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Overname van advertenties en berichten is verboden

Opnieuw lampjes uit
kerstbomen vernield
Tijdens het kerstweekend zijn er van
de 200 kerstbomen die in het dorp ge-
plaatst zijn door de Vordense Onder-
nemers Vereniging weer talloze lamp-
jes vernield.
Volgens het bestuur van de VOV is het
elk weekend raak en zijn er vergele-
ken bij vorig jaar veel meer vernielin-
gen. "Het enthousiasme om volgend
jaar weer tweehonderd kerstbomen te
plaaten in het centrum van het dorp
wordt zo wel de kop ingedrukt", zegt
het bestuur.

Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang hield zondag 20 de-
cember weer de jaarlijkse kerstwande-
ling. Een mooie route van Kranenburg
naar landgoed 't Onstein. Daar werd een
heerlijk drankje geserveerd. Het mooie
weer en de prachtige omgeving zorgden
voor een goede deelname. Na de wande
ling kon de voorzitter van Kranenburgs
Belang de wandelaars bij Gasterij
Schoenaker verwelkomen voor een heer-
lijk en gezellig stampottenbuffet.

Tuincentrum Vorden
start leegverkoop
en gaat verbouwen
Tuincentrum Vorden houdt van maan-
dag 4 januari tot en met zaterdag 16 ja-
nuari leegverkoop in verband met de
aanstaande verbouwing. Alles gaat weg
voor half geld.
Vanaf maandag 18 januari is Tuin-
centrum Vorden tot eind februari geslo-
ten. Alleen de hoveniersafdeling draait
in die periode gewoon door. De winkel
van Tuincentrum Vorden wordt ruim
twee keer zo groot. Ook het assortiment
zal flink worden uitgebreid.

Flessenaktie
Voetbalvereniging Vorden houdt zater-
dag 2 januari weer haar jaarlijkse fles-
senaktie. De opbrengst van deze aktie
komt ten goede aan de snel groeiende
jeugdafdeling. Ook dit jaar zullen de
voetballers het gehele dorp, Kranenburg
en Wichmond bezoeken om de lege sta-
tiegeld en statieloze flessen op te halen
onder het motto 'Wij helpen u, u helpt
ons'. In totaal zullen er 180 vrijwilligers
in touw zijn om de flessen huis-aan-huis
op te halen. Mocht u de voetballers ge-
mist hebben, dan kunt u op zaterdag 2
januari ook uw flessen inleveren bij de
gemeentewerf aan de Enkweg. Hier staat
een glascontainer die de hele dag be-
mand wordt door leden van de voetbal-
vereniging. Voor mensen die in het bui-
tengebied wonen is er ook de mogelijk-
heid om mee te doen aan de flessenak-
tie. Een telefoontje naar 55 17 84 of 55 22
38 is voldoende en uw flessen worden
opgehaald.
Verder houdt de voetbalvereniging
Vorden op zondag 3 januari voor alle se-
niorenteams op het gemeentelijk sport-
park onderlinge voetbalwedstrijden.
Echter de mogelijkheid bestaat dat de
weersomstandigheden roet in het eten
gooien. In dat geval worden er in het
clubgebouw 'De Ark' dartwedstrijden ge
speeld. Aansluitend is er een nieuwjaars-
borrel bestemd voor alle senioren, niet-
spelende leden en de supporters. Om de
gezelligheid te verhogen is er livemu-
ziek aanwezig.

Nu ook Windows 98
bij Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit Zutphen biedt korte
en intensieve cursussen aan op het ge
bied van informatica. In groepjes van
maximaal zes personen en natuurlijk
een computer per persoon beschikbaar
heeft men in zes weken de basishande
lingen van Windows 95 onder de knie.
Ook de laatste versie Windows 98 kan u
leren bij de Volksuniversiteit. Daarna
kan men zich verder oriënteren op het
gebied van Word (tekstverwerking) en
natuurlijk Internet. In bijna elk huis is te
genwoordig een aansluiting op 'het net'.
Wilden de oudere generaties zich tot
voor kort niet begeven op de digitale
snelweg, nu zien velen de boeiende kant
van dit moderne medium ook. Leren e
mailen, surfen en downloaden maakt de
mogelijkheden met de computer vele
malen groter. Voor meer informatie kan
men bellen met (0575) 51 55 89.

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond voor Plattelands-
vrouwen in Vorden houdt dinsdag 5 ja-
nuari een koffiemiddag in de Deldenzaal
van het Denkcentrum. Mevrouw Van
Noord-KlorrlJfit Borculo zal tijdens deze
middag een inleiding verzorgen over sie
raden.

Peter \Wschuren wint
Oudej aars crossloop
'AchtKastelenrijders'
Peter Verschuren uit Veenendaal is zon-
dagmorgen in Vorden winnaar gewor-
den van het 'Koningsnummer' van de
Oudej aarscrossloop. Hij was de snelste
op de 21 kilometer. De organisatie van
dit jaarlijkse evenement was in handen
van de Vordense Rijwiel en Toerclub 'De
Achtkastelenrij ders'.
In totaal kwamen er 90 personen aan
de start. Een respectabel aantal, te
meer daar in meerdere plaatsen in de
Achterhoek dit weekend crosswedstrij-
den op het programma stonden. De or-
ganisatie in Vorden heeft op het laatste
nippertje het parkoers nog aangepast.
Door de regenval van de afgelopen da-
gen waren een aantal bospaden vrijwel
onbegaanbaar geworden.
De crossers konden kiezen uit drie af-
standen: 5,2 kilometer; 10,5 of 21 kilo-
meter. De middelafstand 10,5 kilome-
ter genoot de voorkeur, want tweeder-
de van het deelnemersveld had zich
voor deze afstand ingeschreven. Start
en finish waren bij het gemeentelijk
sportpark aan de Oude Zutphenseweg.
De uitslagen waren als volgt: 5,2 kilo-
meter: l Frank Falkman uit Lochem 19
minuten en 9 seconden; 2 Peter Mok-
kink, Hengelo 19.58; 3 Piet Bakker,
Deventer 20.04. Bij de dames zegevier-
de Carla Obbink uit Lichentenvoorde
in 28.02; 2 Esther Fetter, Utrecht 29.50.
10,5 kilometer: l Jan Wullink, Zwolle
39 minuten en 43 seconden; 2 Henk
Knor, Hengelo 40.58; 3 Rob Hensink-
veld, Hengelo 41.25. Bij de dames won
Saskia Bekhuis uit Zwolle in 45.13; 2
Marion Aalderink, Zutphen 49.50; 3
Ellen Rijkenburg, Lochem 52.02.
21 kilometer: l Peter Verschuren, Vee
nendaal l uur 24 minuten en 37 secon-
den; 2 Marcel Grob, Utrecht 1.28.08; 3
Marcel Kastermans, Zutphen 1.28.22.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Donderdag 31 december 19.30 uur ds. M. Beitier
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. M. Beitier, na de
dienst nieuwjaarsbegroeting in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 31 december 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, oudejaarsavond
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
nieuwjaarsbegroeting.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 31 december 19.30 uur ds. H.A.
Speelman
Zondag 3 januari 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman;
19.00 uur dhr. J.H.J. Letterman.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 31 december 18.30 uur oudjaar, m.m.v.
Cantemus Domino.
Vrijdag l januari 10.00 uur Echaristieviering.
Zaterdag 2 januari 18.30 uur eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 3 januari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 31 december 17.00 uur Woord/commu-
nieviering
Zaterdag2 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 januari 10.00 uujj^pord/communievie-
ring.

Weekendwacht pastores vrijdag l en zaterdag 2
januari past. G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13
83; zaterdag en zondag 3 en 4 januari past. H.
Jaspers, Zutphen, tel. (0575) 52 70 80.

Huisarts 31 december t/n^^nuaridr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 55 12 S^TOleen voor dringen-
de gevallen is er op zaterdag en zondag spreek-
uur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur.
U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of
een dringende visite aanvragen. Bij spoedgeval-
len die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 28, 29, 30 en 31 (tot 18.00 uur) december
G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24. Op 37 de-
cember vanaf 18.00 uur t/m 3 januari G.W. Jelsma,
Lochem, tel. (0573) 25 18 70. Spreekuur voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zon-
der afspraak).

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

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

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

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

VOOR DIRKCTK DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIK - AMBULANCE - BRANDWKKR
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
das on nacht (0575) 55 12 :«>

h.jï.g. (055) .368 f>8 68
BRANDWEER: das e" nacht 112
A M B U I . A N C K : d a s e i i n a c h t 112

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er

iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze.tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575)51 6463.

Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

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

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

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30-
20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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



Sfeervolle opruiming

K
Nu alle ballen met

Op de over/ge cadeau- en sfeerartikelen van onze
sfeershow ontvangt u nu

Deze
actieperiode

start maandag
28 december
t/m 15 januari

1999

JE MAAKT HET MET F IXET

Fa. H«üink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Telefoon (0575) 52 17 96

Voor Oudejaarsavond:
diverse paté's, gebraden drumsticks,

salades, diverse worstsoorten,
filet americain, gebraden tv-sticks

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
schnitzels
f 1,50 per stuk

Wij tuensen u voor
1999

veel gezondheid
en geluk

Jan en Nel, kinderen
en medewerkers

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 6,98

Het "verst" lekker dichtbij

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare ver-
gadering van 22 december 1998 heeft besloten, dat voor de
percelen kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K,
nrs. 2798, 3871, 4268, 4269, 4501, 4502, 4503 (ged) en
4873, alsmede sectie M, nrs. 264, 611 en 612 en plaatselijk
bekend als de bedrijfsterreinen van Nedac Sorbo aan de
Nieuwstad, een herziening van het bestemmingsplan wordt
voorbereid. Het besluit treedt op 4 januari 1999 in werking.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart
liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.

Vorden, 30 december 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

N. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f70.-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Voor uw
autorijlessen, theorie en praktijk

AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN
V/h autoriffchool Brinkman

^ Oliebollen n V0or O • ^
A IL • 190Appelbeignets,

-Ananasbeignets f95
per stuk Ao^x"

Wij wensen u
een goede jaarwisseling

Zaterdag 2 januari
gesloten

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Wij zijn
2 januari
gesloten

SPEELGOED ^
HUISHOUD-EN •
KADOSHOP
MUZfEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL. 553566

l OPRUIMING

PYAMA'S vanaf 59,OO

T-SHIRTS 2 voor 29,95

SLIPS 2 voor 24,OO

SINGLETS
2 voor

KOSTUUMS / KOLBERTS

PANTALONS / JEANS

JASSEN/JACKS

TRUIEN / SWEATSHIRTS

OVERHEMDEN / ETC.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TEL. (0575) 46 13 83



'Om stil van te worden'

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Lynn

geboren op 21 december
1998.

Richard en Erna
Hartman
Jeanne

Het Eelmerink 3
7251 VD Vorden

In elk
kind
begint
de wereld
opnieuw

Floor
MECHTELINE MARIA

geboren 22 december 1998
om 11.45 uur.

Ronald Hoevers
Annerieke Overvelde

Ons nieuwe adres:
Hoetinkhof 69
7251 WK Vorden
Tel. (0575)55 1530/55 1763

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.

• Snoeihout voor het Paas-
vuur Kranenburg tot max. 10
cm dik is welkom. B.v.d. CCK

• Biertje ...??? (wordt ver-
volgd)

• Te huur gevraagd: woning
met tuin event. garage. Tel.
06-54201608

• Gezocht: vaste oppas voor
onze zoon (vier jaar) en event.
onze dochter (anderhalf jaar).
In Vorden voor 2 dagen per
week vanaf februari. Brief on-
der nr. V 42-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Nieuw in het WV-assorti-
ment is een unieke serie
wenskaarten. Ze kosten per
stuk f2,95 en zijn ook heel ge-
schikt om te versturen met
een VW-geschenkbon. VW
Vorden

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

BEHANGSTOMER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Wij hebben afscheid genomen van mijl
lieve man en onze lieve papa

JAN JOHAN DIJKERMAN

Hij had het volste vertrouwen in een goede toe-
komst.

Laren (Gld.)
30 april 1945

Vorden
27 december 1998

Gerda Dijkerman-de Wilde
Janine en Gerrit
Geert Jan
Winnie

De Doeschot 8
7251 VJ Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren dinsdag 29 december
van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehou-
den woensdag 30 december om 13.30
uur in de Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend zal om plm. 14.30 uur de
begrafenis plaatsvinden op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid de
familie een hand te geven bij Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden

Heden overleed onze broer, zwager en oom

GERRIT HORSTMAN
ECHTGENOOT VAN AALTJE OLTHOF

op de leeftijd van 91 jaar.

Vorden: H.G.J. Horstman
J. Horstman-Lenderink

Ruurlo^A. Horstman

^^Neven en nichten

Vorden, 26 december 1998

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

ASSURANTIE- ADVIES- ApEMIDDELINGSBUREAU

NORDEKv. _

Voor uitgebreide informatie over uw ^ l
uitvaartverzekering en verzorging via de !̂ ü

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

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

Overdracht
Logopedie - Praktijk

WJ.H.Jolink-van Keulen W.H. Jansen-Beeftink

Onder het genot van een hapje en een drankje is er op

woensdag 6 januari van 10.00 is.oo uur
in de praktijkruimte: Kerkekamp 23A Hengelo (Gld.)

Het Afscheid De Kennismaking
Van Juf Miep met Winanda

U bent van harte welkom

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA• Telefoon (0575)551885

voor de appelflappen...
RODE GOUDREINETTEN
3 kilo 500
roomwitte
CHAMPIGNONS
500 gram 295
heerlijke sappige

ELSTAR HANDAPPELEN
3 kilo 5!°
blank

WITLOF
heel kilo slechts 3?°

alle aanbiedingen zijn geldig van
maandag 28 t/m donderdag 31 decen

ANANASKAAS
100 gram

vers gebrande

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten, 200 gram

495
gezouten of ongezouten

HUISMIX
250 gram 3?5

SUIKERPINDA'S
250 gram

JANUARI
D / H O > D A N < H N 6

^BOULEVARD
FLAIR^V SESAM
P.P.M.
BAND

r";

CRYSTAL
DREAM

KAZOE

6REENLI6H
EXPRESS

JENROC
IS OOK *

^SCHITTEREND
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'N,lEUWfAARSRECEPTIE OP MAANDAG 4 JANUARI 1999

Burgemeester en wethouders houden op maandag 4 januari 1999 van 20.00 tot
ongeveer 22.00 uur nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis Kasteel Vorden.
Omstreeks 20.15 uur houdt burgemeester Kamerling een nieuwjaarstoespraak.

Iedereen is van harte welkom. <

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager
De Voornekamp 39 BJ.M. Vos
Zelstweg 5-7 D.B. en J. Eskes

inhoud
bouwen carport
bouwen woning

vrijstelling
17-12-98
22-12-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien b1

vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
afdeling volkshuis-

"B OUWVERGUNNINGEN

plaats
Biesterveld 36
Biesterveld 47

aanvrager
E. Meijer
S. Hovenkamp

inhoud vrijstelling
bouwen woning met garage
bouwen woning met garage hoogte

herpïantplicht
vellen 53 populieren 53 populieren

(maat 8-10 cm)

LOOPVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud
Deldenseweg 3 Waterschap Rijn en

IJssel slopen asbest dakbedekking van een loods

APVERGUNNINGEN

plaats aanvrager
Broene Kanaal, Waterschap Rijn
tussen watergan- en IJssel
gen 4204 en 4206,
Wichmond
(sectie S, nr. 423)

Okhorstweg,
Wichmond
(sectieS, nr. 351)

Baaksebeek, t.h.v.
den Elterweg,
Wichmond
(sectie R, nrs. 279 en 301)

Raadhuisstraat 24 J AG. Reintjes

Zutphenseweg 31 G. van Zeeburg

vellen ± 4000 m2

populieren met
onderbeplanting

vellen ± 4000 m2

populieren

± 400 m2 eiken en
essen (maat "veren")

± 2400 m2 populieren
(maat 8-10 cm)

vellen l berk

vellen l esdoorn en l eik (stamomtrek
l eik 8-10 cm)

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

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

jf FT MILIEUBEHEER KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT

Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

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

ligt met ingang van 4 januari tot en met l februari 1999, ter inzage het ontwerp-be-
sluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Berendsen Elektro
Broekweg 17
7234SWWichmond

adres van de inrichting: Broekweg 17

om: een oprichtingsvergunning voor een electrotechnisch- en
houtbewerkingsbedrij f

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de ver-
gunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging-
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 2
februari 1999.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke
bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkin-
gen, schriftelijk aan ons
verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 2 februari 1999.

inlichtingen: gemeentehuM*jprden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44. W

jf W ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis va^Wörden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare biblio theek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met in-
gang van 4 januari tot en met l februari 1999 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer G.H. Winkel, Joostinkweg l, 7251 HK Vorden, voor het uitbreiden of wijzi-

gen van een melkrundveehouderij, op het perceel Joostinkweg l te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. de heer D. Riefel, de Leuke l, 7251 LL Vorden, voor een aantal kleine wijzigingen
(waaron der verwijdering van eenpropaangastank), op het perceel de Leuke l te
Vorden;

3. de heer G.W. Zomer, Koekoekstraat 12, 7233 PB Vierakker, voor het in plaats van
schapen thans hobbymatig houden van 7 geiten, op het perceel Koekoekstraat 12
te Vierakker.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 2 en 3 hebben geen dan
wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

ROVINCIALE SUBSIDIERING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Eigenaren van gemeentelijke monumenten, die in 1999 in aanmerking willen komen
voor provinciale onderhoudssubsidie ter aanvulling op een gemeentelijke bijdrage,
doen er goed aan om die subsidie zo snel mogelijk in het nieuwe jaar aan te vragen.
Daarmee wordt de kans op honorering groter. Net als bij de gemeente geldt namelijk
ook bij de provincie het principe "wie het eerst komt, die het eerst maalt". Het is de
verwachting, dat de provincie Gelderland in 1999 snel door het beschikbare subsidie-
budget heen is.
Aanvragers moeten hun verzoek rechtstreeks bij de provincie indienen. De formulie-
ren zijn bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van het gemeente
huis (koetshuis) verkrijgbaar.

EDEELTELIJKE AFSLUITING MISPELKAMPDIJK

Het vervangen van de asfaltverharding door een nieuwe klinkerverharding en het ver-
wijderen van de riooloverstort in de Mispelkampdijk ter hoogte van het Wiemelink is
gepland vanaf maandag 4 januari 1999 tot en met vrijdag 15 januari 1999. In verband
hiermee is gedurende die periode de Mispelkampdijk vanaf de spoorlijn tot en met de
aansluiting met het Wiemelink gesloten voor al het verkeer. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren.



NVENTARISATIE BELEIDSREGELS GEMEENTE VOEDEN

Burgemeester en wethouders hebben een inventarisatie gemaakt van geldende be-
leidsregels. Onderstaand treft u per sector/afdeling een overzicht aan. Achter de naam
van de beleidsregel vindt u weergegeven wanneer en door wie de beleidsregel heeft
vastgesteld.

GRONDGEBIED
gemeentewerken
gemeentelijk rioleringsplan 1995-1999
landschapsbeleidsplan
gemeentelijk aanbestedingsbeleid
notitie asfalt- en klinkerwegen
eindrapportage werkgroep gemeentewerken
nota openbare verlichting
bermbeheerplan gemeente Vorden
nota veilig op weg
beleid ongediertenbestrijding
beleid verkoop openbaar groen

18 juli 1995 gemeenteraad
26 maart 1996 gemeenteraad
31 mei 1995 burgemeester en wethouders
24 december 1996 burgemeester en weth.
29 april 1997 burgemeester en wethouders
3 september 1991 gemeenteraad
1 juli 1997 gemeenteraad

22 oktober 1996 gemeenteraad
29 oktober 1996 gemeenteraad
23 juli 1996 burgemeester en wethouders
2 mei 1995 burgemeester en wethouderstarieven voor werken van derden

beleidsregels gemeentelijke projecten landschapsbeheer 1998
categoriseringsplan gemeente Vorden 31 maart 1998 gemeenteraad

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
bodemonderzoek vrijstellingenbeleid 10 augustus 1993 burgemeester en weth.
Richtlijnen voor de beoordeling van subsidieaanvragen
voor onderhoud en/of restauratie van
gemeentelijke monumenten 22 oktober 1996 gemeenteraad
puntensysteem toewijzing bouwgrond 11 juli 1995 burgemeester en wethouders
nota Hoofdverblijf of niet 9 juli 1996 gemeenteraad
tijdel, stimuleringsregeling duurzaam bouwen 5 augustus 1996 burgemeester en weth.
(Jaarlijks) verdeelbesluit BWS (subsidiebeleid '98) 29 april 1997 gemeenteraad
interpretatie notitie oppervlakte hoofd- en
bijgebouw bestemmingsplan Schapenmeer 1976 11 mei 1982 burgemeester en wethouders
Toepassing 18A WRO/21 besluit ruimtelijke

2 februari 1988 burgemeester en wethou-ordening (art. 42 Woningwet)
ders
Beleid schuttingen op voorerfsituaties
Volkshuisvestingsplan 1995-1998
Overeenkomst Thuis Best over woonruimte-
verdeling 1993
Duurzaam bouwen (toepassen Tommel-maatstaf) 3 juni 1997 gemeenteraad
Beeldkwaliteitsplan 't Joostink 25 november 1997 gemeenteraad

15 april 1997 burgemeester en wethouders
28 maart 1995 gemeenteraad

29 juni 1993 burgemeester en wethouders

milieu
Veehouderij en wet milieubeheer
Milieu-uitvoeringsprogramma
gemeentelijk milieubeleidsplan
beleidsnotitie anti-verzuringsbeleid (ammoniak)
Ammoniak reductieplan
intrekkingsbeleid agrarische milieu-
vergunningen voor de Graafschapgemeenten
Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld
en Zutphen
Leidraad verplaatsbare ammoniakrechten
ARP Graafschapgemeenten

SAMENLEVING
welzijn
gemeentelijk indicatiebeleid bij opname
in verzorgingshuis
notitie Wet voorzieningen gehandicapten
Welzijnsplan 1995-1998
Nota wet boeten, maatregelen terug en
invordering sociale zekerheid
beleidsregels bijzondere bijstand
beleid vrijlating auto
beleidsplan Sociale Zaken gemeente Vorden
minimabeleid nieuwe stijl
toeslagen en verlagingsbeleid gemeente Vorden
nadere regels kindercentra
evaluatienota Wet voorzieningen gehandicapten
notitie stimulering uitstroom gemeente Vorden
beleid volwasseneneducatie
Fraudebeleidsplan 1994
Regeling voor financiële bijdragen bij jubilea
van verenigingen en huldiging van kampioenen
beleidsplan sociale zaken 1998

bestuur
voorschriften inzake bijeenkomsten betref-
fende kleine kansspelen
beleidsregels voor toepassing van de openbare
voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Algemene
wet bestuursrecht)
beleid collecten en acties
beleid festiviteiten met dieren
Handhavingsbeleid (agemeen, afd. bestuur)
beleid overlast door honden
beleid over horen bij een negatieve beschikking
(artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht)
De wet op de Openluchtrecreatie en het beleid
in de gemeente Vorden

Quoteringsbeleid
Recreatie in natuur- en stiltegebieden
standplaatsenbeleid

16 juni 1994 burgemeester en wethouders
22 februari 4fc4 gemeenteraad
22 februari ̂ ^7 gemeenteraad
12 september 1990 burgemeester en weth.
26 augustus 1997 gemeenteraad.

28 april 199^urgemeester en wethouders

28 april 1998 burgemeester en wethouders

11 oktober 1994 burgemeester en wethouders
25 februari 1997 gemeenteraad
20 december 1994 gemeenteraad

26 augustus 1997 gemeenteraad
burgemeester en wethouders 25 maart 1997
burgemeester en wethouders 15 april 1997
burgemeester en weth. 5 augustus 1997
23 april 1996 gemeenteraad
raad 31 oktober 1995
benw 17 september 1996
28 januari 1997 burgemeester en wethouders
burgemeester en wethouders 23 mei 1995
burgemeester en wethouders 27 mei 1997
26 april 1994 burgemeester en wethouders

burgemeester en wethouders 15 april 1986
30 juni 1998 gemeenteraad

5 november 1991 burgemeester en weth.

25 juni 1996 burgemeester en wethouders
11 juni 1991 burgemeester en wethouders
21 mei 1991 burgemeester en wethouders
20 oktober 1992 burgemeester en weth.
31 maart 1992 burgemeester en wethouders

10 januari 1995 burgemeester en wethouders

9 juli 1996 gemeenteraad

17 september 1996 burgemeester en weth.
9 juli 1996 gemeenteraad

20 september 1988 burgemeester en weth.

Delegatie en mandaat
ontheffingenbeleid voor het in de openlucht
aanleggen, stoken of hebben van een vuur
Beleid drankgebruik op de openbare weg
richtlijnen reclame-aanduidingen

beleid opstijgen hetelucht balonnen
Internationale en buitenlandse aangelegen
heden, beleid inzake ontwikkelings en nood-
hulp
ders
Regeling uitreiken geschenken bij jubilea,
afscheid e.d.
Nota toerisme en recreatie Vorden
beleidsregels burgemeester voor coffeeshops

MIDDELEN
financiën
kwijtscheldingsbeleid
rioolrechten agrariërs
incassoprocedure privaatrechtelijke vorderingen
incassoprocedure wet bejaardenoorden
procedure fiscale vordering van rechten
procedure betalingen en ontvangsten
richtlijn uurloontarief
beleidsregels voor lastenverlichting
ders

27 mei 1997 burgemeester en wethouders
29 juli 1997 burgemeester en wethouders
9 juli 1991, aanvulling 7januari 1997

burgemeester en wethouders
25 oktober 1991 burgemeester

9 februari 1993 burgemeester en wethou-

15 april 1986 burgemeester en wethouders
20 december 1994 gemeenteraad
28 september 1998 burgemeester

raad 17 december 1996
22 januari 1991 burgemeester en wethouders
9 mei 1995 burgemeester en wethouders
4 juli 1995 burgemeester en wethouders
24 september 1996 burgemeester en weth.
24 december 1996 burgemeester en weth.

7 januari 1997 burgemeester en wethouders
4 augustus 1998 burgemeester en wethou-

Deze beleidsregels kunt u inzien bij de betreffende afdelingen. Ook kunt u tegen be-
taling van de kosten kopieën krijgen.

/ƒ,EUGD VAN VORDEN, VERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELEVERDE
KERSTBOOM

Op woensdag, 6 januari 1999 tussen 1330 en 16.30 uur bestaat voor jullie de mo-
gelijkheid om kerstbomen in te leveren bij de gemeentewerf aan Het Hoge en op het
feestterrein in Wichmond.
Met deze inzameling leveren jullie een bijdrage aan vermindering van de afvalberg.
De kerstbomen worden na versnippering hergebruikt in bijvoorbeeld plantsoenen en
dat is een goede zaak voor het milieu. Dit jaar nam het aantal ingenomen bomen met
81 toe tot 434. Het moeten er komend jaar nog meer worden. Kunnen wij op jullie
medewerking rekenen ?
In Kranenburg hebben wij de inname vanwege beperkte aanlevering in de afgelopen
jaren helaas moeten beëindigen.

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

NZAMELE.

^

SSEN EN POTTEN

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

EMEENTEHUIS OP 4 JANUARI 1999 VANAF 09.30 UUR GEOPEND

Op maandag 4 januari 1999 hebben de medewerkers een nieuwjaarsbijeenkomst die
duurt tot 09.30 uur. Het gemeentehuis is dan vanaf 09.30 uur voor het publiek geo-
pend.

UILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM

Landinrichtingswet
Plan van tijdelijk gebruik oogstjaar 1999 tot en met de dag van het passeren van de
akte van toedeling.
Kennisgeving ingevolge artikel 190, vierde lid van de Landinrichtingswet.

De Landinrichtingscommissie deelt mee, dat gedurende 14 dagen, in de periode van
11 januari tot en met 24 januari 1999 op werkdagen met uitzondering van de zater-
dag, het ontwerp-plan van tijdelijk gebruik ter inzage ligt 's-morgens van 09.00 tot
10.00 uur. De ter inzagelegging vindt plaats in het uitvoeringsbureau van de
Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Hengelo-Zelhem, Hengelosestraat 26b
Keijenborg. Het betreft de algemene in gebruikgeving van de gronden gelegen in het
eerste deelgebied van de kavelovergang, op basis van het plan van toedeling inclusief
de eindresultaten van de bezwarenbehandeling.
De begrenzing van het eerste deelgebied is op kaart aangegeven en ligt eveneens op
het uitvoeringsbureau ter inzage.
een algemene toelichting is gegeven in de nieuwsbrief nr. 29 van december 1998, die
aan de eigenaren gelegen in het ruilverkavelingsgebied is toegezonden.
Mocht u deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen, dan kunt u hem opvragen bij het
secretariaat van de Landinrichtingscommissie te Arnhem, tel. 026/3781331.

Deze mededeling dient u samen met de toedelingsgegevens die in uw bezit zijn, te be-
schouwen als bijzondere mededeling aan u als gebruiksgerechtigde.

Uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste dag waarop de stukken ter inzage hebben ge
legen kan iedere belanghebbende gebruiksgerechtige schriftelijk bezwaar indienen
bij de Landinrichtingscommissie Hengelo-Zelhem, Postbus 9079 6800 ED Arnhem.
Dit betreft geen ter inzagelegging van een plan van toedeling.

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF...



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

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

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 1999.

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

f39-

f39,-

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

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

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

Het abonnementsgeld voor 1999 voor Contact editie Vorden bedraagt

f39,- inclusief 6% BTW
als u vóór 8 januari 1999 betaalt.

Betaalt u na 8 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f6,- administratie
kosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 6,-
als u vóór 8 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag VORDEN - TEL (0575) 551 ̂ V FAX (0575) 551086
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur; NIEUWSTAD 30. 7251 AH POSTBUS 22, 7250 AA
Zaterdags gesloten BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

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

Naam:

Adres:

Woonplaats:
Rekeningnummer:
Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari 1999 bij
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251
AH Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven
niet opnieuw verstrekt te worden.

AGENDA

Barendsen als Sinterklaas

De volleybalsters van het tweede van Dash werden zaterdag 5 december verrast door
een heuse Sinterklaas. Barendsen Vorden BV, al jaren de vaste sponsor van het team,
kwam met een gigantisch Sinterklaas-cadeau. De meiden kregen allemaal een sport-
tas van de Vordense specialist in constructie stalinrichting, ijzerwaren, gereedschap-
pen en doe-het-zelf-artikelen. Dus behalve de volleybalkleding hebben de meiden nu
ook tassen van Barendsen.

DECEMBER
Iedere dag:

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

30 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 Dorpscentnim: Bridgeclub BZRVorden
31 Excursie oudej aarswandeling bij kas-

teel Hackfort

JANUARI
ledere dag:

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

4 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
5 ANBO bingomiddag in Dorpscentr.
5 Ned. Bond v. Plattelandsvr.,

koffiemiddag
5 NCVB Vorden, nieuwjaarsbijeen-

komst 't Olde Lettink
6 HVG Wichmond, nieuwj aarsvisite
6 Welfare handwerkmiddag de

Wehme (kraamverkoop)
6 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
6 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 HVG Dorp Vorden nieuwj aarskoffie-

morgen in de Voorde
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 ANBO nieuwjaarsbijeenkomst in 't

Stampertje
11 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
11 Damesclub Medler nieuwjaarsvisite
13 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
13 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
18 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
19 Soos Kranenburg gewone

soosmiddag
20 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
20 HVG Wichmond jaarvergadering
20 HVG Dorp Vorden jaarvergadering
20 Welfare handwerkmid^jf de

Wehme
20 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink

Schooldamteai^ van
De Garve en Het Hoge
weer een ronde verder
Bij de onlangs gehouden regiofinales
schooldammen hebben de twee
Vordense scholen het geweldig gedaan.
Via het Vordense kampioenschap voor
basisonderwijs hadden school De Garve
uit Wichmond en school Het Hoge uit
Vorden zich geplaatst voor de regiofina-
le. In deze regio moesten zij het opne-
men tegen scholen uit de nabije omge-
ving zoals Warnsveld, Zutphen en Laren.
In de voorronde was school De Garve ie
dereen de baas. De deelnemende scholen
waren in de voorronde ingedeeld in twee
gelijkwaardige groepen. De winnaars
van beide groepen zouden tegen elkaar
spelen voor de eerste plaats. De voorron-
de werd op overtuigende wijze gewon-
nen door school De Garve. De andere
groep kende als winnaar school OBS uit
Leesten. Deze twee scholen moesten dus
in een onderling duel uitmaken wie zich
de beste mag noemen van de regio.
School De Garve won de finale met 8-0.
Dit bijzonder fraaie resultaat werd be-
reikt door Fleur Pardijs, Oscar ter Bogt,
Gert-Jan Loman, Maarten Rensink en
Arjan Bruil.
In de schaduw van de grote kampioen
was de uitstekende prestatie van school
Het Hoge er zeker niet minder om. In de
voorronde zagen de boys de eerste plaats
nipt aan hun neus voorbij gaan, maar de
tweede plaats gaven zij niet uit handen.
Dit betekende dat zij het voor de strijd
om de derde plaats moesten opnemen te-
gen de nummer twee uit de andere
groep: school De Brannink uit Laren.
Natuurlijk wilden zij niet onder doen
voor De Garve en school Het Hoge won
ook op overtuigende wijze hun finale.
Met de zege van 6-2 legden zij beslag op
de derde plaats, dankzij Stefan Eggink,
Jeroen Ringlever, Pascal ter Pas en Dirk
Rodenburg.

De eerste plaats voor De Garve en tle der-
re plaats voor Het Hoge onderstrepen het
Vordense succes. De andere scholen had-
den slechts het nakijken. De twee
Vordense scholen hebben zich hiermee
geplaatst voor het kampioenschap van
Oost-Gelderland dat op 23 januari wordt
gehouden in Doetinchem.

Schaatsen
Arjaii Mombarg "dik tevreden" na
Marathon-zesdaagse
Met de finale over 150 ronden, afgelopen
zaterdag in Assen, kwam er voor Arjan
Mombarg een einde aan een inspannen-
de serie van 6 wedstrijden op verschillen-
de kunstijsbanen in Nederland. De 26-ja-
rige veehouder uit Vorden startte afgelo-
pen maandagavond in Groningen en
reed vervolgens bijna heel Nederland
door. Dinsdag in Deventer, woensdag in
Utrecht, donderdag in Den Haag, vrijdag
in Alkmaar en tenslotte zaterdag de fina-
le in Assen, waar hij de sprint van het uit-
gedunde peloton won. Alle wedstrijden
moest hij er "vol tegenaan" om de vol-
gende dag weer te mogen starten. 4 wed-
strijden telden 100 rondes en 2 maar
liefst 150 rondes. Alle wedstrijden wer-
den verreden met een gemiddelde snel-
heid van ruim 42 km per uur!
Mombarg was het meest tevreden over
de Ie marathon in Groningen. In Utrecht
(150 ronden) was hij ook goed op dreef,
maar kwam hij jammer genoeg 25 ron-
den voor het einde ten val. Volgens de Ie
j aars A-rijder uit de ploeg van Ecotrans/
Free-wheel had er toen een plaats bij de
eerste 20 in gezeten.
Het uitrijden van de zesdaagse was voor
hem het belangrijkste doel. Hij was uit-
eindelijk l van 50 deelnemers, die daarin
wisten te slagen. Er waren 86 rijders van
start gegaan. Volgens Mombarg is de pro-
fessionele opzet van de ploeg een belang-
rijke voorwaarde geweest voor het beha-
len van het resultaat. Het belang van de
sportmedische begeleiding door fysio-
therapeute Marga Leerkes, de trainings-
faciliteiten van Indoor Sport Vorden en
de schaatstrainingen onder leiding van
Pieter van Savooijen wordt door hem
hoog ingeschat.

Ook de sfeer binnen de ploeg van Eco-
trans/Free-wheel met Martin Rietman en
Han Donderwinkel als vaste trainings-
maatjes zijn voor hem een grote stimu-
lans geweest. De materiële ondersteu-
ning door Transportbedrijf Ecotrans en
de begeleiding van het project door
Martien Pater van Schaats- en Skeeler-
specialist Freewheel zorgen er volgens
Mombarg voor, dat er een goed klimaat
is om te presteren.
Het volgende doel van Arjan Mombarg is
een plaats bij de eerste 20 in het klasse-
ment. Of hem dat al lukt bij het Neder-
lands Kampioenschap op 2 januari in
Deventer is uiteraard de vraag. Aan de in-
zet van Mombarg zal het in ieder geval
niet liggen.

RTVer Weijers in vorm
Martin Weijers van RTV Vierakker-
Wichmond is in grootse vorm. In
Berlicum werd de Hengeloër tweede ach-
ter Nederlands Kampioen Freyters in de
catogorie cyclosportieven. Ook reed
Weijers in Amsterdam. Een zevende
plaats was daar zijn deel.
Het afgelopen kerstweekend was Moer-
gestel aan de beurt. Weijers en Peters be-
haalden elk een achtste plaats in respec-
tievelijk de categorie cyclosportieven en
de categorie veteranen. De derde kerst-
zondag gingen de crossers naar het
Brabantse Reusel. Weijers reed zich naar
een zevende plaats. Dit was knap te noe-
men gezien zijn slechte start. Ook Peters
zijn start was slecht te noemen. Hij
kwam in een valpartij terecht en knokte
zich uiteindelijk naar een tiende plaats.
De kerstcross in Eibergen werd gewon-
nen door prof Tristan Hofman. Tweede
werd de RTVer Jan Weevers uit Hengelo.
Op 24 januari worden op circuit Kamp-
huizen in Vorden de gecombineerde
clubkampioenschappen verreden van
RTV Vierakker-Wichmond, ETP Zutphen,
Zwaluwen Deventer en Doetinchem.



EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

„ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

• zondag 10 januari
koffieconcert met

en de
Postbank Jagers

Aanvang: 11.30 uur
Zaal open: 11.00

Kaarten voor zitplaatsen a f 22,50
en staanplaatsen a f 20,-

verkrijgbaar bij café-restaurant
De Herberg en 't Pantoffeltje.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

Restaurant DE ROTONDE
Ons goede voornemen?

Goed eten voor een schappelijke prijs!

NIEUWJAARSMENU 39,50
(het hele Nieuwjaarsweekend)

Gerookte kalkoenfilet met kerriesaus
of garnalencocktail

Schnitzel met champignonroomsaus of
zalmmoot met witte wijnsaus

Coupe ijs met vruchten of bavarois

'n prima Voornemen!
ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN

EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

R.J. JANSEN VAN DEN BERG
P R A K T I J K V O O R F Y S I O T H E R A P I E
Christinalaan 16 / 7251 AX Vorden / Telefoon (0575) 55 15 07

Wij zoeken een assistente
voor onze praktijk fysiotherapie voor plm. 32 uur per week, per
1 februari a.s. Heb je veel gewerkt met een computer, ben je
vriendelijk, accuraat en enthousiast, solliciteer dan naar deze
leuke baan.
Alleen schriftelijke sollicitaties woeden,in behandeling genomen.

Tijdens de laatste week van het jaar
geven wij

op de gehele wintercollectie
(spijkergoed, ondermode, nachtkleding, handschoenen

en sjaals ui tgesloten).

DE FINALE WEEK BEGINT
OP 28 DECEMBER 1998

1V/ itneti&en al anze klanten

1999

ode voor
t hele gezin

II
fashion

WINTERSWIJK- WIERDEN - VORDEN
TERBORG- DIDAM -AALTEN-ZEVE
LtCHTENVOORDE - 's-HEERENBERO

Ap Nengerman & Johan Harmsen

wensen u mede namens het

personeel van schoonmaakbedrijf

Glimmo



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

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

• Gevraagd: medewerkers
voor marketing & enquête-ac-
tiviteiten. In bezit van rijbewijs
en auto. Tel. (0575)5541 18

• Te koop: VW GTI, 16 klep,
b.j. 1989; Wolfsburg-edition,
i.z.g.st. Tel. (0573) 45 25 75

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 624279

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 243624

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd

hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

-HUIS DE VOORST-
ÊEFDE (bij Zutphen)

Huis l)c Voorst in lictdc hinll mi
unieke c n sfeervolle ambiance voor:
•" huwelijksplechtigheid
*• recepties en (l)ruilolls)p,irly's
*• produktpresenl.ilies
•" vergaderingen en congressen
*" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Telde

'ïi1'-: (<W) H 54 54 ' S' Ï5 i»
Fax: (0575) $i is o*
l,-in,nl: luiisdevoorsU" iinivers.il.nl
www.hoisdevoorst.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Il
ruiming bij
N -••;: :- ' : • : , : - : . . ' " '*& &

onerijJ m-*.

1QK korting
OD alle artikelen

30 december
v-Mia 9.00 uw

De Wonerij in Ruurio ruimt op. U krijgt

10% korting op alle artikelen uit onze totale

kwaliteits-collectie meubelen, gordijnen,

tapijten, s l aap comfort, zonwering en

woonaccessoires. Grenzen in trends en

design worden verlegd voor een jarenlange

tevredenheid. Nu heeft u de kans voordelig

woonsfeer te creëeren passend bij de

woonstijlen van deze tijd. Uit deze meest

complete collecties kunt u nu kopen met

opruimingskortingen. U moet dus gewoon

komen kijken om u aangenaam te laten

verrassen. U pakt al snel honderden guldens

voordeel en een oliebol mee.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

Zaterdag l januari 1999 gesloten G r o e n l o s e w e g 9 R u u r i o , Tel . : 0 5 7 3 45 1 2 39

DANK VOOR UW
HULP

O
rr

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

Conti n^̂ pn:
Afrika ^P ƒ 22,1 min
Latijns-Amerika - 15,7 min
Azië - 17,6 min
Europa - 14,3 min
Totaal ƒ69,7 min

Hulp naar soort:
Noodhulp ƒ 23,3 min
Sociale projecten - 15,9 min
Kinderprojecten - 14,2 min
Partner ondersteuning- 2,7 min
Voedselzekerheid - l 3,6 min
Totaal ƒ69,7 min

Mensen in Nood helpt slachtoffers van rampen en oorlogen.
Daarnaast geven onze lokale hulpverleners hoop aan kinderen

die met uw hulp weer een toekomst hebben.

Mogen wij ook in 1999 op u rekenen?

STEUN ONZE STERREN GIRO 667

\f^ Mensen in Nood

vanaf maandag 4 januari t/m zaterdag 16 Januari

s

c

fhinaml
l WORDEN l
v y

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 09.00-18.00 uur
zaterdag
van 09.00-17.00 uur

Tennissen
Dorpsstraat 22

Telefoon (0573) 45 14 38



Urineverlies? U kunt er iets aan doen!
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert de cursus 'Urineverlies? U kunt er iets aan
doen!' een cursus voor vrouwen die hun plas of ontlasting niet op kunnen houden. De
cursus start woensdag 27 januari 1999 in het wijkgebouw aan de Prinses Margriet-
straat l te Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op 27 januari, 3, 10, 24 fe-
bruari, 10, 24 maart, 14 april, 5 mei en een terugbijeenkomst op l september 1999.

Urineverlies is een probleem voor veel mensen. In Nederland leven meer dan vijfhon-
derdduizend vrouwen die last hebben van ongewild Urineverlies. Hun probleem kan
zijn ontstaan door een ziekte, ouderdom, bevalling of een ongeval. Het komt voor in
alle leeftijdsgroepen. De meeste vrouwen die last hebben van incontinentie vinden
het moeilijk om hierover te praten en aarzelen hulp te zoeken. Ze hebben het idee dat
ze de enige zijn met dit ongemak en schamen zich ervoor. Sommige vrouwen isoleren
zich voor een (groot) deel van het dagelijkse leven. Sommigen komen niet meer op
straat, gaan niet meer op visite en ga zo maar door. Dat is jammer, want vaak is in-
continentie te verminderen of zelfs te stoppen.
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur plus een terugbij een-
komst en staat onder leiding van een fysiotherapeut. Er wordt voorlichting gegeven
over de verschillende vormen en oorzaken van incontinentie. Er is voldoende tijd voor
het aanleren van ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen waardoor de
bekkenbodemspieren worden verstevigd en de lichaamshouding kan worden verbe-
terd.
De resultaten van eerdere trainingen zijn veelbelovend. Bij ongeveer 70% van de cur-
sisten is het onvrijwillig Urineverlies verminderd of gestopt.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via het telefoonnummer 0900-8806 (22cent/
min. 24 uur per dag bereikbaar).

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77(50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

,|m«rleuradv«s€ur

Warnsver!
V wwnwmkei «mw»rM»ew Tel. (0575) 52 61 32

DANK VOOR UW
HULP IN 1998

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

Continenten:
Afrika ƒ 22. l
Latijns-Amerika - 15,7
Azië - 17.6 m
Europa l-M
Totaal ƒ69,7 m

Hulp naar soort:
Noodhulp ƒ 23,3 min
Sociale projecten - 15,9 min
Kinderprojecten - 14.2 min
Partner ondersteuning- 2,7 min
Voedselzekerheid - _ _ 13,6 min
Totaal ƒ 69,7 min

Mogen wij ook in
1999 op u rekenen?

ROLSTEIGER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

eea
cc

e*t veitiy

RlfTAUM
WTOBANDfN

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

uw eigen risico*

GlasGarage
specialist in autoruiten

Rijksstraatweg 91, Warnsveld, Tel: 0575 • 57 24 94,
10 jaar schriftelijke garantie, incl. unieke breukgarantie,

gratis* ster-reparatie (met kunsthars)
RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS

0(1

Champagne en Oliebollen
mousserende wijnen

vanaf 2,95 4 StukS

139
Koopmans oliebollen mix Ba varia a Ico h o l vrij

g|k;; § jflrp 6 flesjes nu £9OU

Ook dat iS Albert Heijn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Openingstijden: ma t/m wo 8.00 - 20.00 uur

do 8.00 - 17.00 uur en vr gesloten
Fam. Wansink en medewerkers wensen u prettige feestdagen



> Concert Boh Foi Toch en de PosbankJagers in Vorden.
Koffieconcert Boh Foi Toch

Welkoopwinkels geven acht vuurwerkpakketten weg:

Uitreiking vuurwerk Welkoop

De Achterhoekse formatie Boh Foi
Toch en de Postbank Jagers uit
Rheden geven op zondagochtend 10
januari een koffieconcert in de grote
zaal van De Herberg in Vorden. De
Postbankjagers is een uit zestien per-
sonen bestaand orkest dat Egerlan-
dermusik speelt. De formatie Boh Foi
Toch heeft eigenlijk geen enkele na-
dere introductie nodig. Sinds het be-
gin van de jaren negentig spelen

^Hans Keuper en z'n muzikale vrien-
den namelijk de zalen in de Ach-
terhoek - maar ook ver daarbuiten -
plat.

Boh Foi Toch bestaat uit de leden Ferdi
Jolij, Willem te Molder, Han Mali en
Hans Keuper. Alle vier hebben ze hun
wortels in de Gelderse Achterhoek. Hun
muziek zou je plattelandsmuziek kun-
nen noemen. De stijl muziek die Boh Foi
Toch maakt is eigentijdse interpretatie
van cajun, rock, zydeco, tex-mex, polka's

*-vn walsen.
Aanvankelijk werd de oudere jongere als
doelgroep gekozen: te oud voor de disco,
te jong voor het 50+ bal. Die keuze bleek
een gouden greep te zijn. De groep boek-
te succes na succes en trok een gemê-
leerd publiek, dat steeds meer uit men-
sen van 8 tot 88 bleek te bestaan. In 1992

werd de eerste cd 'Zeet de jongs' uitge-
bracht, waarvan er inmiddels zo'n
45.000 zijn verkocht. De tweede cd 'Veur
pauwen en poetsen' verscheen eind
1993, gevolgd door nummer drie 'Den
Straotfox en andern' uit 1995 en de CD
'Boekspek' die in oktober 1997 het licht
zag. Alle cd's zijn in eigen beheer uitge-
bracht. Van die laatste cd werd in maart
1998 de single 'Het Armenhuus' getrok-
ken.
Uit de verkoopcijfers van de cd's en de
drukbezochte optredens is gebleken en
blijkt nog steeds dat Boh Foi Toch razend
populair is. Met name in het oosten van
het land. De band speelt dampende en
stampende feestmuziek, gelardeerd met
inhaakwalsen, melancholische liederen
en nummers waarin de kleinschalige sa-
menleving wordt geschüderd, gelauwerd
en op de hak genom^^Er wordt in het
plat gezongen. De voertaal is het
Nedersaksisch en elke muzikant zingt in
zijn eigen dialect.

De geheel eigen man^^an presenteren
en het muziekmaken^Prgen ervoor dat
elk optreden van Boh Foi Toch een zeer
speciale gebeurtenis is, die niet snel ver-
geten wordt. Boh Foi Toch betekent trou-
wens: 'Tjonge jonge, het is me wat'. En
dat is het ook!

Uw huisdier en vuurwerk
Deze tijd van het jaar worden wij en onze huisdieren geterroriseerd door rotjes,
gillende keukenmeiden, duizendklappers en ander knaltuig. De werpers van de
ze projectielen hebben het nogal een op een hond of kat gemunt. Het zal wel
zeer vermakkelijk zijn om zo'n dier in paniek te zien wegrennen. De gevolgen
van deze actie zien wij regelmatig. Hond of kat zijn in paniek gevlucht en wor-
den aangereden. Of ze vluchten en verdwalen en als u geluk hebt, komt de kat
na een week sterk vermagerd weer thuis en kunt u uw hond ophalen uit het
asiel.

Oogverwondingen
Bij hond en kat komen nogal eens oogverwondingen door vuurwerk voor. Ze be-
vinden zich vrij dicht bij de grond en krijgen het vuurwerk vaak direct naar de
kop geslingerd. Oogverwondingen zien er vaak naar uit en veroorzaken makke-
lijk paniek. Paniek is weliswaar een begrijpelijke, maar geen goede reactie. Bij
een verwonding van de oogleden ziet u over het algemeen veel vers bloed dat
ook over het oog heen stroomt. Deze wonden zien er naar uit, maar vaak blijkt
na het hechten van de ooglidwond dat het oog zelf niet geraakt is. Als uw huis-
dier gewond is aan zijn oog, uit hij dit door de oogleden dicht te knijpen en door
tranenvloed. Probeer niet zelf te kijken maar ga naar uw dierenarts.

Tips voor oud en nieuw
- Laat uw hond de laatste dagen van het jaar alleen uit aan de lijn en houdt uw

kat zoveel mogelijk binnen.
- Als u uit ervaring weet dat uw dier in paniek raakt van het geknal bij de jaar-

wisseling, haal dan kalmeringsmiddelen bij uw dierenarts. Er is keuze uit een
pilletje (vetranquil) waar uw huisdierbehoorlijk suf van wordt, uit middelen
op natuurlijke basis (het aminozuur trypofaan), of uit middelen op homeopa-
tische basis. Ventranquil is alleen geschikt om op oudejaarsavond te geven, de
andere genoemde middelen kunnen gedurende meerdere dagen gegeven
worden.

- Als u buiten gaat kijken naar het vuurwerk, laat dan één gezinslid bij het huis-
dier achter.

Wij wensen uw huisdieren) en uzelf een goede en gezellige jaarwisseling en een
gezond 1999 toe!

Naar aanleiding van de Welkoopvuurwerkdemonstratie van maandag 14 december
in Vorden leverden vele mensen de speciale bestellijst in bij één van de vier organi-
serende Welkoopwinkels. De klanten van de vestigingen in Hengelo, Ruurlo, Toldijk
en Vorden maakten op die manier kans op een gratis vuurwerkpakket ter waarde van
100gulden. Per winkel waren er tweeprijswinnaars. Vorige week dinsdag vond de uit-
reiking van de acht pakketten plaats voor het gemeentehuis van Vorden. Op de foto
de prijswinnaars die hun prijs ontvangen van de verschillende Welkoop^igenaren
c.q. -medewerkers. De prijswinnaars bij de Welkoop in Toldijk waren de heer J. van de
Walle en de familie Klein Lenderink. In Hengelo vielen de heer A. Rouwenhorst en de
heer T. ter Maat in de prijzen. De heren W. van Tuyl en M. Schoppers wonnen de vuur-
werkpakketten in Ruurlo en mevrouw G. Heutink en de heer J. Nijhuis waren de ge-
lukkigen bij de Welkoop in Vorden.

Bruidsshow 11 januari in
De Hanzehotf in Zutphen
1999 wordt voor de bruidsparen een
bijzonder jaar met als favoriete
trouwdata 9-9-1999 en 19-9-1999.
Daarom showt Bruidsmode^vers al
op 11 januari de nieuwe collelRe voor
dit bijzondere jaar. Natuurlijk ko-
men deze modellen van vooraan-
staande buitenlandse bruidskleding-
fabrikanten die ruim vertegenwoor-
digd zijn in de collectie van
Bruidsmode Covers.

Zoals steeds werken vele speciaalzaken
mee aan dit professionele bruidsfestival.
Nieuw is de deelname van Hotel Intell
met speciale bruidsarrangementen. De
kleding voor de bruidegom - onder ande-
re stijlvolle combinaties - is afkomstig
van Walle Tempelman Mannenmode.
Kunstzinnige bruidsboeketten worden
verzorgd door Fred Hietbrink, een veel-
vuldig internationaal kampioen in on-
der andere bruidswerk. De Brilshop
showt de nieuwste monturen. Een bruid
is extra mooi met de sieraden van
Juwelier Slotboom. Op de trouwdag is de
fotograaf voor vele bruidsparen een wan-
delende vraagbaak en Foto Van

Bemmelen kan bogen op een lange repu-
tatie. Tijdens dit bruidsfestival worden
de gasten verwend met een smakelijke
tractatie van Piet Jansen.

Belangrijke gebeurtenissen kondig je na-
tuurlijk op een bijzondere manier aan.
Wevo Druk is u daarbij graag van dienst.
Met je mooie bruidskleding wil je ook
graag ruim zitten en dat kan, want de
'oldtimer' trouwauto van De Larke be-
schikt over ongekende binnenruimte.
Lekker gebruind komt de bruidsjapon
nog beter tot z'n recht. Studio Koolwitje
beschikt over uitgebreide zonne-appara-
tuur.
Wat is het niet heerlijk om een bruiloft
met een fantastische huwelijksreis te be-
kronen. Bij reis- en passagebureau
Mulderije & Co adviseren ze u graag.

Afgelopen najaar reageerden vele bruids-
paren te laat en waren alle kaarten reeds
uitverkocht. Voorkom zo'n teleurstelling
en bestel meteen uw kaarten voor deze
professsionele bruidsshow op 11 januari
in de Hanzehof in Zutphen bij
Bruidsmode Covers, tel. (0575) 51 44 18.

'Weerbaarheid en zelfverdediging'
voor vrouwen boven 45 jaar
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland de cursus 'Weerbaarheid en zelfverdediging voor 45+ vrouwen'. De
cursus start op woensdag 27 januari 1999 in het wijkgebouw aan de Emmerikseweg
239 te Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op 27 januari, 3,10,17, 24 fe-
bruari en 3,10,17, 24, 31 maart 1999.

Deze cursus bestaat uit tien lessen van twee uur. In de cursus is mentale weerbaarheid
even belangrijk als het leren van zelfverdedigingstechnieken. Vooral vrouwen voelen
zich vaak onveilig op straat en durven daarom niet meer 's avonds alleen over straat.
De cursus 'Weerbaarheid en zelfverdediging' wil hen leren deze angstgevoelens te ver-
minderen. In deze cursus leren vrouwen voor zichzelf op te komen, voet bij stuk te
houden en zichzelf te verdedigen.
Het versterken van de innerlijke kracht wordt geoefend door het leren aangeven van
eigen grenzen door middel van houding, uitstraling en assertief woordgebruik. In
combinatie met de mentale training worden verdedigingstechnieken geleerd. Deze
technieken zijn aangepast aan de leeftijd van de deelnemers en de daaruit voortvloei-
ende fysieke mogelijkheden. Er wordt geleerd gebruik te maken van de kwetsbare
plekken op het lichaam van de aanvaller en het effectief inzetten van eigen lichaams-
wapens bij verdedigings- en bevrijdingstechnieken.



maandag 11 januari
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur
DEELNEMERS:
Banketbakkerij

Bloembinderij

Bruidsjaponnen
Bruidsheren

Drukkerij

Fotograaf
Juwelier

Lokatie
Opticien

Reisbureau
Trouwvervoer

Zonnehemelverhuur

Piet Jansen

Fred Hietbrink

Covers
Walle Tempelman
Wevo-druk

Wim van Bemmelen

Slotboom

Brilshop

Mulderije

de Larke

Koolwitje

Zaal open 18.45 uur
Aanvang show 19.30 uur

Onder het genot van een drankje

kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven
Toegangsprijs f 17,50
(inclusief consumptie en gebak)

BRUIDSMODE Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Telefoon (0575) 51 44 18

*-^4*-^ii-^i*-^4*-^t*-^»i-^é^»r^tr^*-^é*-^»*-^tv^
" "

Actie
'zuinig
stoken

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 14 december t/m
zondag 20 december 1998.

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m'
3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen
Streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

21 m3

26 m3

32 m3

37 m3

42 m3

47 m3

53 m3

58 m3

63 m3

69 m3

74 m3

79 m3

87 m3

95 m3

103 m3

111 m3

119 m3

132 m3

145 m3

158 m3

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

192 m3

241 m3

291 m3

338 m3

385 m3

432 m3

481 m3

531 m3

577 m3

627 m3

675 m3

722 m3

795 m3

868 m3

940 m3

1012 m3

1085 m3

1206 m3

1326 m3

1445 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gornog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800 - 1548

DANK VOOR

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

Continenten:
Afrika ƒ 22. l min
Latijns-Amerika - l S.7 min
Azië - 17,6 min
Europa : 14,3 min
Totaal ƒ 69,7 min

Hulp naar soort:
Noodhulp ƒ 23.3 min
Sociale projecten - l S.9 min
Kinderprojecten - M.2 min
Partner ondersteuning- 2,7 min
Voedselzekerheid - 13.6 min
Totaal ƒ69,7 min

Mensen in Nood helpt slachtoffers
van rampen en oorlogen. Daarnaast

geven onze lokale hulpverleners
hoop aan kinderen die met uw hulp

weer een toekomst hebben.

Mogen wij ook in
1999 op u rekenen?

STEUN

ONZE
S T E R R E N
GIRO 667

>
l̂ . Mensen in Nood

DE GROEN EN DOEN WINKEL

Hengelo • Ruurio • Toldijk • Vorden
en al haar medewerkers wensen u een

knallend maar vooral
gezond 1999



Druk bezocht Open Huis assurantie- en makelaarskantoor Van Zeeburg & Visser:

Kantoor uitgebreid en gemoderniseerd
Een assurantie- en makelaarskantoor
dat midden in de Vordense samenle-
ving staat. Dat willen ze bij Van
Zeeburg & Visser graag zijn. Gezien
de vele klanten en relaties die vorige

i week dinsdag fret Open Huis van het
bedrijf bezochten, zit het wel snor
met de goodwill die het jubilerende
kantoor de afgelopen veertig jaar
heeft opgebouwd in Vorden. Ruim
duizend mensen kwamen een kijkje
nemen in het pand aan de Zutphen-
seweg dat de afgelopen maanden
flink is uitgebreid en gemoderni-
seerd.

"We zijn een echt Vordens bedrijf', zegt
Gerrit van Zeeburg (50). "Ik wil niet zeg-
gen dat wij alle inwoners van Vorden
kennen, maar het zijn er wel ontzettend
veel. Een nadeel daarvan is dat wij wel
eens teveel weten. Want je kent niet al-
leen de mensen die een huis verkopen,
maar ook de buurt en de straat. En dat is
niet altijd even makkelijk. Want wat zeg
je tegen potentiële kopers als je weet dat
hun nieuwe buurman als lastig bekend
staat? Het beste is om altijd open kaart te
spelen. En in het geval van die lastige
buurman zou ik de koper adviseren om
van tevoren eerst eens met de nieuwe bu-
ren te gaan praten. Op die manier waar-

» schuw j e ze toch. Vervolgens is het aan de
koper wat hij beslist. Een makelaar op
een dorp is wat dat betreft heel anders
dan in een stad. Hier kom je je klanten
de volgende dag bij wijze van spreken
weer tegen bij de slager. Of op
Koninginnedag bij Hotel Bakker. En dan
moet je elkaar wel recht in de ogen kun-
nen kijken en een borrel met elkaar kun-
nen drinken", aldus Gerrit van Zeeburg.

Neutraal zijn' staat hoog in het vaandel
bij assurantie en makelaarskantoor Van
Zeeburg & Visser. "Ik weet nog goed dat
ik jaren terug op de lijst stond voor
Vordens Belang", vertelt Gerrit van
Zeeburg. 'Wat moet jij nou in de poli-
tiek? Dat gaatje klanten kosten Gerrit!',
hoorde ik van verschillende kanten. En
daar hadden ze natuurlijk wel gelijk in.
Als makelaar behoor je neutraal te zijn

en moetje zeker niet in de politiek gaan.
Verder is het in de makelaardij vaak een
kwestie van gunnen. Ik weet nog goed
dat een tijdje geleden een man uit
Warnsveld via ons kantoor zijn huis wil-
de verkopen. Ik kende die man niet en
vroeg mij af waarom hij nou juist voor
ons kantoor koos. Nadat de koopop-
dracht getekend was, heb ik hem dat ook
gevraagd. 'Ie bunt de enige makelaar in
dizze regio die plat proat' zei hij toen te-
gen mij. Schitterend zo'n antwoord,
zoiets verwacht je natuurlijk niet", lacht
Gerrit van

BEMIDDELEN
Het assurantie- en makelaarsvak is Gerrit
en zijn broer Geert-Jan (46) van Zeeburg
als het ware met deoaplepel ingegoten.
Het was de vader A^müerrit en Geert-Jan
die veertig jaar geleden zijn baan als po-
litieagent opgaf en vanuit de woonka-
mer van zijn huis aan de Almenseweg be
gon met het verkopen van verzekerin-
gen. "Toen ik nog politieagent was,

mocht ik altijd al graag bemiddelen en
partijen bij elkaar brengen", blikt de heer
J. van Zeeburg (80) terug. "Een echte amb-
tenaar heb ik me dan ook nooit gevoeld.
Op een gegeven moment wilden ze me
toen overplaatsen. En daar had ik hele
maal geen zin in. Ik had hier twintig jaar
als politieagent gewerkt en zag het hele
maal niet zitten om weg te gaan uit
Vorden. Op dat moment kwam er in
Vorden toevallig ook een portefeuille van
Nationale Nederlanden vrij. Deze heb ik
toen gekocht en op die manier ben ik het
verzekeringsvak ingerold i^fc als doel
om uiteindelijk makelaar te^rorden."

De eerste jaren was het keihard werken
voor de heer J. van Zeeburg. Overdag
ging hij op pad om verzekeringen af te
sluiten en 's nachts stiideci^wij om zo
snel mogelijk zijn assurantie en verzeke
ringsdiploma's te halen. "Ik was veertig
toen ik begon. Met name de eerste tien
jaar heb ik ontzettend hard moeten wer-
ken. Ik maakte gemiddeld zo'n honderd

uur in de week. Vaak lagen mijn vrouw
en de kinderen al lang op bed als ik 's
avonds thuis kwam. Aan het eind van
zo'n dag telde ik dan meestal op wat ik
verdiend had. En als dat dan zo'n vijftig
tot zestig gulden was, dan nam ik een ex-
tra borreltj e. Want dan kon het er wel
vanaf'.

Toen Gerrit en Geert-Jan van Zeeburg het
kantoor van hun vader kwamen verster-
ken, werkte de heer Van Zeeburg inmid-
dels vanuit zijn woning aan het Jebbink.
Geert-Jan van Zeeburg koos voor de assu-
rantie binnendienst en zijn broer Gerrit
voor de assurantie buitendienst. Later
werd dit door hen beiden aangevuld met
een makelaarsdiploma. "Eigenlijk vullen
ze elkaar perfect aan", zegt vader Van
Zeeburg trots. "Geert-Jan zit het liefst op
kantoor en moet er niet aan denken als
hij de hele dag de weg opmoet. Gerrit
daarentegen is totaal geen kantoormens
en gaat het liefst hele dagen bij de klan-
ten langs."

GROEI
Het is inmiddels als weer dik twintig jaar
geleden dat assurantie en makelaars-
kantoor Van Zeeburg verhuisde van het
Jebbink naar het huidige pand aan de
Zutphenseweg. "Doordat we het steeds
drukker kregen en het assurantievak
steeds complexer wordt, zijn we dit voor-
jaar op zoek gegaan naar een nieuwe
vennoot. En dat is dus Bert Visser gewor-
den", zegt Geert-Jan van Zeeburg. "Bert
werkte in totaal 17 jaar als léven-inspec-
teur en regiodirecteur bij een verzeke
ringsmaatschappij en heeft veel ervaring
met levensverzekeringen. Hij wilde
graag voor zichzelf beginnen. Binnen
ons bedrijf houdt hij zich met name be
zig met hypotheken en pensioenen.
Verder is Fokelies Veenendaal deze zo-
mer ons team komen versterken. Zij is
makelaar onroerend goed en beëdigd
taxateur. Als gevolg van deze personele
uitbreiding hebben we de afgelopen
maanden ons pand flink uitgebreid en
gemoderniseerd en kunnen we er bij wij-
ze van spreken weer veertig jaar tegen-
aan", lacht Geert-Jan van Zeeburg.

Henk Ruesink wint
sneldamtoernooi
Het- jaarlijkse sneldamtoernooi van
Damclub Dostal Wegenbouw Vorden
werd gewonnen door Henk Ruesink.
Traditiegetrouw wordt dit toernooi altijd
gehouden tussen kerst en oud en nieuw.
Gedwongen door omstandigheden werd
ditmaal uitgeweken naar de woensdag-
avond voor kerst. Hierdoor werden enke
Ie potentiële kandidaten op het verkeer-
de been gezet. Ook waren er enkele favo-
rieten die zich bij voorbaat kansloos ach-
ten tegen de verwachte superioriteit van
Henk Ruesink en Henk Grotenhuis ten
Harkel. Misschien niet ten onrechte
want zeker Henk Ruesink verkeerde in
bloedvorm. De reis naar Vorden bespaar-
den zij zich liever.
Henk Ruesink trok zich hier niets van
aan en kwam op overtuigende wijze uit
de startblokken. Slechts Jan Masselink
kon in eerste instantie goed volgen. In de
vijfde ronde moesten de koplopers tegen
elkaar en sloeg Henk Ruesink naar ach-
teraf bleek de beslissende slag. Ruesink
won het titanengevecht en ging vanaf
dat moment alleen aan de leiding. Slecht
Henk Grotenhuis ten Harkel stond nog
in zijn buurt en deze moest hij achter
zich zien te houden. In het rechtstreekse
duel had Henk Ruesink geen centje pijn,
al maakte hij het zichzelf nog even moei-
lijk.
Met de fraaie score van 14 punten uit 8
wedstrijden ging Henk Ruesink als eerste
over de streep. Op een punt achterstand
finishte Henk Grotenhuis ten Harkel op
de tweede plaats. De derde plaats met 11
punten werd gedeeld door Harry
Graaskamp en Jan Masselink.

Judo
Afgelopen zaterdag werd in Duiven door
de Judo Bond Nederland district Oost de
eerste ronde van de districts-teamcompe
titie gedraaid. De twee combinatie teams
bestaande uit judoka's van Robs Sport,
Judoclub Vorden, Budovereniging Dinx-
perlo en het Budocentrum Winterswijk
plaatsten zich op deze eerste dag als
tweede in de poules.
Het jeugdteam bestaande uit Niels de
Waal, Dennis Gralike, Rob Pardijs, Leon
van Lith, Jeroen Pardijs, Ruud van Beek,
Jasper Bengevoord en Bob van Turnhout
verloor de eerste wedstrijd tegen Judo
Shima uit Nijmegen met 0-4. De tweede
partij tegen het combinatie team van
Ketelaar Sport uit Ulft en Sportcentrum
De Huet uit Doetinchem werd met 5-2
gewonnen. De laatste partij tegen het
combinatie team van Sportvereniging
Didam en Judo Bergh uit 's Heerenberg
werd met 4-3 gewonnen.
Het aspiranten team bestaande uit Nick
Rondeel, Bart Kuyntjes, Judah Bolink,
Raymond Jolink, Laurens van Eldik,
Olivier van Helden en Mark Wossink
moest ook het onderspit delven tegen
het team van Judo Shima uit Nijmegen
met 3-4. De andere twee partijen tegen
het team van Judo Groessen en het com-
binatie team Sportvereniging Didam/Ju-
do Bergh werden met respectievelijk 5-2
en 4-3 gewonnen.
Bij de volgende ronde op 30 januari 1999
worden de teams bij Judo Bergh in 's Hee
renberg verwacht. Daar zullen ze verder
strijden voor een goede uitgangspositie
voor de tussen- c.q. eindronde op 13
maart en 22 mei.

ruiming
maandag 28 december vanaf 9,00 uur

Kortingen tot wel

op de

lammere
MODE
L I N G E R I E

Mntèreollectie
Vorden Zutphenseweg 29

Winterswijk Misterstraat 76
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Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1999

Nieuwjaarsbijeenkomst
8 januari 14.00 uur in 't Stampertje
Info: telefoon 55 20 03

INSTALLATIETECHNIEK

l l
Lindeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van DJ.
watertechnische installaties W6nSt allen 66/7
voor zowel bedrijven als

gelukkig nieuwjaar

CARNAVALSVERENIGING

'De Deurdreajers'

wenst u allen een

voorspoedig 1999

Het carnaval is dit jaar van 13-2 t/m 16-2

Bouwbedrijf Rondeel
en medewerkers
danken u voor het
genoten vertrouwen in
1998 en wensen u een
voorspoedig en gezond
1999 toe

Bouwbedrijf Rondeel Vorden bv

Ruurloseweg 42, 7251 LK Vorden ^ÉV^
Telefoon (0575) 55 14 79
Telefax (0575) 55 31 89

voorspoedig 1999

• A.HL Boers

m
Mevr, j

O. A, Jongbld<
Mevr

K); Mulderij
Meiilenbroek

HM. Nobel

Het gemeentebestuur
van Vorden

wenst u allen
voorspoedig

*>L 7959

NIEUWJAARSRECEPTIE OP MAANDAG 4 JANUARI 1999
Burgemeester en wethouders houdt^op maandag 4 januari 1999 van 20.00 tot ongeveer

22.00 uur nieuwjaarsrec^me in het gemeentehuis Kasteel Vorden.
Omstreeks 20.15 uur houdt de burgemeester een nieuwjaarstoespraak.

Iedereen is van harte welkom

Folkloristische
dansgroep

DE
KNUPDUUKSKES

wenst allen

voorspoedig
nieuwjaar

2? X>*^ * ^ 4 *&ea pfirt iele/& 0/1 /tet
<7 f

est

namens al onze medewerkers wensen wij u

Enkweg 9, 7251 EVVorden • Telefoon (0575) 55 26 27

EHBO-Vereniging

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG

NIEUWJAAR

Het team van:

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
wenst u een

voorspoedig 1999!
Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden

Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

Lid CUMELA



WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
Het Hoge 20, 7251 XW VORDEN
Tel. 0575 - 551656 b.g.g. 551092 LOODGIETERSWERK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Ik wens iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar

De Voetverzorger

A. MOKKINK KASTEEL
Brandenborchweg l • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

December 1998.

Geachte relatie,
1998 was voor ons een bewogen jaar en wel-
licht ook voor u.
Door de omzetting van de vertrouwde Loga in
een Bruna Postagentschap is het een en ander
veranderd en dat was toch een gewennings-
proces.
Wij willen u danken voor de medewerking die
wij dit jaar van u hebben mogen ontvangen
en hopen dit in 1999 te continueren.

Fijne feestdagen
en een gezond 1999!

p o s t k a n t o o r

Carmen & Oscar Rondeel
Wilmcijannet, Ina
Barbara, Kim

Zaterdag 2 januari
zijn wij gesloten

H SUG
De medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen in Ruurlo
Han van Braak, Casper Holtslag, Hans van der Maas, Dinant Bats,
Andries Holtslag, Joke Kamperman, Jan Holtslag en Gerrit Bouw-
meester wensen u

een v o o r s p o e d i g 1999
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573)453317

BOUWMATERIALEN j0t en met 2 januari geopend na telefonische afspraak

Zaterdag
2 januari zijn we

besloten
Slagerij Rodenburg
Slagerij Vlogman

Bakkerij van Asselt
Brood- en gebaksspecialiteiten

Schurink
Bakkerij Berendsen

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar
een behouden

onderweg zijn

en een

veilige thuiskomst

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

ttrtica-de Vijfspron
therapeutische lee
en biologisch-dyMwisch landbouw-
bedrijf

Tmd'mg
beh&erteet\ nimfolm mimr-
wedingsariikelen en staat op de vrij-
dagmarkt te Vonten.

Als extra service is er een bezorg-
dienst of) dinsdag en vrijdag.

Ook verzorgen wij dan groenten- en
fruttabonnementen.

%el voor een assortimentslijst tele-
•foon/fax (0575) 55 42 02

t>e Vijfsprong
Trading

Keoordweg2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

*t>eze Meek degekele week gesloten,
l/anaf'5-1-1000 verkoop vanuit
onze nieuwe winkel

Wij wensen een ieder een
gelukkig en gezond 1000.

Openingstijden di./do./za. van 00.00 - 12.30 uur

liet l n/e/iii' jcuir niet
nieuwe i 'oornemens.

CA}} i U ie l i's ook i) i
7999

bét mediacontact

.Q BOftGOQJEn
NAAIMACHINESPECIALIST

Tevens
wensen wij
allen een
Gelukkig
Nieuwjaar

Voor naaimachines en klefnvak
• Bernina • Anker
• Bernette

Wij repareren alle merken
naaimachines
in eigen werkplaats

Voor informatie:
Kerkstraat 13, Vorden
tel. (0575) 55 37 00
Nieuwstad 31, Lochem
tel. (0573) 25 27 48

Wij wensen u een
gezond en kleurrijk 1999

schildersbedrjf- glas in lood atelier
V4N D s

en medewerkers
Leo Westerhof: telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA Vorden
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon (0575) 55 20 39 b.g.g.
Filiaal Zutphen
Telefoon (0575) 51 97 89



Oudejaarsdag zijn onze kantoren vanaf

12.30 uur gesloten
Wij wensen u
een fijne jaarwisseling
en een
voorspoedig nieuwjaar.

Rabobank
Graafschap-West

ultureel

ollectief

Kranenburg

wenst een
voorspoedig

en creatief
1999

GARANT

Bouwbedrijf Groot Roessink
Vorden bv
Hengeloseweg 9, 7251 PA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 37
Telefax (0575) 55 38 18

EN MEDEWERKERS

wenst u allen een
voorspoedig nieuwjaar

JONG

Gl
AFDELING VORDEN

wenst iedereen een
voorspoedig en aktief

1999

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
Vorden

^

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 1999

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

KLUVERS VORDENC.V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

Een gelukkig
nieuwjaar

wenst iedereen
een gelukkig

Nieuwjaar

Aktiviteiten Stichting
Vorden

IV
AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond f NVOB
en voorspoedig 1999
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

GARANT

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1999

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

YOL5JM©

PARTY en EVENEMENT VERHUUR
^-APPARATUUR EN SFEERARTIKELEN

TEL O575 55I2O9 FAX O575 5537O9

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
GELUKKIG 1999 toe

31 december is ons kantoor vanaf 12.OO uur gesloten

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 55 14 85 - Telefax (0575) 55 16 89



WINJElWPÜUIMINC,
Flanellen hoeslakens

100% katoen
90/200
140/200
160/200
180/200
Slopen per 2 stuks

nu
nu
nu
nu
nu

32,95
45,00
47,95
54,95
15,95

Jersey Lakens
100% katoenen jersey
90/200 cm van 29,95
90/220 cm van 32,95
140/200 cm van 39,95
160/200 cm van 49,95
180/200 cm van 54,95
voor waterbedden
190/220 cm van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

19,95
22,95
29,95
39,95
44,95

nu 49,95

1 persoons van 34,95
2 persoons van 44,95
Lits Jumeaux van 54,95

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

Lakens
100% katoen wit
150/260' nu 24,95
200/260 nu 39,95
240/260 nu 44,95
Lakensets Broderie wit en ecru
1 persoons van 79,95 nu 59,95
2 persoons var> 119,95 nu 99,95
Lits Jumeaux van 139,- «U 119,00

55X90
60X^0

1 70X^40

k*10 37.95

r.S \ si
95

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 3,95 nu 2,95
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95 ttU 2 VOOr 14,95

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95 nu voor 19,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 nu 39,95

Badlakens kobaltblauw 100/200
effen van 49,95 nu VOOf 29,95

Grote partij restant baddoeken
voor de halve prijs!

V J

hoeslakens
van 100% katoen, in 10 kleuren
80/200 cm van 24,95
90/200 cm van 25,95
90/220 cm van 29,95
1 40/200 cm van 33,95
160/200 cm van 43,95
180/200 cm van 44,95
Slopen per 2 stuks

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu
1 40/200 van 69,00 nu
1 80/200 van 09,00 n U

Stretch moltonhoeslakens
l -pers. van 34, 50
2-pers. van 46*50
lits jumeaux van 52,95

Morton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

39,00
49,00
69,00

nu 24,95

o.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAM Al,
BORAS, LAURA A5HLEY ± 1000 stuks

vanaf 29,-

vanaf 39,-
vanaf 59,-

ins vanaf 29,-

ook extra lang
2-perspons
lits jumeaux
1 -persoons kinder

CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
1-persoons van 99,00 IIU 59,

:2-persoons van 149,00 ttU 79,
Ilits jumeaux van T89,OÖ OU 99,

Teletubbies dekt
met gratis sierkussèTÏÏJe

A
jssernfe nu 99,-

Croot aantal voor
de halve prijs of minder.

Velours badjas
met modieus panter-sjaalkraag. In de kleuren
zwart en bruin.

nu voor maar 99,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van/129,- nu 79,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 nu 24,95

Restanten badjassen
met kortingen van 50 tot 50%

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-alfergisch.
van 29,95 nu 2 VOOf 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-aliergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,- nu 2 VOOf 99,-

Eendeveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 2 voor 69,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 69,-

Woilen kussen
gevuld met 100% scheerwot
van 89,- (11

Half dons kussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en
veerkrachtig.
van 99,- nu 69,-

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.
van 139r- ttU 99,-

Neksteunkussen
gevuld met tuxorel ook bij te vullen.
van 99,.-: flU69,-

Ke u ken sets
keukendoek + theedoek vele kleuren en dessins
("Êïias, DDDDD en Jorrolino)
van 19,95 nU 9,95

set van De Witte Litaer in blauw en rood
(met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95 RU 4 VOOf 19,95

Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca: 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 10,00

Theedoeken ruiten
in vele kleuren nu 3 VOOf 11,95

Pannenlappen
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 5,00

Keukenschotten vanaf 9,95

Veel restanten
keukengoed halve prijs!

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
eendendons. In carrégestikt.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 159,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 249,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 299,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. -t- lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carrégestikt.
140/200 va n 4 50,- nu 259,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 699,- nu 459,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. -f lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt.
l-persoons 140/200 van 599,- nu 399,-
2-persoons 200/200 van 899,- n U 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 699,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheerwollen vulling en een 100% katoenen
tijk.
1-persoons van 299,- n U 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang:
1-persoons van 169,- nu 99,-
2-persoons van 269,- nu l 59,-
Lits jumeaux van 299,- nu 189,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- n U 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in exjra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l -persoons ïl|||pO van 189,- nu 119,-
2-persoons 2QCpbO van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j<)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een super soepele qualofill vulling en een
mooie katoenen tijk.
i-pe|$oons 140/200 van 299,- nU 199,-
2-persoortt 200/200 van 429,- nu 279,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 319,-
Öok leverbaar in extra: lang (i-pe*s* -K lits j.)

Synthetisch
i persoons nu vanaf 69,-
2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 119,-

100% scheerwol
i persoons n u vanaf 199,-
2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 399,-

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