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Loga start na verbouwing met postagentschap

Postkantoor Vorden verdwijnt
Het postkantoor in Vorden zal op
korte termijn worden gesloten. Dit
bevestigde deze week een woord-
voerder van PTT Post in Den Haag.
De datum dat het postkantoor
dichtgaat, hangt af van het moment
dat er een alternatief is gevonden.
Er zijn plannen om een postagent-
schap onder te brengen in het pand
van Loga aan de Raadhuisstraat.
Hiervoor is echter een verbouwing
nodig. Eigenaresse C. Rondeel-Rood
laat weten dat de contracten met
PTT Post worden getekend zodra de
vergunning voor de verbouwing
rond is.

Als alles volgens planning verloopt zal
in januari gestart worden met de ver-

bouwing van het pand van Loga. "Op
dit moment ligt de bouwaanvraag bij
de gemeente. Zodra wij groen licht
krijgen, zullen we zo spoedig mogelijk
beginnen met de verbouwing", vertelt
de eigenaresse van boekhandel Loga.
Mevrouw C. Rondeel-Rood ziet het
postagentschap als een uitstekende
aanvulling op de bestaande winkel.
"Op deze manier kunnen wij de klan-
ten een nog breder pakket aanbieden".

De verbouwing van Boekhandel Loga
zal bestaan uit een interne verbouwing
aan de achterzijde van het pand en een
uitbouw aan de zijkant van de winkel.
Als alles volgens schema verloopt dan
kan het nieuwe postagentschap begin
maart worden geopend.

OM KERST

Kerstnachtdienst
"Licht, glans en glitter" is het thema
van de kerstnachtdiensten die zoals elk
jaar weer gehouden worden in de
Dorpskerk op 24 december. In de eerste
dienst zal Sursum Corda haar mede-
werking verlenen. In de tweede brengt
zanggroep Interchrist onder andere
het Klein Kerstoratorium ten gehore en
bespeelt Anneke Paas het orgel. Voor-
ganger in beide diensten is dominee M.
Beitier.

Kerstoratorium
"Als appelbloesem in de winter". Dit is
de titel van het kerstoratorium dat
door 35 gemeenteleden van de Hervor-
mde Kerken van Vorden en Wichmond
op dit moment wordt ingestudeerd.
Deze titel verwijst naar een middel-
eeuws gebruik om op 6 december een
tak van de appelboom in huis te halen
om die met Kerst in bloei te hebben. De
appelboom en de appels waren een
symbool van eeuwig leven, vernieu-
wing en verjonging. Bloesem in de "do-
de" tijd van het jaar laat wel heel dui-
delijk zien wat geboorte en vernieu-
wing, hoop en belofte inhouden. Het
kerstoratorium heeft plaats op zondag-
morgen 28 december in de Hervormde
kerk in Wichmond.

Vrouwenclub Medler
Vrijdagavond 19 december hadden de
dames van de Vrouwenclub Medler
hun jaarlijkse kerstviering. Er werden
verschillende gedichten gelezen en sa-
men gezongen. Riek Wunderink las
het kerstverhaal. De avond werd beslo-
ten met koffie en krentenbrood. De da-
mes kregen allemaal een kleine atten-
tie mee naar huis.

Oudejaarscrossloop
VRTC "De Achtkastelenrijders" houdt
op zondag 28 december haar jaarlijkse
Oudejaarscrossloop. Er zijn drie afstan-
den: 5, 15 en 21 kilometer. De start is
vanaf het voetbalveld van W Vorden.

Kerstwandeling
Kranenburgs Belang hield afgelopen
zondag een kerstwandeltocht. Enkele
bestuursleden hadden een mooie route

richting De Wildenborch en De Belten
uitgezet. De wandeling was ongeveer
negen kilometer en onderweg werd er
gezorgd voor een hartverwarmend
drankje. Ondanks dat het de hele mid-
dag regende, kon voorzitter Jan
Lucassen toch vele mensen verwelko-
men in Gc^wij Schoenaker waar de
wandeling werd afgesloten met een ge-
zellig samenzijn en een heerlijk stam-
pottenbuffo .

Willibrorduskerk in
VierakKB1 Tweede
Kerstdag geopend
De St. Willibrorduskerk in Vierakker is
op Tweede Kerstdag 's middags voor
het publiek geopend. Er is tijdens deze
middag onder andere de mogelijkheid
om de kerststal van de Willibrordus-
kerk te bezichtigen. Ook kinderen zijn
van harte welkom. Er zijn op deze mid-
dag enkele parochianen aanwezig die
u graag willen rondleiden. Zij kunnen
u ook vertellen over de historie van de
kerk.

Blijspel Het Perron van
toneelvereniging TAO
drie keer uitverkocht
Vorige week voerde toneelvereniging
TAO uit de Wildenborch drie keer het
blijspel "Het Perron" op. De afgelopen
jaren waren er telkens twee voorstel-
lingen maar gezien de alsmaar toene-
mende belangstelling en het feit dat er
ditmaal ook een gedeelte van de zaal
nodig was voor het podium, besloot de
toneelvereniging dit jaar een derde
voorstelling te houden.
Fryda te Lindert kijkt tevreden terug
op de afgelopen week. "De voorsteling
op zaterdag was al heel snel uitver-
kocht en ook op de andere twee avon-
den zat het helemaal vol. Zo'n derde
avond is dus zeker voor herhaling vat-
baar, alleen denk ik dat we het dan
niet meer op dinsdagavond maar twee
keer achter elkaar op vrijdagavond
doen", aldus Fryda te Lindert.
Het blijspel "Het Perron" mag gerust
gezien worden als een megaproductie
aangezien er maar liefst 27 acteurs aan
meededen. Het verhaal ging over de
strijd tussen een kioskhouder en de ei-
genaar van een bloemenstal op het sta-
tion.

Ned. Hervormde Kerk
Woensdag 24 december (Kerstavond): 21.00 uur ds. M. Bcitlcr, Kerstnachtdienst, m. m. v. Chr.
muziekver. "Sursum Corda"; 23.00 uur ds. M. Beitier, Kers tnachtdiens t , m. m. v. het koor
"Interchrist".
Donderdag 25 december (Ie Kerstdag): 10.00 uur ds. H. Westerink, Kei stmorgen. Na afloop kof-
fiedrinken in de Voorde; 19.00 uur Kinder Kerstvicring in de NH Kerk.
Zondag 28 december: 10.00 uur ds. M. Beitier.

Ned. Hervormde Kerk Wichmond
Woensdag 24 december (Kerstavond): 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Kerstavond gezinsdienst
m. m. v. Kerkkoor.
Donderdag 25 december (Ie Kerstdag): 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Ie Kerstdag m.m.v.
Kerkkoor.
Zondag 28 december: Dienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 24 december (Kerstavond): 21.00 uur Dienst in de N.H. kerk; 23.00 uur Dienst in de
N.H. Kerk.
Donderdag 25 december (Ie Kerstdag): 10.00 uur Ds. HA. Speelman; 19.00 uur Kerstviering met
kinderen in N.H. Kerk.
Zondag 28 december: 10.00 uur dhr. GA. de Graaf, Doetinchem; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

R.K. Kerk Vorden
Woensdag 24 december (Kerstavond): 22.00 uur Nachtmis m.m.v. Dertig-plus-koor.
Donderdag 25 december (Ie Kerstdag): 10.00 uur Kerstmis, Geboorte van de Heer:
Familieviering met Kerkuiltje en VoTiKo; 15.00 uur Kindje wiegen.
Vrijdag 26 december (2e K&stdag): 10.00 uur H. Stefanus, eerste martelaar, m.m.v. Cantemus
Domino. ^H
Zaterdag 27 december: IS.jO uur Eucharistieviering.
Zondag 28 december. 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.

WEEKENDWACHT PASTORES
25-26 december Frater Broekman, Vierakker, tel. 44 12 86.
28-29 december Pastoor ^n Zeelst, Vorden, tel. 55 17 35.

R.K. Kerk VierakkerfWichmond
Woensdag 24 december (Kerstavond): 23.00 uur Nachtmis, Eucharistieviering.
Donderdag 25 december (Ie Kerstdag): 11.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 26 december (2e Kerstdag): 10.00 uur Woord- en Communiedienst.
Zaterdag 27 december: 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 december: 10.00 uur Eucharistieviering.

Diensten huisartsen
25-26-27-28 december dr. Sterringa, Schoolstraat 9, Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen óf een dringende vi-
site aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg,

Diensten tandartsen
25-26 december J.H. Hagedoorn, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
27-28 december W.F. Haccou, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

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

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoek
seweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau tel.
592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur . PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-

den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 1351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112



Zutphenseweg IA

7251 DG Vorden
TeL/fax (0575) 55 18 85

VOOR DE KERSTDAGEN:

Overheerlijke Gieser Wilderman
Roodkokende Stoofpeertjes
2 kilo

Delicateur Jong, Jong Belegen
en Belegen
per kilo

Roomwitte Champignons
500 gram

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 24 DECEMBER

5.

9.

2.

00

98

95

Maandag 29 dec., dinsdag 30 dec. en woensdag 31 dec.

Blanke Goudreinnette
heerlijk voor de appelflappen

2 kilo 2.50

Wij wensen u Prettige Kerstdagm en een
Voorspoedig en Qezond 1998!

OPENINGSTIJDEN ma. t/m do. 830-1230 / 1330-18.00 uur
vr. 830-1230 / 1330-20.00 uu A
za. 830-16.00 uur

Maandag en dinsdag 29/3O december

VERSE WORST-DAG
Woensdag 31 december

GEHAKTDAG
Moor de laatste avond van 1997!

Volop gourmet- of fondueschotels,
gebraden kippenpootjes, gehakt-
balletjes, spare-ribs of tv-sticks.
Diverse worsi^oorten, paté's en
salades.

Ook maken wij heerlijke saladeschotels

SLAGERIJ/WORSTMAKERIJ Ü A N RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden, telefoon (0575) 55 14 70

looltuis
Loohuii Bouwbedrijf B.V.

lclgenweg 30. Postbus l, 81 10 AA Heeten
n: (0171) 38 26 odfeicfüx -• 19 37

b.g.g. (0548) 36 27 54 de heer Bielderman

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn
Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

DRUKKERIJ
WEEVEBS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Teleloon (0575) 551010
' . ix (05/5) 551086

Florijn Jenever
liter 20.95 NU J 9.75
Citroen brandewijn ^
liter 16.95 NU 14.95

Castellane
Champagne

brut of d.s. 75cl
43.95 NU 37.95

Johnnie Walker
Black 70 cl
46.95 NU 41.95

Berentzen
Apfelkorn
70cl 16.25
NU 14.95

Feigling 70cl
20.95 NU 18.95

Red label
70cl 30.95 NU 26.95
Ltr. 39.95 N U 34.95

Joustra
Beerenburg

Ltr. 2445 NU 21.95

Safari 70cl
21.95 NU

19.95

Slijterij
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Voor bruisende, sprankelende, originele en feestelijke kado's
Aanbiedingen geldig vanaf zaterdag 27 december 1997 tym dinsdag 6 januari 1998



Hartelijk dank aan eenieder
die, in welke vorm dan ook,
ons 25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.
En wij wensen u prettige
feestdagen en een gelukkig
1998.

Jan en Dinie van Ark

Vorden, december 1997
'de Wildenborcherhof'

Voor uw belangstelling en me-
deleven na het overlijden van
onze vader, schoonvader en
opa

Johannes Anthonius
Berentsen

willen wij u bedanken.

Familie Berentsen

Schaepmanlaan 7
7003 DD Doetinchem

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.

• Streekradio Achterhoek FM
zendt op Kerstavond om 21.00
uur de Kerstnachtdienst uit
vanuit de Dorpskerk in
Vorden. Te ontvangen op FM
105.4 MHz. Kabel 87.5. MHz.

• Te koop vanaf f 4,-: kerst-
dennen. Weenk, Schuttestr.
12, Vorden

• Wie is bereid om tijdelijk
mijn fijne vrijwilligerswerk
voort te zetten bij de
groepsopvang 'De Zonneroos'
in De Wehme? Éénmaal per
week van 11.00 tot 15.00 uur
(incl. de warme maaltijd). Wie
belt mij hiervoor? Tel. 55 13
14. Ali Polman-Klein Selle

• Streekradio Achterhoek FM
zendt op Kerstavond om 21.00
uur de Kerstnachtdienst uit
vanuit de Dorpskerk in
Vorden. Te ontvangen op FM
105.4 MHz. Kabel 87.5. MH?

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• Te koop: kerstbomen f 5,-
per stuk. Ruurloseweg 45,
Vorden; Slotsteeg 10, Hengelo
(Gld.). Tel. (0575) 55 12 17

• Te huur: appartement voor
1 of 2 personen. Tel. (0575) 46
1733

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij Iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

• Ik heb hulp nodig voor het
vergroten van de markt van
kansrijke nieuwe produkten.
Tel. (0575) 52 98 69. M.i.v. 1-
1-1998 wordt mijn tel.nr. 57 21
27

1972 29 december

Dik Langwerden
en
Zwennie Langwerden-Bloemendaal

Op maandag 29 december 1997 ho-
pen wij samen met onze kinderen
Renske, Rob en Martin ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.
Omdat wij u ook onze verbouwde en
deels vernieuwde werkplaats willen
laten zien, houden wij een open dag
op ons autobedrijf aan de Lankhor-
sterstraat 28 te Wichmond.

Op 29 december 1997 bent u van
harte welkom vanaf 10.30 uur tot
16.00 uur bij ons autobedrijf aan de
Lankhorsterstraat 28 te Wichmond.

Wichmond, december 1997

Tevens wensen wij u goede feestdagen

In verband met ons 25-jarig huwelijksfeest/
open huis zijn wij op 29 en 30 december 1997
gesloten. Autobedrijf D. Langwerden,
Wichmond

Op donderdag 8 januari 1998 hopen
wij met allen die ons dierbaar zijn, te
gedenken dat wij 50 jaar geleden in
het huwelijk zijn getreden.

WilJansen

Willy Jansen-Looijen

Samen met u willen wij dit vieren op
donderdag 8 januari 1998 'smid-
dags van 15.00 tot 16.30 uur in de
zaal vanjiet verzorgingshuis 'De
Wehme'^ieuwstad 32, 7251 AJ
Vorden.

De Delle 19
7251 AJ Vorden

In plaats van kaarten

Op dinsdag 30 december a.s. hopen |
onze ouders, grootouders en over- &
grootouders

l l
0 Drikus Horstman
1 en
| Jantje Horstman-Lenderink

hun 55-jarig huwelijk te vieren.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

December 1997
Het Jebbink 54
7251 BN Vorden

Zaterdag 27 december zijn wij

gesloten
/

Dorpsstraat 32
Vorden

Slagerij
Vlogman
Zutphenseweg 16
Vorden

Van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma
en mijn lieve vriendin

ELS HESSELINK-VAN EEK
WEDUWE VAN E. HESSELINK

op de leeftijd van 61 jaar.

Gerrit en Mary
Pascal, Melike, Ruben,
Daniek

Jenny en Anton
Maaike

Marja en Bennie
Silke, Rianne, Lisa

Harry

Roeland

Vorden, 16 december 1997

Correspondentie-adres:
G.J. Hesselink
van der Duyn van Maasdamlaan 12
3445 CB Woerden

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 20
december op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

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

BP SERVICE BHEGANI

wenst iedereen
prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 1998

EERSTE KERSTDAG GESLOTEN EN
1 JANUARI GESLOTEN

^fc Wij leveren:
accu's • wintertoJaehoren • ruitenwissers • startkabels

etc.
Geopend: maandag t/m vrijdag 07.00-21.00 uur

zaterdag 08.00-21.00 uur • zondag 09.00-21.00 uur

Zutphenseweg 30
7251 DK Vorden

Tel. (0575) 551840

Wij wensen u prettige Feestdagen!
Beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zijn onze kantoren gesloten. Op
woensdag 24 december sluiten onze kantoren te Hengelo, Steenderen
en Vorden om 16.00 uur.
Oudejaarsdag 31 december zijn al onze kantoren vanaf 12.30 uur
gesloten.

Rabobank
Graafschap- West



BULLETIN yORDEN
^

TMejoon gemeente: {0575) 55 74 74.

x. gemeente: (0575)55 74 44.

• Openingstijden '.Gemeentehuis:
maandag tot en met vnjclag win
830 tot 12.00 uwr
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

M Avondopenstelling afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat e^ raadsvergaderingen zijn van
28.3CK2Ó.OO uur (zie publicaties in
Gemeentebulktin)

^Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Mtfgemeester EJC Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens afspraak,

Wethouder M. Aartsen-den Harden
donderdagmorgen vu n 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Middenje-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak,

A/spraken kimt u telefonisch maken
by de receptie van het gemeentehuis.

M Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur,

ERGUNNINGEN

Op 17 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
Vereniging voor Protestants Christe-
lijk Onderwijs te Vorden voor het ver-
groten van een school op het perceel
Het Hoge 36 te Vorden;
mevrouw A.W.M.T. Scheepers voor het
plaatsen van een pipo-wagen op het
perceel Spiekerweg 2 te Vorden;
de heer T. Zevenhoeken voor het ver-
vangen van een garage en een kippen-
hok door een veldschuur op het per-
ceel Reeoord weg l te Vorden;
de heer H.P. Gorter voor het vernieu-
wen en vergroten van een bergruimte
op het perceel Ruurloseweg 73 te
Vorden;
de heer H.R.C.M. Luijk voor het ver-

bouwen van een garage tot hobby-
ruimte op het perceel het Jebbink 33
te Vorden;

- de heer H.L.H. Havekes voor het vel-
len van 5 eiken op het perceel
Kapellebultweg te Vorden (kadastraal
bekend sectie F, nr. 2863) en 5 acacia's
op het perceel Lindeseweg te Vorden
(kadastraal bekend sectie F, nr. 2472);

- de gemeente Vorden voor het vellen
van l eik en l els op het perceel
Mispelkampdijk, ter hoogte van het
Jebbink, te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na l^kendmaking van de-
ze vergunningen awraanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aanvra-
gers zijn bekend gemaakt kunt u navra-
gen bij de sector grondgebied of de afde-
ling bestuur.

ECREATIEWONINGEN OP HET LANDGOED WIENTJESVOORT

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

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

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

N IEUWJAARSRECEPTIE OP MAANDAG 5 JANUARI 1998

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

Iedereen is van harte welkom deze Nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 2 JANUARI 1998 GESLOTEN

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

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

UUR GESLOTEN

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

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

NZAMELING KERSTBOMEN; VERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELE-
VERDE BOOM

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

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

De inzamelresultaten van voorgaande jaren:

1995 - 720 bomen
1996 -585 bomen
1997 -3 53 bomen

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

G.B.M. Holtslag Nieuwstad 37 12-12-97Nieuwstad 37
Vorden

bouwen van een
garage/bergruimte

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

Wij wensen u
prettige
feestdagen

Openbare
Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek
is gesloten op de
volgende tijden:

woensdag 24 dec.
na 16.OO uur

woensdag 31 dec.
na 16.OO uur

zaterdag 27 dec.

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

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een A
Voorspoedig 199$ ~

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



30 - 31 DECEMBER:

OLIEBOLLEN
11 FOOU8.50 -85 et pst

APPELBEIGNETS
l.oD p.st.

ANANASBEIGNETS
A» VU per stiik

Wij wensen u een prettige jaarwisseling
en een goed 1998.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 29 december
1997, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door gedeputeerde staten van Gelderland goedge-
keurde bestemmingsplan "Buitengebied, sirene-
mast Kranenburg".

Dit plan maakt het mogelijk om op het sportterrein
aan de zuidzijde van de Eikenlaan te Kranenburg
een sirenemast te bouwen voor het nieuwe lande-
lijk waarschuwingsstelsel (alarmering bij dreigend
gevaar).

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27,
eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening tot gedeputeerde staten te wenden, kan
gedurende de termijn van ter-inzage-legging tegen
de goedkeuring beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, post-
bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, binnen
de beroepstermijn, vragen een voorlopige voorzie-
ning te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags
na afloop van de termijn van ter-inzage-legging,
tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het
besluit treedt dan niet in werking totdat op het ver-
zoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vorden, 24 december 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

• •

met Slip aanbevolen voor

toekomstige b 6 WO H 6 T S

van het nieuwbouwproject

Vorder,

• speciale projecttarieven
• onze Netto-Lasten Hypotheek: altijd dezelfde netto

lasten (rente vanaf 6,1%)
• de SNS hypotheektoets, een gratis diskette om uw

eigen hypotheekmogelijkheden te berekenen
• voor vrijblijvende informatie of voor een second

op/n/on kunt u contact opnemen met de SNS bank
in Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19 88.

SNS bank
GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

oh OOK DAT IS ALBERT HEIJN
Wij hebben alles om van Kerst een feest te maken oh

In de winkel
ligt voor u

de beroemde

KliRSl
Ai iRHANDE

Wat kunnen we
daar nog aan
toevoegen

ons anen een
fijne Kerst en een

heel gelukkig

1998
Wat kunnen we
daar nog aan
toevoegen

Let u vooral
ook op de

oergezellige landelijke

KERST
ADVERTENTI

Wat kunnen we
daar nog aan
toevoegen

OPENINGSTIJDEN:
m 22-12 tot 20.00 u. Di 23-12 lot 21.00 u.

Wo 24-12 tol 17.00 u. Za 27-12 tot 17.00 u.

Ma 29-12 tot 20.00 u. Di 30-12 tol 20.00 u.

tot 17.00 u, Vr 2-1 tot 21.00 u.

Za 3-1 tot 1100 u.

Van uw belastingcenten
had de gemeente de inrit van onze

parkeerplaats verbouwd.
Voor zover de weersomstandigheden
het toelieten hebben wij hem weer

wat gebruikersvriendelijker
gemaakt

Albert Heijn Hengelo (Gld.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



"Als agrarisch ondernemer na(ar) 2000"

Rabobank Graafschap West
der nemers heel interessante mogelijk-
heden kan bieden.
Na de drie inleidingen zal een forum-

discussie worden gehouden onder lei-
ding van ing. J. Krooi, algemeen direc-
teur van de Rabobank Graafschap-
West.

houdt seminar op
15 januari voor agrariërs
Hoe zijn de verwachtingen in de
rundvee-, pluimvee- en varkenssec-
tor? Hoe om te gaan met de maatre-
gelen van minister Van Aartsen?
Wat is de verwachting van de melk-
prijs in de komende jaren? Wat zijn
de perspectieven in het buitenland
na de eenwording van Europa? Wat
zijn de gevolgen van de euro voor de
agrarische sector? Al deze onder-
werpen zullen aan de orde komen
tijdens het agrarisch seminar dat
op donderdag 15 januari 1998 door
Rabobank Graafschap-West gehou-
den wordt.

De bank heeft de afgelopen jaren een
reputatie opgebouwd met haar semin-
ars die honderden belangstellenden
trekken. Dit seizoen is weer gekozen
voor de sporthal te Wichmond om alle
agrarische ondernemers te kunnen
herbergen.
Er zijn weer diverse sprekers voor dit
seminar uitgenodigd zoals Ir. W.A. van
Oosterom van de Stafgroep Econo-
misch Onderzoek van Rabobank Ne-
derland. Hij zal de practische gevolgen
van de invoering van de euro belich-
ten. Is de euro voor de exporterende ag-
rarische sector nu een voordeel of juist

een nadeel? Zal de rente ten gevolge
van de euro stijgen of dalen en wat ge-
beurt er met de schulden bij de bank?
Al dit soort zaken zullen door_de heer
van Oosterom aan de orde worden ge-
steld.
Ook ing. J.H. Brand, van het segment
Rclatiebcheer bij Rabobank Nederland
komt op 15 januari naar Wichmond.
Brand is Europa-specialist en heeft
goed zicht op de mogelijkheden om
een bedrijf elders in de wereld voort te
zetten, bijvoorbeeld in Duitsland,
Denemarken, Polen, Amerika of
Canada. De heer Brand is een uitste-
kende spreker die de agrarische onder-
nemers heel goed een spiegel kan voor-
houden.

Om ook de plaatselijke situatie te be-
lichten zal ing. H.G. Vrielink, agrarisch
relatiebeheerder van de Rabobank
Graafschap-West ingaan op de
verwachtingen van de bank in de rund-
vee-, pluimvee- en varkenssector.
Onder andere de kortingsregelingen
van minister Van Aartsen zullen voor
veel bedrijven ingrijpende gevolgen
kunnen hebben. Daarnaast zal de heer
Vrielink de Tante Agaath lening toe-
lichten; een lening die voor jonge on-

Eefje Pater en Femke Becker winnen Vordense winterspelen

Kerstmarkt zeer goed bezocht
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging had afgelopen zaterdag niet te
klagen. Het weer was perfect en ook
het aantal bezoekers van de kerst-
markt was buiten verwachting.
Vooral rond half zes toen de Vor-
dense dialectband 'Kerst Bendjen'
haar opwachting maakte, was het
bijzonder druk. Alles bij elkaar een
zeer geslaagd evenement dat met
recht de "gezelligste kerstmarkt
van de Achterhoek" mag worden ge-
noemd.

Evenals vorig jaar werden er tijdens de
kerstmarkt weer de Vordense Winter-
spelen gehouden. De organistic had
hiervoor zelfs een lading sneeuw naar
Vorden gehaald die afkomstig was van
de ijsbaan in Deventer. De eerste prijs
van de Vordense Winterspelen werd ge-
wonnen door Eefje Pater en Femke
Becker. Het tweetal ontving uit handen
van J. Hcsselink van Indoor Sport
Vorden een geldbedrag van honderd
gulden en een halfjaar gratis toegang
op Internet via Trefpunt Graafschap-
West.
Wouter Huitink mocht de tweede prijs
in ontvangst nemen welke bestond uit
een geldbedrag van 75 gulden en een
CD-bon ter waarde van vijftig gulden
van de firma Sueters. De derde prijs

was voor Bram Becker. Hij won een kle-
dingbon van Fashion Corner ter waar-
de van vijftig gulden.

Ook de kerstmarkt van de Raad van
Kerken bij 't Stampertje werd goed be-
zocht. Onder het motto "hartverwar-
mend" vroegen instellingen als de
Wereldwinkel, Unicef en Amnesty
Internation elk op eigen wijze aan-
dacht voor de medemens. Het verras-
singspakket van de Wereldwinkel is ge-
wonnen door de familie Grotenhuis uit
Steenderen.
De kerstmarkt werd afgesloten met
een optreden van Kas Bendjen. Voor de-
ze gelegenheid hadden de leden van de
Vordense dialectband zich verkleed als
zwervers en kwamen ze rond half zes
het marktplein opgelopen. Op zich was
dit al een prachtig gezicht. De muzi-
kanten reden namelijk in winkelwa-
gentjes hun instrumenten naar het
midden van het plein.

Ook de komende week zal Vorden nog
volop in kerstsfeer zijn. Daarvoor zor-
gen de ruim tweehonderd bomen die
in het dorp staan. De badmintonver-
eniging Flash zorgt er overigens ook
dit jaar weer voor dat alle lampjes in de
bomen worden vervangen als ze kapot
zijn.

Aquafit houdt in de winter leven in de vijver
De strenge winter van 1995/96 kende
naast veel ijspret ook veel dierenleed,
vooral voor vissen, kikkers, salaman-
ders en andere diertjes in tuinvijvers.
Zij overleefde de vorstperiode niet.
Toch bracht 1996 ook een nieuw in-
zicht: windwakken zorgen voor een
beweging die warmer water van de
bodem naar het oppervlak stuwt.

Dit principe is aan het licht gebracht
door de ijsmeester van de Elfstedentocht.
Het vormt het uitgangspunt van de
Aquafit, waarbij een pompje de watercir-
culatie op gang brengt en daarmee voor-
komt dat de vijver volledig dichtvriest. Er
blijft altijd een wak, al daalt de tempera-
tuur tot -20 "C. De Aquafit wordt ge-
maakt door Oase-Pumpen, in ons land de
belangrijkste leverancier van pompen en
fonteinen. Het systeem, waarop patent is
aangevraagd, is verkrijgbaar bij de betere
tuin- en vijvercentra.

In elke strenge winter doet zich hetzelf-
de probleem voor: de vijver vriest dicht.
Bladeren en plantenresten op de bodem
ontwikkelen rottingsgassen die door het
bevroren oppervlak geen uitweg kunnen
vinden. Vissen en andere kleine levende
wezens hebben door deze gassen bijna
geen kans te overleven.

Als de dooi intreedt wordt de schade pas
goed zichtbaar: dure vissen die soms ja-
renlang zijn gekoesterd, komen dood
aan de oppervlakte drijven. Ook de kik-
kers moesten eraan geloven, er is geen
vrolijk gekwaak in het voorjaar en ook
geen kikkerdril. De gevolgen blijven nog
lang merkbaar. Om het leven in de vijver
te sparen is er nu de Aquafit, de ijsvrij-
houder van Oase-Pumpen.

Watercirculatie
In ons land met soms onvoorspelbare
strenge winters, wordt voor vijvers een
diepte van minimaal 60 tot 80 cm aanbe-
volen. Daarin blijft de bodem tempera-
tuur namelijk altijd rond 3 a 4 -C. Is de

vijver minder diep of staat de waterbak
op de grond, daajbevriest het water tot
op de bodem eniPcirculatie niet moge
lijk.
Om het relatief warme water optimaal te
laten bewegen, bestaat de Aquafit uit een
drijflichaam, een pomp en een slang. De
pomp, zo'n 10 tot 20 cm boven de bo-
dem, voert het daar aanwezige water
door een slang naar een drijver aan het
wateroppervlak. Zo blijft steeds een wak
met een diameter van 28 tot 30 cm open,
voldoende om de biogassen te laten ont-
snappen. Ook voor vogels is dat prettig
want die hebben steeds een plek om te
drinken. De slang - met een standaard-
maat van 80 cm - kan eenvoudig op elke
gewenste lengte worden ingekort.
Het snoer heeft een lengte van tien me
ter. Door rond de pomp hierin wat spe
ling te houden, kan de Aquafit tijdens
een lange vorstperiode worden opgetild
en schoongemaakt. Uiteraard moet de
pomp worden geplaatst voor de vorst in-
treedt. Het stroomverbruik is gering, ver-
gelijkbaar met een televisietoestel in de
wachtstand.

Ijsvrij tot -20 ?C
Uitgebreide tests hebben aangetoond dat
de Aquafit in vijvers van meer dan 60 cm
diep zelfs tot een temperatuur van -20 QC
goed functioneert. Wordt het nog kou-
der, dan kan het wak een beetje dicht-
vriezen. Een ketel tj e warm water is ge
noeg om dit euvel te verhelpen. Het is be
langrijk sneeuw bijtijds van het ijs te ver-
wijderen, want planten hebben licht no-
dig voor het aanmaken van zuurstof.

De kleine Aquafit 300 verplaatst maxi-
maal 300 liter water per uur en de
Aquafit 600 - voor diepe vijvers - maxi-
maal 600 liter. Met een draaiknop is de
snelheid te regelen. De Aquafit 600, in
standaarduitvoering met tweetraps fon-
tein, is in warmere tijden in te zetten als
fonteinpomp. Zo levert de grootste van
de twee uitvoeringen plezier in winter
en zomer.

Een wak in de vijver houdt vissen, kikkers en andere dieren in leven en vogels hebben zelfs bij
strenge vorst te drinken. De Aquafit van Oase-Pumpen is een uitstekende oplossing om een
deel van de vijver open te houden. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen bij de betere tuin- en vij-
vercentra. Op beide pompen zit een garantie van drie jaar.



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.)

7998 Tel. (0575) 46 17 01

Het kantoor van
\

notaris mr R. Das te Vorden

is op
vrijdag 2 januari a.s.

de gehele dag gesloten

Alle medewerkers wensen u
prettige feestdagen

en een voorspoedig 1998

Vordenseweg 21-23
7231 PC Warnsveld

Telefoon (0575) 55 35 68

wenst u een
prettige jaarwisseling
en een gezond 1998

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

en medewerkers

wenst u Prettige Kerstdagen
en een gezond en pechvrij 1998

G\ UITOBUHOJF

Groot
jebbink

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

6

.

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

wenst iedereen prettige feestdagen

een voorspoedig 199B*

Gaat u ook wonen in

Vorden
maar nog op zoek naar de juiste hypotheek?

RVS biedt u
een aantrekkelijke projectrente

&
een hypotheekadvies dat staat als een huis!

Bel nu voor een persoonlijk advies bij u thuis
uw RVS adviseur:

Wim Veltman
Tel.: (0575) 46 36 82

VOOR AL UW VERZEKERINGEN. FINANCIERINGEN » ' -' j
SPAARREKENINGEN. HYPOTHEKEN EN PENSIOENEN. *>**£* f

Sportcentrum AeroFitt wenst
feestdagen en een voorspoedig ^

u prettige

******

c:

Sportcentrum AeroFitt breidt verder uit met onder andere een verdieping op de fitnesszaal.
• Meer vrije fitness ruimte en mogelijkheden.

• Meer (nieuwe) cardio-toestellen.

• Al uw favoriete soaps, programma's of voetbalwedstrijden op TV nu met draadloze hoofdtelefoons.

• De meest gevarieerde circuittrainingen, iedere week een ander circuit en regelmatig een andere

vorm van circuittraining.

• Uitgebreide test mogelijk voor iedereen (huidplooimetingen, longfunctie, bloeddruk, conditietest,

krachttest, lenigheidtest enz.)

• De nieuwe cursus afslankfitness start op 13 en 15 januari, in samenwerking met onze (sport) diëtiste

Judith Rondeel en voedingsadviesbureau Reduce, informeer eens naar de mogelijkheden voor u.

• En nog veel meer!

Nieuwjaars aanbieding.
• 10 maanden vooruit betalen, is 12 maanden trainen en drie keer gratis onder

de zonnebank.

Wanneer een lid van Sportcentrum AeroFitt een nieuw lid mee brengt, krijgen

ze samen twee kortingen, namelijk één maand lang één keer per week gratis

sporten en drie keer gratis onder onze snel bruinende zonnebank. U kunt dan

zelf bepalen wie van welke korting gebruik maakt,

(deze aanbiedingen gelden tot 15 februari 1998)
UB ; : iMSHk,:̂

Sportcentrum AeroFitt

XXWMXSXXBXW^^ •» Op 4 januari 1998 nodigen we iedereen uit om, vanaf 15.00 uur, een nieuwjaar-
Winkelskamp 5

IJL/ borrel te komen drinken en een kijkje te nemen in onze vernieuwde fitnesszaal
7255 PZ Hengelo Gld.

•••'•-Kv.:.,ja^& ••;:••:•

tcentrum
Telefoon (0575) 46 50 01

Fax (0575) 46 45 02

e-mail: aerofitt@tref.nl





RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTE.
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

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

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

u
een e*i vettfy

RICTAIAN
AUTOBANDfN

Slotsteeg 18, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 27 79

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

Casper Holtslag en Dinant Bats

wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1998

Tot en met
3 januari
alleen
na telefonische
afspraak

Spoorstaaf 28,7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

t
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 1998

MAANDAG hele dag gesloten
DINSDAG van V29 tot V21 en V22 tot 6 uur
WOENSDAG van V29 tot V21 en V22 tot 6 uur
DONDERDAG van V29 tot V21 en V22 tot 6 uur
VRIJDAG van V29 tot V21 en V22 tot 8 uur
ZATERDAG van V29 tot V21 - 's middags gesloten

Zweverink
UW FIETSSPECIALIST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 88
ONDERDELEN - VERHUUR - VERKOOP (ook gebruikt)

Wij wensen u gelukkig en gezond 1998

LIJSTEN
Uw mooiste toto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog 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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

KE
3E WONERIJ

op

Wij wensen u
een prettig
Kerstfeest

WOENSDAG 24 DECEMBER
van 09.00-17.00 uur

ZATERDAG 27 DECEMBER
van 10.00-17.00 uur

Wij presenteren u dan
m Gordijnen en vouwgordijnen in kleurrijke dessins en warme tinten
• Tapijten in de mooiste kleuren
• Vinyl, marmoleum en laminaat/parket
• Mooie karpetten (zowel synthetisch, sisal, wol, speelkarpetten, etc.)
• Sfeervol wonen en slapen

(met o.a. de nieuwste dekbedovertrekken)
• Moderne tafelkleedjes en sierkussens
• Grand foulards
• De sfeervolste cadeaus in onze kadohoek

Kortom de moeite waard om eens te komen kijken.
Enne... de koffie staat klaar!

WAARDEBON - DE WONERIJ
Bi] besteding van f 25,- of meer tijdens de Kerstshow

(t/m 27 dec.) ontvangt u tegen inlevering van
deze waardebon

EEN LEUKE ATTENTIE

DE WONERJ
v/h Ankersmit

^.Groenloseweg 9, 7261 AM Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 39



Biej ons
in d'n Achterhoek
" Zo Toon, he'j d'r weer een baantjen biej?".
Toon was druk met 'n kerstboom an 't optuugn too'w vriejdagaoviind biej de
Spitsmoeze kwammen veur 't wekkelijkse potjen kaarten.
"Oh jao, dat kiimp allemaole deur de vrouwen-emancipatie, zo at ze dat teges-
woordig nuumt. Riek is biej een paar clubs waor allene vrouwluu bunt en dan
heurt ze van alle niejermoodse fratsen, 'n Enen kearl wast af, 'n andren lapt
de roeten en 'nderden mot de vloer andweiln. Now wil Riek mien alles leern.
lej wet maor nooit waor 't goed veur is , zeg ze d'r dan biej."

"Maor dat beumken optuugn ko'j nog wel anbrengen, liek 't mien.
Veurbeelden he'j jao zat in 't darp, daor steet 't vol met verlichte beume. Daor
mag Voodd'n zich bes met laotn zien, duch mien zo". "Da's dan ok metene ha-
os 't enige goeie wa'j van ons darp kont zeggen"
"Kom.kom, neet zo slech van ons darp denken. lej kont alles wel afbrekn, ma-
or daor schiet iej ok niks met op".

"He'j 't dan neet eleazen van de Mevo, die gaot jao Vodd'n uut. Dat de Sorbo
zien heil argens anders zoch, dat wisse wiej al. Mo'j 's kiekn wat t'r zotemee 's
maans Vood'n uutgeet. 'n Enen mot nao Duuven jaagn en 'm andren hef dan
de kop op Remie an staon. En of de narigheid nog neet groot genog is, geet 't
poskantoor ok nog op slot. Dat zal dan ok wel weer minder bedrievigheid ge-
ven.

Gin wonder dat dat de luu die 't vekeersplan opesteld heb 't ïieet zo zwaor in-
zeet. Tot 2010 kan Vodd'n 't vekeer makkelijk an, zek ze van dat buro. 'n Betjen
asfalt oaver de N 319 en wiej kont weer jaorn vedan. Meschien heb ze ok wel
edach: Och dat volk zit toch te slaopn, daor in dat mooie darp, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.

INGEZONDEN MEDEDELING
BUITI-N VERANTWOORDING VAN DE RI-iDACTIl-

Faunabeheer Hackfort
Naar aanleiding van het artikel over de
vondst van de dode vos en de opmerking
dat Natuurmonumenten niets doet aan
het op peil houden van het vossenbe-
stand wil ik het wildbeheer van de
Vereniging op dit punt toelichten.
Natuurmonumenten jaagt in principe
niet, tenzij...
Dit tenzij houdt in dat mocht er schade
dreigen of optreden aan het ecosysteem
of aan eigendommen van derden er
maatregelen genomen kunnen worden.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit
het gebruik van verschillende verjagings-
middelen. Er kan een raster worden ge-
plaatst of er kan gejaagd worden.
Daarnaast moet iedereen natuurlijk zelf
de nodige maatregelen nemen om scha-
de te voorkomen.
Het beleid van Natuurmonumenten met
betrekking tot de vos is erop gericht de
vos zijn plaats in het ecosysteem te laten
innemen. De vos hoort op Hackfort
thuis.
Ieder jaar zijn er wel jonge vossen op het
landgoed. Aangezien er ook dassen op
het landgoed voorkomen, wat zeer bij-
zonder is, wordt er niet op burchten ge-
jaagd of jonge vossen uitgegraven.
Dit is trouwens geheel in de lijn van het
convenant dat gesloten is tussen de
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereni-
ging en de Stichting Das en Boom waar-
in afgesproken is dat er niet op burchten
wordt gejaagd in gebieden waar dassen
voorkomen.
De praktijk de laatste jaren is dat er jaar-
lijks door de jachthouder enkele vossen
geschoten worden ter voorkoming van
schade in de omgeving. Ook buiten het
landgoed zijn er "vossenbouwen" waar
jongen groot worden. Welke vossen voor
schade zorgen is niet altijd met zeker-
heid te zeggen. Het afgelopen jaar zijn er
geen klachten over vossen op Hackfort
geweest.

Vereniging Natuurmonumenten
C. Vredeveld

APM en HDN partners
in pakketbezorgdienst
Per 5 december is APM Business Part-
ners meerderheidsaandeelhouder van
Hollands Distributie Netwerk in Barne-

veld. Commercieel directeur van de
laatst genoemde onderneming is J.W.
Elbrink uit Vorden. APM gaat samen
met HDN de organisatie uitbouwen tot
een vooraanstaand bedrijf in de pak-
ketbezorgdienst.
De pakketdienst ^u HDN kan onder
andere vandaag dd^pkkettcn halen en
de volgende dag door geheel Neder-
land bezorgen. Uniek van HDN is dat
zij uitsluitend werkt met franchise-on-
dernemers met eigen rayons. Deze aan-
pak van zelfstan^^e ondernemers
blijkt een succesfd^Pïule te zijn mede
door zeer concurrerende tarieven.
De participatiemaatschappij APM Busi-
ness Partners BV in Arnhem combi-
neert financiële kracht met daadwer-
kelijke ondersteuning van het manage-
ment. APM participeert voor één tot
vijfjaar in startende bedrijven met een
uitzonderlijke product-marktcombina-
tie en in bedrijven die snel willen
groeien of door aanwijsbare oorzaken
in problemen zijn geraakt. Door deze
aanpak is APM in de venture-capital-
markt een unieke business partner.

Vordens Huisvrouwen
Orkest viert 15-jarig
bestaan op 10 januari
Op 10 januari bestaat het Vordens
Huisvrouwen Orkest 15 jaar. Om dit te
vieren houdt het orkest op die dag een
contactavond in het Dorpscentrum. Er
zijn zes huisvrouwenorkesten uitgeno-
digd die komen spelen.

AJK
Het bestuur van AJK Vorden is van plan
om in januari 1998 een cursus te star-
ten voor bed r ij fsop volgers. Deze cursus
is bedoeld voor mensen die een bedrijf
willen overnemen of juist bezig zijn
met een overname.
De cursus wordt begeleid door Stef
Groot Nibbelink van de NAJK. Tijdens
de eerste cursusavond zal worden over-
legd hoe de avonden precies worden in-
gedeeld. Mocht op deze eerste avond
blijken dat het programma niet bevalt
dan kan men er gelijk mee stoppen.
Belangstellenden voor deze cursus
kunnen1 bellen met (0575) 46 34 20.
Mocht de deelname niet groot genoeg
zijn, dan wordt de afdeling Warnsveld
erbij betrokken.

Verder geeft de afdeling Vorden van
Jong Gelre op 8 en 22 januari een "cre-
atieve" cursus. Dan wordt onder meer
door Erna Roeterdink gedoceerd hoe
men kan leren kalligraferén. De avon-
den worden gehouden bij de familie
Rietman aan de Boshuisweg 8 in
Vierakker. Voor informatie kan men
eveneens bellen met (0575) 46 34 20.

Wisselink uit Ruurlo
wint Pannenkoekenrit
W.D. Wisselink uit Ruurlo is er in ge-
slaagd om zondagmiddag in Vorden de
Pannekoekenrit in de A-klasse win-
nend af te sluiten. Deze orientatierit
van "De Graafschaprijders" was uitge-
zet door Elly en Harry Horsting. Start
en finish waren bij "De Vordense Pan",
waar het gezelschap zich na afloop, in
afwachting van de prijsuitreiking door
Bert Regelink, de pannenkoeken goed
lieten smaken.
De uitslagen waren als volgt: A-Klasse:
l W.D. Wisselink, Ruurlo 5 strafpun-
ten; 2 B. Regelink, Vorden 36; 3 J. van
Wijk, Hoogeveen 40; 4 M. Kleinreesink,

Hengelo 65; 5 G. Eskes, Gorssel 68 straf-
punten. C-Klasse: l E. Horsting, Zut-
phen 68; 2 W. Hartman, Oldeberkoop
131; 3 A. Bouwmeester, Hellendoorn
133; 4 J. Slagman Vorden 158; 5 W.
Wisselink, Halle 163. De poedelprijs
werd gewonnen door J. Klein Brinke uit
Vorden. De eerstvolgende rit van "De
Graafschaprijders" is zondag 25 janu-
ari.

Gymnastiek
Zaterdag 13 december werd er in de
sporthal "Het Hooge Wessel" te Steen-
deren een gymnastiekwedstrijd gehou-
den voor meisjes van 6 en 7 jaar. Gym-
nastiekvereniging Sparta was aanwe-
zig met 2 meisjes: Willemijn Dagevos
en Marieke Vernig. Het tweetal deed
goed mee in de groep die in totaal uit
75 meisjes.
Willemijn Dagevos eindigde als 13e. Ze
behaalde de volgende resultaten: brug
ongelijk: 8, balk: 7.5, lange mat: 6.8,
sprong: 6,3. Marieke Vernig is 31e ge-
worden. Haar resultaten waren: brug
ongelijk: 6,8 balk: 7.1, lange mat: 6.5,
sprong: 5.9.

Uitslag kleurplaten
Sint Nicolaaskrant
2 t/m 4 j aar

5 t/m 7 jaar

8 t/m 9 j aar

10 t/m 12 jaar

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

l e prijs
2e prijs
3e prijs

Ie prijs
2e prijs

3e prijs

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

Dylan Weustenenk, Sarinkkamp 37, Hengelo
Linsy Gotink, Ijzerhorst 2, Zutphen
Chantal van de Vlekkert, Het Leemgoor 10, Vorden

Cynthia Rouwenhorst, Het Elshof 3, Vorden
Liselotte Raben, Sint Anthoniehof 12, Warnsveld
Luuk Steghuis, Baakse Voetpad 7, Hengelo

Monique Hemmer, Lindeseweg 6a, Vorden
Manon Velthuyzen, p/a Prins Clausschool,
Het Zwanevlot 318, Zutphen
Wieteke van Vliet, p/a Prins Clausschool,
Het Zwanevlot 318, Zutphen

tard Bloemendaal, Zelledijk 3, Vorden
it Garrits, Kervelseweg 11, Hengelo

Sanne Poorterman, Hilverinkweg 4, Vorden

De prijzen zijn af te halen bij firma Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden.

PrijswinnaSrs kruiswoordpuzzel
Sint Nicolaaskrant
Ie prijs f 100,- H. Brouwer-Bosch, Insulindelaan 36, Vorden
2e prijs f 50,- J.H. Zweverink, Vennemanweg 4, Vorden
3e prijs f 25,- AJ. Tiemessen, Tuinstraat 5, Warnsveld

Gelders landschap start
met herstel voormalige
loop van Vordense Beek
Begin januari begint Stichting Het
Geldersch Landschap, eigenaar van
de landgoederen Vorden en de
Kieftskamp, met het herstel van de
voormalige loop van de Vordense
Beek. In de huidige situatie ligt de
oude loop ten zuiden van de huidi-
ge Vordense Beek als een droge niet
functionele bedding.

De oude loop heeft een lengte van cir-
ca 700 meter en is in het begin van de
19e eeuw van de huidige loop afgesne-
den in verband met de bouw van een
waterrad-korenmolen. De molen is niet
meer aanwezig, de enige overblijfselen
die aan de molen herinneren zijn de
stenen muurtjes aan weerszijde van de
beek aan de Schuttestraat.
Door het herstel van de beekloop zal de
cultuurhistorische en recreatieve func-
tie van het landgoed Vorden worden
versterkt. Tevens zal het herstel een po-
sitief effect hebben op de natuur en
het landschap. Wanneer de beek weer
water voert zal er vernatting optreden
in de directe omgeving van de beek.

Hierdoor zullen zich natte vegetatiety-
pen kunnen ontwikkelen. Er zal een
geschikt leefgebied ontstaan voor ver-
schillende soorten amfibieèn en rep-
tielen.
De grond en het organisch materiaal
dat tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden vrijkomt, zal op twee per-
celen grasland in de nabijheid van de
beek verwerkt worden. Reeds uitge-
voerd bodemonderzoek heeft uitgewe-
zen dat er geen vervuiling in het vrij-
komende materiaal aanwezig is.

Tijdens de uitvoering van het werk
kunnen voor wandelaars op het land-
goed hinderlijke situaties ontstaan zo-
als kapot gereden wandelpaden of tij-
delijk afgesloten paden. De paden en
de wegen worden uiteraard na de uit-
voering van de werkzaamheden weer
hersteld. Het herstelproject is mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen van
Waterleiding Maatschappij Oost-
Nederland en het Fonds Vernieuwing
Landelijk Gebied van de provincie
Gelderland.



NIEUW EN GEBRUIKT

• verkoop en reparatie
van alle merken

• tevens verhuur

JÜlflEL
• veegmachines
• houthakselaars

• blowers
• heteluchtkanonnen

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 1998

MEDEDELING
Na wederzijds overleg hebben wij, John Rutjes & Dick Graffelman besloten

niet langer samen te werken binnen de Fa. RUTJES & GRAFFELMAN.

Per 1 januari 1998 zullen wij ieder een eigen bedrijf voortzetten, n.l.

RADIO - TV - ELEKTRA »RUTJES« te Steenderen en

TECHNISCHE DIENST DICK GRAFFELMAN te Hengelo (Gld.).

Op deze wijze kunt u uiteraard volledig van onze diensten

gebruik blijven maken.

RADIO - TV - ELEKTRA
Advies, verkoop en reparaties

»RUTJES«
Bronkhorsterweg 4

7221 AC Steenderen

Tel.: (0575) 45 19 59

TECHNISCHE DIENST

DICK GRAFFELMAN
Julianalaan 28

7255 EE Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 32 81

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

Exclusieve

meubelstoffen
koop je
voordeliger
van

de rol
^f

ook heel veel coupons!
Open: dinsdag t/m. donderdag 10.00 - 18.00 uur

vrijdag tot 20.00 uur / zaterdag tot 17.00 uur

ponnekoekhuis "de Vordense Pon"
Hengeloseweg 14 7251PE vorden 0575-554195

Vanaf 1 januari 1998 wordt het pannenkoekenhuis "De Vordense Pan'
overgenomen door de familie Bultman.
Daar wij deze afgelopen 3% jaar met veel plezier in Vorden hebben
gewerkt, willen wij via deze weg alle mensen bedanken voor het
vertrouwen en uw bezoek aan ons Pannenkoekenhuis.
De familie Bultman zal het Pannenkoekenhuis ook volgens
ambachtelijke traditie voortzetten.

Tevens wensen wij u prettige feestdagen,
Fam. de Heus
Fam. Bultman

Gesloten tijdens de feestdagen tot 2 januari 1998

l Actie
J 'zuinig

stoken'

•
tabel voor de week van:
maandag 8 dec. t/m zondag

14 dec. 1997.

Bij een hoort een en een totaal
jaaiverbruik streef/er- streefver-
van: bruik voor bruik sinds

800 M3
1000 M3

1200 M3

1400 M3

1600 M3
1800 M3

2000 «3
2200 M3
2400 M3
2600 M3
2800 M3
3000 M3
3300 M3
3600 M3
3900 M3

4200 wJ
4500 M3
5000 M3
5500 M3

0000 Ml

de afgelopen 03-11 -'97
week van: van:

19 M3 134 M3
23 M 3 167 M 3

28 M3 201 M3
33 M3 234 M3

37 M3 267 w3

42 M3 299 M3
47 M3 333 M3

51 M3 366 M3

56 M3 400 »3
61 M3 433 M3
65 M3 467 M3

70 M3 500 M3

77 M3 551 M3

84 M3 600 M3
91 M3 651 u3

98 M3 700 u3

105 M3 751 n3
116 M3 832 M3

128 M3 916 u3

140 M3 1000 n3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gfltnog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:
0800-1548

Nu eigen import

Wandtegels
Groot formaat Zeer scherp geprijsd.

Vloertegels
stijlgroep

5
Alles topklasse

Open van 29 december t/m 3 januari!

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

RS. Wij zijn

2e Kerstdag

de gehele dag,
31 december

vanaf 12.30 uur en

vrijdag 2 januari 1998

de hele dag gesloten

Alle medewerkers van
de Spannevogel
wensen u
prettige feestdagen
en een gelukkig en gezond 1998 toe

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

VAN CAMPEN
BOUW/ZELHEM BV

RUURLOSEWEG 25,7021 HB ZELHEM TELEFOON (0314) 62 28 82 FAX (0314) 62 40 39

Wegens toenemende bouwactiviteiten i.v.m. groei in onze
orderportefeuille, zoeken wij t.b.v. woningbouw en project-
bouw, vakbekwame

TIMMERLIEDEN

Heeft u interesse?
U kunt telefonisch contact opnemen met de heer J. van
Campen, hij is bereikbaar op nummer 0314 62 20 87
of 06-54715404.

Voof:
Terrassen
Opritten
Toegangswegen
Bedrijfsterreinen
Tuinen
Vijvers
Erfbeplantingen

Verhuur van o.a.: Verkoopvan:
Laadschop,
minigraver,
diepladers, trillers
en knippers

Diverse
materialen

Batsdijk 6b, 7261 SP Ruurlo
Telefoon (0573) 45 25 60
Fax (0573) 45 11 84

wenst iedereen een voorspoedig 1998
Er zijn nog kalenders bij ons af te halen



FILIAAL ZELHEM:

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HAL8EWEQ 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 «2(053

NUAALZUTPH04:

WEVODRLK
ZLfTPHEN HL - TELEFOON 0678 912306 - FAX 645492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

HUAALRUURtO:

0«JK«RU WtEVEHS, STUDIO MOL. 8AKlCHEMSEV«G 7, 716) DA HtlURLO
ONTWERPCN, DtttHOMCHK ËH WSKBLAO COWTACT - TEL/MX 0673 4S12M

NSÉÜWSTAÖ
-4040

Hartelijk dank voor het

gestelde vertrouwen en de

prettige samenwerking

in de verleden tijd

In de toekomstige tijd

maken wij weer graag tijd

voor al uw wensen

op drukwerkgebied.

Een gezond en voorspoedig 1998 !



T O P M E R K E N V O O R B O D E M P R I J Z E N

DONZEN
DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt. j 00% KheerwoJten vulling en een

nu X~%Q j " > 00% Katoenen tijk.
nu 249, nu 199
nu 169," «u 209,

Gonzen 4-j€(zoenencn?(c»ed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt. **r *»** *" extra warm wotten 4-se«oenen

dekbed met een 100% katoenen tijk.

YNTHETISCHE DEKBEDDEN

Donzen ^^t^geua^ff^ffi'^t^^tmf^H

^̂ P^Éiin t^tfróoc'. KUSSENS

t ^ '

ntl 2 VOOf 35*" Tevens een grot ksteunkussens

BADKAMER
KATOENEN BADMATTEN
55x90 van 42,95

60x110 van 52,95

70x140 van 79,95

WC-mat van 29,95

"" 34>95
nu 45,OO

nu 69,00

nu 24,95

UNI KATOENENBADMATTEN ANTISLIP

maat 55x90 cm, van 49,95 nu 29,95

bijpassende wc mat nu 19> 95

BADSETS (badmat+toiletmat)
van Aqua Nova met kortingen tot

veel
kleuren
kus.f^nhoesjes

in zijde
en katoen

ƒ4,95
an

ƒ9,95

DUIZENDEN
D E IC B E D OVERTREKKEN

O.a. de merk
CINDEREÜA ARIADNE,
DORMA, DAAMi, BOf
BEDD1N AN DUK

1 per

2 pp

iltSjU-'

CINDERELLA DEKBED
OVERTREKKEN

99,00 voor 59,00

)0 voor 79,00

af 49,OO
/oor

Groot aantal voor de
9,00 halve prijs of minder

HOESLAKENS
nu 29,95

9,00 nu 44,95
9,00 nu 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
100% katoenen jerïey

90/200 van 29.95 nu 19> 95
90/220 van 32.95 mi 22,95

:.. van 39.95 nu 29,95
100/200 van 49,95 nu 39,95
180/200 van 54,95 nu 44,95

VOOR WATERBEDDEN

190/220 van 59.95 nU 49»95
100% katoenen jersey

nu 29,95

nu 44,95

"« 59»95

LAKENS

Nu halve prijs

'O nu 39,00

nu 2 voono,oo

LAKENSETS

HALVE PRIJS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± l O (deuren.

van 49,95 nul 9>95

180/200 '19.95

KATOENEN
HOESLAKENS
ARLI

nu 39,00
nu 49,00
nu 59,00

KATOENEN SATUNEN

HOESLAKENS * 8 KLEUREN

90/200 van 59,00 nu 39,OO
O van 69,00 nu 49,OO

• 89,00 nu 69,00

STRECH MOLTON
HOESLAKENS

2,50 nu 24,95
t2,50 nu 34,95

nu 39,95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde, vierkante en
reeht-hoekige tafelkleden en dekser-

vetten. Effen en gedessineerd.

20 tot 70% Korting
Ronde kleden vanaf ƒ 10,00
Dekservetten vanaf ƒ 5,00

B A D J A S S E N
Witte dames badjassen
in I0(

/ 49*95
Dames en heren badjassen

/ 79>95
Kinderbadjassen

Restanten badjasyen met
kortingen van 30 tot 50%

SPREIEN
Restanten in alle maten voor de

Halve prijs
KATOENEN SPREIEN

o.a. ecru en geel

160/250 van ƒ 99 nu ƒ 59,-

220/250 van ƒ 129 nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159 nu ƒ 119,-

•C E U IC B AD G O E D
KEUKEN SETS KEUKENDOEK + THEEDOEK

• l . i : ij

van 19,95 nu 9>95

KEUKENDÖtf i :
£•

van?4.vs nu 0,95

WERK- EN VAATDOEKJES

.-. nu 4 voor I O, O O

THEEDOEKEN ASSORTIE
nu 5 voor 24,95

THEEDOEKEN RUITEN
in vele kleuren nu 3 voor I 2, O O

PANNENLAPPEN
tuk nu 4 voor 5'^^

KEUKENSCHORTEN
vanaf 9,95

BADDOEKEN SEAHORSE

nu 2 voor 2r C

WASHANDJES SEAHORSE KINDERBADLAKENS

voor .20, O s

-'39.95

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816



BouwCenteriHCI-UBI
Wij zijn gesloten op:

woensdag 24 december vanaf 12.00 uur

donderdag/vrijdag 25/26 december 1e en 2e Kerstdag

woensdag 31 december t/m zaterdag 3 januari

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld).

Telefoon (0575) 46 81 81.

UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft

Telefoon (0315) 68 31 41

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoscwcg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Donderdag 25 december
van 14.00 tot 17.00 uur

Kerstbuffet
ƒ 49,5O p p
inclusief kinderboek

18.00 uur

Kerstdiner-
dansant
j 69,5O p p
ruime keuze mogelijk

Vrijdag 26 december van '18.00 tot 19.00 uur
binnenkomst

Kerstbuffet-dansant
ƒ59,50 vv.

Ook verzorgen wij voor u tijdens de kerst-
dagen salades en puddingen. Gaarne vroeg-
tijdig bestellen

Zonder
grote mehsen

hebben deze
kleine mensen

niets.

Mappa Mondo is een huis van het Nederlandse

Rode Kruis in de bossen van Wezep. Er verblijven

ernstig zieke kinderen die niet lang meer te leven

hebben. In Mappa Mon<^B<an per jaar aan circa

50 kinderen gegeven worden waar ze recht op

hebben; een menswaardig bestaan.

Daar kunnen ze soms even hun ziekte vergeten.

Met name omdat ze alle aandacht en liefde

krijgen die ze verdienen. Sommige kinderen zijn

er tijdelijk, omdat de ouders of verzorgers de

zorg op dat moment niet meer aankunnen. Maar

er zijn ook kinderen die niemand meer hebben.

Die kinderen blijven in Mappa Mondo tot op het

moment van overlijden.
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Natuurlijk worden deze kinderen dag en nacht

met de grootst mogelijke zorg omringd. Een

uitgebreid team, bestaande uit vaste kinderver-

pleegkundigen en vrijwilligers, is hiervoor verant-

woordelijk. En dat verdient niet alleen respect,

maar ook steun. Help ons om hen te kunnen

helpen. U kunt een bijdrage overmaken op giro-

nummer 4426 van het Nederlandse Rode Kruis

t.n.v. Mappa Mondo.

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

warmte geven.

C
M
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infe |T7
Restanten: voor belachelijk lage prijzen. Dus veel halen ƒ weinig betalen

jacks shirts

korting
truien
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Zutphenseweg 8 - Vonten - Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21- Zelliem - Tel, (0314) 62 37 06

TURN-OVER • S. OLIVER • NEWS • TURN-OVER • S. OLIVER • NEWS • TURN-OVER • S. OLIVER •

Wij wensen u allen
prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1998!

Fam. Schuerink
en medewerkers

Koningsweg 4
7255 KR Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 34 47

BOUWMATERIALEN

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

in nederiand
88 modellen, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

Tja, dat krijg je ah je
zo snel groeit!

Ons kantoor in Laren is verhuisd. We waren namelijk een beetje uit ons jasje gegroeid. Want

steeds meer mensen ontdekken de voordelen van Univé. De zeer scherpe premies (alle Univé-

Onderlingen in heel Nederland werken zonder winstoogmerk), het Premie Voordeel Plan (hoe

meer verzekeringen, des te hoger de korting op de premies). En vooral de prima verzekeringen en

de persoonlijke service.

We zijn er trots op dat wij u nu nog beter van dienst kunnen zijn in ons nieuwe, grotere pand in

Lochem. We zijn er immers voor u! Kom eens langs. Ons nieuwe adres is: Eekmolenweg 10,

7241 CM Lochem, telefoon (0573) 29 81 00.

TJNWEX^X VERZEKERINGEN l ^

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Gelre

Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, telefoon (0573) 45 16 35
Hckmoienweg 10, 7241 CM Lochem, telefoon (0573) 29 81 00

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-
Vorden beheert twee

woonzorgcentra
in deze regio;

de Bundeling in
Ruurlo en

de Wehme in Vorden

In de voedingsdienst in de Wehme hebben wij op korte termijn
plaats voor:

Keukenassistent (m/v)
(op oproepbasis)

Functie-omschrijving:
Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden die zich in
de voedingsdienst voordoen.
Functie-eisen:
- Bij voorkeur in het bezit van het diploma MDGO-CCD of een

vergelijkbare opleiding.
- Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten

(werktijd dagelijks van 07.00-17.00 uur).
- Zelfstandig kunnen werken.
- Collegiale instelling.

Arbeidsovereenkomst:
Arbeidstijd:
Ingangsdatum:
Salaris:

O-urencontract
oproepbaar
zo spoedig mogelijk
volgens CAO-verzorgingshuizen

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 31 dec. a.s. richten aan:
STICHTING OUDERENZORG RUURLCWORDEN
t.a.v. afd. personeelszaken, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u 's morgens tussen 09.00 en 10.00
uur bellen naar (0575) 55 73 00 en vragen naar de heer E. van
Proosdij, hoofd keuken.

SMEDERIJ
BORGONJEN
zoekt

all-round
constructiebank\verker
voor constructie-, plaatwerk, lassen
CO2
vervaardigen van onderdelen voor
machinebouw
maken van mallen.

Moet zelfstandig kunnen werken.
Werkweek van 38 uur.
Leeftijd t/m 35 jaar.
Zonder ervaring onnodig te
reageren.

Voor informatie en reactie: (0573) 45 37 30 tijdens
werkdagen.
Postadres Vosheuvelweg 6, 7267 PD Ruurlo



Nederlands kampioen Enduro Stephan Braakhekke droomt nu al van Wereldkampioenschappen voor landenteams:

Braakhekke hoopt op deelname in Australië
Wanneer je sportman bent en je
bent kampioen geworden dan heb
je wat te vieren. En daar zijn wij
Nederlanders sterk in. De club, de
supporters, ze bedenken wel iets
om een kampioen in het zonnetje
te zetten. Stephan Braakhekke, de
27 jarige Vordenaar en Nederlands
kampioen Enduro in de klasse 125
CC senioren inters, vond een dave-
rend feest vanwege zijn prestatie
dan ook zeer zeker op zijn plaats.
Alleen gaf Stephan Braakhekke er
een andere interpretatie aan. Hij or-
ganiseerde dit feest een paar dagen
geleden zelf. Veel genodigden en de
plaatselijke dialectband "Kas Bend-
jen" om de sfeer te verhogen. Zelfs
het Wilhelmus stond die avond
hoog op de hitlijst.

Stephan: "Ik heb dit georganiseerd om
iedereen te bedanken. Je trekt een heel
seizoen met elkaar op. Je wordt van al-
le kanten gesteund en gestimuleerd en
dan mag je best wat terugdoen. Ik weet
voor mij zelf dat ik zonder hulp van an-
deren nooit kampioen van Nederland
zou zijn geworden", zo zegt hij realis-
tisch.
Elke wedstrijd wordt hij door een vast
drietal ondersteund. Oom Johan Braak-
hekke (ook ooit een verdienstelijk cou-
reur), Pa Braakhekke in feite supporter
"van het eerste uur" en "manusje-van
alles" Martij n Wichers. Aangezien de
Vordense motorclub "De Graafschap-
rijders", de club waar Stephan lid van
is, altijd tijdens de Enduro wedstrijden
met een flinke ploeg deelnemers van
de partij is, weten de coureurs zich

zich tevens omringd door een aantal
helpers. "Dat zijn de mensen - zo'n 15
in getal - die in weer en wind langs het
parcours staan om je te ondersteunen
met zaken als tijden doorgeven, bijvul-
len van de tank en ravitaillering.
Zonder hen kun jet het wel vergeten en
dan heb ik het nog niet eens over de
onmisbare hulp van bijvoorbeeld mijn
hoofdsponsor Jan Willems", zo zegt
Braakhekke.

Deze "totale" hulp heeft er al twee jaar
achtereen toegeleid dat het clubteam
van "De Graafschaprijders" kampioen
van Nederland is geworden. Met voor
Stephan het absolute hoogtepunt indi-
vidueel nationaal kampioen. Dit alles
na een nek-aan-nek race met zijn club-
genoot Marco Elting. Tussen twee
haakjes van de elf wedstrijden, meetel-
lend voor het Nederlands kampioen-
schap viel Stephan een keer uit. Drie
keer werd hij tweede, terwijl hij zeven
keer als eerste over de finish ging.

"Het is eigenlijk een logisch vervolg
van mijn carrière. In 1991 ben ik met
de Endurosport begonnen. Geleidelijk
aan kwamen de resultaten. De laatste
jaren achtereenvolgens een zesde, een
derde en een tweede plaats en vervol-
gens kampioen van Nederland", zo
blikt hij tevreden terug.

Overigens was Stephan Braakhekke al
heel jong een bekend Vordenaar. In
1982 begon hij met fietscrossen. "Een
enorme leerschool. Je bouwt een ge-
zond lichaam op", zo zegt hij. Op 11 ja-
rige leeftijd werd hij Nederlands kam-

pioen. In zijn twaalfde levensjaar
maakte hij internationaal furore. Een
derde plaats tijdens de Europese kam-
pioenschappen in Frankrijk en een der-
de plaats in de strijd om de wereldtitel.
Dat laatste vond plaats in Slagharen.
In 1987 verruilde de toen 17-jarige
Stephan Braakhekke de fiets voor de
crossmotor. "Eigenlijk gestimuleerd
door onze internationale crack Gcrrit
Wolsing, mijn grote voorbeeld. Veel
potten werden er niet gebroken.
Stephan Braakehkke reed in het
crosswereldje mee in de "marge". Wel
werd hij tweemaal regionaal kam-
pioen.
Omdat hij een wedstrijdje crossen ei-
genlijk "tekort" vond, ging Stephan's
hart al snel uit naar de Endurosport.
Dat begon dus in 1991. "Dat is pas het
echte rijden. Vaak uren achtereen op
de motor, mijn lust en mijn leven". Hij
spreekt bijna lyrisch over Stephan
Peterhansel de Fransman, volgens
naamgenoot Stephan Braakhekke, de
absolute top.
Wie mocht denken dat Endurorijden
geen topsport is, moet maar eens een
kijkje achter de schermen nemen.
Behalve de vele trainingsuren op de
motor staan er ook veel conditietrai-
ningen op het programma. Stephan
Braakhekke heeft een keer geroken aan
het "summum" van de Enduro, de in-
ternationale motorzesdaagse in Italië.
Hij zat wat je noemt goed in de wed-
strijd, maar viel helaas vanwege ma-
chinepech uit.

Na het behalen van het nationaal kam-
pioenschap en genoemd feest, begint

voor Stephan Braakhekke een periode
van hoop en dromen van een plek in de
Nederlandse ploeg die in november de
vaderlandse driekleur in het verre
Australië zal hoog houden tijdens de
Wereldkampioenschappen voor lan-
denteams. "Ik hoop dat de KNMV de
knoop zo snel mogelijk doorhakt.
Waarschijnlijk zal in maart de voorse-
lectie van tien rijders bekend worden
gemaakt. De beslissing wie uiteindelijk
definitief deel van het team gaat uit-
maken valt in juni of juli. Eigenlijk
laat, want voor de coureur is "zeker-
heid" van het grootste belang zodat je
alle tijd hebt om je verder voor te be-
reiden", aldus Stephan Braakhekke.
Hij laat trouwens niets aan het toeval
over. Mocht hij gekozen worden dan
kan hij zo aan de slag. "Een collega-cou-
reur uit Australië is al bezig om straks
voor mij een auto, hotel en dergelijke
te regelen, want dat is de Endurosport
nu eenmaal eigen, je moet vooral bij
zo'n evenement als de zesdaagse zelf
flink in de buidel tasten. Bovendien
moetje om te acclimatiseren minstens
een dag of tien voor het begin aanwe-
zig zijn. De kosten die ik moet maken
schat ik op zo'n 15.000 gulden, waarbij
ik hoop een deel via sponsoring terug
te krijgen", aldus Stephan Braakhekke.
"Ik verkeer in de gelukkige omstandig-
heid", zo vervolgt hij zijn relaas, "dat ik
al twee helpers heb, waaronder hoofd-
sponsor Jan Willems. Zij reizen op ei-
gen kosten naar Australië om mij daar
bij te staan. Maar laat ik verder niet op
de zaken vooruit lopen, ik moet eerst
nog gekozen worden. Eigenlijk ga ik
daar toch wel van uit", zo zegt hij.

Volleybal

Dash Heren l
De heren Dash moesten afgelopen zater-
dag aantreden tegen DSC uit Diepen-
veen. Vooraf bestond er het gevoel dat er
in ieder geval mogelijkheden waren op
één of meer punten. De heren van Dash
waren dan ook zeker van plan om het
goede spel van vorige week tegen Heeten
voort te zetten.
De eerste set begon echter niet zoals ge
pland. Met name door gebrek aan pass
en concentratie leverde dit een onmid-
dellijke achterstand van 5-0 op. Naar-
mate de set vorderde wist Dash echter be-
ter in zijn spel te komen. Wat een 10-8
voorsprong en een 15-10 setwinst tot ge-
vol had.
De 2c set verliep erg spannend, maar ook
er rommelig. Na een achterstand van 8-5
en 13-9 wist Dash echter door hard wer-
ken en op karakter ook de 2e set binnen
te halen met 16-14.
Dit was de 2e keer in 2 wedstrijden dat
Dash op een 2-0 voorsprong kwam. Maar
wat vorige weck in Heeten gebeurde, was
nu weer het gaval. De derde set ging ver-
loren met 8-15.
De vierde set was het DSC dat steeds be-
ter begon te blokkeren. En aangezien
Dash in de veldvcrdcdiging steeds een
stap te laat kwam, was het DSC die de 4e
set wist te winnen met 11-15.
Dit betekende voor Dash dat weer een 5e
set de beslissing moet brengen. Het ver-
loop was spannend en vrij gelijkop-
gaand. Maar het was DSC dat via 8-5 en
11-9 uitlipet naar 14-10. Op dit punt wist
Dash nog even alle krachten aan te span-
nen en terug te komen tot 14-13. Maar
het mocht niet baten, want DSC wist ook
deze set te winnen met 15-13.
Achteraf waren de heren van Dash te-
vredcen met l punt (en weer ccn wed-
strijd van 2 uur), gezien het spel en de be-
perkt ewisselmogleijkheden.
De volgende wedstrijd moet Dash tegen
Bruvoc op 10 januari in Warnsveld.

Boemerang Eibergen-Dash 2
De dames van Dash hadden na de matig
gespeelde wedstrijd van vorige week, 3-1
winst op Set Up uit Ootmarssum, nog
wat goed te maken. Ook de-steeh-tevoor—

bereiding tijdens^rc traning deze week,
was voor trainer-coach Gerrit Ümpers re-
den om tijdens de wedstrijdbespreking
"de zaak op scherp te zetten". Omdat
Boemarang vorigeweck had gewonnen
van koploper Vc^B Ommen waren de
Eibcrgsc dames nu lijsaanvoerder in de
derde divisie.
De eerste set ontwikkelde zich een gelijk-
opgaande strijd. Met soms heel lange ral-
leys en veel snelle aanvallen. Door go3d
verdedigingswerk aan beide kanten
werd het een aantrekkelijke wedstrijd
voor het publiek. Aan het einde van de
eerste set kwam Boemareng op een 14-12
voorsprong. Dash kwam echter zeer
sterk terug tot 15-15 en wist met goed
spel de eerste set naar zich toe te trekken
met 15-17. Boemerang was duidelijk on-
der de indruk van het goede spel van
Dash. In de tweede set ging het in het be-
gin gelijk op, erg lang stond het 2-2 maar
daarna had Dash het betere spel. Vooral
de snelle midaanval bij Dash van Carla
Jansen en Bcrtine Vlogman waren niet te
stoppen. Halverwege de set kwam Boe-
merang nog even terug omdat de pass bij
Dash niet goed liep. Toch werd deze set
vrij gemakkelijk gewonnen met 8-15. De
derde set leverde hetzelfde beeld op als
de eerste set. Een gelijk opgaande strijd
met een spannend wedstrijdvcrloop. Bij
de stand van 7-8 kreeg Elly Nijcnhuis een
publiekswissel. Het was voor Elly voorlo-
pig de laatste wedstrijd, omdat ze een
halfjaar naar Australië gaat. Het team
kon het karwei in de derde set gelukkig
afmaken met 12-15 en won de wedstrijd
met 0-3.
Door dit uitstekende resultaat staan da-
mes 2 van Dash in ieder geval op de twee-
de plaats en bij verlies van Volco Ommen
zelfs op de eerste plaats, halverwege de
competitie. De eerste wedstrijd na de
feestdagen is op 10 januari in sporthal
't Jebbink in Vordcn tegen Havoc uit
Haaksbergen.

Dash 1-Savicto l1-3
Jongstleden zaterdag speelde de eerste
damesformatie van Dash tegen het als
vijfde geklasseerde Savicto uit Velp. Een
team wat veel gelijkenis vertoond emet
het tweede team van Dash zelf; allemaal
een beetje ouder ru wn lx

-rmgr ' t : —

Voor de Dash meiden, d i e w afgelopen
weken steeds betere wedstrijden laten
zien, geen reden om in hun schulp te
kruipen. Het team begint zelf te beseffen
wat het waard is en trad dan ook fris uit
de startblokken. De basis A|ke deze za-
terdag door coach Louis B(^man het veld
in werd gestuurd bestond uit Debby
Leferink, Gracia Rouwen Anoek Dalhui-
sen, Joyce Wentink, Margreet Smid en
Bianca Doornebosch. Na een redelijk ge-
lijk opgaande strijd, enkele wissels en ti-
me-outs wist Savicto pas na 25 minuten
de eerste set met 9-15 naar zich toe te
trekken.
Nadat in de tweede set Nicole Scharren-
berg de regie van Leferink had overgeno-
men en Mirjam Boel de plaats van Door-
nebosch, begon Dash voortvarend aan de
tweede set. Een volle rotatie van lang
bleeft de stand 3-1 op het scorebord
staan. Nadat Petra Koren voor Wentink
en Hanneke Maljers voor Dalhuisen in
de ploeg waren gekomen ging de strijd
wederom lange tijd gelijk op met wisse-
lend enkele puntjes voorsprong voor bei-
de teams. Bij 8-10 kwam Wentink terug
in de ploeg en bij 9-10 serveerde Margreet
Smid na dertig minuten mooi een span-
nend volleybal de set uit (15-9).
Hierna wer dhet klasseverschil tussen
beide ploegen steeds duidelijker. Dash
bleef goed meegaan met attractief vecht-
volleybal maar had in de eerste twee sets
zoveel energie gebruikt om de ervaren te-
genstander onder druk te zetten dat de
kracht langzaam uit de benen leek te
vloeien. Door de vermoeidheid wordt
dan de zuiverheid en de kracht om een
bal af te maken gemist; 8-15 en 6-15.
Een mooie pot volleybal om het Kerst-
reces mee in te gaan en om afscheid mee
te nemen van Petra Koren die om per-
soonlijke redenen op een lage rplan gaat
spelen. Nadat ze eerder bij Dash volley-
balde maakte ze een zevental jaren gele-
den een uitstapje naar Wilhclmina, later
Side Out. Anderhalfjaar geleden keerde
ze terug naar Dash, toen onder coach
Gilbert Meijer, om nu opnieuw naar Side
Out te vertrekken. In de vierde set kreeg
ze haar verdiende publiekswissel verge-
zeld van een mooie bos bloemen. Mirjam
Boel nam haar plaats in.
De komende weken is er geen volleybal

Ee-rst-op-10 januari van het

nieuwe jaar treden de dames weer in het
strijdperk met een uitwedstrijd tegen
VoCASA in Nijmegen.

Uitslagen
Heren prom.kl. Dash 1-DSC 2-3; Heren Ie
kl. WIK-Dash 2 0-3; Heren 3e kl. WSV 3-
Dash 4 0-3; Dames 3e div.G Dash 1-Savicto
1-3; Dames 3e div.B Boemerang-Dash 2 0-
3; Dames prom.kl. Wik l-Dash 3 3-2;
Dames 2e kl. WIK 3-Dash 4 0-3; Dames 3e
kl. Dash 5-SVTerwolde 3-0; Dames rekr.
Overa-Dash 3-0.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Vogelsport
Afgelopen weekend werd door "de geve-
derde Vrienden" uit Üchtenvoorde de ge-
westelijke wedstrijd gehouden. Een wed-
strijd waar 3.000 vogels aanwezig waren.
De leden van de Vordense "Vogelvriend"
waren daar met 70 vogels aanwezig en
haalden daar de volgende prijzen: een
gouden medaille voor E. Korcnblik met
stel ree wit 183 pnt; B. Horsting met
Japanse meeuw 181 pnt.; B. Horsting met
Japanse meeuw 90 pnt; J. Berendsen met
agapornis roseicollis 91 pnt; J. Berendsen
met agapornis personata lutino 92 pnt.;
B. Horsting met bruin opaal mozaïek 90
pnt; Th. Nijenhuis met isabel rood int 91
pnt; R. Ellenkamp met gloster consort 92
pnt. Een zilveren medaille voor E.
Korenblik met ree wit 91 pnt.; W.
Berendsen met gloster consort stam 362
pnt., B. Horsting met Japanse meeuw
stam 360 pnt.; J. Berendsen met agappr-
nis roseicollis stam 358 pnt.

De grote finale voor de leden van de
"Vogelvriend" zal zijn in januari 1998 te
Zutphen. Daar wordt dan door de ANBvV
de Wereldkampioenschappen georgani-
seerd. De inschrijving voor deze wed-
strijd is nu gesloten met een record van
21.750 vogels, waarvan ca. 40 van de
Voféense liefhebbers.
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Een ïubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Jubileum op komst
Volgend jaar bestaat de openbare biblio-
theek in zijn huidige opzet een kwart eeuw.
Eigenlijk is-tie veel ouder want Vorden was
in de regio een van de eerste gemeenten
waar een bibliotheek werd gevesh'gd dank
zij een initiatief van de toen welbekende
Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
Maar als gemeentelijke instelling die een
volledig openbaar karakter heeft bestaat
onze bibliotheek in 1998 vijf en twintig jaar.
Natuurlijk wil de 'Stichting Vrienden van
de Openbare Bibliotheek in Vorden' - kort-
weg de Stichting VOB - daar iets aan doen.
De jubilaris een cadeau aanbieden. De
vraag was alleen: wat is passend?
Vorden heeft twee belangrijke kenmerken:
het is een dorp voor fietsers. Uit het hele
land komen immers jaarlijks duizenden
mensen om hier een heerlijke fietstocht of -
vakantie door te brengen. En Vorden is -
historisch bezien - het dorp van de dich-
ter/edelman A.C.W. Staring, de meest-be-
kende inwoner van onze gemeente.
De combinatie van deze twee kenmerken
vormt de basis voor een toepasselijk ge-
schenk: een fietstocht door 'het Land van
Staring'. Geen gewone fietsroute, maar een
audio-begeleide tocht. Dat wil zeggen: wie
de tocht maakt langs de plaatsen die een
belangrijke rol hebben gespeeld in het le-
ven van de dichter krijgt een Walkman-ap-
paraat mee met een bandje. Daarop wordt
onderweg een toelichting gegeven op het
landgoed en kasteel de Wildenborch, op de
befaamde Veengoot die Staring na jaren-
lange tegenstand heeft laten verbeteren, op
de buitenplaatsen de Boekhorst, de Vel-
horst en het Enzerinck die alle een belang-
rijke plaats hebben ingenomen in het leven
van de dichter. En niet te vergeten het
plaatsje Almen en 'de Hoofdige Boer'.
Tussen die verhalen over het leven van
Staring door worden enkele gedichten
voorgelezen. En het Vordens Mannenkoor
overweegt om te zorgen voor de muzikale
inbreng. Dat zou kunnen door het 'Oogst-
lied' (het bekende 'Sikkels klinken') speciaal
voor dit 'klankbeeld' in te studeren. Het ge-
heel werd intussen al ingesproken op de
band door twee 'artiesten' uit de Achter-
hoek, namelijk Mevrouw Hiddink en Gery
Groot»Zwaaftink en de band is uitgetest
door de VW die zijn loyale medewerking
zal geven aan dit projekt. Omdat de toe-
zeggingen van sponsors voldoende zijn,
kunnen zo'n 20 a 25 walkman-apparaatjes
worden aangeschaft. Bovendien zal de ex-
commissaris van de provincie Gelderland,
Dr J.C. Terlouw, volgend jaar direct na
Pasen de fietsroute officieel inwijden. En zal
het project door de Stichting VOB worden
aangeboden aan de jubilerende bibliotheek.
Een goed initiatief waartegen de huidige be-
woners van 'de Wildenborch' geen bezwa-
ren hebben, omdat het hier om een niet
massaal toegepast evenement gaat. En dat
door het bestuur van de VW wordt gezien
als een welkome aanvulling op de bestaan-
de mogelijkheden voor een fietstocht in en
rond onze gemeente. Kortom: een leuk 'li-
terair' geschenk voor onze bibliotheek dat
de grote betekenis onderstreept van de
dichter Staring voor onze gemeente. Vol-
gend voorjaar hoort u er meer van.

Boekamer

ECHTE GROENTENMAN
FAM. J. HUITINK

(wel is er een beperkt assortiment)

Aanbiedingen voor 29-30-31 december
op de borden voor de winkel

Wij wensen u
een gezond 1998 toe

Burg. Galleestraat 3 • Vorden • Telefoon (0575) 55 16 17

HET OUDEJAAR 1997 UIT
EN 1998 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 1998

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

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

Hair & Beauty

Kapster aan huis
Zonnestudio

Schoonheidssalon

Dreef 12
7255 VW Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Wij zv en s en

iedereen

prettige

feestdagen

en een

gelukkig

nieuivjaar

Wij wensen u fijne
feestdagen en een

knalgoed 1998

Chipknip

HUISHOUD- EN ^> i i ̂ "̂ Pl"* ̂ % ̂ %o U bib K o
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

GE M N

VORDE N
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving voornemen tot gedeeltelijke
intrekking vergunning
(art. 8.26 Wmb en art. 3.30 Awb)

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

ligt met ingang van 29 december 1997 tot en met
23 januari 1998, ter inzage het ontwerp-besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer Th.J.
Bloemenkamp, Broekweg 2,
7234 SW Wichmond, 6 maart 1990 verleende mi-
lieuvergunning (inclusief bijbehorende melding)
voor een agrarisch bedrijf op het perceel Broekweg
2 te Wichmond.

Strekking van het ontwerp-besluit:
In verband met het verplaatsen van ammoniakpro-
ductierechten heeft vergunninghouder verzocht een
deel van zijn vergunning in te trekken.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-be-
sluit kunnen schriftelijk, alswel mondeling door een
ieder worden gemaakt gedurende de termijn van
ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeente-
bestuur worden ingediend vóór 24 januari 1998.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gege-
vens als indiener van schriftelijke bedenkingen
niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelij-
kertijd met de bedenkingen, schriftelijk aan ons
college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek wor-
den ingebracht tot het einde van de termijn van
4 weken van de ter inzagelegging.

Vorden, 24 december 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-
nummer), fax. (0575) 55 74 44.

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA

wenst iedereen

prettige Kerstdagen
en een

sportief 1998

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Fotograaf jan Goossens ziet met pijn Keijenborg veranderen

Foto-expositie in Maria Postel
Vijfjaar geleden heeft hij ook een
foto-expositie gehouden maar toen
was het veel te druk. De mensen
konden de foto's niet zien en de tek-
sten niet lezen. "Tsjonge, wat was
het toen druk. In twee dagen kun je
ook niet exposeren", zegt fotograaf
Jan Goossens uit de Keijenborg. De
dorpsfotograaf liep toen al rond
met het idee om eens een tentoon-
steling te houden. Bij toeval kwam
hij Johan van Aken tegen die in het
verenigingsleven heel goed thuis is.
Hij zette Goosens toen op het juiste
spoor. "Jan, zei Van Aken, als jij een
foto-expositie wilt houden dan zorg
ik voor de centen. Nou, als dat kan
dan is dat heel mooi. Via sponsors
van bedrijven is dat toen allemaal
geregeld en daar ben ik heel dank-
baar voor", zegt Goosssens.

Nu vijfjaar later kreeg Goossens regel-
matig te horen of de expositie nog een
keer herhaald kon worden. Aan die
wens vanuit de Keijenborgse bevolking
kan nu worden voldaan. Met wederom
steun vanuit de Keijenborgse bedrijfs-
leven en met medewerking van zorg-
centrum Maria Postel, waar de foto-ex-
positie wordt gehouden, kunnen be-
zoekers een mooie collectie zien.
Het thema is: "Keijenborg in 100 jaar".
De tentoonstelling van de Keijenborgse
fotograaf Jan Goossens is te zien van 27
december tot 28 februari, dagelijks van
14.00 tot 20.00 uur. De expositie wordt
26 december geopend door de directie
vanMaria Postel.

De bezoekers van de expositie krijgen
een beeld te zien van huizen, oude ge-
bouwen, landerijen en vele andere ver-
anderingen in de Keijenborg vanaf de
jaren dertig. Er is in die jaren veel ver-
anderd. "Huizen die er vroeger gestaan
hebben en die nu afgebroken zijn vind
ik verschrikkelijk jammer", zegt foto-
graaf Goossens. "Ook die boerderijen
vind ik zo mooi. Ja, ik ben zelf ook op-
gegroeid tussen de boerderijen en de
boeren. Eigenlijk heb ik nog te weinig
vastgelegd. Ik had nog veel meer moe-
ten fotograferen. Ik zat toen nog met
werk. Je moet het dan altijd 's avonds
doen".
Bij het opzetten van een expositie
komt veel kijken. Met zijn zoon spreekt
hij door hoe hij het zal doen. Samen
zitten ze vaak in de donkerekamer om
foto's te vergroten die voor Keijenborg
belangrijk zijn. De Keijenborgse foto-
graaf is begonnen met zijn hobby toen
hij twaalf jaar was. Met een simpel toe-
stelletje kiekte hij plaatjes. Zijn eerste

foto was een boerenhuisje tussen een
paar wilgen. Een kleine foto van zes bij
zes centimeter. Vol trots vertelt
Goossens die foto nog te hebben.
Jan Goossens, 26 december wordt hij
75 jaar, laat op de expositie een beeld
zien van de Keijenborg vanaf de jaren
dertig. Met behulp van het Staring
Instituut, vrienden^^bekenden kwam
hij aan foto's van \^P 1930. Daar wer-
den reproducties van gemaakt. Tegen
de wand van de huiskamer staan de
160 ingelijste foto's om vervoerd te wor-
den naar Maria Postel. Jan is nog bezig
om de bijbehorend^fceksten in te lijs-
ten. "Maar het is^ullemaal op tijd
klaar", zegt hij geruststellend tegen de
verslaggever. Alle foto's zijn vergroot
en hebben een afmeting van veertig bij
vijftig centimeter.
Voor de hobby-fotograaf was het moei-
lijk om een selectie te maken voor de
expositie. Het liefst zou hij alle foto's
laten zien die hij in al die jaren heeft
gemaakt. "Je moet analyseren en elke
keer een afweging maken: die moet er-
in, die moet eruit. Ik vind eigenlijk al-
les mooi. Daarom is het ook zo moei-
lijk. Kleurenfoto's heb ik eruit gelaten.
Zwart-wit foto's kun je zelf vergroten
en kost ook niet zoveel als kleurenfo-
to's".

Goede herinneringen bewaard
Goossens aan de molen Olde Kaste.
"Die molen heeft er wel zo'n 400 tot
500 jaar gestaan. Die molen vond ik
fantastisch. Daar heb ik vroeger altijd
van genoten. Ik weet nog goed, het was
5 december en ik was 11 jaar. Ik kwam
's middags van school en zag toen dat
de molen vlak lag. Ik heb ti^n op de
weg liggen huilen. Vers^pkkelijk
vond ik het dat die molen weg was. Het
doet me nog pijn", vertelt Goossens
met een brok in de keel. "Er zijn veel ge-
bouwen weggeraakt zoals de oude kerk
die helemaal gesloopt is. j^
Daar heb ik veel foto's vaiü^maakt.
Ook van boerderijen waarvan ik dacht
die staan er niet lang meer. Die oude
boerderijtjes, daar kan ik van dromen.
Ook het gebouw Booltink was prachtig.
Jammer dat ze er geen café van ge-
maakt hebben zoals die vroeger be-
stond".
Bij de foto's op de expositie komt tekst
bij. "Er staat zoveel mogelijk op wat er-
op moet staan. Hebben mensen dan
toch nog vragen, of ze willen iets we-
ten dan probeer ik daar antwoord op te
geven". Soms krijgt Goossens wel eens
tips van mensen om ergens een foto
van te maken. "Laatst werd er een huis
afgebroken en daar ben ik dan bij. De

collectie is nooit af'.
Fotograferen is voor Jan Goossens
'puur' liefhebberij. "Als ik rond loop en
foto's maak denk ik vaak: andere men-
sen moeten daar ook van kunnen ge-
nieten. Maar gelukkig is er nu die ten-
toonstelling en kunnen de mensen er
ook van mee genieten. Als ik een foto
maak zoek ik altijd naar een composi-
tie. Karakteristieke koppen mag ik ook
graag fotograferen. Portret-fotografie
vind ik heel leuk, maar dat kom je niet
tegen op de expositie. De expositie
geeft hoofdzakelijk een beeld over de
veranderingen die hebben plaats ge-
vonden in de Keijenborg".
"Fotografie is een dure hobby", gaat hij
verder. "Je kunt het natuurlijk zo duur
maken als je zelf wilt. Maar je wilt het
ook een keer perfect in orde hebben.
Kijk, als de mensen zeggen, ik heb een
fototentoonstelling gezien en er was
niet veel aan te beleven, daar hou ik
niet van. Het moet tot in de perfectie
afgewerkt zijn".
Jan Goossens praat enthousiast over
zijn hobby. Stoppen met zijn grootste
hobby daar wilt hij niets van weten.
Ook in de toekomst blijft de fotograaf
de veranderingen in de Keijenborg vol-
gen. "Als blijvende herinnering van al
dat moois".

Kerstwandeling op Hackfort
Op woensdag 31 december organi-
seert de Vereniging Natuurmonu-
menten een kerstvakantiewandeling
over het landgoed Hackfort. Het ver-
trek is 's middags vanaf de watermo-
len op het voorplein van kasteel
Hackfort aan de Baakseweg in Vor-
den.

De wandeling wordt geleid door mede-
wepkers van Natuurmonumenten en
duurt ruim twee uur. Het is aan te raden
kleding aan te passen aan het weer en
goede wandelschoenen te dragen. Aan-
melden is niet nodig.
Elk seizoen heeft zo zijn charme, ook de
winter. Bomen hebben zich ontdaan van
hun bladeren en hun karakteristieke sil-
houet en schors zijn daardoor goed te
zien. Het kale hos toont ongewone door-
kijkjes, eventuele verse sneeuw en mod-
der bieden de mogelijkheid om sporen te
zoeken van de dieren die hier voorko-
men. En na een frisse wandeling is het

heerlijk thuiskomen. Reden genoeg dus
om eens mee te gaan met een excursie
over Hackfort; een van de vele mooie
landgoederen waar de Achterhoek om
bekend staat.

CULTUURLANDSCHAP
Nu de natuur een rustperiode door-
maakt, is er extra tijd om tijdens de wan-
deling stil te staan bij de cultuurhistori-
sche rijkdommen. Van het karakteristie-
ke hoevenlandschap dat in de loop van
de eeuwen is ontstaant, is nog veel be-
waard gebleven. Gerestaureerde boerde
rijen met rieten daken, bakhuisjes en
hooischelven, houtwallen, klinkerwe-
gen, graanakkertjes en natuurlijk de wa-
termolen en het kasteel zelf zijn stille ge-
tuigen van een oud cultuurlandschap.

Tijdens de wandeling vertellen medewer-
kers van Natuurmonumenten van alles
over het veelzijdige natuur- en cultuur-
beheer van het landgoed.

HELP ONS
ELPE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS



de grootste
Kwaliteit en service staan voorop bij de grooir t
outdoor & vintersportspectaalzaak van oost-nederland.

Hééél veel
Kleding

o.a. 1000 jacks
vanaf f 89,-

\
—i

Ski's &_ fSchoenen
A'pineCarve

ScAaatséirt
RAPS - VIKING, enz.
Ronding slijpen, in-

ruil, enz.

c
Alp!"e

Freende
-BOOtS Freestyle

^Advies & Service
Kerstdag geopend R HUREN KAN OOK!

van 1130-17-00 uur |||

4 koopavonden
Individueel advies is
op afspraak mogelijk

TRY-OUT aanbiedingen

Geopend:

Ski's & Langlauf
f Telemark

Schoenen Tour-langl

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 u
zaterdag van 9.30-17,00 uur

Sportboulevard
0 .̂ » m m

RENÉ Vos

A-1,
af sta g Deventer,
richting Zutphen,
Na 4 km linksaf.

GORSSEL, Hoofdstraat 39, tel, 0575 - 49 39 89
OUTDOOR - CAMPING - TENNIS - IN LINE SKATING WINTE

JANUARI

NIEUWJAARSDAG
1 JANUARI VOLÜMIA!

SESAM
ORI-AM

Muziekcafé: Discovery Karaoke IRIENDI
yy.y.v...'. .̂ ^v.v/.•,v,v,v/.̂ v.̂ ^^vv.vv.̂ v •̂rv.•.•.v.•.v.•.v.•.v.•.v.v... • : • • • -

MELRÖ!

TIJD : ••:-.

Ver/eden TUD

Tegenwoordige TUD

Wil maken TUD

om voor U drukwerk

te maken

en te leveren.
op TIJD

9RLKKI RIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

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

vóór 9 januari 1998 f39,-

2. Betalen per bank of giro
vóór 9 janug^!998 (u ontvangt geen acceptgirokaart) f39,-
Betaalt u na^^anuari, dan komen er in beide bovengenoemde moge-
lijkheden f5,- administratie- en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uit-
schrijven va^kijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te
schrijven va^^w bank- of girorekening.

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

Het abonnementsgeld voor 1998 voor Contact editie Vorden bedraagt

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

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

U VERDIENT DUS f 5,-
als u vóór 9 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67 •^•^B msmsm-m**.m m
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden Lf Ie' 'MVl 'KcltJ

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag ^^ B— B—mr B~BF^fc.
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten YY 1.1 V B_Bvv?

VORDEN - TEL (0676) 651010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - http://www.wMvcn.nl - ISDN 551329

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

Naam:

Adres: ^____ __^_

Woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '98 bij
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251
AH Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven
niet opnieuw verstrekt te worden.



r
i
i
i

•••̂ H ^HHM MHMH IMBHHi ••••• ^^^Hi •••••i l^^HH

Eiken meubelen

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
L

BUFFETKAST
eiken E-50 patiné
Normaal 3.895,- nu

MODERN DRESSOIR
Blank eiken met zwart
Normaal 2.890,- nu

1.945f-

1.445,-

MODERN DRESSETTE
Blank eiken met zwart
Normaal 3.590,- nu

MODERNE EETHOEK
4 stoelen + zwart lederen
zitting, blank eiken
Normaal 3.775,- nu

BUFFETKAST
Blank patiné
Normaal 3.490,- nu

TV-KAST
2-deurs, blank patiné
Normaal 3375,- nu

1.795,-

1.885,-

1.745,-

1.685,-

DRESSOIR
3 deurs, blank patiné
Normaal 2.990,- nu

DRESSOIR
3 deurs, hoog model,
blank patiné
Normaal 2.970,- nu

VITRINEKAST
2-deurs, blank patiné,
met verlichting
Normaal 2-490,- nu

BUFFETKAST
Blank patiné
Normaal 4.690,- nu

ROLLUIKBUREAU
Blank patiné
Normaal 2.290,- nu

BUFFETKAST
Honingkleur
Normaal 3.390,- nu

WANDM^EL
Donker eiken patiné
300 cm breed
Normaal 8-990,- nu

1.495f-

1.485,-

1.245f-

2.345f-

1.145f-

1.845,-

4.495,-
VER "\\ DIVERSE BANKSTELLEN
EETi.^EKEN EN SALONTAFELS-

STERK AFGEPRIJSD!!!

L ir bb er s
wonen & slap en

i
i
i

l Opruiming allerlaatste showroommodellen l

l

l
l
l
l

•

Raadhuisstraat 45 Hengelo GId.Telefoon (0575) 46 46 00

l VOLLEDIGE GARANTIE • GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN • OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

l
l
l
J

Oudejaars-
nachtfeest

.1

met medewerking van

'66 Amazon
aanvang 00.30 uur.

Kaarten alleen in de voorverkoop f l O,-

'66 Amazon keeps you
rocking and rolling,

ook in 1998!
bodega

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

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

1e Kerstdag
25 december

Kerstbingo met
grote geldprijzen

aanvang 19.30 uur

Café-Restaurant
d'Olde Kriet

Wichmond, tel. (0575)441285

2e kerstdag
VAN 1WO TOT17.OO UUR

, Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 ,

HELMINK
meubelen

T/M 31
SPECI*

U THUIS
J.W. Hagemanstraat 5 Tel. 0545-474190



't Pantoffeltje in Vorden gaat nieuwe jaar in met rock & roll:

'66 Amazon in 't Pantoffeltje
De Zutphense formatie '66 Amazone zal op oudejaarsnacht haar opwachting maken in 't
Pantoffeltje in Vorden. Kaarten voor het oudejaarsnachtfeest zijn alleen in de voorverkoop
verkrijgbaar. '66 Amazone bestaat uit Maurice Klootwijk (zang), Martin Abbink (gitaar),
Ben van Beek (bas) enjos Dammers (drums). Zie ook advertentie.

^

A L L E S O N D E R E E N D A K

WONINGSTOFFEERDERIJ
ENKVELS
ENGELOHWestendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon (0314) 63 15 17

Fa. G. Onstenk
eiken meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 35 04
Fax (0575) 46 46 92

HOUDEN OPEN HUIS
zaterdag 27 december en zondag 28 december van 9.30-18.00 uur
maandag 29 december en dinsdag 30 december van 9.30-21.00 uur

De Kerstdagen zijn wij gesloten
Ons assortiment bestaat uit o.a.

eiken en grenen meubelen, senioren slaapkamers
vloerbedekking, gordijnen, vitrages

lamellen, laminaat, parket, tafelkleden

U vindt ons op het Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (Gld.)
Gerrit en Ria Onstenk - Henk en Grada Vels

Tevens wensen wij u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1998.
BIlBÎ  • l

Afscheidsconcert van
Jan Ottink in Lochem
De Jan Ottink Band
houdt op 31 december
van dit jaar op te be-
staan. Dat is op zichzelf
een trieste gebeurtenis
maar de band kan na
een korte afscheidstoer-
nee met opgeheven
hoofd de arena verla-
ten.

Het waren stuk voor stuk
succesvolle en zeer sfeer-
volle concerten waarbij
vooral de echte fans voor-
aan stonden. Oude-
jaarsavond neemt de
groep echt afscheid in het
gloednieuwe Station

Lochem. Dat belooft een
spektakel van de bovenste
plank te worden. Het eni-
ge probleem wordt wel-
licht de capaciteit van de
zaal.

De afscheidsconcerten
zijn langer dan ooit en be-
staan uit repertoire dat
een mooi overzicht geeft)
van de lange geschiedenis
van de dialectgroep uit
Lochem en omgeving. De -
vele liefhebbers krijgen
nog één kans om oude e
nieuwe nummers als 'De
kearl in de storm' en
'Geeteling' te horen.

Dorpsstraat 10, 7261 AW
Ruurlo, tel. (0573) 45 27 77

Zaterdag
27 december

zijn wij de
gehele dag

gesloten

Te koop:

hele of halve varkens
voor- en achterbouten

vleespakketten
en tevens verzorgen
van huisslachtingen

B. PAPENBORG
Mariënvelde

Telefoon (0544) 35 15 52

ECO-DRACHT
kwekerij

houd <
aanleg • onder-
hydrocultuur

Ook dit jaar hebben zeer veel
bestaande en nieuwe klanten uit
Mariënvelde, Ruurlo en Barchem

en omgeving (tot ca. 50 km
rondom Mariënvelde) ons het

tuingebeuren en
hycrocultuur

toevertrouwd. Voor dit vertrou-
wen zijn wij u zeer erkentelijk.

Wij wensen u
prettige feestdagen en een
gezonden gelukkig 1998.
Graag tot ziens in 1998

ECO-DRACHT
Beenekussteeg 6

7263 SB Mariënvelde
Tel.(0544)351835
Fax (0544) 35 18 30

WEGENBOUW

VORDEN
Gevraagd:

Representatieve interieurverzorgster
voor ons nieuwe kantoor
Leeftijd: 18 t/m 25 jaar.

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Wegenbouw Dostal BV
Postbus 60 - 7250 AB Vorden

*Dc teufate «u, «tet faut

KEUS UIT DE LEUKSTE ÜAMESMODE VAN • ARA • pRANKENWALDER • SEDA • ROBERTO SARTO • WEBER • BlANCA •

SANOY DRESS • SCARLATTI • MARCONA • SANDWICH • DUTCH • ANOTHER WOMAN • STREET ONE • CECIL • Ros-
NER • HERENMODE • MELKA • BUSH • V.I.P. • GROSS • ROBERTO SARTO • STATE OF ART • PASSION • LEDÜB •
PIERRE MONEE • COTTONFIELD-* CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BARBARA FARBER • POINTER • CAKEWALK •
LA PAGAYO • LEE • LOCKER • SALTY DOG • RAGS • O'NEILL • MET FANTASTISCH VOORDEEL!

BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 0575 - 55 13 81



GELEDEN

'VAN VERRE NADEREN VLIEGTUIGEN. HET GEMEENTEBESTUUR DRAAGT U OP
ONMIDDELLIJK UW HUIZEN TE VERDUISTEREN'

Het koninkrijk der Nederlanden hand-
haafd strikte neutraliteit in het conflict
tussen Duitsland en de geallieerden
(Engeland en Frankrijk). Maar het kan
zijn datje in Nederland desondanks er-
vaart dat rondom ons landen in oorlog
zijn.
Het Nederlandse leger was eind jaren
dertig gemobiliseerd en dat merkte je
ook in Vorden. We lagen dicht bij de
IJssellinie en op de Ruurloseweg en de
Hengeloseweg waren versperringen ge-
plaatst: zware stenen buizen waren op
de weg gezet en snelverkeer was niet
mogelijk. Je kon er slechts langzaam
omheen draaien. In geval van . . . kon-
den banden met springstof om bomen
langs de weg worden gelegd en tot ont-
ploffing worden gebracht waardoor de
wegen werden versperd.
In een schuur van vrachtrijder
Gosselink in de Raadhuisstraat bij de
brug, waren militairen gelegerd en de
Vordense bevolking deed veel voor deze
jongens. Ze waren in de dorpsgemeen-
schap opgenomen.
Nederland was neutraal en wilde dat

blijven, maar veronderstel nou eens, zei
het gemeentebestuur, dat vliegtuigen
van een naburig land - Duitsers of
Engelsen dus per abuis boven
Nederlands grondgebied zouden ko-
men en zouden menen hier objecten te
moeten beschieten of - nog erger -
bommen te laten vallen, wat dan? Het
kan zelfs zijn - maar dat mag je in een
neutraal land eigenlijk niet denken -
dat een ander land Nederland wil aan-
vallen en met kwade bedoelingen bij
avond vliegtuigen stuurt, wat dan?
Moetje dan niet hebben en houden ver-
duisteren opdat die vliegtuigen de doe-
len niet duidelijk kunnen onderschei-
den?
Het gemeentebestuur besloot een ver-
duisteringsoefening te houden. De Vor-
dense ingezetenen wisten dan wat hen
te doen stond. In de kranten werden de
inwoners voorgelicht.
Op een avond in het voorjaar van 1940 -
het kan ook iets eerder geweest zijn -
vond de oefening plaats. Dorpsomroe-
per Hassink werd opgedragen de bel ter
hand te nemen en, zodra burgemeester

Arriëns hem daartoe opdracht gaf, in
vlot tempo door het dorp te fietsen. De
burgemeester had telefonisch verno-
men dat er vliegtuigen in aantacht wa-
ren. Op de Hengeloseweg, de Zutphen-
seweg, aan de kant van Ruurlo, bij het
spoorstation en op nog meer plaatsen
moest Hassink de bel laten horen en
een belangrijke mededeling doen. Deze:
"Van verre naderen vliegtuigen. Het ge-
meentebestuur draagt u op onmiddel-
lijk uw huizen te verduisteren. Er mag
geen licht vanuit uw woning te zien
zijn".
Aldus geschiedde. Hassink fietste her en
der door het dorp en liet de mare van
het bevoegde gezag horen. De veldwach-
ters Wonnink en Kamphuis fietsten
door de straten en keken of de bewoners
hun huizen hadden verduisterd: de ven-
sters gesloten en gordijnen en dekens
voor de ramen. Het gemeentebestuur
had vooraf noodzakelijke wenken gege-
ven.
Tegen negen uur was de oefening afge-
lopen. De burgemeester, enkele raadsle-
den, ambtenaren van de gemeente,

mensen van het Rode Kruis en van de
politie, kwamen voor een nabeschou-
wing bijeen in de Nutskleuterschool op
Het Hoge. Men was niet ontevreden.
Op één vraag was geen afdoend ant-
woord te geven, zeiden de notabelen:
"Wat is nu het beste: dat je de hele boel
verduistert uit vrees voor de 'vreemde
macht' of dat je alles volop in het licht
zet opdat de 'vreemde macht' zal weten
datje niet bang bent en dat er soldaten
zijn die met hun wapens de indringer
zullen straffen?"
Men kwam er op die avond in de kleu-
terschool niet uit.
Toen ruim een half jaar later Duitse
troepen Nederland binnenvielen en er
Duitse vliegtuigen in de lucht waren,
kwam niemand op de gedachte Hassink
er met de bel op uit te sturen . . .

Voor de duur van de bezetting gold een
gebod tot volkomen verduistering.
Naar de mening van burgemeester
Arriëns en het gemeentebestuur werd
niet gevraagd . . . .

GJ. BREUKER

Allerhand •
in 't Saksenland

(FOTO AUTEUR)

Eén van de prachtigste uitzichten in ons Saksenland heeft men vanaf de
Elterberg in Hoch-Elten. Bij helder weer kan men duidelijk de
Zwanenburcht in Kleef, de Eusebiuskerk in Arnhem, de heuvelrug bij
Nijmegen en het gebied van de Nederrijn onderscheiden. Veel
Nederlanders hebben in de tijd dat Elfen, in het kader van de grenscor-
recties, geannexeerd was door Nederland, dit gebied bezocht (1949-1963).
Maar ook nu nog komt men hier regelmatig Nederlandse nummerbor-
den tegen van auto's van mensen die hier willen genieten van het uit-
zicht. En dan tevens de gelegenheid te baat nemen om de St-Vituskerk te
bekijken of een wandeling rond de berg te maken.
De St-Vituskerk dateert al uit de twaalfde eeuw en is een deel van de vroe-
gere abdij-kerk. Ondanks vele verbouwingen heeft ze toch haar romaan-
se karakter behouden. Er is tijdens geallieerd offensief in het voorjaar
van 1945 hevig gevochten om de Elterberg. Restanten van de loopgraven
zijn tegen de berghelling, boven de rivier de Wild nog hier een daar te
onderscheiden. Bij dat offensief werd de St-Vituskerk grotendeels ver-
woest.
Eén van de initiatiefnemers voor de restauratie van deze kerk was onze
landgenoot J.H. van Heek, eigenaar van onder andere Huis Bergh, die in
1946 de eerste aanzet gaf. In de omgeving van de kerk, aan de Freihcit,
bevindt zich de Drusus-put. Een 60 nieter diepe put waarvan gezegd
wordt dat ze uit de Romeinse tijd zou stammen. Waarschijnlijker is dat
ze in de Middeleeuwen gegraven is. Eveneens aan de Freiheit bevindt
zich een drietal gebouwen als restant van het vroegere abdij-complex.
Daar zit een heel verhaal aan vast dat u later nog wel eens te horen (le-
zen) krijgt.

11.G. Wullink

Wielersport

Veldrijden
RTV-ers Martin Weijers en Rudi Peters be-
haalden in Boxtel een verdienstelijke 4e
plaats in de categorieën Cj^^sportieven
en Veteranen.
Weijers die op een superzwaar parcours
goed uit de voten kon, had een derde
plaats in het verschiet. Maar bij de laat-
ste looppassage kreeg hij z j^pet niet uit
het pedaal. Dit kostte he^Peen plaats.
Winnaar bij de Cyclosportieven werd
Freijters.
De stijgende vorm van Peters was ook dit
maal in de uitslag te zien. Hij behaald
eop het zelfde zware parcours een fel be-
vochten 4e plaats. Jan Steensma, de hui-
dige Nederlands kampioen, won deze
veld rit bij de Veteranen.
Een dag eerder, zaterdag 20 december,
stonden de crossers in Amsterdam aan

de start. Martin Weijers uit het Gelderse
Hengelo behaalde een 6e plaats en de
Wichmondse veteraan Rudi Peters werd
in het Amsterdamse Bos 5e.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 15 december: Groep A: 1. v.
Gastel/v.d. List 65.1%, 2. Busscher/Graas-
kamp 54.7%, 3. Be4rgman/Hendriks
53.1%. Groep B: 1. echtp. Speulman
59.1%, 2 en 3 Brandenburg/Eijkerkamp
en cchtp. Verwoerd 53.4%.

BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 17 december:
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks en Groot
Bramel/Wolters 56.3%, 2. mw./dhr. Pol-
stra 53.6%, 3. mw/dhr Scholten 53.1%.
Groep B: 1. Bouman/Snel 68.7%, 2. mw/
dhr de Bruin 58.3%, 3. de Bie/Harmsen
54.7%.

Aandelen ter bestrijding van armoede en uitsluiting

Stichting "Aan('t)delen" opgericht
Dit weekend vond bij Mr. G.JJ.
Stevelink te Groenlo de onderteke-
ning plaats van de stichtingsakte
van de "Stichting Aan('t)delen".
Deze stichting heeft als doel het bij-
eenbrengen van middelen ter finan-
ciering van vormen van sociale
hulpverlening aan kinderen en jon-
geren in een achterstandssituatie
in de ruimste zin van het woord. Zij
streeft ernaar de kloof tussen rijk-
dom en armoede te helpen verklei-
nen. Het bestuur wordt gevormd
door P.H. van Eijck uit Groenlo
(voorzitter), C.W. van Eijck uit
Groenlo (secretaris/penningmees-
ter) en mevrouw D. Velhorst uit
Vorden (bestuurslid).

De stichting tracht haar doel te verwe-
zenlijken door donaties te verstrekken
aan rechtspersonen die sociale hulp-
verlening bieden. Daartoe onderhoudt
zij contacten met 6 projecten te weten
Stichting Europa Kinderhulp regio
Groningen, Stichting Kleinschalige
Ontwikkelings Projecten in Drachten,
Stichting "Kroon op werk" in Gronin-
gen, Stichting CHRIS te Dordrecht,
Delinkwentie en Samenleving regio
Noord en Comunidade Educacional
Trabalho in Brazilië.

De geldmiddelen die nodig zijn om het
doel te kunnen verwezenlijken, ver-
krijgt de Stichting onder meer uit gif-
ten met name uit waarden van op de
beurs genoteerde aandelen. Naar het
oordeel van de stichting zijn er twee in-
formatiestromen die rechtstreeks met
elkaar te maken moeten krijgen. Het
betreft aan de ene kant de informatie
over de mensonterende situaties van
talloze kinderen en jongeren en aan de
andere kant de informatie over groei-
ende welvaart en de economische
groei zoals die tot uitdrukking komen
in de stand van de beurskoersen.
De mate waarin mensenkinderen te lij-
den hebben van onderdrukking, uit-
buiting, gebrek aan eten, drinken, kle-
ding, schoeisel, onderkomen, oplei-
ding en liefde wordt niet dagelijks in
een cijfer uitgedrukt. "Aan('t)delen" wil
zeer gericht en concreet iets onderne-
men tegen een tweedeling die veel
goeds in de weg staat in deze wereld.
De stichting realiseert zich dat zij met
hè trachten te verwerven van gratis
aandelen, zij in feite een beroep doet
op de sympathie en vrijgevigheid van
bezitters van aandelen. De stichting
slaat een nieuwe weg in, een weg om
leed te bestrijden. Voor nadere infor-
matie kan men bellen 0544- 462143.



Teger is wel in een erg gulle bui,
want naast een gratis diner voor
2 personen heeft Teger ook nog

eens een

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 1998 eri
1 jaar garantie.

* Vraag naar de voorwaarden

fARU-PRESENTATIE
BIJ HUININK!

Maak kennis met de nieuwe
Subaru Forester AWD.

De best denkbare combinatie.

Alle andere Subaru's:
Vivio - Justy - Impreza -

Legacy (Outback) staan er
eveneens uitdagend bij met
scherp geprijsde accessoire-

pakketten, incl. gratis montage.

Kom kijken... f******
en proef rijden! &,*&<&

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 de

540 T-4/ V70R, de V90 etc.
We hebben nog 20 gebruikte
auto's, die wel tegen uiterst

aangename prijzen worden ver-
kocht.

Tot ziens op onze eindejaarsshow

BUUU
Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo

SUBARU

Autobedrijf

RUESINK
De Venterkamp 11, Ruurlo

Garage

HUININK VOF
Spoorstraat 14, Ruurlo

VOIA7O
Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13a, Ruurlo



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

Bas bestellen?
Harren bellen!

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst.

Wij verzorgen ook uw meerdaagse vakantiereizen.
Voor inlichtingen en aanvragen folders:

//AV/REIZEN.

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. (0575) 50 13 34

Ik wens iedereen
Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar

A. MOKKINK-KASTEEL
Brandenborchwcg l • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Zaterdag 17 januari 1998

m.m.v.
Bakkerij Jan Manschot

chinees-indisch
buffet

tevens warm en
koud buffet

entree f 5O,*~ p-p.
incl. dranken

Zaal Lovink
Halle-Nijmanweg 13, 7025 EG Halle

Telefoon (0314) 63 13 88
Raatsreservéiïng gewenst

van Het jaar
geven wij

20%
korting
op de gehele

wintercollectie
(spijkergoed, ondermode,

nacht- en beenkleding, handschoenen

en sjaals uitgesloten).

De finale week begint
december a.s.

O ° "Wij wensen
o o • al onze klanten

fiele prettige feestdagen
w 1998

mode voor
het héle gezin

•A

dunte
fashion

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

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

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

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