk!

S C H I L D E D R l J

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

de Aette
fataliteit

de

10%extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel. (0575) 55 67 67

(0575)5511 53
Fax (0575) 55 69 09

(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24



Gery Groot Zwaaftink na jaar ziekte weer op de planken:

Troubadour Groot Zwaaftink
vertelt kerstverhaal 'Scrooge'

Hoofdprijs VOV voor Te Velthuis

De Vordense troubadour en verhalen-
verteller Gery Groot Zwaaftink ver-
telt op zondagmiddag 20 december
het kerstverhaal 'Scrooge & Marley* in
theater Onder de Molen in Linde.

Het verhaal gaat over scrooge, een gie
rige vrek, die een bezoekje krijgt van zijn
overleden ex-partner in zaken de heer
Marley. Deze waarschuwt Scrooge om zo
niet door te gaan maar een beetje men-
selijker te worden. Anders zou het hem
net zo vergaan als Marley zelf. Dat dit
niet leuk is, krijgt Scrooge te zien. Hij
krijgt, om hem nog meer te overtuigen,
bezoek van drie geesten. Dit zijn de gees-
ten van het kerstfeest van het Verleden,
Heden en de Toekomst. Dit maakt een
behoorlijke indruk op Scrooge. Voor de
afloop en verdere details bent u van har-
te uitgenodigd om deze voorstelling te
komen zien en beluisteren. De middag

zal muzikaal omlijst worden zodat u ook
de perfecte ako^iek van de molen kunt
bewonderen. ^P
Het verhaal is trouwens niet door Gery
Groot Zwaaftink zelf geschreven, maar
door Charles Dickens die hiermee de
wantoestanden in Engeland rond 1820
aan de kaak wi^ktellen en het schreeu-
wende verschil WKsen arm en rijk inder-
tijd. Dit bekende verhaal is al op enorm
veel manieren aan publiek verteld, ver-
tolkt of vertoont en nu dus ook door
Gery Groot Zwaaftink
Deze voorstelling is trouwens de eerste
die Gery Groot Zwaaftink weer speelt in
de Lindesche molen na een jaar van af-
wezigheid wegens ziekte. Hij vindt het -
zo zegt hij zelf- geweldig om weer op de
planken te staan na zo'n lange tijd. De
voorstelling is geschikt voor iedereen bo-
ven de 10 jaar. Het is wel verstandig om
van tevoren te reserveren via 55 69 87.

Schrijfmarathon van Amnesty
International op Kerstmarkt
Tijdens de Kerstmarkt van zaterdag
19 december houdt de Werkgroep
Vorden van Amnesty International
een schrijfmarathon. De actie richt
zich op ongeveer 1600 'verdwenen'
mensen op de Flippijnen waarvan
het lot nog onbekend is.

Velen van hen zijn van de straat geplukt
door veiligheidstroepen nadat ze zich
kritisch hadden uitgelaten over het rege-
ringsbeleid. Echter niemand schijnt tot
op heden te zijn veroordeeld voor het la-
ten Verdwijnen" van mensen. Na de val
van ex-president Marcos in 1986 creëerde
de nieuwe regering een uitgebreid vang-
net om de mensenrechten te bescher-
men. Dit is echter absoluut niet toerei-
kend gebleken om de zogenaamde "anti-
oproercampagnes" tegen te gaan.
Janice Velasco uit de Filipijnen is vijftien
jaar. Haar vader is al drie keer 'Verdwe-
nen". De laatste keer toen ze drie jaar
oud was. Sindsdien zoekt ze samen met
haar moeder naar haar vader. 'We zijn
bij politiebureaus geweest en hebben of-
ficieele verzoekschriften ingediend.
Maar alles was tevergeefs", zo sprak
Janice toen ze in oktober te gast was bij

Amnesty Nederland. Zij was daar samen
met Milleth Soriano. Janice en Milleth
zijn aangesloten bij FIND een Filippijnse
mensenrechtenorganisatie die zich inzet
voor de opsporing van "verdwenen" men-
sen. Op 26 augustus werd de man van
Milleth, terwijl hij samen met een colle-
ga onderweg was naar een vakbondsver-
gadering, door vier gewapende mannen
in een jeep geduwd en ontvoerd.
Sindsdien is niets meer van hem verno-
men.

In de zoektocht naar hun verdwenen fa-
milieleden ondervinden de achterblij-
vers vaak hinder van de autoriteiten. Ze
worden lastig gevallen en onder bedrei-
ging gemaand hun zoektocht op te ge
ven. Tijdens de schrijfmarathon ligt er
een voorbeeldbrief gereed aan de rege-
ring van de Filippijnen. In de brief vraagt
U om opheldering van alle gevallen van
politieke moord en "verdwining" en ver-
zoekt U om het uitkeren van schadeloos-
stelling aan nabestaanden, zoals die
door de rechtbanken is vastgesteld. De
marathon wordt gehouden in het
Stampertje, nabij het Dorpscentrum,
dertig meter vanaf de Kerstmarkt.

De heer en mevrouw Te Velthuis van de Stationsweg hebben de superhoofdprijs ge-
wonnen van de Sint Nicolaasaktie van de Vordense Ondernemers Vereniging. Vorige
week ontving het dolgelukkige echtpaar voor 500 gulden aan waardebonnen uit han-
den van voorzitter mevrouw H. Sueters van de VOV.

Er bereiken ons nog W'eleims vragen wie Contact bezorgt.
jHieronder drukken wij de lijst af; Mocht men klachten
hebben, dan kan men niet hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten; tel (0575) 551010,

De redactie
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kantoren zijn op beide Kerstdagen
gesloten.

24 december . ' i
ot 16.00 uur geopend.

De gezamenlijke banken
wensen u fijne feestdagen

ABN AMRO l

BEHANGSTOMER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Kerst op z'n best
met prachtige kerstboeketten

kerststukken
bloeiende planten

kaarsen
en overige sfeermakers

\

BLOÊMcN- PLANTEN
WOONACCESSOIRES

v/h Dijkerman • Zutphenseweg 5 • Vorden
Telefoon (0575) 55 13 34

Wij staan niet op de kerstmarkt

Kapper-Lemmers AC f
aardappelst groente, f ruif - boer tier i j-ijs

Wij verzorgen ook uw salades voor
de feestdagen.

>
Royaal opgemaakte

VLEESSALADE
f 5?5

P.P.
BOERDERIJ-IJS GRATIS

Bestel voor de kerst voor 21 december
voor oud en nieuw voor 28 december

Openingstijden winkel di. t/m vr.
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot
17 uur. Zaterdag van 9 tot 14 uur.

Dennendijk 2a
Leesten-Zutphen
Tel./Fax (0575) 52 11 41

JIM HEERSINK haarmode adviseert

Vorden. "Niet elke keer
hetzelfde." Weer een meta-
morfose, nu voor een klant
die van variatie houdt.

Mevr. Wagenvoort:
"Korter, makkelijk, graag
meerdere mogelijkheden en
glans op het haar. Kan
dat?"

Foh) 's: Jim Heersink haarmode
Haarstyltste: Karin ttbrink
Visagie: Karin nbrink

'Altijd in voor verandering!'

Het advies van Karin.
"Ja, dat kan, de nieuwe Haar-
modelijn Winter '99 is perfect hier-
voor!" Er wordt een variatie op de
Boblijn gesneden dat automatisch
voor meer volume zorgt. Overdag
lekker makkelijk achter de oren
gekamt en voor bijzondere gelegen-
heden naar voren stylen.

Kleur
Middenblond en Kastanje worden
gemengd om een natuurlijke warme

Maar óók .J|

tint te creëren. Voorin de lok een
aantal High-Lights (lichter gekleurde
plukken) waardoor het geheel niet
te massief wordt.

Thuis
Een in haar nopjes verkerende mevr.
Wagenvoort kreeg thuis erg leuke
reacties op haar nieuwe look.

JIM HEERSINK haarmode
Zutphenseweg 21 vorden

•EP (0575) 55 12 15

DE
ECHTE

KERMISOLIEBOLLEN
NU IN VORDEN

Vanaf nu tot en met Oudjaarsdag staan wij met onze
olieboltenkraam op de markt In Vorden.

Wij verkopen dagelijks verse oliebollen, krentebollen,
appelftappen, rumbollen, enz. enz.

LET OP!
WIJ HEBBEN WEKELIJKS EEN AANBIEDING

23 en 24 DECEMBER

5010 OLIEBOLLEN
met krenten en rozijnen voor

29 T/M 31 DECEMBER OU DE JAARSPAKKET

7,
10 KRENTENBOLLEN
10 OLIEBOLLEN .-,
5 APPELFLAPPEN l /,

Kan ook op bestelling. Afhalen op Oudejaarsdag

50

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Te koop verschillende soorten

KERSTBOMEN
in alle maten
met of zonder kluit.

GRAFTAKKEN
vanaf f 15,-

BOOMKWI-lKliRIJHN

M.G.SPIEGELENBERGB.V.
Oude Zutphenseweg Sa, Vorden
Tel. (0575) 55 14 64/Autotel. 06-
54323046 - Fax (0575) 55 11 05

Bij inlevering
• van deze bon

deze week f 2,50 korting
op een vlaai naar keuze

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

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

Wij zoeken voor de
afdelingen vers een:

verkoper
m/v

Voor een jonge en
gemoedelijke kandidaat
die in een straal van
plm. 10 km in de omge-
ving woont, is er een
32-urige werkweek.

POSTBUS 51
7220 AB STEÊNDEREN

Bij voorkeur schriftelijke
sollicitatie

Nu bij

Dobey Kluvers
Vorden

Ter introductie 3 kg
slechts ƒ3,-



Extra voorstelling op vrijdagavond 18 december:

Prachtige vertolking TAO'
in blijspel De Ringmeester

Verenigingsleven herleeft hij
café-restaurant 'De Herberg*

De toneelvereniging TAO uit de
Wildenborch, het afgelopen jaar
druk in de weer met het vijftig jarig
jubileum dat in september met een
'olderwetse boerenbrulfte' werd ge-
vierd, is inmiddels weer overgegaan
tot de orde van de dag. Dat wil zeggen
twee keer per jaar een uitvoering: in
de zomer tijdens de Oranjefeesten en
in het najaar. Dus trokken de
Wildenborchers het afgelopen vrij-
dag- en zaterdagavond naar de Kapel
om daar in een bomvolle zaal te ge-
nieten van een door Henk Karstens
uit het Duits vertaalde blijspel 'De
Ringmeester*.

Gezien de toenemende belangstelling en
de beperkte ruimte in de Kapel wordt er
nog een derde avond aan 'vastgeplakt' en
kunnen belangstellenden ook vrijdag-
avond 18 december genieten. Inderdaad
genieten, want de bezoekers hebben dit
weekend heel wat lachsalvo's afgevuurd.
Dat is TAO eigen, men slaagt er telkens
weer in om amusante blijspelen op te
voeren.
'De Ringmeester' door TAO op haar beurt
omgezet in het onvervalste Achterhoek-
se dialect speelde zich af rondom het
boerencafe van Bertus Lubbers (gespeeld
door Appie Klein Brinke. Vanwege ge
zondheidsproblemen werd Bertus gead-

viseerd gezonder te gaan eten. U kent dat
wel veel rauwkost en vooral geen vet. Om
zijn voornemens nog geloofwaardiger te
maken besloot Bertus te gaan boksen.
Een dolenthousiaste echtgenote Sien
(Dini Schooien) kocht hem voor zijn ver-
jaardag zelfs nog een paar bokshand-
schoenen. Bertus liet niets aan het toeval
over. Hulp Job Boes (Reinier Klein Brinke)
hielp zijn baas door als een soort boks-
promotor op te treden. Hij maakte oor-
kondes, regelde wedstrijden. Kortom on-
ze bokser Bertus bouwde een prachtige
staat van dienst op.
In werkelijkheid dus niet. Beide 'maatjes'
gingen wel overal naar toe. Echter niks
geen bokswedstrijden maar lekker eten.
En absoluut geen rauwkost maar heerlij-
ke 'vette' carbonades. Echter op gegeven
moment kwam dochter Ginie (Erica
Kornegoor) thuis met de mededeling dat
zij heftig verliefd was geworden. En wat
bleek achteraf op Bart Lubbers (Harry
Dinkelman) in werkelijkheid de echte
bokser Lubbers.
En dat gaf natuurlijk een reuze heibel in
de tent. Sien wilde zelfs scheiden. Maar
een blijspel blijft een blijspel. Geen schei-
ding maar wel een 'verbintenis' tussen
dochter Ginie en de echte bokser Bart
Lubbers. 'De Ringmeester'.onder regie
van Fryda te Lindert prachtig door TAO
opgevoerd.

Boeren in regio op zoek naar alternatieven:

Bijeenkomst over biologische
landbouw zeer goed t£zocht
Is biologische landbouw een perspec-
tief voor bedrijven in onze streek?
Deze vraag stond centraal tijdens een
informatie-avond welke afgelopen
donderdag werd gehouden op initia-
tiefvan GLTO, GAJK en de Geldersche
Milieufederatie. Dat vele boeren op
zoek zijn naar alternatieven voor hun
bedrijfsvoering bleek wel uit het feit
dat ca. honderd mensen deze avond
bezochten.

De bijeenkomst werd geopend door wet-
houder Mulderije van de gemeente
Vorden. Zij gaf aan dat de gemeente ini-
tiatieven ondersteunt die boeren kan
helpen aan een gezond perspectief. Zij
benadrukte dat de consument dan wel
gestimuleerd moet worden om de (duur-
dere) producten te kopen.
Wat is biologische landbouw nou pre-
cies? De doelstelling is hoogwaardige
producten af te leveren met behoud van
bodemvruchtbaarheid, natuur en land-
schap met een beperkt gebruik van ener-
gie en grondstoffen en op deze wijze een
gezond inkomen te behalen. Chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn
niet toegestaan, medicijnen mogen niet
preventief worden ingezet marr worden
curatief wel gebruikt.

EKO EN DEMETER
De gecontroleerde biologische produc-
ten zijn te herkennen aan het Eko-keur-
merk. Biologisch-dynamische produk-
ten, waarbij onder meer gewerkt wordt
met homeopatische kenmerken, worden
herkend aan het Demeter-keurmerk. De
controle is in handen van de Stichting
Kontrole Alternatieve Landbouw (SKAL).
Het aantal biologische bedrijven is de
laatste drie jaar landelijk gestegen van
521 naar 962. Het aantal supermarkten
waarin biologische producten worden
verkocht is in dezelfde periode gestegen
van 70 naar 1200. Dat biedt enerzijds mo-
gelijkheden om omzetstijging te realise-
ren, anderzijds is het een bedreiging om
de noodzakelijke meeropbrengst te blij-

ven genereren. Zo vertelde biologisch
melkveehoud^: Erik Ormel uit de
'Heurne dat c^heeropbrengst ten opzi-
che van de gewone melkprijs in enkele
jaren is gedaald van 17 cent naar 13 cent
per kilo melk. Deze 13 cent meerprijs is
een absolute noodzaak teneinde de ho-
gere productiekosten te kunnen opvan-
gen.

VARKENSHOUDERIJ
In de varkenshouderij wordt op dit mo-
ment l promille van alle varkensvlees
biologisch geproduceerd. In een conve-
nant met de overheid is het streven vast-
gelegd de productie te verdertigvoudi-
gen. Voor deze productievorm is grond-
gebondenheid een voorwaarde, zodat
een bedrijf met 150 fokzeugen met bijbe-
horende vleesvarkens ca. 165 hectare
grond nodig heeft om voldoende biolo-
gisch voer te kunnen winnen. De vraag
kwam dan ook naar voren voor hoeveel
bedrijven in Vorden, Warnsveld en om-
geving dit alternatiefis weggelegd. Ten
aanzien van de weizij nseisen komt de
Europese Unie begin 1999 met uniforme
regels.

KANSEN
Essentieel voor de biologische landbouw
is dat de producent voldoende meerop-
brengst kan realiseren, aangezien deze
vorm van ondernemen gemiddeld een
lagere productie per dier of per hectare
realiseert, en meer arbeid vergt. Dat is
ook de reden dat het Platvorm Biologica
en de Biologische Producenten Vereni-
ging Achterhoek zich met name richten
op consumentenvoorlichting en afzetbe-
vordering. Uiteindelijk zal de consument
bereid moeten zijn meer geld neer te tel-
len voor zijn eerste levensbehoefte.

Jan Borgman, voorzitter van GLTO
Vorden-Warnsveld-Zutphen sprak in zijn
slotwoord de wens uit dat de aanwezigen
na deze avond de vraag kunnen beant-
woorden of biologische landbouw een al-
ternatiefis voor hun bedrijf.

Sinds 1992 heeft het Flying Darts
Team Vorden een nieuw thuishoiik:
café-restaurant De Herberg. Het in
1989 opgerichte dartteam speelde de
eerste drie jaar bij café Uenk. Nu an-
no 1998 heeft het Flying Darts Team
Vorden met twaalf leden in totaal
twee dartteams.

De sponsors Fashion Corner en café-res-
taurant De Herberg hebben vorig jaar
het eerste van het Flying Darts Team
Vorden reeds van nieuwe shirts voorzien.
Afgelopen herfst is ook het tweede team
in het nieuw gestoken.
Het FLying Darts Team^fcsinds 1992 ook

verantwoordelijk voor de organisatie van
de verwerping op oudejaarsdag bij De
Herberg. Deze middag is voor veel
Vordenaren een goede reden om het ou-
dejaar gezellig met elkaar af te sluiten.
En wat is er dan leuker om tegenover el-
kaar te bewijzen wie het beste kan pot-
büjarten of darten.
Dit jaar wordt het Flying Darts Team bij-
gestaan door de in 1995 opgerichte bil-
artvereniging De Herberg. De biljartver-
eniging neemt het potbiljarten en de ver-
loting voor haar rekening. Het potbiljar-
ten wordt dit jaar in zogenoemde spon-
sorrondes gespeeld met als afsluiting de
superronde.

DECEMBER

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

16 De Wehme: Welfare kerkcontactmid-
dag

16 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
16 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
16 NBvP: Kerstviering
16 HVG Wichmond: Kerstviering met

ouderen
17 HVG Wildenborch: Kerstfeest
17 PCOB: Kerstliturgie
17 Dorpscentrum: Bejaardenkring, kerst
18 t/m 20 Expositie PKV in de Herberg
19 Kerstmarkt in het centrum van Vorden
21 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp: viering Kerstfeest
21 Damesclub Medler: Kerstviering
22 NCVB Vorden: Kerstviering
22 HVG Linde: Kerstviering
22 Bejaardensoos Kranenburg:

Kerstmiddag
23 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
23 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
28 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
30 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
31 Excursie oudejaarswandeling bij kas-

teel Hackfort

700 deelnemers aan
Veldtoertocht
Achtkastelenrijders
Van heinde en ver kwamen zondag-
morgen de liefhebbers van een veld-
toertocht naar Vorden. In totaal 700.
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' had
in de omgeving van Mossel, Wilden-
borch en het Militaire oefenterrein een
parcours uitgezet van 45 kilometer.
De rijders konden hun hart ophalen
want door de regenval van de afgelopen

dagen was het parcours 'pittig' te noe-
men waardoor het in ieder geval aan dat
een doel beantwoordde; namelijk de con-
ditie op peil houden. Deze veldtoertocht
betekende wat betreft het wielrengebeu-
ren tevens het laatste evenement op de
fiets. Zondag 7 februari 1999 staat de
eerstvolgende tocht op het programma.
Tussen de bedrijven door houden De
Achtkastelenrijders op zondag 27 decem-
ber een Oudejaarscrossloop.
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329



Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

G E BOORT

VERLOVING

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Wijziging kleinverbruikerstarief
per i januari 1999.

Per i januari 1999 ondervindt de gasprijs voor het kleinverbruik enkele
wijzigingen. Een daling als gevolg van een daling van de inkoopprijs van "gamog
met 3,525 cent (incl, BTW) per m3, die wordt veroorzaakt door een lagere
dollarkoers en olieprijs, en een extra verlaging van 1,175 cent (incl. BTW) per m3 in
verband met de aanpassing van het vastrecht.

In verband met de geleidelijke liberalisering van de gasmarkt, waardoor andere
leveranciers ook van het "gamog gasnetwerk gebruik kunnen maken, worden netwerk-
en leveringsfuncties meer en meer van elkaar gescheiden. Het vastrecht wordt hierom
aangepast. Het vastrecht, dat slechts een gedeelte van de vaste kosten dekt, is tevens
aangepast voor de inflatie. Voor aansluitingen met een gasmeter type G2 tot €65
geldt met ingang van i januari 1999 een ander vastrecht dan voor gasaansluitingen
met een gasmeter type 065 of groter. In woningen staat in de meeste gevallen een
gasmeter type 04 of G6.

De milieutoeslag blijft gehandhaafd op 0,470 cent (incl. BTW) per m3. De vorig jaar in
mindering gebrachte bijdrage van "gamog op de basisprijs blijft van kracht. Met de
milieutoeslag subsidieert ~gamog energiebesparende maatregelen.

Met ingang van i januari 1999 voert de Rijksoverheid nieuwe tarieven in voor de
Regulerende Energie Belasting (REB). De eerste 800 m3 per jaar blijven vrijgesteld van de
REB. Voor het gasverbruik tussen 800 en 5.000 m3 per jaar wordt de REB verhoogd met
7,578 cent (incl. BTW) per m3. De REB voor het gasverbruik tussen 5.000 en 170.000 m3

per jaar wordt verhoogd met 1,069 cent (incl. BTW) per m3.

De nieuwe tarieven voor verbruik tot 170.000 m3 per jaar luiden als volgt:

^amog is het energiebedrijf voor

44 gemeenten in Gelder land en Flevoland.

Met 325.000 k l a n t e n en een aardgasafzet

van meer dan 1,3 mi l j a rd kubieke meter

is gamog het grootste zelfstandige

gasbedr i j f van Neder land.

-
Basisprijs
Milieutoeslag
Brandstoffenbelasting

Tarief per m' voor verbruik eerste
800 m3 per jaarO

Tarief per m'^ror verbruik tussen
800 en 5.000 m3 per jaar !'

Tarief per m3 voor verbruik tussen
5.000 en 170.000 m3 per jaar 0

Vastrecht gasmeter type G2 tot 065
per jaar 2)

Vastrecht gasmeter type 665 of groter
per jaar 2)

Tarief per i januari 1999

Exclusief BTW

37,081 et
0,400 et

2, 155 Ct

39,636 ct

55,616 ct

50,076 ct

7 140,00

7358,00

Inclusief BTW

A

43-57° ct

0,470 ct
2,532 ct

46,5^1
: i ' ; ^P

65,349 ct

58,839 ct

7164,50

7420,65

Huidige tarief

Exclusief BTW

41,081 ct
0,400 ct

2,155 ct

43,636 ct

53,166 ct

53,166 ct

7108,00

7 108,00

Inclusief BTW

(17-5%)

48,270 ct
0,470 ct
2,532 ct

51,272 ct

62,470 ct

62,470 ct

7 126,90

7126,90

r) De prijs per m3 is exclusief de toeslag voor hoogcalorisch gas. Voor de regulerende energiebelasting
geldt dat een verbruik van 800 m3 per jaar van deze belasting is vrijgesteld. De regulerende energie-
belasting voor gasverbruik tussen 800 en 5.000 m3 per jaar is 18,777 cent (incl. BTW) per m3.
Het verbruik tussen 5.000 en 170.000 m3 per jaar is belast met 12,267 cent (incl. BTW) per m3.

2) Exclusief korting van ƒ 14,10 (incl. BTW) per jaar bij automatische betaling.

Maandbedrag
Indien als gevolg van het bovenstaande uw maandbedrag wordt aangepast, dan zullen wij dit zo snel
mogelijk aan u melden en laten ingaan.

Tarieven huurtoestellen per i januari 1999

Conform artikel u, lid 2 van de algemene voorwaarden worden de huurtarieven voor warmwatertoestellen
per i januari 1999 als volgt vastgesteld.

Tarieven huurtoestellen per jaar O

Keukengeisers

Douchegeisers

7"i.67

7 222,64

i) Vrij van BTW.

De algemene voorwaarden voor de verhuur van warmwatertoestellen worden met ingang van i februari 1999
gewijzigd. Deze worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen en liggen ter inzage bij 'gamog.

Eén en al energie.
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Mjuntc
coltruien
nu van
49,95 voor;

herenbroek
katoen

van 79,95
nu voor:

advertentie geldig van
1.6 december

t/m 24 december

kindershirt
lange mouw
van15,00
voor: geven

nu een
KERST
KORTING
van

diverse
kinder-
broeken

dimse
damesshirts
lange mouw voor:

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

Actie
'zuinig
stoken

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 30 november t/m
zondag 06 december 1998.

Bij een
jaarver boiik
van:

800 m'
1000 m3

1200 m3

1400 m'
1600 m'
1800 m'
2000 m5

2200 m3

2400 m'
2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

34 m3

43 m'
52 m3

60 m3

69 m3

77 m3

86 m3

95 m3

03 m3

12 m3

20 m3

29 m3

42 m3

55 m3

68 m3

8) m3

194 m3

215 m3

237 m3

258 m3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
i november
'98 van:

144 m3

181 m3

218 m3

253 m3

289 m3

324 m3

360 m3

398 m3

433 m3

470 m3

506 m3

54' m3

596 m3

651 m3

705 m3

758 m3

813 m3

904 m3

994 m3

1083 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gdinog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

O8OO - 1548

Helmink
Meubelen

Vorden
Zaterdag

2e kerstdag
gesloten

Zondag
27 december

geopend!
Anders als in

Kerstkrant

vermeld staat!

Mevo b.v., Nijvemeidsweg 3, 7251 JV Vorden,
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 17 / Fax (0575) 55 11 91

Mevo Precision Technology is een mefaa/bewerfa'ngs-
bedri/f met hoogwaardige CNC-macfi/nes gespeciali-
seerd in de productie van fi/nmechan/sche onderdelen.
Het bedrijf, met circa 40 medewerkers, is gevestigd te
Vorden op het industrieterrein "Werkveld'.

Ter versterking van de afdeling Nabewerking zoerken
wij op korte termijn een

produktie-
medewerker m/v
Op de afdeling Nabewerking worden verschillende bewer-
kingen uitgevoerd zoals elektrochemisch polijsten, ontbra-
men, honen, leppen en spedale schoonmaakprocedures.

Voorts zoeken wij in verband met onze toenemende be-
drijfsactiviteiten voor het verrichten van werkzaamheden op
de zaterdagen en gedurende de vakantieperiodes

leerlingen LTS/MTSm/v

Wij willen jongeren op deze manier graag de kans geven in
ons bedrijf praktische ervaring op te doen en een centje bij
te verdienen.

Ben jij ge/hreresseerd en gemotiveerd?
Neem dan telefonisch contact op met Paul Huyskes onze pro-
ductieleider, telefoon (0575) 552617

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 ?8 (industrieterrein)

Pannekoekboerderij

'de Heikamp'

2e en 3e Kerstdag oer-Hollands
4-gangen Kerstmenu ƒ 32,50

Wildbouillon
Pannenkoek met Hazenpeper

of me t Warme kersen en Grand Marnier
Grand dessert

Koffie met bonbon

Tevens Kinderkerstboompannenkoek

Gaarne reserveren!

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

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00-20.00 uur
zaterdag
08.00-17.00 uur

Onze prijzen zijn inclu-
sief BTW,
montage, ventiel,
verwijderingsbijdrage,
balanceren en
een kop koffie!

DECEMBERMAAND:
Bij aanschaf complete set

sportvelgen
(velgen + banden)

10% korting
op alle sportvelgen
uitgezonderd aanbiedingen.

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een voorspoedig 1999

Het adres voor
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten,
trekhaken en
verlagingssets
voor uw auto

Burg. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax (0575) 55 26 82

lTHEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



Zondag 20 december

Kerstconcert Gebroeders
Eijkelkamp
In verband met de beschikbare ruimte bij 't Wapen
van 't Medler -125 zitplaatsen - vinden er op zondag
20 december twee kerstconcerten plaats van de
Gebroeders Eijkelkamp.

Het eerste concert begint om 11.00 uur en het tweede
om 14.00 uur. Voor beide concerten is een toegangsbe-
wijs nodig dat gratis is af te halen bij 't Wapen van 't
Medler aan de Ruurloseweg 114 en bij de VW in
Vorden. Reservering van plaatsen is niet mogelijk.

Na afloop van beide concerten wordt een collecte ge-
houden. De baten zijn bestemd voor de gezamenlijke
kerken in Vorden.

Ellen en Robin Koster leggen eerste steen nieuwbouw:

Hoogste punt Mevo in Ruurlo

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN KOST MEER!

FEESTELIJKE KERSTAANBIEDINGEN 1998 VAN

'de Huikerf
'De Huikert' verkoopt uitsluitend producten welke (rechtstreeks)

afkomstig zijn van de boerderij en tot stand komen op een
geheel natuurlijke en ambachtelijke wijze.

Rundervteesartikelen:
T-bone steak
Bieflapjes
Rib-eye
Runderrollade

Varkensvleesartikelen:
Varkenshaas (lang)
Varkensrollade
Hamrollade
Filetrollade
Gegrilde filetrollade
Schnitzels (bovenbil)
Schnitzels (lende)
Schnitzels (plattebil)
Boomstammetjes

van f 26,95 / kg voor f 24.95 / kg
van f 17,50 / kg voor f 16,75 / kg
van f 19,95 / kg voor f 17,95 / kg

voor f 15,45 / kg

van f 2 3,45/kg
van f 12,00 / kg
van f 14,25/kg
van f 14,50 / kg
van f 16,45 / kg
van f 20,95 / kg
van f 16,15/kg
van f 13,95 / kg
van f 15,42/kg

voor f 20,95/kg
voor f 10,45 / kg
voor f 12,25 / kg
voor f 12,95 / kg
voor f 15,95 / kg
voor f 19,95 / kg
voor f 14,95 / kg
voor f 12,95 / kg
voor f 13,95 / kg

Kip- en kalkoenvlees:
KERST-KALKOEN (super malse kwaliteit voor f 12,38 / kg

Kipfilet
Kalkoenfilet
Kiprollade
Mini kiprollade
Kalkoenrollade
Drumsticks (gaar)

voor f 6.75/400 g
voor f 6,55/400 g
voor f 8.25/500 g

van f 1,99 /100 g voor f 1,89 /100 g
voor f 7.75/500 g

van f 2,85 / kg voor f 11,95 / kg

Groenteartikelen: (speciaal voor in uw kerstsoep)
Soepgroenten voor f 3,70 / 400 g
(prei, winterpeen, bloemkool, selderij)
Boerensoepgroenten) voor f 4,35 / 400 g
(prei, winterpeen, bloemkool, selderij, slabonen, peterselie, broccolli)

Noten (natuurproducten):
Licht gezouten pinda's (250 g) voor f 2,75 / st
Gepelde walnoten (175 g) voor f 3,53 / st
Cashew-noten ongezouten of gezouten (175 gram) voor f 3,75/st
Notenmelange (200 g) voor f 3,80/st
Truffels (150 g) voor f 2,95/st
Appeltjes (125 g) voor f 3,25/st

Boerenkaas. kwark en boter:
Komijnekaas (jong) van f 15,95 / kg voor f 15,45 / kg
Brandnetelkaas (jong) van f 16,15 / kg voor f 15,35 / kg
Tuinkruidenkaas (jong) van f 16,30 / kg voor f 15,75 / kg
Knoflookkaas (jong) van f 15,95 / kg voor f 15/15 / kg

*** Kerst-ibtaarten ***:
Kerstijstaart Vanille, voor f 11,25 / st
met chocoladesnippers en kerstversiering (1200 ml)
Kerstijstaart Amaretto, voor f 11,75 / st
met cakerand en kerstversiering (1200 ml)
Kerstijstaart Stracciatella deluxe, voor f 11,75 / st
met chocolade-kerstklokjes (1200 ml)
Kerstijstaart Siberiënne, voor f 15,95 / st
de ijstaart voor in de oven (1300 ml)

Contactpersonen:
Contactadres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:

Angela Taken en Angela Sasse
De Huikert 8, 7261 NX Ruurlo
0573 - 49 12 02
0573 - 49 13 36

Angela Taken en Angela Sasse wensen u een
gezond en succesvol 1999 toe.

Mevo Precision Technology uit
Vorden gaat medio 1999 naar Ruurlo
verhuizen. Aannemersbedrijf Drais-
ma uit Apeldoorn is een aantal maan-
den geleden met de bouw van het
nieuwe bedrijfspand gestart. Vrijdag
11 december was de bouw inmiddels
zover gevorderd dat het hoogste punt
werd bereikt en dat de eerste steen-
legging kon plaatsvinden. Deze han-
deling werd verricht door Ellen en
Robin Koster, de dochter en zoon van
direkteur A. Koster. De eerste steen-
legging werd bijgewoond door het
voltallige personeel van Mevo en ge-
nodigden. Na afloop van het officiële
gedeelte was er bij c^ f̂cestaurant De
Luifel een boerenkoorKiffet.

De reden dat Mevo volgend jaar van
Vorden naar Ruurlo zal verhuizen is dat
het huidige bedrijj^nd aan de
Nijverheidsweg te klUr is geworden.
Mevo Precision Technology is een toele
veringsbedrijf in de metaalbewerkings-
branche gespecialiseerd in de productie
van fïjnmechanische onderdelen. Het
machinepark bestaat uit zeer geavan-
ceerde CNC machines waarmee produc-
ten van hoogwaardige kwaliteit en preci-

sie worden vervaardigd. Sinds de oprich-
ting in 1977 is het bedrijf aanzienlijk in
omvang gegroeid. Bestond het perso-
neelsbestand aanvankelijk uit slechts
een paar personen; inmiddels is dit aan-
tal toegenomen tot maar liefst 35 vaste
en 5 flexibele medewerkers. Vanaf janu-
ari 1999 wil de bedrijfsleiding eveneens
vanwege de groeiende orderportefeuille
leerlingen van LTS en MTS in de gelegen-
heid stellen om op zaterdagen en gedu-
rende vacantieperiodes werkzaamheden
te verrichten. Op deze wijze kan men
dan alvast pratische ervaring in het be-
drijfsleven opdoen. LTS- en MTS-ers die
interesse hebben worden verzocht hier-
over met het bedrijf contact op te ne-
men.
De afgelopen jaren zijn de bedrijfsactivi-
teiten enorm toegenomen. Vanwege de-
ze toename en omdat het bedrijf lang-
zaam uit zijn jasje begon te groeien werd
het noodzakelijk dat werd uitgekeken
naar een geschikt perceel om een nieuw
bedrijfspand te kunnen vestigen. In eer-
ste instantie ging de voorkeur uit naar
een perceel op het nieuw te realiseren in-
dustrieterrein in Vorden, maar uiteinde-
lijk viel de keus op een perceel aan de
Spoorstraat te Ruurlo.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's tórijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

IHARMSEN
WlgCH|LDERS
Hengelo Gld, Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

RIETDEKKERSBEDRIJF

UI l EL
Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

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

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken



W GOEDE REDENEN OM VOOR UNICLIC" TE KIEZEN!
• geen lijm nodig • sneller en netter werken • startplaats zelf kiezen • richting van het
plaatsen zelf kiezen • geen ongewenste voegen meer • verhoogde vochtweerstand •
recycleerbaar • de pas gelegde vloer kan onmiddellijk betreden worden • hermonteer-
baar tot 3 maal toe • 10 jaar garantie

interieuradviseur

de woonwinkel van Warasveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

^e*
«U

won de

10% extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel. (0575) 55 67 67

(0575) 55 11 53
Fax (0575) 55 69 09

(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

met dé bands

Almost Sober
en

Framed
Aanvang: 00.30 uur.

Kaarten af 10,- zijn verkrijgbaar bij
't Pantoffeltje en De Herberg

bodega

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 0575-55 17 70

Betaling abonnementsgeld
Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 16 december 1998
tot8jannaril999

Bij Weevers kunt u alle kanten op
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de bah'e bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 1999

2. Betalen per bank of giro
vóór 8 januari 1999 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 8 januari, dan komen er in beide bovengenoemde
mogelijkheden f6,- administratie- en incassokosten bij.

f39-

f39-

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.

N.B. Degenen die ons hebben gemachtigd, hebben reeds
bericht ontvangen.

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

Het abonnementsgeld voor 1999 voor Contact editie Vorden bedraagt

f39,- inclusief 6% BTW
als u vóór 8 januari 1999 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 ziji\
van maandag t/m vrije
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur;
zaterdags gesloten

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevere.nl - ISDN 567370

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

Naam:

Adres:
Woonplaats:

Rekeningnummer:
Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari 1999 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.

*#!$&%$&3(****^^

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of t e s t amen ten - hei is
/ . invul er het n uligc v;m te welen. De ;iclviseur.s van AeeoN

Accountants \ A Iviseurs ver te l len u alles over hel ondcrncmcrs-
plan, gcaulomalis ei de bockhoudpakke t l cn en de fiseale aspeelen

van uw ondernen ing. Vervolgens k lopl u aan hij de specialisten
van de Uahohank vaar u terecht k u n t voor uw financieringen en

ver/.e keringen.

/.o heeft u de belangrijkste adviseurs op een r i j t j e . Gratis en voor
niets, op één adres. l:n ...... de koffie staat voor u klaar. Dus wil t u een

soepele s tar t van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor hel
eersle contac t : 3 (0575) 52 22 44

Rabobank
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