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Zwembad 'In de dennen' bij
de beste twee van Nederland K E R K D I E N S T E N

Na een nogal verregend seizoen en de
aankondiging van een gevoelige re-
ductie van het gemeentelijke subsi-
die voor het komende jaar sluit
zwem- en recreatiebad 'In de Dennen'
het seizoen toch nog zonnig af. Tij-
dens de landelijke verkiezing 'Zwem-
bad van het Jaar1 wist 'In de Dennen'
te Vorden zich namelijk te plaatsen
bij de beste tien zwembaden van
Nederland.

Deze verkiezingen zijn een onderschei-
ding op het gebied van de kwaliteit en de
bedrijfsvoering en betekent dus een
groot compliment voor het zwembadbe
stuur en de bedrijfsleider Martin
Westerik. De verkiezing werd dit jaar
voor de tweede maal georganiseerd door
'Ahoy Nederland', de Rotterdamse beurs
die tevens de organisator is van
'Splashure en Sport', een vakbeurs voor
in- en outdoorsport, recreatie en vrij-
etij dsaccommodaties. Beoordeeld wer-

den de resultaten behaald in de periode
van 1993 tot en met 1997. Na een voorse-
lectie dongen 70 zwembaden mee naar
de titel. Een onpartijdige jury beoordeel-
de deze baden o.a. op exploitatiekosten,
bezoekersaantallen, marketing en er
werd ook gekeken naar energieverbruik,
waterbehandeling en milieubelasting.
Daarbij werden in eerste instantie zowel
binnen- als buitenbaden gelijkelijk be-
oordeeld. In een afzonderlijke selectie
van de buitenbaden kwam 'In de
Dennen' er nog gunstiger af als behoren-
de 'tot de beste twee van Nederland', al-
dus het juryrapport.

Op 17 december werd in het TROS-pro-
gramma 'Goede zaken' aandacht besteed
aan deze verkiezing. Zeker is dat 'In de
Dennen' ook voor 1999 mee zal doen aan
dit evenement, temeer daar door de or-
ganisatoren wordt overwogen tot een ge
heel afzonderlijke beoordeling te komen
van de binnen- en buitenbaden.

Beide kerstconcerten
gebroeders Eijkelkamp
volledig uitverkocht
De beide kerstconcerten van de Gebroe-
ders Eijkelkamp bij 't Wapen van 't Med-
ler waren afgelopen zondag volledig uit-
verkocht. In verband met de beschikbare
ruimte van 't Wapen van 't Medler -125
personen - hadden de Gebroeders Eijkel-
kamp besloten om in tegenstelling tot
voorgaande jaren 's middags een tweede
concert te geven. Maar ook deze was dus
uitverkocht. Zelfs een derde concert had
er dus ingezeten.
Diverse mensen die op het laatste mo-
ment nog een entreekaartje wilden be-
machtigen, moesten teleurgesteld wor-
den. Misschien een idee voor de organi-
satie van de Kerstmarkt in Vorden, om de
gebroeders Eijkelkamp volgend jaar eens
uit te nodigen voor een optreden op het
Markplein. Dan kan iedereen uit Vorden
komen kijken.
Het publiek genoot zondag met volle teu-
gen van de optredens van de gebroeders
Eijkelkamp. Tussendoor was er een kerst-
overweging verzorgd door Cissy Eijkel-
kamp. Na afloop van beide concerten
werd er een collecte gehouden ten bate
van de NH Kerk Vorden, de Gereformeer-
de Kerk Vorden en de RK Parochie
Vorden. De collecte bracht ruim 1.400
gulden op.

Openstelling RK kerk
inVierakker
op Tweede Kerstdag
Zaterdag 26 december - Tweede Kerstdag
- is de RK Kerk in Vierakker 's middags
van twee tot vier uur toegankelijk voor
iedereen die de kerk en de kerststal wil
bezichtigen. Er zijn deze middag enkele
parochianen aanwezig die u graag wil-
len rondleiden en wat willen vertellen
over kerk en kerststal.

Kerknachtdiensten
In de Dorpskerk zullen er in de
Kerstnacht twee diensten worden gehou-
den. In beide diensten zal ds. H.
Westerink voorgaan en er is medewer-

king van diverse gemeenteleden. Het
thema van de kerknachtdiensten is 'Het
licht schijnt', ̂ pe eerste dienst is er me
dewerking van organist W. Kuipers uit
Apeldoorn en Streekradio Achterhoek
FM zal de dienst rechtstreeks uitzenden.
Het koperensemble van Sursum Corda
zal een de tweede dienst meewerken.

Kerstcollecte Raad van
Kerken brengt ruim
elfduizend gulden op
De kerstcollecte van de Raad van Kerken
heeft in de tweede week van december
f 11.270,75 opgebracht. Het geld is ge
bruikt voor de Kerst-attentieactie. In to-
taal werden er afgelopen vrijdag 670 at-
tenties bezorgd bij ouderen, zieken en
medemensen in Vorden die wel wat ex-
tra aandacht kunnen gebruiken tijdens
de kerstdagen.

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 24 dec. 21.00 uur ds. H. Westerink kerstnachtdienst m.m.v. orga-
nist dhr. W. Kuipers; 23.00 uur ds H. Westerink kerstnachtdienst m.m.v.
Sursum Corda.
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur ds. M. Beitier, Kerstfeest, Gezinsdienst na afloop van
de dienst koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur kinderkerstfeest.
Zondag27dec. 10.00 uur ds. van Doorn uit Almen.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 24 dec. 21.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort kerstavond gezinsdienst
m.m.v. kerkkoor.
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort Ie Kerstdag.
Zondag 27 dec. 10.00 uur Kerstoratorium Herv. Kerkkoor Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 24 dec. 21.00 uur ds. H. Westerink, Nachtdienst, m.m.v. organist
dhr. Kuipers uit Apeldoorn; 23.00 uur ds. H. Westerink m.m.v. Sursum Corda.
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur ds. HA. Speelman m.m.v. VoTiKo (Vordens Tiener
Koor).
Zondag 27 dec. 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00 uur HA Speelman.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 24 dec. 22.00 uur Nachtmis, m.m.v. het 30-plus-koor.
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur Hoogmis, m.m.v. Cantemus Domino; 15.00 uur
Kindje wiegen, kerstfeest voor de allerkleinsten.
Zaterdag 26 dec. lO.O^mr H. Stefanus, Familieviering m.m.v. VoTiKo en de
Kerkuiltjes.
Zondag 27 dec. 10.00 uur H. Familie, Jezus, Maria, Jozef-volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 24 dec. 19.00 uur Kinderkerst; 22.00 uur Eucharistie.
Vrijdag 25 dec. 10.00 A Eucharistie.
Zaterdag 26 dec. lO.OOTmr Woord/Communiedienst.
Zondag 27 dec. 10.00 uur Eucharistie.

Weekendwacht pastores
25-26 dec. pastoor J. v. Zeelst, Vorden, tel.: 0575 - 55 17 35.
27-28 dec. pastoor B. Broekman, Vierakker, tel.: 0575 - 4412 86.

Huisarts 25-26-27 dec. dr. Haas, Christinlaan 18 tel.: 55 16 78. Alleen voor
dringende gevallen is er spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30
uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.



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

Tandarts 25-26-27 dec. FA. Kuijl, Lochem, Tel.:
(0573) 25 16 84. Spreekuur voor spoedgevallen za-
terdag en zondag van ll.3O-12.OQ.uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en 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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dus en nacht (0575) 55 12 30

b.Jï.tf. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dagen nacht 112
AMBULANCE: da.u en nacht 1 1 2

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)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuis-
straat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-
dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoon-
nummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314-
626126.

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 Ie. 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-
zondheidszorjj^k

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 WeLgjo Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, ̂ Pb53405. 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.

De Stiepel
Woningcorporatie

Donderdag 24 december 1998
en donderdag 31 december 1998

zijn onze kantoren in Zelhem
en Lichtenvoorde

vanaf 12.00 uur gesloten.

De Stiepel
wenst iedereen

prettige feestdagen

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-wrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

AFWEZIG
van 28 t/m

31 december

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

• 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

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

• 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

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' begint op 16 januari
1999 weer met de nieuwe cur-
sus. Voor inlichtingen en op-
gave: Lucia Mullink (0314) 64
23 61; Ap Peters (0314) 64 14
36

• Te koop: witte keuken
compleet, afm. 80 x 380 x 232
cm met vaatwas, koelkast,
luxe combi-oven, keram.
kookplaat enz. Massief kunst-
stof werkblad, dubbele bak.
Prijs f 4.900,-. Tel. na 18.30
uur (0573) 46 13 24

• Te koop: stacaravan 8,60 x
3,50 m, voorzien van douche,
toilet, wastafel en keuken;
apart slaapgedeelte + ber-
ging. Tel. 06-51251797

• Yoga. Nieuwe cursussen in
Vorden, Zutphen, Barchem,
Zieuwent, Doetinchem vanaf
11-1-'99. Theo de Gans. Tel.
(0573)4411 38

• Haal nog vóór de kerstda-
gen de vakantiereisgigK99
bij de VW, de specialiswlor
vakanties in eigen land. VW
Vorden

• De bibliotheek verkoopt
nu afgeschreven boeken en
cd's 4fc

• WIK bakt oliebollen 29
december. 8 stuks f 5,-. Tel.
44 15 55. Oliebollen worden
bezorgd

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blatf

• Te koop: Panasonic mag-
netron 850 Watt f 200,-. Tel.
(0575) 5564 11

• Streekradio Achterhoek FM
zendt op 24 december om
21.00 uur de Kerstnacht-
dienst uit die in de Vordense
dorpskerk wordt gehouden
op FM 105.4 (Vorden) en FM
107.1 (Ruurlo). Via de kabel in
beide gemeenten op FM 87.5
en in Mariënvelde op FM 98.4

• Te koop: keukenblok hout,
met donkerbruin aanrecht-
blad; koelkast Miele, 167 liter;
afzuigkap Atag; gasfornuis
Atag; dubbele spoelbak.
Alles in perfekte staat. Prijs
nader overeen te komen. Tel.
(0575)556411

• Te koop: AEG 8080 afwas-
machine anderhalf jaar oud.
Tel. (0575) 556411

• Eerste Kerstdag 25 decem-
ber grote kerstbingo met
vele geldprijzen, aanvang
19.30 uur, zaal open vanaf
18.30 uur. Café d'Olde Kriet,
Dorpsstraat 25, Wichmond,
tel. (0575) 44 12 85
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wensen u fijne, gezellige en smakelijke
ÏKerstöagen

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

Groot assortiment in

Exoten - Salades
Rauwkosten - Primeurs

Het adres voor Fruitmanden
GRATIS bezorgd.

Voor aanbiedingen zie
de borden op de stoep
Wij wensen u prettige

Kerstdagen
en een gezond 1999

Donderdag 24 december
om 7.00 uur geopend



Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

Dennis

18 december 1998

Ton en Carry
Clement-Helmink

Zutphen-Emmerikseweg 98
7204 SN Zutphen

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 50-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

Vorden, december 1998
Hoetinkhof 225

Wij willen een ieder, die ons
50-jarig huwelijksfeest op
welke wijze dan ook, tot een
onvergetelijke dag heeft ge-
maakt, heel hartelijk bedan-
ken.

H.W. Groot Bramel
A.G. Groot Bramel-
Ruiterkamp

Vorden, december 1998

Tevens wensen wij iedereen
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1999

Wij willen iedereen die een
blijk gaf van medeleven, be-
danken na het overlijden van

PIET GOMBERT

Familie Gombert

Vorden, december 1998

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

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

-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 54/5135 20
Fax: (0575) 5135 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Op woensdag 6 januari 1999 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijk te vieren.

Bertus en Fien Schotman-Helmink

Uit dankbaarheid hiervoor is er om
13.30 uur een H. Mis in de Sint
Antoniuskerk te Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00
tot 22.00 uur in 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

7251 LR Vorden
Hamsveldseweg 5

Na ruim 27 jaar mede het gezicht van
onze herenafdeling te zijn geweest,
heeft

Hans te Vaanholt

M O D E

besloten (vanwege zijn gezondheid)
te stoppen met zijn werk.

Wij zouden het erg op prijs stellen als
u hem de hand komt schudden.

Dinsdagmorgen 29 december, woens-
dagmiddag 30 december en donder-
dagmiddag 31 december (tot 15.30
uur) kunt u hiervoor terecht in onze
zaak.

Mede namens alle mede-
werksters,
Henco en Tineke Elbrink

7251 EA Vorden, december 1998
Burg. Galleestraat 9

Jezus zegt: "Ik zal U rust geven.'

Na een moedig, strijdbHr leven, vol zorg is van ons
heengegaan onze lieve moeder en pleegmoeder

ALBERDINA FREDERIKA BRUIL
WEDUWE VAN GERRIT JAN PARDUS

in de ouderdom van

Vorden: Derk
Vorden: Foka

Wij denken dankbaar terug aan de verzorging in De Wehme
en Villa Nuova.

Vorden, 14 december 1998
Villa Nuova

Correspondentie-adres:
DA.G. Pardijs
Okhorstweg 1, 7251 RG Vorden

De teraardebestelling heeft vrijdag 18 december
plaatsgevonden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Verkooppersoneel gezocht
voor ons ALDI-filiaal

in Vorden en Lochem

Belangstellenden kunnen bellen voor meer informatie
(0529) 35 93 08

reepjesvlees
diverse soorten, 100 gr.

pampaschijf,
100 gr.

salade '99,
100 gr. 235

gekookte been ham, ^98 gevulde stokbroodjes, VI98
100 gr. XNAClo^ ^ per stuk H< Met gratis 10̂

oterhamworrt<

aspt^ /xflSIP0*̂
h.o.h. gehakt, ^95 préparé du chef, ^95
l kilo / WO gr.

Zutphenseweg 1̂ - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21g 1̂ -

MEDEDELING
AAN DE ABONNEES IN VORDEN

TEBECAI WIJZIGING FREQUENTIES

Bovenstaande wijzi-
ging is niet bestemd
voor de abonnees in
Kranenburg,
Ruurloseweg
(vanaf huisnr. 77) en
Mosselseweg

M.i.v. 15 december 1998 zullen de frequenties van Duits-
land 2 (ZDF) en 3 (WDR) wijzigen.

De nieuwe kanaalindeling wordt:
Duitsland 2 (ZDF) kanaal 62+ 80075 MHz
Duitsland 3 (WDR) kanaal 68- 843,75 MHz

De 'oude' frequenties (kanaal 2 en 4) zullen nog drie weken gehand-
haafd blijven.

'Omdat het verser is'
ZutphensDweg IA - Telefoon (0575) 55 18 85

de echte roodstovers

GIESER WILDERMAN
2 kilo

roomwitte

CHAMPINONS
500 gram 2?5
heerlijke exotische

LITCHEE'S
250 gram 298
blank

WITLOF
heel kilo slechts 2!

alle aanbiedingen zijn geldig van
maandag 21 t/m donderdag 24 december

Corsicaanse schapenkaas

BRIN D'AMOUR
100 gram 550
geitenkaas gerold In spek

BUCHETTE CHARCUTIERE
4 stuks II?5

MASCARPONE
250 gram 495
Wij hebben voor U diverse soorten
sla, paddestoelen, verse kruiden,
rauwkost - salades en voorgekookte
aardappeltjes



Telefoon geiheente:

iè 57555 7444.

|||§||||i|̂  1 1 j
d^nderdagvan 10.00 -l 1.00 uur en volgens

en emeenteus;
:

MAvondopenstëllingafd, bestuur onderdeel
twrgèmïkeri: ''jjjfl^ii^^j^jiyi :
maand, Behalve in juli, vanlSMtot M3Q
iiur^zi^iï^n y&wjtótaütfen; 'wMlTi r l
publicaties in Gemeen^

S^ :

^^,.-
- 12.00 uur

Wethoudei-lï.EQügaard:
donderdag van 09.00*
fdfêpntak.

A/spraken kunt u telefonisch maken

El Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken/
dinsdag van 13.30 tot%),30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vtijdag van 13.30 tot20.30 uur,
zaterdag van WW tot 12.00 uur.

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.
Omstreeks 20.15 uur houdt burgemeester Kamerling een nieuwjaarstoespraak.

Iedereen is van harte welkom.

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 j ulli^fen bijdrage aan ver-
mindering van de afvalberg. De kerstbomen worden na versnip^ring 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. A

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 Kranenburg weer lege flessen
en glazen potten in. Met een geluidswagen ondersteunen zij deze actie.

m

UBSIDIEPLAFONDS 1999

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 1999 de begroting 1999 en de daarbij behoren-
de bezuinigingennota vastgesteld. De bedragen voor subsidie en bijdragenregelingen
genoemd in de begroting 1999 en de bezuinigingennota gelden eveneens als subsi-
dieplafond (= maximaal te besteden bedrag) als bedoeld in afd. 4.2.2 van de Algemene
wet bestuursrecht.

Voor uitvoering van het in ontwerp gereed zijnde Welzijnsplan is een bedrag van ƒ
1.417.000,— beschikbaar. Een onderverdeling van dit bedrag vindt plaats bij de defini-
tieve vaststelling van dit plan.

De begroting 1999 en de bezuinigingennota liggen voor iedereen ter inzage in het ge
meentehuis en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

U kunt tot 7 januari 1999 nog reageren op het welzijnsplan. U kunt het plan inzien bij
de afd. welzijn in de units bij het gemeentehuis.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN

Inlichtingen over de registratie als kiezer. Iedereen kan bij burgemeester en wethou-
ders inlichtingen krijgen of hij als kiezer is geregistreerd. Is iemand niet of niet be
hoorlijk als kiezer geregistreerd, dan kan hij schriftelijk om herziening van de regis-
tratie verzoeken.

kandidaatstelling
Op dinsdag 19 januari 1999 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden
van provinciale staten plaatshebben. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten
- de verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
- de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering bo-

ven een kandidatenlijst

- de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging
van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven
een kandidatenlijst

- de verklaring van ondersteuning van een kandidatenlij st
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lij sten-

combinatie zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Meer inlichtingen over de wettelijke voorschriften over de inlevering van kandidaten-
lijsten kunt u bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, krijgen.

Stemmen per brief wegens beroep of werkzaamheden buiten nederland

Het stemmen per briefis toegestaan aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de
dag van de stemming (10 juni 1999) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens be
roep of werk zaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten
Nederland verblijft.

Voor het stemmen per brief wegens beroep of werkzaamheden in het buitenland
dient de kiezer uiterlijk 13 mei 1999 een verzoekschrift in bij de burgemeester van de
gemeente waar de kiezer is geregistreerd. Het aanvraagformulier is kosteloos bij het
gemeentehuis, afdeling verkiezingen, verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen over het stemmen per brief kunnen bij het gemeentehuis wor-
den ingewonnen.

Stemmen per brief Nederlanders wonend buiten Nederland

Het stemmen per briefis toegestaan aan degene, die op de dag van de stemming (10
juni 1999) 18 jaar of ouder is en op de dag van de kandidaatstelling (28 april 1999)
Nederlander is en op die dag
a. zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft en zich daadwerkelijk heeft uit-

geschre ven (GBA) uit de laatste gemeente of
b. zijn werkelijke woonplaats in de Nederlandse Antillen of Aruba heeft en tevens ten

minste gedurende tien jaren ingezetene van Nederland is geweest of
c. in de Nederlandse openbare dienst in de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam

is, alsmede zijn/haar Nederlandse echtgeno(o)t(e), levensgezel en kinderen, voor zo-
ver dezen met hem/haar een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Om per briefte kunnen stemmen moet een verzoekschrift worden gericht aan burge
meester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage. Op het daartoe strekkende
aanvraagformulier is aang^^en bij welke instantie het verzoek moet worden inge
diend. Voor categorie a en bWnet aanvraagformulier (model D 3-1) kosteloos verkrijg-
baar bij het gemeentehuis, afdeling verkiezingen en bij de consulaire post waaronder
de woonplaats van de verzoeker ressorteert of bij het Kabinet van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen of van Aruba. Voor categorie c is het aanvraagformulier (mo-
del D 3-2) verkrijgbaar bij het ministerie waaronder de werkzaamheden van de be
trokken functionaris ressoj^fcen. Het verzoekschrift moet uiterlijk 29 april 1999 zijn
ontvangen door de instant^^aarbij het moet worden ingediend. Nadere inlichtin-
gen over het stemmen per brief kunnen bij het gemeentehuis worden ingewonnen.

LCOHOLCONTROLES

De politie controleert regelmatig op alcohol in het verkeer. Om u een indruk te geven
onder staand een staatje van de controles in 1998 van de politie district IJsselstreek
tot en met november. Ook in december zullen er regelmatig alcoholcontroles plaats-
vinden. Tot en met november 1998 hebben zich in het district IJsselstreek 56 ongeval-
len voorgedaan waarbij van alcoholgebruik sprake was.

maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

gedronken
56
61
341
45
135
173
40
31
181
117
62

proces-verbaal
9
12
23
8
17
24
17
14
16
15
4

NVENTARISATIE ONDERHOUDSTOESTAND HOUTOPSTANDEN VAN
PARTICULIEREN LANGS OPENBARE WEGEN

Eigenaren van bomen hebben ingevolge het Burgerlijk Wetboek de verplichting regel-
matig controles uit te voeren op uitwendig zichtbare gebreken aan bomen. Dit moet
tenminste eenmaal per driejaar plaatsvinden (zorgplicht). Bij een verhoogd gevaar,
bijvoorbeeld langs wegen of doorgaande fietsroutes, moeten zij deze controle zelfs ie
der jaar uitvoeren. Bij gebreken moeten zij maatregelen nemen om deze gebreken te
verhelpen.

Volgens een voorzichtige schatting staan langs de Vordense wegen in totaal 50.000 bo-
men. Van deze bomen zijn er ongeveer 11.000 eigendom van de gemeente Vorden. De
overige bomen zijn eigendom van natuurbeschermingsorganisaties en particulieren.
Vaak staan deze op pootrecht (eigenaren van percelen langs de weg hebben het
vruchtgebruik van de berm van deze weg).

Bij schade door een omgevallen boom of een afgebroken tak van een boom is de eige-
naar in beginsel aansprakelijk, tenzij de eigenaar kan aantonen voldoende zorg aan
de betreffende boom te hebben besteed.

De gemeente Vorden en de natuurbeschermingsorganisaties controleren de bomen
regelmatig en voeren onderhoud uit. Particulieren doen dit veelal niet waardoor de



houtopstanden van deze eigenaren vaak gevaar kunnen opleveren. In veel gevallen is
er sprake van achterstallig onderhoud. Er staan dode bomen, bomen hebben veel
dood hout in de kroon of moeten opgesnoeid worden.

Onlangs is een begin gemaakt met het inventariseren van de onderhoudstoestand
van houtopstanden van particulieren langs wegen buiten de bebouwde kom van
Vorden. Eigenaren van houtopstanden waaraan gebreken worden geconstateerd, ont-
vangen hierover binnenkort schriftelijk bericht. Burgemeester en wethouders verzoe-
ken deze eigenaren het noodzakelijke onderhoud aan deze opstanden alsnog uit te
voeren. In een aantal gevallen zal het nodig zijn bomen te vellen.

'B

ERLEENDE VERGUNNINGEN

bouwvergunningen
plaats
Biesterveld 24

aanvrager
M. Dekkers

vrijstelling

Biesterveld 26 H.F A Karmiggelt

Biesterveld 9 B. Lamberts

inhoud
bouwen helft van
dubbele woning
bouwen helft van
dubbele woning
bouwen woning met hoogte
garage

Ruurloseweg 28 mw. L.M.L. Gelens wijzigen zeecontainer
in bergruimte

afstand tot zijde
lingse erfgrens

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.

EKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf woensdag 23 de-
cember 1998 voor een ieder bij de sector Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt
de:

- Verordening begrafenisrechten 1999;
- Rechtenverordening 1999;
- Verordening afvalstoffenheffing 1999;
- Verordening hondenbelasting 1999;
- Verordening toeristenbelasting 1999;

Deze verordeningen zijn vastgesteld bij besluiten van de raad van de gemeente Vorden
van 24 november 1998. De verordeningen treden in werking met ingang van 31 de-
cember 1998. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de beslui-
ten op 23 december 1998 in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aan-
wijzings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen". Een ieder kan
op verzoek tegen betaling van een bedrag aan rechten een afschrift krijgen van ge-
noemde besluiten.

In de verordeningen, met uitzondering van de Rechtenverordening, zijn de betaal ter-
mijnen, voor een aanslag die belastingschuldigen niet via een machtiging in acht ter-
mijnen betalen, gewijzigd van twee betaaltermijnen in één betaaltermijn. Dit is de
wettelijke termijn. De rechtenverordening en de verordening begrafenisrechten zijn
daarnaast op enkele onder-delen redactioneel gewijzigd. De tarieven in de rechten-
verordening zijn bovendien verhoogd met de jaarlijkse prijsstijging.

De besluiten liggen ter inzage bij de sector middelen (kasteel).

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

wenst iedereen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1999

J.A.G. HEINTJES
garageboxenverhuur

Raadhuisstraat 24

wenst een ieder
fijne feestdagen

en een
gelukkig 1999

SNIKKERS

Muziek: Q-Select
French Kiss
Swinging Mozart

Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

'60 jaren band
'70 en '80 jaren
super party tr io

Tel.:

Country en Caribische groepen

Tevens: Geluid- en l i ch tve rhuur
DECORS (Sixties en Count ry)
Par ty ten ten

- 46 62 467 / 06 - 53 35 22 90

JB* ••: '•••

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alie merken onder garantie

Autoglasservice

U'ct\(iu(o (jraüs etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
tt (0575) 52 28 16

BOVAG

HETELUCHTKANON
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Twaalf gelukkige
prijswinnaars bij
Etos BarcQdsen
Een lang weekend weg, de dagelijkse be-
slommeringen even laten voor wat ze
zijn. Wie droomt er niet van om er een
paar dagen tussenuit te zijn? De Etos-ves-
tiging in Vorden gaf de afgelopen zes we
ken elke week een lang weekend Grand
Dorado ter waarde van 750 gulden ca-
deau. Bij elke besteding van twintig gul-
den kregen de klanten van Etos-Barend-
sen een kanskaart. Door de naam in te
vullen dongen de klanten zes weken mee
voor een weekendje Grand Dorado.
Verder werd er wekelijks een Samsonite
Beautycase weggeven.

De winnaars van het weekendje Grand
Dorado zijn Berdie Tolkamp, Ans Gotink,
Mariëlle Peters, Hanny Meulenbrugge,
Anita Pierik en Martine Wuestenenk. De
Samsonite Beautycase ging naar Marloes
van der Heide, Wilma Weulen Kranen-
barg, Hermien Dekkers, Christina Stok-
kink, Inez de Rozario en Gineke Bosman.

Kinderkerstfeest
Ook dit jaar is er weer een kinderkerst-
feest georganiseerd door de clubs, kin-
dernevendienst en zondagsschool. Op de
Eerste Kerstdag - 25 december - zijn de
kinderen, ouders, opa's en oma's weer
welkom in de Nederlands .Hervormde
Kerk. De dienst begint om 19.00 uur. Er is
eventueel in de Voorde voor de aller-
kleinsten oppas aanwezig.

Aan de landelijke Kerstadvertentie en de
schitterende "Kerst allerhande" weten we

niets toe te voegen
^^

AH Zalmmoten Garpaccio
23,90 ,«,„. 3,89

IBat/md Fam. Wansink en medewerkers AH
wensen u gezellige kerstdagen

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



Publieke belangstelling voor Kerstmarkt valt niet tegen.

Veel regen tijdens kerstmarkt

Ondanks de aanhoudende regen af-
gelopen zaterdag kan de Vordense
Ondernemers Vereniging terug kij-
ken op een geslaagde Kerstmarkt.
Het aantal bezoekers van de Kerst-
markt viel namelijk helemaal niet te-
gen. Op het eind van de middag wa-
ren er zelfs nog een paar honderd
mensen gebleven voor de inmiddels
befaamde boerenkool met worst.

Naast diverse kraampjes en stalletjes ver-
leenden diverse koren en muziekvereni-
gingen hun medewerking aan deze dag
zoals kinderkoor De Kerkuiltjes, Sursum
Corda, De Knupduukskes en het Vordens
Mannenkoor. In samenwerking met Free
Wheel en Indoor Sport organiseerde de
VOV deze middag ook de Vordense
Winterspelen. De deelnemers dienden
voor deze spelen vijf onderdelen af te
werken: spijkerslaan, houtzagen, lang-
laufen, luchtbuksschieten en ballengooi-
en. Vanwege het slechte weer waren er
vergeleken bij vorig jaar veel minder
deelnemers. Na afloop van de winterspe-
len reikte voorzitter mevrouw H. Sueters
van de Vordense Ondernemers Vereni-
ging de prijzen uit. De eerste prijs ging
nar de groep 'Girlpower' van Maya Hof-
stede. De groep ontving van de Vordense

Ondernemers Vereniging een geldbe-
drag van honderd gulden en een Euro-
design horloge beschikbaar gesteld door
Rabobank Graafschap-West. De tweede
prijs ging naar 'de Teletubbies'. De groep
van Jasper Hagelstijn won een geldbe-
drag van 75 gulden en een CD-bon van
Sueters ter waarde van vijftig gulden. De
derde prijs bestond uit 50 gulden en een
kledingbon van Fashion Corner ter waar-
de van 50 gulden. Deze prijs werd ge
wonnen door de groep 'Platte Panne
koek' van Robin Vernig.

Gelijktijdig met het evenement op het
Marktplein werd er onder auspiciën van
de Raad van Kerken een alternatieve
kerstmarkt gehouden. Onder het motto
'Vorden hartverwarn^»' presenteerden
de Wereldwinkel, Dnicef, Amnesty
International, Evangeliesatiecommissie,
het Nederlands Bijbelgenootschap, de
Welfare van het Rode Kruis alsmede de
handwerkgroep van de Gereformeerde
kerk zich aan het pi^fek. Ondanks dat
de weergoden niet denele middag goed
gezind waren, hebben vele genoten van
deze gezellige middag. Het verrassings-
pakket van de Wereldwinkel werd ge
wonnen door Christine Sloetjes uit
Vorden.

Voetbal
Vorden-WWV 4-2
Vorden is zondagmiddag er in geslaagd
de volgende ronde voor de KNVB-beker te
bereiken. WWV (4e klasse) uit Hengevel-
de moest in Vorden met 4-2 het onder-
spit delven.
De wedstrijd begon een kwartier te laat,
doordat de scheidsrechter niet op kwam
dagen. Stef Kruip was bereid zijn collega
te vervangen en deed dat op een voortref-
felijke manier. Ronald Visser verving de
geschorste Mark Sueters en Rene Nijen-
huis verving Oscar Olthuis.
Vorden opende de wedstrijd met snel een
aantrekkelijk voetbal. In de 15e minuut
strafte Ronald Visser een slechte uittrap
van de Hengeveldse goalie met een lob
over de keeper fraai af: 1-0.
Een dieptepass van Rob Enzerink kwam
op maat aan bij Ronald Visser die vervol-
gens de keeper omspeelde en de 2-0 aan-
tekende. WWV kon geen potten breken
en het had geluk dat Mark van der
Linden het vizier niet goed had afgesteld.
Het was weer Visser die in de 35e minuut
de verdedigers te snel af was, maar nu
Erwin Hengeveld in de gelegenheid stel-
de te scoren: 3-0.

Door ongelukkig balverlies van Erik
Oldenhave kon WWV juist voor de rust
nog iets aan de stand veranderen, zodat
met een 3-1 voorsprong voor Vorden de
rust aanbrak.
De thee had Vorden geen goed gedaan,
want de 2e helft was niet om aan te zien.
Er werden veel persoonlijke fouten ge
maakt en de aansluiting naar het mid-
denveld ontbrak. Het was dan ook WWV

die het heft in handen nam. Met een
strafschop verkleinde het de achterstand
tot 3-2. Jeroen Thijssen wist de doorge
broken spits het scoren te beletten, maar
beging daarbij een overtreding binnen
de beruchte lijnen. WWV verprutste nog-
al wat kansen. In de 40e minuut maakte
Dennis Wentink aan alle onzekerheid
een einde door met een fraaie hoogtebal
4-2 aan te tekenen. Vorden bekert verder
tegen MW uit Mariaparochie.

Uitslagen
Gazelle Nieuwl. Al - Vorden Al 1-2; Dier.
Boys BI -Vorden BI 5-2.
Vorden l - WW l 4-2; Vorden 6 - De Ho-
ven 7 2-2.

Bridge

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 14 december
Groep A: 1. Bergman/Walter Kilian 64,6%;
2. Busscher/Graaskamp 60%; 3. Wyers/Ta-
len 57,9%.
Groep B: 1. ten Have/de Dycher 61,9%; 2.
den Ambtman/Vruggink 60,9%; 3. Groot
Bramel/Tigchelaar 60,4%.

Bridge

Bridgeclub "B.Z JL Vorden"
Uitslagen van woensdag 16 december
1998
Groep A: 1. den Elzen/Hissink 58,3%; 2.
Smit/Kloosterman 57,9%; 3. vAsselt/Vrug-
gink 57,3%.
Groep B: 1. de Vries/Lenderink 61,5%; 2.
Hoogveld/v Leuvensteijn Breukink 59,4%;
3. Dam/Vredenberg 57,3%.

Eenmalig reünieconcert Vordense band Almost Sober:

Nieuwjaarsfeest met Framed &
Almost Sober bij 't Pantoffeltje

Almost Sober geeft op oudejaarsnacht een eenmalig reünieconcert in 't Pantoffeltje

Toen gitarist Erik Reindsen na 3 jaar
in Engeland te hebben gewoond weer
terug kwam naar Vorden ontstond al
snel het idee om weer eens een keer
met Almost Sober op te treden. De
Vordense formatie zette er enkele ja-
ren geleden een punt achter en de le-
den gingen ieders hun eigen weg.
Gitarist Erik Reindsen vertrok zoals
gezegd naar Engeland, zangeres
Paula Biekart koos voor een andere
band, toetsenist Mare Besselink ver-
huisde naar Amsterdam en zanger
Oscar Rondeel verloor zijn wilde ha-
ren door te trouwen en vader te wor-
den. De terugkomst van Erjè^Reind-
sen was de directe aanlekflg voor
een eenmalig reünièconcert van de
Vordense formatie. Het duurde al-
leen wel even voordat ook de juiste lo-
catie en de juiste gelegenheid hier-
voor werd gevonden. Oudejajwnacht
is het zover. Samen met de Wrdense
band Framed zal Almost Sober zijn
opwachting maken bij café-restau-
rant t Pantoffeltje.

Als we drummer Maarten Graaskamp
mogen geloven, viel het niet mee om al-
le zeven leden van Almost Sober bij el-
kaar te krijgen om weer een paar keer te

reperteren in het oefenhok bij de familie
Graaskamp. "Gitarist Joost Strijd woont
bijvoorbeeld nu in Almen en heeft geen
telefoon. Hij is dus erg lastig te bereiken.
En toetsenist Mare Besselink zit hele
maal in Amsterdam. Dus even 's middags
afspreken om 's avonds met elkaar te
gaan oefenen is er niet bij", vertelt Maar-
ten Graaskamp.
Toch denkt hij dat een paar keer reperte
ren genoeg is voor het eenmalige reünie-
concert bij 't Pantoffeltje. "Oscar wist al-
le teksten nog uit z'n hoofd. Nee, ik denk
dat het 31 december wel goed komt",
zegt hij.

Voor Erik Reindsen, Maarten Graaskamp
en Bert 'Qbus' van Dijk van Almost Sober
wordt het 31 december een druk avond-
je. Het drietal maakt namelijk ook deel
uit van de band Framed. Deze formatie
werd 2,5 jaar geleden door Graaskamp
en Van Dijk opgericht nadat Almost
Sober ophield te bestaan. Framed treedt
gemiddeld één keer per maand op en het
repertoire van de band bestaat uit pure
rock- en bluesmuziek. Ook voor Framed
is de avond in 't Pantoffeltje een bijzon-
dere want voor gitarist Wilfred Vasse is
dit het laatste optreden. Zijn plaats
wordt ingenomen door Stef Woestenenk.

Ook de band 'Framed' is op oudejaarsnacht van de partij in 't Pantoffeltje

DANK VOOR UW HULP IN 1998
De hulp van Mensen in Nood i

ƒ 2 2 . 1 min
- 15.7 min
- l 7.6 min

H.Jmln
ƒ 49.7 min

Mensen in Nood helpt slachtoffert
hulpverlenen hoop aan kinderen d

^ rampen en i
net uw hulp >

Hulp naar soort:
Noodhulp
Sociale projecten
Kinderprojecten
Partner ondersteunin
Voedselzekerheid
Totaal

irlogen. Daarnaast geven »
«r een toekomst hebben.

l 23.3 min
• l S.9 min
• U. 2 min

2.7 min
_

ƒ 69.7 min
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Mensen in Nood

Mogen wij ook in 1999 op u rekenen? Bij voorbaat dank.



frites, rauwkost
enfritessaus

GRATIS
blikje
Pepsi-Max

(Alleen bij het menu,
zolang de voorraad strekt.)

Gehaktstaqf
Pikanto

SMAKELIJK VOORDEEL!

<^> N4
&>.«-K ̂

Donderdag 24 december 1998
Kerstavond 18.OO uur gesloten
Vrijdag 25 december 1998
Eerste Kerstdag gesloten
Zaterdag 26 december 1998
Tweede Kerstdag ^
geopend van 12. OO t/m 1tt)O uur
Donderdag 31 december f998 gesloten
Vrijdag 1 januari 1999 gesloten

KWAI TA
n

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

De RTV Vierakker/Wichmond
wenst eenieder
prettige
Kerstdagen
en een
sportief
1999

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een
sportief 1999

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

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrjif- glas in lood atelier
VAN 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Almost Sober
en

Framed
Aanvang: 00.30 uur.

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

bodega

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

DE
ECHTE

KERMISOLIEBOLLEN
NU IN VORDEN

Vanaf nu tot en met Oudjaarsdag staan wij met onze
oliebollenkraam op de markt te Vorden.

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

LET OP!
WIJ HEBBEN WEKELIJKS EEN AANBIEDING

23 m 24 DECEMBER

10 OLIEBOLLEN 7 50
met krenten en rozijnen voor l y

29 T/M 31 DECEMBER OUDEJAARSPAKKET

10 KRENTENBOLLEN
10 OLIEBOLLEN «-.50
5 APPELFLAPPEN

Kan ook op bestelling. Afhalen op Oudejaarsdag
17,

HET OUDEJAAR 1998 UIT
EN 1999 IN MET

VERSE OLIEBOLLEN

Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Berliner Bollen

Ananasbeignets
Saucijzebroodjes
Mini-Saucijzen
Ragöutbroodjes

Alles vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

Wij en onze medewerkers wensen U een gezond,
gelukkig en smakelijk 1999

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

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



Restaurant Asya voor compleet verzorgde Turkse avond:

Introductie cateringafdeling
Clubshow Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden:

Prijsuitreiking 'Kind en Dier*

Tijdens een feestelijke receptie pre-
senteerde eigenaar H. Sahin van res-
taurant Asya afgelopen vrijdag de ve-
le mogelijkheden op het gebied van
catering. De aanleiding van de recep-
tie was het 4-jarig bestaan van restau-
rant Asya in Vorden. Sahin greep deze
feestelijke gelegenheid aan om zijn
vaste klanten en zakenrelaties te la-
ten zien wat Asya allemaal in huis
heeft als het gaat om catering.

"In de regio Deventer en Apeldoorn ver-
zorgen wij regelmatig Turkse avonden.
In Vorden daarentegen is het nog niet zo
bekend dat wij dergelijke avonden orga-
niseren. Eigenlijk is dit de eerste keer dat
wij aan het publiek onze mogelijkheden
op het gebied van catering presenteren.
Het komend jaar gaan we daar ook actief
mee adverteren. De meeste mensen we-
ten namelijk helemaal niet wat het is om
een Turkse avond te houden. En het
hoeft helemaal niet duur te zijn", legt
Sahin uit tijdens de goed bezochte fees-
telijk receptie in zijn zaak.

Volgens Sahin zijn mensen voortdurend
op zoek naar iets anders. "Bij ons zijn ze
dan aan het goede adres", zegt hij. "Want
een Turkse avond is echt iets aparts. Het
nadeel van een reJ^irant is datje nooit
echte Turkse gerWiten kunt maken.
Daarvoor sta je namelijk een paar uur in
de keuken en zolang kun je de kanten
niet laten wachten. Het voordeel van ca-
tering is dat wij precies weten hoeveel
mensen er komen. En dan heb je juist
wel de tijd om dergelijke typische Turkse
gerechten klaar te maken. Verder kan de
klant natuurlijk ook kiezen voor pizza of
shoarma. Alles is mogelijk op het gebied
van catering. En als we het hebben over
een Turkse avond dan hoort daar na-
tuurlijk ook muziek bij. Ook dat verzor-
gen wij. En wat dacht je van een buik-
danseres", zo somt Sahin de vele moge-
lijkheden op.
Om de klanten kennis te laten maken
met de cateringafdeling van restaurant
Asya zullen er het komend jaar enkele
catering introductie-avonden worden ge-
houden.

Kerstfeest Dorpsschool
Donderdag 17 december werd in t
Pantoffeltje het Kerstdiner gehouden
van de Dorpsschool, vorig jaar vond
het nog in school plaats en werd er
een musical opgevoerd. Omdat het
aantal leerlingen dusdanig is geste-
gen werd er besloten uit te wijken
naar t Pantoffeltje.

Het zag er allemaal erg gezellig uit. Een
aantal kinderen had samen met juf
Maartje Kerstliedjes ingestudeerd,, Op on-
der andere keyboard, klarinet en blok-
fluit begeleidden ze de leerlingen die uit
volle borst meezongen. Het op de menu-
kaart vermelde toetje maakte de kinde-

ren erg nieuwsgierig: 'vuurwerk-ijs'.
Nadat het licht uitging en de ouderraad
het vuurwerk-ijs uitdeelde, werd duide-
lijk dat de Kerstviering ook dit jaar weer
geslaagd was.
Vrijdagmorgen 18 december maakten de
kinderen uit groep 5 tot en met 8 samen
Kerstbakjes en 's middags werd er geke
ken naar de Kerstfilm 'Gebroeders
Leeuwenhart' van Astrid Ündgren. Na al
deze gebeurtenissen kunnen de kinde-
ren - en de leerkrachten - twee weken lek-
ker uitrusten. Op 4 januari beginen de
lessen weer en zal de nieuwe directeur
Stefan Tambour beginnen op de
Dorpsschool.

De Pluimvee en Konijnenvereniging
Vorden hield afgelopen weekend
haar jaarlijkse clubshow in zaal De
Herberg in Vorden. Bijna 400 dieren
waren ingeschreven voor dit jaarlijk-
se hoogtepunt van de vereniging. Ve-
le bezoekers kwamen de dwerghoen-
ders, sierduiven, cavia's, kalkoenen
en konijnen bekijken.

Om de jeugd bij de sportfokkerij te be-
trekken, werd er evenals voorgaande ja-
ren een wedstrijd gehouden voor kinae-
ren en hun lievelingsdier. Afgelopen za-
terdag kwamen de kinderen in de leef-
tijd van vijf tot veertien jaar bij De
Herberg bij elkaar voor de tweede beoor-
deling. Enkele weken gele^ui waren de
deelnemers al aan huis be^Pit 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 heefUte jury met
name gelet op de huisve^pg van het
dier.
Vrijdagavond werden tijdens de opening
van de show vier jubilarissen gehuldigd,
waarbij de heer E.J. Meutstege uit

Ruurlo, bestuurslid van de NKB de bijbe-
horende speldjes uitreikte. De heer BJ.
Looman uit Wichmondr kreeg voor 40
jaar lidmaatschap, de gouden speld uit-
gereikt. Vanwege hun 25 jarig jubileum
werden zilveren speldjes uitgereikt aan
de heren M. Boersbroek uit Warnsveld,
D. Kuiper uit Vorden en HJ. Rietman uit
Warnsveld.

De uitslagen van de tentoonstelling wa-
ren: Mooiste grote hoen: Wyandotte wit
vrouw jong, J. Rouwenhorst predikaat l
U. Mooiste dwerghoen: Orpington zwart
vrouw jong BJ. van Dijke predikaat l F.
Mooiste siervogel: Amerikaanse breed-
borst kalkoen vrouw jong HJ. Rietman
predikaat l F. Mooiste watervogel: Afri-
kaanse geelsnaveleend vrouw oud Joh.
Rouwenhorst predikaat l F. Mooiste sier-
duif: Pauwstaart wit vrouw oud mevr.
M.D. Zevenhoeken predikaat l F. Mooiste
konijn: Franse hangoor blauwgrijs man
jong J.F.H. Dekkers predikaat l F. Mooiste
dwerghoen van een jeugdlid:
Wyandottekriel buffcolumbia man jong
Jan Menkveld. Mooiste konijn van een
jeugdlid: kleurdwerg konijngrijs man
oud Wiebe Franssen.

Opruiming
maandag 28 december vanaf 9.00 uur

Kortingen tot wel

Icvimmers

L I N G E R I E

(e
wintercollectie

Vorden Zutphcnscweg 29

Winterswijk Misterstraat 76



Wij wensen iedereen een
voorspoedig 1999 toe!

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

KOESLAG RUURLO
Telefoon (0573) 45 16 87 of 45 47 45

H
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573)452000

Fax: (0573)453317

SDG
BOUWMATERIALEN

De medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen in Ruurlo

Han van Braak, Casper Holtslag, Hans van der Maas, Dinant Bats,

Andries Holtslag, Joke Kamperman, Jan Holtslag en Gerrit Bouw-

meester wensen u

p r e t t i g e K e r s t d a g e n en een v o o r s p o e d i g 1999

Van 21 december t/m 2 januari geopend na telefonische afspraak

DANK VOOR UW
HULP IN 1998

Mensen in Nood helpt slachtoffers van rampen en oor-

logen. Daarnaast geven onze lokale hulpverleners hoop aan

kinderen die met uw hulp weer een toekomst hebben.

Mogen wij ook in 1999 op u rekenen?
STEUN ONZE S T E R R E N GIRO 667

l
Mensen in Nood

Verhuisbaar
laminaat

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

oer m vanaf

10 jaar garantie

Lochem
Parket & Tapijt

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 07 december t/m
zondag 13 december 1998.

Bijeen
jaarverbrui k
van:

800 m'
1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

27 m3

34 m'
41 m3

48 m3

54 m3

6: m3

68 m3

75 m3

8im3

88 m3

95 m3

102 m3

H2 m3

122 m3

132 m3

143 m3

153 m3

170 m3

187 m3

204 m3

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

171 m3

215 m3

259 m3

301 m3

343 m3

385 m3

428 m3

473 m3

514 m3

558 m3

601 m3

643 m3

708 m3

773 m3

837 m3

901 m3

966 m3

1074 m3

1181 m3

1287 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gfllTlOg
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800 - 1548

OP JE 4e EEN KLEIN DRAMA,
ALS JE OUDER WORDT

EEN GROOT VERDRIET.

Iedereen voelt zich zo nu en dan eenzaam. Jonge en oude

mensen. Maar het gevoel er steeds helemaal alleen voor te staan kan

iemands leven dramatisch beïnvloeden, l op de 3 Nederlanders vindt

dat ze regelmatig van de buitenwereld zijn afgesloten. En ruim 100.000

mensen voelen zich zó eenzaam dat ze het leven eigenlijk ondraaglijk

vinden. Angst, leegheid, uitzichtloosheid en een gevoel van persoonlijk

falen maakt deze mensen onzeker. Daarnaast ervaren zij hun lot als

onrechtvaardig, waardoor gevoelens van boosheid en bitterheid de

overhand nemen. Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen daad-

werkelijk in hun persoonlijke strijd tegen eenzaamheid door ze weer in

contact te brengen met hun medemensen. Denkt u maar aan huisbezoek,

oppashulp, telefooncirkels, recreatieve activiteiten, sociaal vervoer en

aangepaste vakanties. Daarnaast stimuleren we mensen die zich een-

zaam voelen, om zich in te zetten als vrijwilliger. Want ook dat is een

manier om je weer met anderen verbonden te voelen.

EENZAAMHEID KOM JE OVERAL TEGEN. ONS GELUKKIG OOK.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS





Deze foto's

zijn gemaakt door

VAKFOTOGRAFIE

D/zze Vbrdense ondernemmers
dankt oe/e veur 't veurbi'je jaor.

Zee wenst oe/e allemaole
prettige Kasdage

en 'n gelukkig ni'jaor.



F O T O P U Z Z E L V O R D E N S E O N D E R N E M E R S
In welk bedrijf
staat deze ondernemer?

Voorbeeld
DRUKKERIJ WEEVERS

Van welk bedrijf
is deze ondernemer?

Voorbeeld
SCHILDERSBEDRIJF PETERS

In welk bedrijf
staat deze ondernemer?

Van welk bedrijf
is deze ondernemer?

In welk bedrijf Van welk bedrijf
staat deze ondernemer.' /s deze ondernemer/

rijs f250,
mjÊilKiJ MttjI^Ê HJHBBjĵ BH Î 0

IJWt)^
alleen te besteden bij deelnemende ondernemers

Schildersbedrijf Peters * Drukkerij Weevers • Café Uenk • De Herberg • ABN AMRO • Bleumink Tweewieiers
• Lammers mode • Barendsen Vorden bv • Makelaarskantoor Pelgrum • Rabobank • Bakker Van Asselt • Norde

adviesbureau bv • Drogisterij Ten Kate * MD Meubelen • Groot jebbink gararagbedrijf • Welkoop • Tuincentrum
Vorden

• Fashion Corner • Eliesen Electro World • Restaurant De Rotonde • Familie Bulten Pannenkoekhuis • Van
Zeeburg & Visser makelaardij • Tuunte Fashion • Siemeri^^opticiën • Harry Kettelerij • Sueters speelgoĵ r

Boerstoel schildersbedrijf • Schurink banket • Etos Bareneden bv • Heersink Haarmode • Helmink meube^w •
Visser mode • Autobedrijf D. Langwerden • Kapsalon Marianne • Foto Willemien

Oe oplossing van de fotopuzzel inzen-
den voor 75 januari 1999 naar:

foto Willemien
Dorpsstraat 20
7251 BB Vbrden

Naam:

Adres:

Plaats:

Telefoon:

(Advertorial)

Unieke geld-terug-actie
bij aan- o f verkoop woning voor Hengelo, Vorden en Zutphen e.o.)

Na de aan- of verkoop van de woning
comfortabel wonen en daarna ook
nog eens de betaalde makelaarscour-
tage volledig terugkrijgen? Het kan
bij Re/max.

Re/max is een nieuwe makelaarsorgani-
satie met 54.000 agenten en al 25 jaar ac-
tief in 28 landen in de wereld. In
Zutphen zit het eerste van de thans 16
kantoren in Nederland. Men bemiddelt
bij aan- en verkoop van onroerende za-
ken en houdt zich bezig met taxaties, fi-
nanciering, verzekeringen en hypothe-
ken. De service die daarbij verleend
wordt gaat heel ver. Bijna alles kan gere-
geld worden.
Re/max biedt u als klant de unieke gel-
genheid 100% courtage terug te krijgen.
Bij de aankoop van een huis óf bij de ver-
koop van uw huidige woning ontvangt
men in de actieperiode een terugbe-
talingscertificaat™ van dezelfde waarde
als de courtagerekening van het make-
laarskantoor.
Terugbetalingspromotie bestaat al lange-
re tijd. Het is niets anders dan een uitge-
stelde korting. Deze actie is uniek in de
makelaardij. Bovendien wordt het gehele
^ourtagebedrag terugbetaald. Het kost
niets, zelfs registratie en administratie
kosten bij de notaris worden voor u be-
taald.

WATERDICHTE CONSTRUCTIE
De klant heeft na 90 maanden 30 dagen
de tijd om de volledige courtage van de
aan- of verkoop terug te vragen door het
verzilveren van het teragbetalingscertifi-
caat™.

Men vertelt u precies in een driestappen-
plan wat u moet doen. Niets moeilijks
aan. Alleen u moet het niet vergeten. Het
is een waterdichte constructie. Het totale
bedrag wordt nl. door Verzekerd Keur ge
garandeerd uitgekeerd. Hiervoor heeft
men een verzekering afgesloten bij AON
Nederland, 's werelds grootste verzeke
ringsmakelaar in 60 landen met een om-
zet van zo'n zes miljard gulden.

SPELREGELS
In de actieweken verwacht Re/max een
extra toeloop van mensen die van deze
actie willen profiteren. Betalen moet
men immers toch en geld terugkrijgen is
mooi meegenomen. Er zitten geen 'mit-
sen en maren' aan. Het enige wat men
moet doen is het drie stappenplan vol-
gen. Deze staat duidelijk omschreven in
een bijgeleverde fraaie folder. Mensen
die hun administratie op orde hebben,
kunnen gegarandeerd rekenen op terug-
betaling. Het drie stappenplan wijst hen
hierbij de juiste weg. Makkelijker kan het
niet.
Deze promotie wordt administratief ver-
werkt door notariskantoor Seinstra te
Lemmer. Mocht iemand na het lezen van
de uitgebreide folder nog vragen heb-
ben, dan kan men bellen naar Interprom
010-2123453. Bij Re/max kan men na-
tuurlijk ook voor informatie terecht.

Men werkt bij Re/max volgens het 'no
cure, no pay* systeem klantgericht en
zeven dagen in de week met 100% in-
zet; 100% kwaliteit en ook nog eens
100% voordeel. Re/max, Nieuwstad 39,
Zutphen, telefoon (0575) 54 33 54.

Volleybal
Dash 2 ongeslagen de winterstop in
Het tweede volleybalteam van Dash won
afgelopen zaterdag ook de laatste wed-
strijd in de eerste helft van de competitie
tussen Harambee uit Enschede met 3-1.
De Vordense volleybalsters gaan hierdoor
de winterstop in met 33 punten, het
hoogst haalbare uit 11 wedstrijden. Dash
begon voortvarend aan de wedstrijd en
bouwde direct een voorsprong op. Maar
door het uitstekende blok van de Ensche
dese meiden stokte de aanval van het
Vordense team. Dash wist even niet meer
hoe ze de punten moesten scoren, verl-
oor de concentratie een beetje en Haram-
bee kreeg moed. Dash 2 verloor de eerste

set dan ook uiteindelijk met 10-15. Dit
hadden de volleybalsters nog niet meege
maakt deze competitie. Gelukkig wist
coach Gerrit Limpers de meiden weer op
het goede spoor te zetten in de tweede
set. Het spel werd weer wat degelijker en
zekerder. De misverstanden werden min-
der en de meiden gingen attenter verde
digen. Deze set ging naar Dash met 15-6.
De derde set liet het Enschedese team
weer zien waar ze voor gekomen waren
maar toch wisten de Vordense meiden
hun hoofd koel te houden (15-12). In de
vierde set verloren de volleybalsters van
Harambee hun moed. Dash bouwde met
harde opslagen een eenvoudige voor-
sprong op en maakte de wedstrijd uit
(15-5).

PLANKEN VLOEREN
dik 20 mm, rondom veer en groef

EUROPEES EIKEN
breed:
10 t/m 13 cm 159,- **
14 t/m 16 cm 169,-
17 t/m 21 cm 175,-

AMERIKAANS
EIKEN
breed:
wisselend 175.-
18,5 cm vast 185,-

GELEGD
INCLUSIEF:

! Klaag
- ondervloer 2 mm
- massieve pu

ongelegd Lochcm
Parket 6 Tapijt

CENTRUM • Tel. 0573 258952 • Mi •• i ^sloten



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wat wo j met de kasdage etn Toon, mot 't weer knien wodn of mag 't ok iets
anders wean?".
"Eerlijk ezeg he'k daor nog neet oaver eprakkezeerd maor now iej 't t'r toch zo
oaver hebt: zet maor stampot boernkool op taofel met een goed ende rookwors
d'r in en een stuk vleizig spek" "Jonge, jonge, wo'j an 't bezuuniggen?".

"Oh nee, maor 'k wazze hier net met "Contact" an 't uutpluuzen en leazen dat
ze 't biej de gemeente ok zuuniger an mot doen.'t Zwembad zal volgend jaor
maor halfvol water kommen of 't water zal iets minder warm wodn estokt".
"At dat 't enigste is".
"Oh, maor daor bunt nog meer dinge waor 't geld betuun wod. 't
Dorpscentrum en Ludgerus mot ok een aduggen cent inlevren. En 't buuke
leazen van ow zal ok wel minder wodn want de biblotheek krig ok minder dan
ze dachten. Dus daor zol iej meer veur motn betaaln".
"Iej net zo goed". "Ikke neet, ik leaze jao nooit gin buuke, allene maor de kran-
te".
"Da's ok al duur zat. Daor betaal iej al zo'n vierhonderd gulden in 't jaor veur.
Daor kan ik tien jaor buuke veur leazen"."Dan wod 't ok tied dat ze dat duurder
maakt. Trouwens , de gemeente had de subsidies wel können verhogen at ze de
doppers maor los hadn ehad".
"Op wat veur meniere dan?".
"De brandweerkazerne hadn ze neet af motn brekken maor d'r asylzuukers in
doen. Zo'n dattig man had t'r wel inekond. 't Rijk gif f. 35.- de man per dag veur
logies (da's buutn 't etn en drinken). Dan hadn ze zowat f. 1000.- daags ehad,
da's rowweg f. 350.000.- in 't jaor. Mo'j 's kiekn wat veur subsidies iej dan kont
geven. Zo deien ze 't ok biej 't P.W.Jansen in Almen en biej 't klooster op 'n
Kranenberg. Een jaor asylzuukers d'r in en iej bunt uut de kosten".

Zo ziej maor: Toon wet hoe 't mot, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Kerstgroeten Vordenaren vanuit The Caribbean:

Achterhoek goes Caribbean

Dat niet iedereen met de kerst thuis
kan zijn, bleek afgelopen week toen
de redactie van Weekblad Contact
post ontving van Hans van Biljouw en
Elke Huizinga uit Vorden en Hen-
riëtte Boersbroek uit Warnsveld. Het
drietal vaart aan boord van de Wes-
terdam, Holland Amerika Line.

"Helaas moeten wij het tijdens deze 'don-
kere dagen' zonder sneeuw en Vorden en
Warnsveld doen. Gelukkig hebbén we
wel de recepten van oliebollen en appel-

flappen aan boord", schrijven ze. De 'drie
wiesen uut 't oost'n' hebben elkaar ge
vonden: kapitein Hans van Biljouw
manouvreert al sinds jaar en dag de
Westerdam 'smoothly' de havens bin-
nen, Beauty Therapist Henriëtte kneedt
en knijpt de happy cruisers en Front
Desk Supervisor Elke Huizinga vangt de
not-so happy cruisers op.
"Vanuit het caribisch gebied willen wij
onze familie en dorpsgenoten een vrolijk
kerstfeest wensen en een voorspoedig
1999".

Betaling abonnementsgeld
Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 16 december 1998
tot 8 januari 1999

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

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 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 f6,-
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
van maandag t/m
8.00-12.30 uuren loO-17.00 uur;
zaterdags gesloten

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0576) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 657370

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.

INGEZONDEN MEDEDELING
HIIITI'iN \ l K \M\V()OKI)IN(, VAN Dl! KCDACTII-

ASIELZOEKERS
Woensdag j.1. schreef Contact over de in-
formatieavond van het Centraal Orgaan
Asielzoekers een artikel waar mijns in-
ziens belangrijke informatie ontbreekt.
Dat vind ik jammer. De asielzoekers die
in het klooster komen te wonen, ook al is
het tijdelijk, worden mede-dorpsbewo-
ners. Weten hoe het in een AVO toe gaat
helpt bij het goed samenleven. Daarom
wil ik graag nog een en ander hieraan
toevoegen.
Zo is er uitgebreid ingegaan op de onge-
rustheid van de bewoners van Kranen-
burg over calamiteiten in het gebouw. De
beheerders die in dienst zijn van de ex-
ploitant zullen hiervoor verantwoorde
lijk zijn en men kan hen, indien nodig,
direct benaderen. Het COA heeft ge
vraagd een commissie uit de Kranen-
burgse bevolking te vormen die contact
met hen onderhoudt en eventuele pro-
blemen bespreekt. Er zal ook een open
dag georganiseerd worden.

Over de dagbesteding van de asielzoekers
is het volgende gezegd: "Zij leven gewoon
hun eigen leven, koken zelf, doen inko-
pen zoals u en ik". Er wordt 15 uur per
week Nederlandse taallessen aangebo-
den. Dit wordt gedaan door vrijwilligers.
Voor deze taallessen en andere activitei-
ten zijn nieuwe vrijwilligers hartelijk
welkom. Zij kunnen zich melden bij de
Stichting Vluchtelingenwerk Zutphen-
Warnsveld-Vorden, telefoon 54 31 37 of
bij mij: Jelly Star, telefoon 55 43 94.

J. Star Het Wiemelink 12
7251 CZ Vorden
Telefoon: 55 43 94
E-mail: starpost@tref.nl

Oudejaarscrossloop
VRTC De Achtkastelenrijders houdt zon-
dag 27 december een oudejaarscross-
loop. Deelnemers kunnen kiezen uit drie
afstanden: 5.5, 10.5 en 21 kilometer. De
start is vanaf het terrein van de voetbal-
vereniging Vorden aan de Oude Zutphen-
seweg. Voor meer informatie kan men
bellen met Ronald Rondeel, tel. (0575) 55
1001.



Zondag 2 7 dec. geopend!

TWEEDE KERSTDAG GESLOTEN

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

HELMINK
meubelen

=S£ Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

Tijdens onze kerstshow zijn alle afdelingen omgetoverd in een
sfeervolle, winterse sfeer, met de nieuwste woonideeën, van
modern tot klassiek. U kunt profiteren van diverse interessante
kerstaanbiedingen, en let vooral eens op de nieuwe collecties in
Lamous. Wie meubels koopt wil variëteit maar ook zekerheid.
Dat ontdekt u zeker bij Helmink Meubelen. ...

Eikergen fa
J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B l J U T H U I S

V.O.F. Mompenfabriek

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service
en messcherpe prijzen

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle
dagen open en ook 's avonds uw leverancier voor
alle soorten en merken

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen
• laarzen
• werkschoenen
• werkkleding + pantoffels

't Past als bast, eigen fabricage

Actiemaand december:
• bontlaarzen vanaf f 42,50
• thermolaarzen, de échte

eenmalig f 140,-
uw laarzenspeclallst

Kom, kijk en overtuig uzelf. Goede koop en niet duur.
U bent van harte welkom
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

/8ei* Tonny Juffiërfs

fit?
AUTOSCHADE

TELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL./FAX (0573) 45 11 61

Ik wens iedereen
Prettige Kerstdagen

en een
Gelukkig Nieuwjaar

A. MOKKINK KASTEEL
Brandenborchweg l • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

ROUWENHORST
BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, Barchem • Telefoon (0573) 25 80 94

Wij wensen u gezellige
Kerstdagen

en een
gezond en voorspoedig 1999

Komt u in de eerste week van het nieuwe jaar,
dan staat er koffie met een oliebol voor u klaar
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snoeien van tuinen, houtwallen, beplantings-
singels, bomen, enz.

f 100,- korting per man per dag
(min. 2 mandagen werk en geldig tot en met
februari 1999).

Deze korting geldt alleen voor bovenstaande
werkzaamheden.

Uitgevoerd door vakbekwame hoveniers met
moderne gereedschappen en machines.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575) 462619 m5 a

3ITOAH3TMIW 3ITOAH3TMIW 3ITOAH3THIW 3ITOAfl3TMIW

Hair & Beauty

Kapster aan huis
Zonnestudio

Schoonheidssalon

Dreef 11
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 75

Wij 'wensen

iedereen

prettige

feestdagen

en een

gelukkig

nieuwjaar

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

Op zaterdag 6 februari 1999 en
zaterdag 20 maart 1999

organiseren wij weer een
COUNTRY- en WESTERN avond

Een gezellige feestavond in COUNTRY- en WES-

TERN SFEER

met KOUD-WARM buffet, drankjes en dansen

op live MUZIEK,

dit alles voor de prijs van

Cl 5Q50nTL. JJf p.|

Aanvang 20.00 uur

Een ideale gelegenheid voor buurten, families of

verenigingen voor een fijne avond uit.

Voor informatie en reserveringen

bel (0575) 46 12 12

P A R T Y C E N T R U M • E E T - S N A C K H O E K

Loon- en grond verzet bed rijf

Fa. Groot Roessink
Wij wensen

u allen

prettige

Kerstdagen

en een
Theo en Gerlanda
Zweverink

voorspoedig Heideweversweg 4A
7255 LV Hengelo (Gld.)

1999 Tel. (0575) 46 17 01

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67

H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Verzorging financiële administratie
midden- en kleinbedrijf

alsmede agrarische sector

Mineralenadmlnlstratle

Loonadministratie

Samenstellen Jaarstukken en
tussentijdse rapportage

Verzorging alle belastingzaken

Deskundige adviezen

Bedrtjfsbegeleldlng

Aangesloten bij:
Fiscount Adviesgroep / Ned. College van Belastingadviseurs

Federatie Adviserende Beroepen

Vrijdag 25 december:

koud-/warm- en
nagerechtenbuffet

f59,50
Aanvang 19,00 uur

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!
Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook

reserveren voor groepen vanaf 20 personen,

Hotel Café Restaurant

'Mèflmk'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02 ,



Het bestuur
en mede-
werkers
wensen u
Prettige
Feestdagen

Openbare
Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek blijft
in de kerstvakantie
gewoon open.

Behalve donderdag
24 en 31 december
na 16.OO uur
gesloten.

Zaterdag 2 januari
gesloten

Prettige feestdagen en 'n
gelukkig nieuwjaar

Maandag 28 en
dinsdag 29 december gesloten

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst u Prettige Kerstdogen

en een gezond en pechvrij 1999

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

DAVODÏA
WOONACCfcSSOiKSS

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

Vordenseweg 21 -23
7231 PC Warnsveld

Telefoon (0575) 55 35 68

wenst u een
prettige jaarwisseling
en een gezond 1999

Banketbakkerij
J. Wiekart

Onze zaak is gesloten van
28 december tot en met

6 januari.
Dus weer open op

donderdag 7 januari 1999

Wij wensen
een ieder een

voorspoedig 1999,

— ^^Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 55 17 50

O

Chipknip

SPEELGOED ^
HUISHOUD-EN f
KADOSHOP
MUZIEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL. 553566

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 1999

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (0575) 55 35 92

mCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

%iLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

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.

PARTYRESTAUR ANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Graftakken

vanaf f 12,50

Kerststukjes

vanaf f 7,50

Groot
assortiment

Kerstartikelen

Ruurtoseweg 65A Tel.: (0575) 55 36 71

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
WLAfORCf

PORT
75CL VAM 1595

VOOR 1395

DELAFORCE
ruu *uty
FOKT

IRISH vcLvtr
50CLVAN 1995

VOOR 1695
+ 5 ROCKS

IRÏSH

CAMPARI
70CLVAN2395

VOOR 2095

SOLS WFC/X
LTK VAN 2545

VOOR 2295

8AHWS
70CL VAM 2895

VOOK 2495

COIMTHfAU
70CL VAM 3595

VOOR 3195

MOTAXIS
weven

LTX VAM 2795
VOOR 2395
t- 5 ROCKS

./&,

JAMCSON
WUISKW

70CLVAN3195
VOOR 2 795
t- 5 ROCKS

ifvMESo*

CHIVAS REGAL
WHISKY

70CL VAM 5995
VOOR 4995
f 5 ROCKS

SUPER DE BOER! sl«terii
Wilbeit en Yvoiiiie Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

VfUVf AMIOT
3RUT/VSMI S€Cm
75CL VAM 20951

VOOR 1795 ̂

ROSf
75CL VAM 2495

VOOR 2195
^ 5 ROCKS

Aanbiedingen geldig tot en met 2 januari 1999 (nu ook Rocks in de slijterij)



ploegstoffen

woon
mooi

39, Warnsve/d
(0575) 52 61 32

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

31 december laatste werkdag-voor Hans te Vaanholt:

Visser mode in Vorden neemt
afscheid van Hans te liaanholt

Visser Mode aan de Burgemeester
Galleestraat 9 in Vorden neemt op
donderdag 31 december afscheid van
Hans te Vaanholt. De 47-jarige Ruur-
loër heeft ruim 27 jaar voor de firma
Visser gewerkt en stopt om gezond-
heidsredenen. Eigenaar Henco El-
brink van Visser Mode wil het af-
scheid van Te Vaanholt niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Voor alle
klanten bestaat er de mogelijkheid
om op 29,30 of 31 december persoon-
lijk afscheid te nemen van hét ge-
zicht van de herenafdeling. Voor
Hans te Vaanholt geen gemakkelijke
week. "Nee", zegt hij, "ik heb hier 27
jaar gewerkt en dan is het best wel
even slikken als je afscheid moet ne-
men van klanten die al jaren bij ons
in de winkel komen."

Zijn eerste werkdag bij Visser Mode weet
Hans te Vaanholt zich nog te herinneren
als de dag van gisteren. "Dat was op 28
maart 1971", vertelt hij. "Het vak heb ik

geleerd van de heer Elbrink, de vader van
Henco. Naast de verkoop was ik verant-
woordelijk voor de inkoop van de heren-
afdeling. Met name het contact met de
klanten heb ik altijd zeer leuk gevonden.
De meeste klanten komen hier ook al ja-
ren. Wat dat betreft heb je best wel een
band met elkaar opgebouwd. Toen ik de
afgelopen maand sommige vaste klanten
vertelde dat ik er aan het eind van dit
jaar mee stop, konden ze het in eerste in-
stantie dan ook niet eens geloven", aldus
Hans te Vaanholt.
Te Vaanholt wist de afgelopen 27 jaar al-
tijd precies hoe hij met de klanten om
moest gaan. "Niet iedereen is hetzelfde.
Sommige klanten vinden het prettig als
ze gewoon keurig geholpen worden en
anderen komen hier echt om even te ou-
wehoeren. En daar ben ik ook altijd voor
in. Het resultaat is vaak hetzelfde.
Oftewel tevreden klanten die hier ge-
slaagd zijn voor hun kledinginkopen.
Wat dat betreft zal ik de winkel wel gaan
missen."

p j _ i_
Bij Edah kunt u voor al uw dagelijkse boodschappen terecht. ^^^^0

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.

Deze week spetterende aanbiedingen bij:
Edah Botterman

Op onze groente-afdeling

Handsinaasappelen
net 2 kilo kl. l Spanje
nu

Vlees- of vissauzen
Calvé - diverse smaken
fles 250 m. met Edah-card

Vergeer koos

Jong belegen kaas
1 kilo
van 12,98 voor

3.75
1.49
9.98

Vers vlees

Gourmet/
steengrillschotel

per schotel van 22,34 voor 15.98
Namens het Edah-team wensen wij u
fijne Kerstdagen en voorspoedig 1999

Aanbiedingen geldig van maandag 21 december t/m donderdag 24 december • Drukfouten onder voorbehoud

Ikga
voor
Edah!

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag
,///„ van 9 tot 12 en van

piii'"--- 2 tot 5 uur kunt u
OMO'0506 9ratis bellen met

GuriSs* onze service-afde-
xx,///;X 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 08.00-21.00 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

ïaWBjsajfflfcfcsgsWB!̂ ^

Eindverslag werkgroep 'Voorbereiding Vorden':

Verpleeghuiszorg in Vorden
bij de Wehme stap dichterbij
Op het terrein van verzorgingshuis
De Wehme komt binnen een paar
jaar een verpleeghuis dat plaats biedt
aan 24 personen. Verzorgingshuis De
Wehme hoeft dan niet langer meer
ouderen die meer dan gemiddelde
zorg nodig hebben door te verwijzen
naar bijvoorbeeld verzorgingscen-
trum De Leeuwerikweide in Zutphen.
Het is de bedoeling dat de nieuw-
bouw over anderhalf jaar gereali-
seerd is. Vooruitlopend op de nieuw-
bouw is er een speciale werkgroep
opgericht. Deze werkgroep ging in ju-
li van start om te bekijken hoe het
beste een verpleeghuis in Vorden kan
worden opgezet. De werkgroep "Voor-
bereiding Vorden' presenteerde on-
langs het eindverslag.

Deze zomer werd het voornemen van
een fusie aangekondigd tussen Stichting
Zuytvenne in Zutphen, verzorgingshuis
De Wehme in Vorden en verzorgingshuis
De Bundeling in Ruurlo. Verzorgings-
centrum De Leeuwerikweide in Zutphen
maakt onderdeel uit van stichting
Ouderenzorg Zuytvenne. Het is de be-

doeling dat vanuit de stichting
Zuytvenne verpleeghuisbedden verdeeld
worden over de regio. In dit kader zullen
er 24 ziekenhuisbedden van De Leeuwe-
rikweide in Zutphen worden verplaatst
naar Vorden.

De werkgroep 'Voorbereiding Vorden'
komt tot de conclusie dat verpleeghuis-
zorg-op-maat een goede zaak is voor
Vorden. Op deze manier kunnen oude-
ren die meer zorg nodig hebben in hun
eigen omgeving blijven wonen en hoeft
men niet naar een andere plaats zoals
Zutphen te verhuizen. Ook voor ouderen
die in verzorgingshuis De Wehme wonen
is de stap naar een verpleeghuis nu veel
minder groot. Verder denkt de werk-
groep 'Voorbereiding Vorden' dat een
verpleegunit bij De Wehme vriendelijker
aandoet als een op zich staand groot ver-
pleeghuis. Medewerkers van Zuytvenne
zullen straks samen met mensen uit de
Wehme zorg gaan verlenen. Als voorbe-
reiding op de nieuwbouw in Vorden zal
men binnen verpleeghuis De Leeuwerik-
weide de 'leefstijlgroep Vorden' gaan in-
richten.



RS. Wij zijn
2e Kerstdag
de gehele dag,
31 december
vanaf 12.30 uur en
zaterdag 2 januari
1999 de hele dag
gesloten

Alle medewerkers van
de Spannevogel
wensen u
prettige feestdagen
en een gelukkig en gezond 1999 toe

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

snieuwsOprui

Heel veel sportieve pullovers Schitterende colberts van Swepl"
en sweats van o.a. Olsen en Bogart, Horka, enz.

Leuke combimode van o.a.
Gerry Weber en Bianca. In
medische teleurstellingen, tot louses en rokjes

. La Pagayo en Birddog.

Combinatiemode
Marcöna en
Tot

Alle kinderbroeken
van Ragazzi en Salty Dog.

emden van Meika, Le-
, Cottonfield, For Fellows;

te veel om op te noemen.

M O D E

Boyendien speciale aanbiedingen
op alle afdelingen: tot 60% korting! *$*^$$

3 redenen om
een Nissan te kopen.

1 manier
om er één te krijgen:

De Nissan 321-actie is gestart. Tot en met 31 december doen wij

u namelijk een uniek aanbod: 3 jaar garantie, 2 jaar gratis onderhoud

en l jaar gratis all-risk verzekering bij elke nieuwe Nissan Primera,

Almera en Micra. Uw voordeel kan hierbij oplopen tot zo'nfSOOO,-. Zo

rijdt u h^paal zorgenvrij. Bovendien maakt u kans op een gratis

Nissan. Kom dus snel bij ons langs voor de speciale Nissan 321-actie-

brochure en maak dan gelijk ook een proefrit in een van onze modellen.

Think about it.

Het 321- aanbod geldt indien u de ninwt Nissan Primera. Almtra. Sunny Wagon af Micra lusten IS en 31 december koopt en vóór 31 maart 1999 op kenteken laat
registreren. Actievoorwaarden lijn te verkrijgen bij de Nissan dealer. Er ü al een Micra oanaff2l99S.-. een Almera vanaf f 29.495.-, een Snnny Wagon vanaf ƒ 3O995,-
en een Primera vanaf ƒ 38.995.-. Conaimentenadvieiprijten inclusief BTW en BPM aclusief vtrmiderinfsHidrage en kosten rijklaar matten Wijagingen voorbehouden

AUTOBEDRIJF

HERWERS
OOETINCHEM Plakhoretweg 14, ndustrietefr. Keppeteeweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummetoseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraa! 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

j
Zondag 27 dec. geopend

KOOPZONDAG
n 11.00 tot 17.00 uur

Zo 21
Ma 28 dec,

Di 29 dec. val

30
Zaterdag 2 januari 1999 gesloten

Bij de Wonerij staat de showroom geheel in het teken van het eindejaar. De nieuwe trends en collecties voor

sfeervol wonen kunnen wij u presenteren in een eindejaars ambiance. Daarbij is natuurlijk een oliebol ook op

zijn plaats. Grenzen in trends en design worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. Wij bieden u de

meest complete collectie, op het gebied van meubelen, slaapcomfort. raamdecoratie en vloerbekleding

tot in detail. Een geschenk passend bij de nieuwste woonstijlen, vindt u in de cadeauhoek met sfeermakende

woonaccessoires. U moet dus gewoon komen kijken om u aangenaam te laten verrassen.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o T e l . : 0 5 7 3 4 5 1 2 3 9



OUD EN NIEUW-SHOW l

Ook leverbaar met 2-deurskast met spiegel

- zondag 27 december open 11.00 -17.00 uur
maandag 28 december open van 13.30 - 18.00 uur
dinsdag 29 december en 30 december open van 8.30 - 18.00 uur
donderdag 31 december open van 8.30 - 12.30 uur

- 2 januari gesloten

Onze nieuwe collectie is binnen o.a. KERSENPROGRAMMA

SPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84

r __________ _ ____________

! Bij inlevering van deze bon maakt u kans op een GRATIS dekbedset j

! Naam:

v o f

se h o o r s t e e n v e e g b e d r i J f

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

UIT-LUI-WEEK
1 fLOfWRK, TOUMBC.

zaterdag TWEEDE KERSTMIDDAG, half 3:
26 KERSTPOP met d e 5 - 8 manŝ

december formatie: ROUTE 66

KLAVER3ASBRUNCH
uur

z
n prima prijzen

.30 uur

DANK VOOR
UW HULP
IN 1998

De hulp van Mensen in Nood
is in 1998 gegaan naar:

Continenten:
Afrika ƒ 22.1 min
Latijns-Amerika - 15,7 min
Azië - 17,6 min
Europa - H.3 min
Totaal ƒ 69,7 min

Hulp naar soort:
Noodhulp ƒ 23.3 min
Sociale projecten - 15,9 min
Kinderprojecten - 14,2 min
Partner ondersteuning- 2,7 min
Voedselzekerheid - 13.6 min
Totaal ƒ69,7 min

Mensen in Nood helpt slachtoffers
van rampen en oorlogen. Daarnaast

geven onze lokale hulpverleners
hoop aan kinderen die met uw hulp

weer een toekomst hebben.

Mogen wij ook in
1999 op u rekenen?

STEUN
ONZE

S T E R R E N
GIRO 667

1e en 2e Kerstdag geopend
Van 12.00 tot 20.00 UUr eten a /a ca/te

Reserveren gewenst
Gesloten:

28 december 1998 t/m 26 januari 1999

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95

Dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK/
WANDERS B.V.

Raadhuisstraat 22,7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25,7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67

H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve en fiscale dienstverlening

Wij wensen onze cliënten en al onze
relaties prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1999

Ons kantoor is van maandag 28 december
tot en met donderdag 31 december

gesloten.
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:

de heer H.H. Wanders, telefoon (0575) 46 32 74
de heer J. Sprukkelhorst, telefoon (0575) 55 21 38

Aangesloten bij:
Rscount Adviesgroep / Ned. College van Belastingadviseurs

Federatie Adviserende Beroepen

Bus bestellen?
Hanen bellen!

Wij wensen iec

i

<

l

Ca. 50 bussen
staan tot uw di

Wij verzorgen c
Voor inlichtinge

J.L Hl
Klarenbeeksew

*^%
-^^sJÏtoJÖftV

lereen \

Prettige Kerstdagen
*n een
Gelukkig Nieuwjaar

van 8 tot 66 personen
enst.

>ok uw meerdaagse vakantiereizen,
m en aanvragen folders:

-{f™Mr REIZEN î iè

IRREN
reg 14, Voorst, tel. (0575) 50 13 34

TE KOOP
• 2 MF35 • Guldner G 30 • Deutz 70 pk on 12 pk • Carraro
Smalspoor 65 pk on 45 pk* Kubota 14 pk on 17 pk» Toro
on Stiga on Husqvama frontmaaiers 1 m/1,80 m • 3
Hoftrucks 1,5-2 ton diesel/gas torroin • 1-15 KVA geluids-
arm aggregaten • Schotelmaaier 2,15 m • Bloter 2,85 m • 3
Grondfrezen on ploegen • 6 Houthakselaars diesel/benzi-
no/220 volt ook snelverkeer • 2 Mini-kranen • 2 Shovels •
Rupstrekker • 3 Vatspuit • 3 Quads • 3 Voogmachinos • 20
Zitmaaiors • 20 2-wiel trekkers mot diverse werktuigen • 45
Loopmaaiers • 5 Balkmaaiers • Snooicomprossor com-
pleet • Sleuvenfrees • Bladblazers • Kaweco giertank 5000
liter • Motor-zeisen • Heteluchtkachels • 3 Trilplaten •
Diverse stenonktemmen • Egalisatie-apparaat voor bestra-
ting • Motoren • Gebruikte onderdelen enz. enz.

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 1998

IN KEUENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04



Kom nu naar de 'hoe-is-het-moge-
lijk-weken' van Fiat Teger en

profiteer
van de

0% rente
actie

op nieuwe auto's!

Uiteraard staan onze occasions er
ook zeer voordelig bij.

Een extra reden om een bezoek te
brengen aan onze feestelijke

showroom!
*Vraag naar onze voorwaarden

GRANDIOZE
KERSTKORTINGEN
op onze nieuwe

Citroën's, die kunnen
oplopen tot f 5.000.-

Wij vervangen ons demo-park.
Alle types Citroen

van 3 tot 12 maanden voor zeer
aantrekkelijke prijzen.
Alle gebruikte auto's

boven f 10.000,- gratis uitgestel-
de betaling van max. f 10.000,-

tot 1 juli 1999.

"Vraag naar de voorwaarden

PRESENTATIE...
de nieuwe Forester
2.0 AWD Soft Turbo

en de
Impreza 1.6 AWD

Natuurlijk staan ook de andere
modellen zoals de Vivio,

de Legacy u met pretoogjes
uitnodigend aan te kijken.

Kom kijk, rij...
en vergelijk

op onze
Eindejaars-

show!

Bij aankoop van een nieuwe of
gebruikte auto t/m 31 december

GRATIS
EEN DINER VOOR TWEE!

Tijdens onze eindejaarsshow
kunt u kennis nemen van het

laatste Volvo-nieuws, zoals o. a.
de C70, S80.

We hebben nog 30 gebruikte
Volvo's, die wel tegen uiterst
aangename prijzen worden

verkocht.

Tot ziens op onze eindejaarsshow

Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo

Autobedrijf

RUESINK
De Venterkamp 11, Ruurlo

SUBARU

Garage

HUININK VOF
Spoorstraat 14, Ruurlo

vor-vo
Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13a, Ruurlo



WIIN7EÜOMUIMING
\ LimEMMJEN
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,-
van 4495,

VOOf 2795,-
voor 2695,-

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

Schuifdeurkast
in alpinewit, incl. facetspiegel
185 breed, 230 hoog
van 3995,- VOOr 2695,-

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

VOOr 2295,-
VOOf 2150,-

Roomwit met beuken schuif deurkast
200 breed, 220 hoog, incl. halogeenverlichting
van 1760,- VOOr 1 595,-

HOOMlfiPEÜ
Li f e-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

Halfhoogslapef hoogte 112 cm met een
matrasrnaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem, 90/200cm
Millieu- én kindervriendelijke
lakken en verven. 695,-

Metalen bed met rieten hoofd- en voeteneind
incl. 2 nachtkastjes 160/200 cm
van 1995, VOOr 1495,-

Fraaie MDF slaapkamer
auberginekieurig T60/200 cm
van 1895,- VOOr 595,-

Blank Essen met pit riet
incl. 2 nachtkastje^ 180/200 cm
van 2495,- VOOr 1695,-

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 1 60/200 cm
van 1 295,- VOOr 695,-

A Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes ook leverbaar in
160/200, 180/200 cm
140/200 van 1695,- VOOr 1395,-
3-deurs kast van 2995,- VOOr 2695,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995, voor 2295,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645,- voor 2495/-

Slaapkamer in zwart m^^beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/^Bcm

nu 1195,-

Stalen ledikanten metwfsterkte spiraal
90/200 cm in wit of zwart

vanaf 299,-
Blank houten ledikanten
90/200 cm getokt vanaf 279,-

MDF ledikant
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- VOO f 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel -t- blauw massief grenen
90/200 cm nu 695,-

Scandinavisch ledikant
massief grenen met laden
van 1195,- VOOf 795,-

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet nu 1149,-

Prachtige royale elektrische verstelbare
boxspring
Nek/rug + voetgedeelte zijn elektrisch
verstelbaar, incl. matras, 100/220 cm
van 9080,- voor 4495,-

Rotan-Look boxspn'ngcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- voor 3995,-

Electrische verstelbare boxspn'ngcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- VOOr 4995,-

Vouwbed
met wiefen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl matras maat 90/200
van 379,- VOOr 269,-

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

Nu 599,-

Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Compleet met 2 polyether
matrassen, eenzijdig afgedekt met wol 5 jaar
garantie, 80/190 cm
van 1395,- VOOr 995,-
Ook leverbaar in 90/200

Sierlijk stalen ledikant
2:p§rsoons in Sandstonekfeor incl. handvefstef-

140/200 cm. %|̂ ?̂ H
MVMT nu l!
Ook leverbaar in 160/2W en 90/200 cm

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

VOORDELIGE

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16
één zijde wollen afdeklaag.
80/190 van 259,-
70/200 van 289,-
80/200 van 299,-
90/190 van 299,-
90/200 van 319,-
90/210 van 339,-
90/220 van 369,-
120/190 van 389,-
130/190 van 419,-
140/200 van 479,-
160/200 van 559,-
180/200 van 639,-

cm dik met aan
5 jaar garantie.

voor 199,-
voor 229,-
voor 239,-
voor 239,-
voor 249,-
voor 279,-
voor 329,-
voor 299,-
voor 329,-
voor 379,-
voor 429,-
voor 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca-. 19 cm
80/190 van 399,- VOOr 229,-
80/200 van 329,- VOOr 259,-
90/190 van 329,- VOOr 259,-
90/200 van 369,- VOOr 289,-
140/200 van 639,- VOOr 459,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

" - 7 haodvev

Pocketveringmatras
mét 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- voor 549,-
80/200 van soo,- voor 549,-
90/190 van 895,- VOOr 599,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van KMO,- voor 699,-
140/200 van 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOr 595,-
80/200 van 799,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-
Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen,
Leverbaar in alle maten.

gebied
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