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Voortman maakt haast met voortgang bestuurlijke vernieuwing:

PvdA wil samen met Steenderen
en Hengelo stuurgroep vormen

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

Fractievoorzitter W. Voortman van
de PvdA vindt dat het college van B
en W veel te weinig vooruitgang
boekt als het gaat om de bestuurlij-
ke vernieuwing. De Partij van de
Arbeid wil het liefst zo snel moge-
lijk met Hengelo en Steenderen een
stuurgroep vormen welke moet
gaan onderzoeken wat de meer-
waarde is van een samenwerking of
fusie van de drie gemeenten. De
heer Voortman zei dat vorige week
tijdens de commissievergadering
voor bestuur en ruimtelijke orde-
ning van de gemeente Vorden. De
heer E. Brandenbarg (WD) en M.
Bakker (D66) sloten zich daarbij
aan. Het CDA daarentegen wil het
eerst de bevolking van Vorden raad-
plegen en pas daarna met Hengelo
en Steenderen aan tafel gaan zitten.

"Ik heb het gevoel dat we stil blijven
staan", aldus de heer Voortman. "Ik

ben er dan ook helemaal geen voor-
stander van om zoals het CDA voorstelt
nu al aan de bevolking van Vorden te
vragen wat ze van een eventuele sa-
menwerking of fusie met Hengelo en
Steenderen vinden. Eerst moet duide-
lijk zijn wat een samenwerking met de-
ze twee gemeenten voor meerwaarde
oplevert voor de burgers van Vorden.
Als je dat niet weet, dan heeft het ook
nog geen zin om de bevolking te raad-
plegen. Daarom stel ik voor om zo snel
mogelijk een stuurgroep te vormen
met de gemeenten Hengelo en Steen-
deren", aldus de heer Voortman.
De heer A.H. Boers van het CDA vond
dat allemaal veel te snel gaan. Hij
drong aan op een koersnotitie en een
eventuele intentieverklaring. "Naar
aanleiding daarvan kunnen we dan
eerst de inwoners van Vorden raadple-
gen en vragen wat zij van een samen-
werking met Hengelo en Steenderen
vinden", aldus de heer Boers.

Kamerling: "Ik ging
misschien wat
kort door de bocht"
Tijdens de rondvraag tijdens de com-
missievergadering voor Bestuur en
Ruimtelijke Ordening vroeg fractie-
voorzitter E. Brandenbarg van de WD
opheldering over de passage in de
nieuwjaarstoespraak van burgemees-
ter Kamerling waarin hij sprak over
het vertrek van Sorbo en Mevo uit
Vorden.
"In die nieuwjaarstoespaak zegt u dat
Sorbo weggaat uit Vorden omdat ze
aan de snelweg willen zitten. Het ver-
trek van Mevo schrijft u toe aan het
feit dat dit bedrijf zich wil vestigen in
de buurt van haar grootste afnemer.
Is die allemaal niet erg kort door de
bocht. Als ze toch van plan waren om
weg te gaan waarom heeft de ge-

meente dan nog geprobeerd om
Sorbo en Mevo voor Vorden te behou-
den. Dat was dan toch ook niet meer
nodig geweest. Verder wil ik graag we
ten wat ujÉÉtcies gedaan heeft om
Mevo in V^ruen te houden?", aldus
Brandenbarg.
Op deze laatste vraag wilde burge-
meester E.J.C. Kamerling niet ingaan.
Hij verwees de heer Brandenbarg door
naar wethouder Mulderije. "Ik heb
geen economische zaken in mijn por-
tefuille. Daarvoor moet u bij de des-
betreffende wethouder zijn", aldus
burgemeester Kamerling. Over de
nieuwjaarstoespraak van maandag 5
januari wilde de heer Kamerling wel
iets zeggen. "Ik heb in die toespraak
geprobeerd om hier en daar wat din-
gen aan te stippen. Het nadeel daar-
van is datje wel eens wat kort door de
bocht gaat. En ik geef toe, ik ging met
betrekking tot Mevo en Sorbo mis-
schien wat kort door de bocht."

Vernielers aangehouden
Naar aanleiding van een groot aan-
tal vernielingen in de gemeente
Vorden gepleegd in de nacht van
zaterdag 3 op zondag 4 januari,
heeft de politie vorige week een
tweetal mannen uit Rotterdam (18
jaar) en Vorden (20 jaar) aangehou-
den.

Politie-medewerkers uit het team
Vorden - aangevuld met collega's van
het team Lochem en districtrecher-
cheurs - hebben tijdens de gehouden
buurtonderzoeken zo'n driehonderd
woningen bezocht ten einde meer in-
formatie over de gepleegde vernielin-
gen te krijgen. Het onderzoek verliep
in eerste instantie moeizaam, maar
naar mate de tijd vorderde kreeg men
meer informatie van getuigen.
Door beide jongemannen werd in de
bewuste nacht in Vorden een spoor
van vernielingen achtergelaten. Er

werd onder andere een invalide-auto
op z'n kant gegooid en van geparkeerd
staande auto's werden ruiten, buiten-
spiegels, ruitenwissers en antennes
vernield. Tevens werd een etalageruit
ingegooid en werden beelden en bo-
men in tuinen vernield. Het schadebe-
drag is ongeveer dertigduizend gul-
den.
De in totaal 44 vernielingen vonden
plaats op met name het Hoetinkhof,
De Boonk, Van Heeckerenstraat, Her-
tog Karel van Gelreweg, Burgemeester
Galleestraat, Dorpsstraat en Molen-
weg. Beide verdachten zijn inmiddels
in vrijheid gesteld.

Tijdens het gehouden buurtonderzoek
is gebleken dat toch veel mensen iets
gehoord of gezien hadden van de ge-
pleegde vernielingen maar om welke
reden dan ook niet de noodzaak ervan
inzagen om de politie te bellen.

Hervormde kerk Vorden
Zondag25januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Na
afloop koffiedrinken in de Voorde. 19.00 uur
Taizédienst in de Dorpskerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoord en fr. B. Broekman, Oec. dienst in de RK
Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. JH.A. Speelman;
19.00 uur ds. D.A. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 24 januari 18.30 uur Woord- en
Communieviering m.m.v. Rouw- en trouwkoor.
Zondag 25 januari 10.00 Eucharis t ievier ing.
Bijbelzondag m.m.v. dhr. Let terman en Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag24januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 januari 10.00 uur Oecumenische
dienst in de RK Kerk.

Weekendwacht pastores
25-26 januari pastoor W. Zandbel t , Keijenborg,
tel. (0575) 46 13 14.

Tandarts
24-25 januari J.H. Hagedoorn, Lochem. tel. (0573) 25
14 83. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Huisarts 24-25 januari dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur vai^^30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt^^opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Streekziekenhuis Het SpUtaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. flk
Bezoekuren dagelijks va^^.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).
Ala rmnummer 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.

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

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).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. 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 , k r u i s w e r k on ge / . insver /org ing . 24
uur pe r dag be r e ikbaa r v i a . t e l e f o o n n u m m e r
0900-8806 ( 2 0 c t / m i n | .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
l!uro voor thuisverpleging 2-1 uur per d.ig. tel . (0575)
51 6463.
S t e u n p u n t VVinlmv. ' i jk t e l . (OF>43 | 5:51053.

Pedicure
L. Evers-lansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel . (0575)
527246.

Diëtiste - natuurgeiieeskuiidige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spieek
uur ma. van 9.00-10.00 u u r , wo. 18.00-19.00 u u r .

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand s p r e e k u u r van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, N i e u w s t a d
32. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden. tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen,

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17,30 uur. vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: 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; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 552537. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



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.

• Fam. H. de Groot is op 7
januari verhuisd van de
Insulindelaan 30 naar De
Delle 99, 7251 AJ Vorden

• Wij durven het aan op
vrijdag de 13e, u ook?!

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; rode, witte,
savoye-, bloem- en boeren-
kool en spruitjes; winter-
wortelen, knolrapen, prei
en uien; voerwortelen. A.
Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Te huur: woonruimte voor
1 of 2 personen. Alles vrij
nieuw. Tel. (0575) 46 17 33

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Vraag vrijblijvend in-
formatie. Corantiek c/b reno-
vatie. Tevens uw adres voor:
restauratie, loogwerk en
houtwormbehandeling. Tel.
(0544) 46 39 54, mobiel 06-
55143833

• Met spoed gevraagd: baby-
uitzet of gedeelten ervan
voor zeer jonge a.s. moeder.
Ze bezit niet veel, dus ze zal u
er erg dankbaar voor zijn.
Brieven onder nr. 44-1-V bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te huur: appartement. Tel.
(0575) 44 12 85

• Te koop: Renault 5 rood,
bouwjaar 1988, APK tot febru-
ari 1999. Vraagprijs f 4.500,-.
Tel. (0575) 51 74 76 na 18.00
uur

• Wegens verhuizing te koop:
een wasmachine volauto-
maat (Zanker) en een gevel-
kachel en badgeiser. Tel.
(0575) 44 17 23

• Te koop gevraagd: een wo-
ning gelegen in plan Zuid te
Vorden. Tel. (0575) 55 42 67

• Vrijdag 13 februari opent
Wereldwinkel Vorden haar
deuren

• Te koop wegens aanschaf
centrale verwarming: ronde
gaskachel, schouwmodel
gaskachel, oliekachel en
gevelkachel, gasfomuis met
keukenverwarming. Tel. (0575)
52 67 98 (09.30-17.00 uur).
Jacob Damsingel 14, Zutphen

• 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.

• 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

Winterse aanbiedingen
Limburgse vlaaien op de Italiaanse toer

DEZE WEEK

CAPUCCINO-VLAAI
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

95
voor maar f 14,!

Keuze uit Italiaanse broodjes zoals:
Ciabatta en Panini

wit of bruin. Weer'ns wat anders deze en alle soorten broodjes.

dit weekend 6 halOd - 5 betalen

Montipain het Nieuwe lijnbrood!
Montipain ziet eruit als brood, het smaakt als
brood, de bakker bakt het zelf en toch mag

het geen brood heten! Dat komt door de
bijzondere ingrediënten en unieke

samenstelling, heel anders daiVgewoon'
brood. Er zit geen meel, soja, vet of suiker in,

daarom past het in de lijn van de methode
Montignac. De ingrediënten zijn: water,

lupinemeel, lupinebits, lupinehullen(zemelen),
tarwe-eiwit, kippe-ei, hazelnoten, weipoeder,

gist, zout.

Winters vlaaitje voor 6 personen
Champagne-Sneeuw vlaai

lekker hé

en voor maar f

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

11 STEDENWEEK
Elfstedenmenu
Friese zuurkoolstamppot met Dokkum-
mer rooKworst.Bonkevaartsalade en
Beppe's appeldessert slechts A 98

Vitamine C Clementines
498niet zomaar een

groente winkel. voor de toeschouwers 15 voor

PANKLARE

PREI 14
•+ Stampercheque

49

KLUUNSALADE
MET GRATIS ROGGEBROOD

498
•

BROC-
COLI

98per struik

VOOR DE HARDRIJDERS
JONAGOLD HANDAPPELS

_98
2 kilo

Maak de tocht
langs de

SALADES
alle soorten
200 gram

49

DIT JAAR NOG ELFSTEDENTOCHT?
RIJDT HEM MEE BU DE ECHTE GROENTEMAN

Aanbiedingen geldig van ma. 19 jan. t/m zat. 24 jan.

R A U W K O S T - - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galléestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

ers
arkensvlees

errassend lekker
oordelig in prijs

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

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

Hamlapjes

1 kilo f 9,95

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f l j~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Leverworst
fijn of grof

250 gram f 1995

Achterham
100 gram f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 105—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 hamburgers +
4 slavinken
samen f 7,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Postbus 201
7270 HB Borculo
Tel. (0545)27 1441

STICHTING PROJECT MINDERJARIG VLUCHTELINGEN

De Stichting Project Minderjarige Vluchtelingen, een werkstichting van
de Leo-Stichting, draagt zorg voor huisvesting en begeleiding van
alleenstaande minderjarige vluchtelingen, afkomstig uit veelal afrikaan -
se landen die zonder ouders/verzorgers in Nederland arriveren.

De jongeren zijn gehuisvest in kleinschalige wooneenheden in verschil-
lende steden en dorpen in de Achterhoek.

In verband met vertrek van één van de medewerkers zijn wij in de
gemeente Vorden op zoek naar een:

PEDAGOGISCH MEDEWERKER m/v
voor 26,6 uren per week

Functie-informatie:
• begeleiding gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 4 jongeren in de leeftijd

van 15 t/m 18 jaar
• begeleiding bij de integratie van de jongeren in de woon- en leefomgeving
• activeren en stimuleren van deelname van de jongeren aan buitenschoolse activiteiten
• begeleiding betreffende omgang met financiën, persoonlijke verzorging, opleiding etc.

Functie-eisen:
• relevante beroepsopleiding bij voorkeur MBO-IW
• woonachtig zijn in de gemeente Vorden
• zelfstandig kunnen functioneren
• affiniteit/werkervaring met de doelgroep
• op de hoogte zijn van plaatselijke activiteiten en mogelijkheden
• bereid zijn om in onregelmatige diensten te werken en deel te nemen in de bereikbaar-

heidsdiensten

Wij bieden:
• een rechtspositie en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdhulpverlening

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties zo spoedig mogelijk na het verschijnen van dit blad, doch uiterlijk
voor woensdag 28 januari 1998, richten aan de algemeen directeur van de Leo-Stichting, de
heer H .Th.M. Brevink, postbus 201, 7270 HB Borculo.

Inlichtingen over deze functie worden verstrekt door de coördinator van de Stichting Project
Minderjarige Vluchtelingen, de heer G. Kleinmeulman, telefoon (0545) 27 14 41, bij voor-
keur 's morgens tussen 09.00-12.00 uur.



Ik heb er nu een broertje bij om
alles mee te delen.
Een lief klein kindje, dat ben jij
straks gaan we samen spelen.

Li sa

Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Joeri

Hij is geboren op 13 januari
1998.

Herbert, Monique
Lisa Hukker

Barchemseweg 38
7261 DD Ruurlo

Dolgelukkig en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Stefan

Geboren op 11 januari 1998.
Stefan is 50 cm lang en weegt
3540 gram.

Gert-Jan en Jannie
Vliem-Klein Geltink

Lageweg 2
7021 JL Zelhem

Bij deze willen wij iedereen
bedanken die ons 55-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

Drikus en Jantje
Horstman

Het Jebbink 54, Vorden

Voor de vele blijken van me-
deleven, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvan-
gen na het plotseling overlij-
den van mijn inniggeliefde
man, onze zorgzame vader en
opa

Gerrit Jan Ruiterkamp

zeggen wij u hartelijk dank.

R. Ruiterkamp-
Dimmendaal
kinderen
en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), januari 1998

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
medeleven, ons betoond tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn vrouw

Aleida Theodora
Speijers-Brinkman

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam:
H. Speijers

Vorden, januari 1998

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die ons kaartenT
bloemen en felicitaties heeft
gestuurd voor ons 25-jarig
huwelijksfeest en het open
huis van ons autobedrijf.

Mede daardoor is 29 decem-
ber 1997 voor ons een onver-
getelijke dag geworden.

Dik en Zwennie
Langwerden

Wichmond, januari 1998

• Zit u vast op uw inkomsten-
niveau? Zoekt u een manier
om voorui te komen? Interna-
tionale organisatie zoekt: on-
dernemende mensen om
mee te helpen nieuwe zakelij-
ke contacten en afnemers te
vinden voor haar innovatielijn
van voedingskundige en huid-
verzorgingsproducten op ba-
sis van kruiden. Geen erva-
ring vereist. Enthousiasme en
initiatief zijn pluspunten. Bel
nu voor een afspraak: Doublé
Impact (0575) 57 21 27

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, opa en broer

HERMAN JOHAN DECANIJE
ECHTGENOOT VAN HENDRIKA GARDINA MEERBEEK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: H.G. Decanije-Meerbeek

Vorden: Hannie en Willem Nieuwenhuis
Anke
Coen

Brummen:

Hengelo (Gld.):

Tinie en Tonny Seegers
Maaike
Jos

Hans en Ina Decanije
Michel
Richard

Vorden: Jan Decanije

15 januari 1998
Galgengoorweg 7
7251 JC Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 20
januari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Hef laatste beetje is nu op
veel was er te verduren.
Het kaarsje is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-
centrum 'De Bleijke' is heden van ons heenge-
gaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoe-
der

CHRISTINA HENDRIKA
VERSTEGE

WEDUWE VAN EVERARDUS WIECHERINK

op de leeftijd van 90 jaar.

Zutphen:

7255 DL Hengelo (Gld

Verzorgingscentrum 'D
Beukenlaan 37

B. Wiecherink
G. Wiecherink-Jansen

T^aul en Anita
Jeffrey
Annemarie

Martine en Herbert

8 januari 1998

leijke'

Correspondentie-adres:
B. Wiecherink
Den Elterweg 101
7207 AC Zutphen

De uitvaartdienst zal worden gehouden op don-
derdag 22 januari a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Willibrordus te Vierakker,
waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.

Woensdag 21 januari zal om 19.00 uur een avond-
wake tot haar intentie worden gehouden in voor-
noemde parochiekerk.

De overledene is opgebaard in de aula van 'Ons
Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.), alwaar
geen bezoek.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
café-restaurant 'Den Elter', Den Elterweg 104 te
Zutphen.

Zij die onverhoopt geen uitnodiging mochten ont-
vangen, gelieven deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

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

Scherp
afgeprijsd

O . rh 9

oo
4 pepersteaks

varkensreepjes,
div. smaken, 100 gr. 129 rundvleessalade, A

100 gr. U

kip houthakkers^
steak, WO gr.

89

corned beef, ontbijt-
spek, leverkaas
100 gr. per soort^ A 95 gegrj|d uienspek,

• mn nr 0&samen voor 100 gr.

Keurslager

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

Vol droefheid om zijn heengaan, maar dankbaar
voor zijn zorgzaam en liefderijk leven voor ons,
deel ik u mede dat de Here, na een kortstondige
ziekte tot Zich heeft genomen mijn lieve man

JOHAMTCS GERARDUS
DE G RAAF

Amsterdam
* 14 juli 1909

De Delle 6
7251 AJ Vorden

Zutphen
118 januari 1998

W.M. de Graaf-Harselaar

Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 22
januari van 13.00-13.15 uur in uitvaartcentrum
Monuta, 't Jebbink 4a te Vorden, waarna de rouw-
dienst zal plaatshebben.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om ca. 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats, Kerkhoflaan aldaar.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

• Te huur: 4-5 pers. caravan
op camping Schlossberg te
Itter in Tirol Oostenrijk. In 1994
gekozen tot ANWB-camping
van het jaar. Uitermate ge-
schikt voor alle jaargetijden.
Huurprijs caravan v.a. f 200,-
per week excl. gas/elektra. Inl.
Ap Fleming (0575) 46 26 53

• Judo introductielessen in
Vorden maandag
26 januari en 2 februari van
15.50 tot 18.30 uur in sporthal
't Jebbink. Info (0575) 55 27
42 of (0543) 47 67 61 o.l.v.
rijkserkende en gediplomeer-
de leraar

O P E N
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vordert (0575) 55 12 15

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

2 bos bloemen
naar keuze

Pot hyacinten
of narcissen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Q B M E E N T E

• ïeJejkm gemeente: (0575) 55 74 74.

74 44,

B Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tol en met vrijdag van
830 tot 12 00 uur T
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 Wf-i

bestuur •
:0rtdenieel burgerzaken op de dinsdagavon-
den datermadsvergadenngen zijn van

il8.3Q-20.QO uur (zie publicaties in
Gcmeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
i^aan4agmorgen van 11 00 tot 12.00 uur
m volgens afspraak.

Wethouder M. Aarisen-den Harder,
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
M vülgetts d/spraak.

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

Afspraken kun t u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden biïJHotheek;
(voor ter inzage ttggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uun
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 20.00 tot 12.00 uur.

ANWIJZING
KOOPZONDAGEN

Burgemeester en wethouders hebben op
verzoek van de Vordense Ondernemers
Vercninging en MD Meubelen besloten
om in 1998 de volgende koopzondagen
aan te wijzen:

- 22 maart
13 en 19 april

- 3,10,17 en 21 mei
I juni
II en 25 oktober

- 13 en 26 december

Alle winkels in Vorden mogen in princi-
pe op deze zondagen geopend zijn.
Openstelling van een winkel op deze
zondagen is echter niet verplicht.
Meer koopzondagen mogen burgemees-
ter en wethouders op grond van de Win-
keltijdenwet niet aanwijzen.
De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendma king van
deze koopzondagen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die

nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de afdeling bestuur.

ANWIJZING
VONDOPENSTELLING

De afdeling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, is op dinsdag 27 januari 1998 van
18.30 tot 20.00 uur geopende voor alle lo-
kethandelingen.

De volgende avondopenstelling is op
dinsdag 24 februari 1998.

NZAMELmG KERSTBOMEN
SUCCES

Op woensdag 7 januari 1998 heeft de
schooljeugd kerstbomen ingezameld.
Ondanks het feit daHn Kranenburg geen
inzamelingsactie^» worden opgezet
heeft de schooljeugd meer bomen opge-
haald dan vorig jaar: 434 bomen zijn in-
geleverd. Voor elke ingeleverde boom
kreeg de jeugd twee kwartjes. Vorig jaar
werden 353 bomen ingeleverd.

J* OUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst

Reeoordweg2 Beheersstichting inpandig verbouwen 08-01-98
Urtica bergruimte

Mispelkampdijk n.v. Nuon Oost
ongenummerd Gelderland

vernieuwen en vergroten 13-01-98
trafo

Hamsveldse-
zijweg 4

H. Krabbenborg verbouwen woning 14-01-98

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

BOUWVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud-

Brinkerhof 85 B. Rcgclink bouwen bergruimte
annex carport

overschrijding
rooilijn

Maalderinkweg 4 H.J. Mombarg inpandig verbouwen
boerderij

bodemonderzoek

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

aanvrager inhoud

Burgemeester Vunderinkhof 2 H.J. van Til bouwen bergruimte

LOOPVERGUNNING

plaats aanvrager inhoud

Zutphenseweg 59 G. van Zeeburg slopen schuur

inhoud herpkmtpHcht

de Leuke
sectie B, nr. 2211

sectie B, nr. 1070

maatschap H.J. en J.H. vellen 14 populieren 14 populieren
Decanije en afzetten 80 m2

elzenhakhout

vellen 3 populieren 3 inlandse eiken

sectie B, nr. 2164 vellen l populier

VERIGE VERGUNNINGEN

AANVRAGER INHOUD PLAATS

V.O.F. v.d. Groep standplaats verkoop vis en
aanverwante produkten

marktterrein Vorden

W.J. Harmsen kleinschalig kamperen Lindese Enkweg l

W. Graaskamp-Norde kleinschalig kamperen Ruurloseweg 46

H.J. Pardij s kleinschalig kamperen Mosselseweg 4a

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

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van
de leden van de gemeenteraad een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in
een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulie-

ren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming
te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stem-
ming, dus uiterlijk op 18 februari 1998, door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (20 januari 1998) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij vol-
macht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepings-
kaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. -

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een

schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepingskaart
vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (20 januari 1998) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen
omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van
de stemming, dus uiterlijk op 27 februari 1998.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze binnen de woongemeente.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling bestuur, de heer G. Wolsink.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van
de leden van de gemeenteraad een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formu-

lieren voor de verzoek schriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stem-

ming, dus voor of op 18 februari 1998, door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester en wethouders van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (20 januari 1998) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan
in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen.



4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag van de kandidaatstel ling als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst

van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kie-
zer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaat-
stelling (2Qjanuari 1998) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kie-
zer die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen,
in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de
stemming deel te nemen.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling bestuur, de heer G. Wolsink.

Ter inzagelegging kandidatenlijsten
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 4 maart 1998 te houden verkie-
zing van de leden van de raad van de gemeente Vorden maakt bekend, dat de heden
ingeleverde en door het hoofdstembureau onderzochte kandidatenlijsten met de
daarbij overgelegde ondersteuningsverklaringen voor deze verkiezing, waarvoor de
stemming zal plaatshebben op 4 maart 1998, ingevolge het bepaalde in artikel 13, lid
l, van de Kieswet, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage

zijn gelegd.
Ter inzagelegging proces-verbaal 14
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 4 maart 1998 te houden verkie-
zing van de leden van de raad van de gemeente Vorden maakt, ingevolge artikel 11,
lid l, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het hoofd-
stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven
van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daar-
boven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, op het gemeentehuis van
deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING

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

ligt met ingang van 23 januari tot en met 19 februari 1998 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

de heer H.W.M. Besseling, Kockockstraat l, 7233 PB Vierakker, betreffende een instal-
latie voor de zuivering van grondwater, dat vrijkomt bij de uitvoering van een bodem-
en grondwatersanering, op het perceel Kockoekstraat l te Vierakker.

De installatie genoemd in deze melding heeft geen dan wel uitsluitend gunstige
gevolgen voor het milieu.

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

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrjf-gtas in lood atelier
VINttflJSI D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - net Hoge 3

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575)̂ 5 12 08

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Sel & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lc'enauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

ff (0575) 5228 16
BDVAG

OPRUIMING
bi j T a c x sch oen mode

25 - 50%
korting
op bijna de gehele wintercollectie dames-,
heren- en jeugdschoenen.

Tot ziens bij

TACX
S C H O E N M O D E c^jV___
Raadhuisstraat 27 l< r̂=^
Hengelo (Gld.) l ^^^
Telefoon (0575) 46 25 47 if J

Vakantiesluiting

van dinsdag
27 januari t/m
zaterdag 7 februari

Mik*l IL l k L L. | IV

Bloembinderij Vorden
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax 55 30 70

Bedankt
Vordense ondernemers en middenstanders
Op zaterdag 10 januari 1998 heeft het Vordens Huisvrouwen
Orkest in het Dorpscentrum haar 15-jarig bestaan gevierd.
Mede dankzij de sponsoring door de Vordense ondernemers en
middenstanders kan op een zeer geslaagde avond worden terug-
gezien.

Hiervoor onze hartelijke dank.
Het bestuur van het Vordens Huisvrouwen Orkest

Ardeens Brood
De Echte Bakker is op wereldreis geweest, overal verzamelde hij nieuwe

reeepten v<x>r de lekkerste 'wereld' specialiteiten. Dat lekker
verse en gezonde Ardcens brcxid bijv(x>rbeeld, vtxir als u eens

gofstiiiR heett in iels anders.

Speciale aanbieding f -g en
Ardeens Brood /i,5

Geldig van donderdag 22 januari t/m zaterdag 31 januari 1998.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden,

„ » _x ,. , tel. (0575) 55 13 84
JbCnt... je proeft tl Dreiumme31-33-Warnsveld,

tel. (0575) 52 31 72



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Concordia naar Duitsland

Amnesty International
De vordense werkgroep van Amnesty
International hield tijdens de kerst-
markt een kleurwedstrijd. Er waren
kleurplaten voor twee verschillende
leeftijdsgroepen. Eén kleurplaat voor
de basisschoolgroepen 3, 4 en 5 en één
kleurplaat voor de groepen 6, 7 en 8. In
deze twee categoriën werden ook ver-
schillende prijzen uitgereikt. Er waren
duidelijk veel meer deelnemers in de
jongste groepen en daarom besloot
Amnesty International indeze leeftijds-
groep niet alleen een eerste prijs uit te
reiken maar ook een tweede en derde
prijs.
De eerste prijs voor de categorie groep
6, 7 en 8 ging naar Mathijs Messing. Hij
ontving een boekenbon ter waarde van
dertig gulden. De eerste prijs van de ca-
tegorie groep 3, 4 en 5 ging naar Ellen
Hartemink uit Vierakker. Zij kreeg een
Amnesty T-shirt. De tweede prijs was
voor Jannekc Hiddink die een Amnes-
ty-correspondentieset ontving en de
derde prijs ging naar Jip Voortman. Zij
kreeg een Amnesty-pen. De winnaars
kregen de afgelopen week bericht.

Hobbyisten gevraagd
voor hobbymaria op
15 maart in Vorden
Op zondag 15 maart wordt er voor de
eerste keer een grote hobby- en cre-
atiefmarkt gehouden bij De Herberg in
Vorden. Voor die dag is de organisatie
op zoek naar creatieve hobbyisten die
grag hun eigengcmaakte artikelen wil-
len tonen of verkopen aan het publiek.
Het is de bedoeling van de organisatie
dat er alleen handgemakte artikelen
worden uitgestald. Handelaren worden
niet toegestaan. Voor meer informatie
kunt u telefonisch contact opnemen
met 50 22 02.

Deurdréajers op zoek
naar deelnemers
voor carnavalsoptocht
Carnavalsvereniging De Deurdréajers
houdt op zaterdag 21 februari voor de
vierde keer op rij een carnavalsoptocht.
Op dit moment hebben zich al acht wa-
gens aangemeld. Daarnaast hebben de
plaatselijke muziekverenigingen Con-
cordia en Sursum Corda hun medewer-
king weer toegezegd. Dit jaar zal er ook
een showorkest uit Velp meedoen aan
de optocht en als klap op de vuurpijl
zal eigenaar Fred Fransen van 't
Proathuus samen met zijn brommer-
vrienden aan de start staan.
De optochtcommissie van De
Deurdréajers verwacht de komende
weken nog meer aanmeldingen voor
de optocht. "Iedereen kan meedoen",
zegt André Jimmink. "Naast diverse
loopgroepen zal het leuk zijn als er
nog enkele wagen bijkomen. Daarom
roepen wij families, kennissen, buur-
ten en verenigingen op om zich bij ons
op te geven", vult Ronny Kramp aan.
Voor meer informatie en opgave voor
de carnavalsoptocht kan men 's avonds
bellen met Ronny Kramp (55 31 37) of
André Jimmink (55 24 52).

Concert Armando in
galerie Agles Raben
op zondag 25 januari
Zondagmiddag 25 januari wordt er in
galerie Agnes Raben in Vorden opge-
treden door Ai^Mido en zijn ensem-
ble. Een literair^niddag, waarin mu-
ziek wordt afgewisseld met voorlezen
uit eigen werk door Armando. Dit lite-
rair concert vormt tevens de afsluiting
van de tentoonstelling "Hedendaags
Joods Ceremonieel".

Muziekvereniging "Concordia" uit
Vorden onderhoudt al jaren vriend-
schappelijke betrekkingen met de
Musikverein Kranenburg uit
Duitsland. Zondag waren een aan-
tal Duitsers te gast bij het
Nieuwjaarsconcert van "Concordia".
Zondag 25 januari geven de Ooster-
buren uit Kranenburg een receptie
ter ere van het 75 jarig bestaan. De
drumband van "Concordia" zal die
middag een optreden in Duitsland
verzorgen.

Op 14 juni gaat het complete orkest
van "Concordia" naar Kranenburg om
daar deel te nemen aan een concours
waaraan in totaal een zestal orkesten
uit Nederland en Duitsland zullen spe-
len. "Concordia" heeft nog meer in pet-
to. Zaterdag 9 mei is er een optreden
samen met het Vordens Mannenkoor.

Voor de komende jaren staan er onder
meer gezamenlijke optredens met
"Jubal" uit Wichmond-Vierakker op het
programma.
Wellicht heeft "Concordia" dan ook een
vaandeldrager. Voorzitter Peter Kraaye-
veld deed zondag tijdens het concert
een beroep op de plaatselijk bevolking
zich hiervoor beschikbaar te stellen.
"Het bijbehorende pak met een aan-
schafprijs van 800 gulden ligt al klaar",
zo stelde hij. Via de aanwezige burge-
meester Kamerling bepleitte Kraaye-
veld bij het gemeentebestuur om voor
de Vordense verenigingen meer subsi-
die beschikbaar te stellen. "We hebben
onlangs twee muziekinstrumenten
aangeschaft. Kosten in totaal 6000 gul-
den, waardoor we steeds bij de bevol-
king aan moeten kloppen om ons te
steunen bij allerhand akties", aldus
Kraayeveld.

Contributie senioren Dash gaat omhoog:

De Bruijn wil meer duidelijkheid
over privatisering van sporthal
De Vordense volleybalvereniging
kan nog steeds de financiële eind-
jes aan elkaar knopen. Toch heeft
het bestuur gemeend de contribu-
tie voor de seniorleden te moeten
verhogen met twee gulden per
maand. De leden stemden hier tij-
dens de ledenvergadering mee in.
De seniorleden betalen in het ver-
volg 24 gulden per maand.

Volgens voorzitter Bas de Bruijn gaat
het hier met name om een voorzorgs-
maatregel. "In feite gaat Jiet om twee
dingen. Een deel van hetÉpd wordt ge-
stoken in de kaderopleidingcn van de
jeugd. Daarnaast stijgen de jaarlijkse
kosten. Wc "plussen" weliswaar nog
steeds, we willen pertinent niet in de
"min" geraken. Vandaar^leze verho-
ging", aldus de Bruijn. ^B
Er zit evenwel nog een addertje met
een duidelijk vraagteken onder het
gras! Ongeveer anderhalfjaar geleden
heeft de Vordense politiek aangegeven
dat privatisering van de sporthal 't

Jebbink in de toekomst een must is. En
dan gaat het met name over het be-
heer. Het gebouw zelf blijft eigendom
van de gemeente. In welk vat de priva-
tisering dan precies gegoten moet wor-
den is momenteel nog niet bekend.

Uitgangspunt is wel om te komen tot
een stichting. Er is een projektgroep in
het leven geroepen die tot taak heeft
een aantal "zaken" te onderzoeken. Bas
de Bruijn: "Het probleem is echter dat
deze projektgroep op dit moment niet
echt verder kan, aangezien er nog
steeds geen bestuursleden voor de
stichting zijn gevonden". Zodra er een
Stichtingsbestuur is kan de projekt-
groep volgens de Bruijn haar "bevin-
dingen" toetsen.

Voor de volleybalclub met haar 250 le-
den de grootste "afnemer" van de sport-
hal kan privatisering in al haar facet-
ten de nodige financiële gevolgen heb-
ben. Men hoopt daarover dit jaar meer
duidelijkheid te krijgen.

WAARDEBON
S KORTING

BIJ AANKOOP VAN
2 LTR, FLORIJN

CITROEN BRANDEWIJN
MAX 2LTK.PEK80N

GELDIG T/M 03-02-1998

WAARDEBON
f jS KORTING
BIJ AANKOOP VAN

2 LTRflORIJN
JENEVER

MAX.2LTR.PER90N
GELDIG T/M 03-02-1998

Slijterij
CJtfam Wilbert en Yvonne Grotenhuys

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Gezel lij genieten met plezier begint natuurlijk nier.
Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 21 t/m dinsdag 3 februari 1998
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Rundvlees
Magere Runderlappen

9,90

vóór. . ...... 32,95

6x500 gram van jJ&fFS vóór . . . . . 38,95
Hacheevlees
2x500gram van
Soepvlees
6x500 gr. v
Poulet 6x250 gram vóór ......... 16,50
Duitse bief stuk
4x125 gram van £&&rvóór. ...... 9,95
Iets doorregen Runderlappen
6x500 gram van /36r7Ö" vóór ..... 26,88

Hamlappen 6x500 gram
van^38T70 vóór 29,95
Hamrollade 1 kilo vóór 9,95
Nasivlees 2x500 gram vóór 7,95
FriJsandtTBxSOO gram
van ƒ38,70 vóór 32,95
Gepaneefde Schnitzels per 2 of 3 stuks
op schaal, per kilo van ƒ15,95 vóór 13,95
Cordon Blue per 2 stuk§j^schaal,
per kilo van ƒ15,95 vóór 13,95
Lange varkenshaas per stuk verpakt
per kilo van j£24^5"vóór 18,95
Kophaas per 2 stuks verpakt,
per kilo vóór 16,95

'Waarom nog voor vlees en andere
producten de deur uit en zelf lopen sle-

nen met al die zware boodschappen, al
u het thuis bezorgd kunt krijgen? En nog
voor minder geld ook!! Kijk en vergelijkt
u onze aanbiedingen van vlees en ande-
re producten maar eens met een ander,
dan moet u welhaast de proef op d

som nemen.
Want lekkerder en voordeliger d
Diepvries Home Service het maal
vindt u nergens!».!
En daarbij bovendien nog eens hï
gemak, dat ik het u bij de deur kom afle-

veren. Ook als u geen
diepvriezer heeft kunnen wiju van

dienst zijn of u wellicht voordelig,aan
een diepvriezer op maat helpen! Stuur
dus uw bestelbon vandaag nog in of bel
ons voor meer informatie. Diepvries
Home Service en ondergetekende s aan

graag voor u klaar en brengen het bij u
voor de deur wanneer het u uitkomt!

Met vriendelijke groet,
Henk van der Meene.

IJs en Gebak
Vanille ijs 1 liter 2,25
Schwarzwalder kirschtaart
12 persoon^^ 10,95
Slagrooml̂ prt 500 gram 5,45
Appelstrudel 2x300 gram 3,75
Poffertjes 36 stuks 3,75
Appeltaart 1800 gram
+ slagroomspuitbus samen 11,95

Kip en kalkoen
Drumsticks gem./nat.
per kilo van_/7#5"vóór 6,95
Kipfilet naturel per kilo
van &4^rS vóór 12,95
Kipfilet gemarineerd per kilo
van £t4r§5"vóór 13,95
Kip cordon blue, per 4 stuks verpakt
per kilo vóór 14,95
Kipkerrieschnitzels per 4 stuks
verpakt, per kilo vóór 14,95

Aardappelproducten
Aviko puree 750 gram 2,35
Aviko pommes paysanne
1000 gram 5,95

Bestelling opgeven?
Als u nu al een aantal artikelen uit deze advertentie wilt bestellen, dan zijn er een paar

spelregels om uw bestelling goed uit te kunnen voeren.

KBSSSSSaSsKSBST'
. Aflevering bij u thuis vindt plaats op donderdag of vrijdag.

Uw cafetaria thuis

Knakworst vers/diepvries 10 st.. . . 5,95
Queens mini kroketten 24 st 4,95
Queens mini snacks 30 stuks 4,45
Queens kipnuggets 20 stuks 4,25
Queens pikante gehaktstaven
4x100 gram . 4,25
Frikandellen 40 stuks
van-£4T#5 vóór 15,95
Saté ajam of babi a 3 stuks vóór. . . 3,50

LOS GEVROREN
compleet verpakt

Schnitzels gep. v/d filet
12x125 gram van /S-l̂ fvóór . . . . 19,95
Schnitzels nat. v/d bovenbil
12x100 gram van ftSF^fvóór . . . . 18,95
Schouderkarbonade 1 x2000 gram
van-/45^0 vóór 14,95
Ribkarbonade
1x2000 gram van f2^90 vóór . . . . 21,95
Rolladeschijven 12x100 gram
van^4tT^5 vóór 9,95
Soepballetjes, kant en klaar
1x1000 gram van^KTSs vóór 9,95

Hollandse Pot
van de 'Maaltijd Meesters'

Erwtensoep 2 x 1 liter samen 9,90
•f 1 Rookworst grof of fijn gratis
Bonensoep 2 x 1 liter samen 11,90
+1 Rookworst grof of fijn gratis
Hamschijven per kilo
van^e#5"vóór 5,95
Casseier rib per 2 stuks verpakt
per kilo van £tê#5~vóór 13,95
Ba l ken brij met krenten
500 gram vóór 2,95
Balkenbrij zonder krenten
500 gram vóór 2,75
Hachee kant en klaar 500 gr. 6,95
Goulash kant en klaar 500 gr 6,95

Uit onze
Achterhoekse
worst keu ken
Leverworst fijn per 500 grarn 4,45
Bloedworst per 500 gr 4,45
Zwaardemaag per 500 gr 4,45
Varsseveldse leverworst
per 500 gr 4,45
Grillworst per 500 gram 6,95
3 droge metworsten samen 8,95

N
opsturen naar: D.H.S., Oranjestraat 1, 7050 AB, Varsseveld

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Artikelen: .

Dfepyfte Home tovke er een aonOge attentie b\n̂«« Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

O315-242 O62
na 17.00 uur tel. 0575-552 288

(tot 21.00 uur)

Oranjestraat 1
Varsseveld

Tel. 0315-242062

Openingstijden winkel:
maandag t/m woensdag 08.30 tot 18.00 uur
donderdag en vrijdag 08.30 tot 20.00 uur,
zaterdag 08.30 tot 16.00 uur

prijswijzigingen voorbehouden



Open Casino Avond
voor kleinere groepen

data: zaterdag 28 februari en 21 maart 1998

Uw avond volledig verzorgd.
Aanvang 19.30 uur.

Bij binnenkomst 'St. Janskruut', geserveerd in St. Jansklcdij,
met alcoholvrij wordt rekening gehouden.

Na het welkom kunt u gebruik maken van een kopje koffie
en de rest van de avond wordt u onbeperkt een drankje aangeboden.

Buffet Lavendel
Dit uitgebreide buffet wordt in twee gangen geserveerd.

Eerst worden de koude gerechten
en na een korte pauze worden de warme gerechten opgediend.

Casino
Gezelligheid en spanning tijdens het Casino bij de roulette en

black-jacktafcl.

De finale
De fiches worden geteld en voor de hoogste score is er een prijs.

Wc besluiten de avond met een kopje koffie, geserveerd niet amarctto-ijs.

f 77,50 p.p.
Aantal personen voor een open avond plm. 50 personen.

ALLEEN OP RESERVERING

Kerkstraat 11, 7256 AR Kcijcnborg • Telefoon (0575) 461293 • Fax 464068

DRIE HUIZEN OPEN

SCHOLENGEMEENSCHAP

OP EEN

SCHOOL
ZATERDAG 24 JANUARI 10.00-14.00

• Vispoortstraat 6, gymnasium, atheneum, havo, mavo
• Wijnhofstraat 1, negen afdelingen beroepsonderwijs
• Zweedsestraat 1, onderbouw beroepsonderwijs

OpruimingTuitverkoop

hanglamp
vloerlampen • Jampekappen

c.

BARENDSGN
Profiteer

want op = op
Zutphenseweg 15 • Vorden • Tel. (0575) 55 21 59

Nefit EcomLine HR.
De cv-ketel van de eeuw.

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maar één keer en

daarom t rak te ren we als nooit

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-kete l a l le records

breekt op het gebied van zu in ig ,

schoon en comfor tabe l stoken. En

win een cru ise voor twee met de

luxe v i j fmas t e r Club Med 1. De

actie loopt tot 31 maart 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

E f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58

mM 7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Droogtoren
25 meter
nu

Duobin
flair
nu

Pedaalemmer
met decor
12 liter, nu

natuurlijk bij

Chipknip

50

Pannenset
4-delig
blauw of geel
nu

5O

met gele sticker
nu

3 voor

00
•
oo

SPEELGOED ^^ _ _ ^HI—^H _^ ̂ ^
HUISHOUD- EN ^^ • J g^

KISS1" O U t l t H O
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566



Vordens Mannenkoor houdt open
repetitie op maandag 26 januari
Elke man die van zingen houdt
hoeft zijn succes niet langer tot de
badkamer te beperken, maar is wel-
kom op de open repetitie van het
Vordens Mannenkoor op maandag-
avond 26 januari in zaal 19 van het
Dorpscentrum te Vorden.

Het Vordens Mannenkoor is een koor
dat zich in de eerste plaats serieus met
zang bezig houdt onder deskundige
leiding van dirigent Bert Nijhof.
Daarnaast is er ook nog de nodige tijd
voor gezelligheid. Op het repertoire
van het koor staan werken uit alle tij-

den en van verschillende componisten
in vele talen. Aspirant leden kunnen
een repetitie-avond bijwonen waarna
door de dirigent een stemtest wordt af-
genomen om te bepalen welke partij
men kan zingen. Er zijn vier partijen:
Ie tenor, 2e tenor.bariton en bas. Deze
stemtest hoeft men niet voor het gehe-
le koor te ondergaan maar alleen met
de dirigent. Het Vordens Mannenkoor
repeteert elke maandagavond in het
Dorpscentrum te Vorden. Tijdens de
open repetitie kan men vrij in en uit lo-
pen en in de pauze is er gelegenheid
tot het stellen van vragen.

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning
(art. 3:44 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 23 januari tot en met 5 maart 1998
ter inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer DJ. Kapper
Wilmerinkweg l
7251 HJ Vorden

adres van de inrichting: Wilmerinkweg 7
om: revisie-vergunning voor

een agrarisch bedrijf met
rundvee en varkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

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

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 6 maart 1998.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afde-
ling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet
binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht
worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 20 januari 1998

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkies-nummer),
fax (0575) 55 74 44.
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Zwitserse Gruijere of
Emmentaler 100 gram 249

UIT EIGEN SNIJKEUKEN

Komkommerdille
Salade 200 gram

949
^mm

VOOR DE KINDEREN

kleine
ELSTAR 2 kilo

wegens succes
WITLOF 1 kiio i?»
BAMIPAKKET

per schaal a 500 gram

hollandse
BLOEMKOOL perstuk

j?9

l?9

probeer eens:
MINNEOLA's o v

maandag 26 en dinsdag 27 januari

vers gesneden
RODE KOOL 500 gram O?8 kogelharde

SPRUITEN 1 kiio l»

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 22 januari tot
en met 18 februari 1998, voor een ieder op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "Raadhuisstraat 9".

Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van een woning
mogelijk te maken op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie K nummer 3007, plaatselijk
bekend Raadhuisstraat 9 te Vorden. Het

'de bestaande woning te slopen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN. A

Vorden, 21 januari 1998.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

Gevestigd:

Accountantskantoor
Enzerink
Lankampweg l, 7251 PM Vorden
Telefoon (0575) 55 10 79

Of u nu particulier, MBK-onêernemer
of agrarisch ondernemer bent:

roor deskundige, complete begeleiding
en advisering <>[> fiscaal en administra-
tiefgehied, bent u bij ons aan het
juiste adres.

l'ji uat misschien nog u-el het
belangrijkste is:
prima icerk roor een prijs
die u niet teleur zal stellen.

Gerrit Enzerink
a<(ount(int-admini.stratiecon.sulent
federatie-belastingadviseur

l HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

KC96V
Accu schroefboor-
machine met
koppelregeling

Technische gegevens
- Vermogen: 9,6 Volt
- Boorhouder: 10 mm
- 5 koppelinstellingen
- 2 snelheden: 300,650T.P.M.
- Max. koppel: 8 N/m
- Midhandgreep
-ünks/rechts regeling
- Lader 3 uur

Standaard uitrusting
- 2 dubbelzijdige schroefbits

Barcode: 5011402152414
Gratos voetbal tot 15/02

WIJ ZIJN OPEN OP
maandag 08.00-18.00 uur • dinsdag 08.00-18.00 uur • woensdag

08.00-18.00 uur • donderdag 08.00-18.00 uur • vrijdag 08.00-21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur



Patricia en Bert Bultman nieuwe eigenaren pannenkoekenhuis De Vordense Pan:
Toneel

Patricia en Bert Bultman zijn de
nieuwe eigenaren van pannenkoe-
kenhuis De Vordense Pan aan de
Hengeloseweg in Vorden. Het echt-
paar is afkomstig uit Velp en zit al
jaren in de horeca. Doordat de ou-
ders van Bert Bultman aan de Ruur-
loseweg in Vorden woonden, kwam
het tweetal regelmatig in deze re-
gio. "Zo ontstond in de loop van de
tijd het idee om hier iets voor ons-
zelf te beginnen", vertelt een ent-
housiaste Bert Bultman.

De kersverse eigenaren van De Vor-
dense Pan hebben heel bewust voor
/orden gekozen. "Vorden is een toeris-
tenplaats bij uitstek en dus uiterst ge-
schikt om een pannenkoekenhuis te
Beginnen. Maar het allerbelangrijkste
is natuurlijk dat je een goed produkt
icvert. Daarom bakken wij onze pan-

nenkoeken op een ambachtelijke wijze.
Dus gewoon met de hand. Kwaliteit
staat bij ons voorop".
Bert Bultman (39Hieeft de afgelopen
vijftien jaar als b^^eper gewerkt. Ook
voor zijn vrouw Patricia (33) is de hore-
ca niet onbekend. Zij werkte als ser-
veerster. Diverse vrienden van Bert en
Patricia Bultman hebben een pannen-
koekenhuis. "Vooj^ in het begin zul-
len we ze wel ee^^iodig hebben voor
advies. Op zich is dat wel een lekker
idee dat je van alle kanten ruggesteun
hebt", zegt Bert Bultman.

Op de huidige kaart van De Vordense
Pan staan 35 verschillende soorten
pannenkoeken. Vanaf l februari wordt
deze kaart aangepast en uitgebreid
naar ruim zestig verschillende soorten
pannenkoeken. "Nieuw op de kaart
zijn bijvoorbeeld de jagers- en boeren-

pannenkoek", vertelt Patricia Bultman.
"Wij kunnen de kaart ook wel uitbrei-
den naar ruim tweehonderd verschil-
lende soorten maar daar hebben wij
bewust niet voor gekozen.^lt gaat na-
melijk ten koste van de kwaliteit. Als je
de pannenkoeken gewoon met de hand
wil blijven bakken dan is zestig een
mooi aantal."
Verder heeft de Vordense Ĵ .1 het aan-
tal zitplaatsen uitgebreid ̂ ^ zeventig
naar honderd. Tot en met maart is het
pannenkoekenhuis aan de Hengelose-
weg vijf dagen in de week geopend: van
woensdag tot en met zondag. Op
woensdagmiddag richt De Vordense
Pan zich met name op de kinderpartij-
tjes. Vanaf l april worden de opening-
stijden van het bedrijf verruimd en kan
men zeven dagen in de week aan de
Hengelosweg terecht voor pannenkoe-
ken.

Opruiming
behang en verf

Restanten behang
uit de collectie van 1997
gaan weg met kortingen tot

60%
Restanten kwalïteitsverf

voor halve prijs
Profiteer hiervan,
maar kom op tijd want
op = op

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

Chipknip

Kleindieren s port
Hierbij de uitslagen van drie ten-
toonstellingen waar ook leden
van PKV hun dieren inzonden:
Oneto Enschede. Grote hoen-
ders: Wyandotte H. Berenpas 3x
G. Idem J. Rouwenhorst lx U, 2x
F, lx ZG. Modern Eng. Vechthoen
Herman van Heerdc lx F, 2x G.
Dwerghoendcrs: Orpington
comb. Dior 2x F, 3x ZG. New
Hamshire M. Jansen lx ZG, lx G.
Trio Modern Eng. Vechtkriel
Herman van Heerde lx G.
Sierduiven: Duitse Modena J.J.
Jansen lx F, 3x ZG, 3x G.
Arabische trommelduif S. Jansen
2x F, 2x ZG. Konijnen: Alaska
Hans pardijs lx F, lx ZG. Angora
comb. 't Wolletje 2x F, lx ZG, lx
G.
Noordshow Zuidlaren. Grote
hoenders Appenzeller spitskuif
H. van Olst lx F, 2x ZG, lx G.
Wyandotte H. Berenpas lx F, 2x
ZG. Modern Eng. Vechthoen
Herman van Heerdc 2x F, 3x G.
Dwerghöenders Orpington
comb. Dior 4x F, 2x ZG, lx G.
Wyandotte H. Berenpas 2x G.
Idem T. Zevenhoeken 3x ZG, lx G.
Trio Modern Eng. Vechtkriel
Herman van Heerde lx G.

Sierduiven Fabio van Olst lx ZG,
lx G. Konijnen: Tan L.Jansen 2x
F, lx ZG. Hollander T.H.Janssen
4x F, 2x ZG, 3x G. Rus T.
Zevenhuizen lx ZG.
Diepenheim. Grote hoenders
Twents hoen DJ. Lijftogt 2x ZG,
3x G. Leghorn H.J. Rietman 3x ZG.
Wyandotte J. Rouwenhorst 2x F,
2x ZG. Watervogels Joh.
Rouwenhorst 2x F, 2x ZG, 2x G.
Idem J. Rouwenhorst j r. 3x F, lx
ZG, lx G. Konijnen Vlaamse Reus
H.J. Rietman lx F, 2x ZG. Idem R.
Bruinsma lx F. Franse hangoor R.
Bruinsma lx F, lx G. Idem J.
Dekkers lx f, 2x ZG.
Nieuwzeelander zwart W.H.
Braakhekke 3x ZG, 2x G. Witte
nicuwzeelander H. Verstege 3x G.
Californian H. Verstege lx ZG, lx
G. Nieuwzeelander rood H.
Gosselink 2x F, lx ZG. Idem EJ.
Kamperman lx G. Idem G.
Lenselink lx F, lx ZG, lx G. Tan L.
Jansen lx F, lx ZG. Nederlandse
hangoordwerg J. Dekkers 3x ZG.
Laatste tentoonstelling van dit
seizoen: komend weekend
Jubileumshow NPV Neede, NKB
Jubileumshow Den Bosch.

Toneelvereniging Tubio uit Baak zal op
vrijdag 13 en zaterdag 14 februari in
zaal Herfkens in Baak het toneelstuk
"Elk huis heeft zo'n grens" opvoeren.
Het gaat hier om een klucht in drie be-
drijven geschreven door H. Veen.
Het toneelstuk gaat over Kees Kruit-
kamp. Dit is een arbeider die zich fi-
nancieel net kan redden. Kruitkamp is
er één van de oude stempel die denkt
dat alleen mannen kostwinner kunnen
zijn. Dit tot ergenis van zijn vrouw Lies
die een baan kan krijgen maar van
Kees niet mag. Dit is aanleiding voor
Lies en haar vriendinnen om Kees het
leven in huis zuur te maken.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de
Plattelandsvrouwen houdt op woens-
dag 28 januari haar jaarvergadering.
Aftredend en herkieskbaar zijn de da-
mes J.G. Korenblek-Decanije en G.W.
Radstake-Bloemendaal. Voorzitter me-
vrouw M.L. de Jonge is aftredend en
niet herkiesbaar. Tijdens de pauze zul-
len de door de handwerkclub gemaak-
te handwerken worden verloot.
Er staan het komende seizoen weer tal
van activiteiten op het programma. De
gezamenlijke culturele avond met de
GLTO wordt gehouden op vrijdag 13 fe-
bruari met een optreden van het be-
kende duo Karst. Op 18 februari zal me-
vrouw M. Jonkers vertellen over "Touch
for Health".
Verder is er op woensdag 25 maart een
optreden van de "vrouwluu uut den
Achterhoek". Woensdag 22 april zal
het zogenoemde ééndagbestuur een
avond verzorgen. Woensdag 13 mei is
de stichting Soho te gast zijn. Deze
stichting leidt honden op om hulp te
bieden aan gehandicapten. Ook wor-
den er weer diverse reisjes, excursies
en cursussen georganiseerd.
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen is een organisatie van vrou-
wen met hart voor de leefomgeving in
plattelands- en stedelijke gebieden, die
elkaar willen ontmoeten, die hun cre-
ativiteit willen ontplooien, die aan
hun persoonlijke ontwikkeling willen
werken en die met krachtige stem wil-
len participeren in hedendaagse maat-
schappelijke ontwikkelingen.

Dorpscentrum krijgt
drieduizend gulden
voor ouderenproject
Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan
het Dorpscentrum een bijdrage toege-
kend van drieduizend gulden. Dit be-
drag zal het komend jaar gebruikt wor-
den om één keer in de maand een leu-
ke dag te organiseren voor de ouderen
van het Vunderinkhof en de senioren
die wekelijks in het Dorpscentrum bij
elkaar komen op de maandag- en
woensdagmiddag. Afgelopen vrijdag
werd de eerste bijeenkomst in het ka-
der van het ouderenproject gehouden.
"Voor de bewoners van het Vunderink-
hof is het Dorpscentrum hun wekelijk-
se ontmoetingsplaats. Daarnaast komt
hier iedere maandag- en woensdag-
middag een groep ouderen bij elkaar
om samen een kaartje te leggen of bin-
go te spelen", vertelt voorzitter N.
Sikkens van het dagelijks bestuur van
het Dorpscentrum. "Van het Juliana
Welzijn Fonds hebben wij nu driedui-
zend gulden gekregen om maandelijks
iets extra's voor deze mensen te orga-
niseren".
Het Juliana Welzijn Fonds steunt pro-
jecten die willen voorkomen dat men-
sen geïsoleerd raken. Het Fonds ver-
strekt jaarlijks ruim twintig miljoen
gulden verdeeld over 1200 verschillen-
de projecten. Het Juliana Welzijn
Fonds is een onafhankelijk fonds dat
zijn geld ontvangt uit onder andere de
BankGiroLoterij en De Lotto met onder
meer Lotto Jackpot en Krasloten.
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KLASSIEKE
FAUTEUIL
Comfortabele
fauteuil in
"antiek" leer.
Ook leverbaar in
andere leersoor-
ten. Nu voorBANKSTEL 3+2 zits

Echt rundieder. Leverbaar in 5 kleuren.
Nu voor

SLAAPKAMERTAPIJT
"CeylorT'ecolook, 400 breed/
Op actionback. Van 95^ nu voor

WOONKAMPERTAPIJT
"Rhodos"
Rood op 400 breed van

Beige op 500 breed van 1497- voor O^r«M

TRETFORD WOLTAPIJT^
"Tretscurly"400 breed^
Van S797- nu voor

,- voor

PROJECTTAPIJT
"Panama" in rood.
400 breed.

Van 298,- nu voor

BANKSTEL 3+2 zits
In okerkleurige patroonstof.

Van 125> Nu voor

ALLE TAPI/TEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.')

VELE LOSSE FAUTEUILS
NU MET KORTINGEN TOT

VIDEOKAST Alpine wit Van 570;. voor

VITRINEKAST Alpine wit Van &%- voor

BOEKENKAST Alpine wit Van &$- voor

SPIEGEL Wit en zwart VanéST- voor

HELMINK

DEKBEDOVER TREKKEN

Diverse dessins NU UITZOEKEN
eenpersoons vanaf

tweepersoons vanaf

lits-jumeaux vanaf

29,9i

VEREN HOOFDKUSSENS

per sluk.Nu van 19,'
2 voor

VALLET7E5
Diverse dessins, van de rol.
NU PER METER y|

meubelen
£^ra«^

Zie ook onze etalagesl

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514



Toneelvereniging TAO in Wildenborch bestaat vijf tig jaar:

TAO zorgt voor leefbaarheid in de Wildenborch
De inwoners van het buurtschap
Wildenborch zullen het weten. Dit
jaar viert toneelvereniging TAO
haar gouden jubileum. De jubi-
leumdatum is 28 januari. De feeste-
lijke festiviteiten zullen echter wor-
den gehouden op zaterdag 4 sep-
tember. En niet zomaar een feest, de
gehele buurt zal er bij betrokken
worden. In en rond de Kapel in de
Wildenborch wordt op deze dag een
"olderwetse boerenbrulfte" op touw
gezet. Compleet met een bruids-
paar dat het 50 jarig huwelijksfeest
viert. Er komen "brulfteneudigers"
aan te pas. Mensen die de buurt
rondgaan en hen uitnodigen voor
het feest. De gasten worden ver-
zocht in kleren te komen die een
halve eeuw geleden "modern" wa-
ren. Zoals te doen gebruikelijk bij
een bruiloft in de Achterhoek, de
gasten krijgen volop de gelegenheid
een liedje te zingen, een schetsje te
doen en uiteraard uitbundig feest
te vieren.

's Middags geeft het "bruidspaar" (de 50
jarige toneelvereniging TAO) een recep-
tie. Het moet een feest worden waar-
over nog lang wordt nagesproken.
Frieda te Lindert, al 37 jaar lid van
TAO, ziet het helemaal zitten. "De voor-
pret is er nu al. We moeten weliswaar
nog een feestcommissie benoemen,
want bij een jubileum valt er natuur-
lijk veel te regelen, maar ik weet het ze-
ker dat het dik voor elkaar komt."
TAO en het buurtschap Wildenborch
zijn als een twee-eenheid onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. FYieda te
Lindert: "Zo zien wij het duidelijk ook,
de toneelclub heeft een functie die
meer inhoudt dan jaarlijks een paar
keer een toneeluitvoering te geven.
Buiten het toneel valt er hier niet veel
te beleven. Toen de Prinses Juliana-
school zo'n kleine tien jaar geleden
werd gesloten, ontstond er angst dat de
gehele gemeenschap uit elkaar zou val-
len. TAO houdt de mensen bijeen. We
hebben inderdaad een sociale funktie
in de Wildenborch", aldus Frieda te
Lindert.

En zij kan het weten, ruim dertig jaar
zelf op de planken en de laatste jaren
heeft ze als regisseuse de touwtjes
strak in handen. Het gevoel van ge-
meenschapszin wordt nog het meest
.1oor TAO zelf uitgedragen. De vereni-
ging telt zo'n twaalf actieve leden. Op
?en enkele uitzondering na, allemaal
geboren en getogen Wildenborchers,
vvaarvan sommigen al meer dan 25 tot
30 jaar samen spelen.

De kracht van TAO? Frieda te Lindert
hoeft niet lang na te denken. "We zijn
een eenheid. We weten feilloos van el-
kaar wat we wel en niet kunnen. Maar
wat wil je ook anders. We kennen el-
kaar van haver tot gort.Want je komt
elkaar niet alleenbij TAO tegen maar
ook privé. Wat dat betreft kent ieder-
een in de Wildenborch elkaar".

Eigenwijs
Volgens Frieda te Lindert zijn wilden-
borchers een "eigenwies volkje". Het be-
wijs legt ze zelf snel op tafel. "Kijk naar
het geringe aantal regisseurs wat TAO
in de loop der jaren heeft gehad. Neem
J. Huidink uit Exel. Deze man is ruim
30 jaar onze regisseur geweest. Wat
Huidink zei was heilig. Toen hij begin
1990 stopte hebben we in korte tijd
drie regisseurs gehad. Als spelers dach-
ten we - "eigenwies" als we waren - dat
we het zelf steeds beter wisten. Dus de-
ze mensen hielden het niet lang bij ons
uit. Op gegeven moment zeiden ze te-
gen mij: "Frieda probeer jij het eens.
Regie voeren moet jij ook wel kunnen."
Het gekke was toen ik eenmaal 'ja' had
gezegd ik terug moest denken aan on-
ze ouwe regisseur Huidink. Die heeft
toen ooit al eens tegen mij gezegd,
Frieda als er een is dat het van mij over
kan nemen, ben jij het wel. Aan die
woorden denk ik vaak terug", aldus
Frieda te Lindert.
"Ik moet zeggen", zo vervolgt ze haar
relaas, "ik ben prima geaccepteerd
door de groep. Ik zeg precies waar het
op staat en hamer er steeds op dat de
spelers zo snel mogelijk beginnen met
de teksten te leren. Daar heb je gedu-
rende de repetities enorm veel profijt
van. Het geeft ook niks dat er eens
flink wordt "d^^esproken", zo zegt
ze. ^^
Ongeveer 2,5 maand voor een uitvoe-
ring wordt met het repeteren begon-
nen en wel tweemaal per week op
maandag en op donderdag. Tijdens de
uitvoering is Frj^fti rechts in de coulis-
sen te vinden. Om "feeling" te houden
en als morele ondersteuning. Zenuw-
achtig? "Nee hoor, alleen gespannen".

Versterking
Wie liefhebberij voor toneel heeft en
graag lid wil worden van de Wilden-
borchse toneelvereniging is bij TAO
aan het verkeerde adres. Wanneer een
stuk meer spelers vergt, dan zoekt het
gezelschap zelf naar versterking.
Frieda: "Op die manier houden we alles
zelf in de hand. Wanneer je meer leden
krijgt dan ontstaan er problemen want
je moet ze dan natuurlijk ook mee la-
ten spelen".

Hoe zeer TAO aan eigen omgeving
hecht blijkt wel uit het feit dat ze ner-
gens anders dan in hun vertrouwde
Wildenborchse Kapel optreden. "Vroe-
ger speelden we ook wel eens elders.
Neem bijvoorbeeld het Dorpscentrum
in Vorden. Niets tegen het Dorps-
centrum, we voelen er ons gewoon niet
thuis. We willen alles in eigen beheer
doen. Kostuums maken we zelf, de de-
cors noem maar op. Ergens anders voe-
len we ons doodongelukkig. We blijven
gewoon in de Wildenborch spelen. Een
beetje "een tik" hebben we misschien
wel", zo zegt ze.
Financieel zit het ook wel snor bij TAO.
Door het "eigen beheer" kan er zelfs
jaarlijks nog iets worden overgehou-
den. Geld dat overigens de vereniging
weer op een of andere manier ten goe-
de komt. Zoals nu een "spaarcentje"
voor het jubileum. Contributie betalen
doen ze niet bij TAO. Frieda te Lindert:
"We betalen onze consumpties zelf,
dus vinden we contributie betalen ook
niet nodig. Ook zijn we ons eigen be-
stuur. Een voorzitter, secretaris, we
kennen ze niet".

Blijspelen
Hoezo een apart volkje dat TAO? Maar
wat belangrijk is, Wildenborch sluit

hen in de armen. En dat twee keer per
jaar. Tijdens het Oranjefeest in juni en
bij "normale" uitvoeringen in de herfst.
En dan vrijwel uitsluitend blijspelen.
Frieda te Lindert: We hebben wel eens
een ernstig stuk gespeeld. Dat willen
ze hier niet. Het moet vrolijk zijn, lek-
ker ontspannen. En dan het liefst
"plat". Van "Hooghaarlemmerdijks"
moeten ze hier niets hebben".

Het brengen van een blijspel vergt heel
wat voorbereiding. "Alvorens we beslui-
ten welk stuk we spelen, lees ik er min-
stens een stuk of tien door. Ik vul dan
gelijk de namen in wie welke rol gaat
spelen. Reinier Klein Brinke doet dat
onafhankelijk van mij ook. We voelen
elkaar precies aan. Altijd dezelfde ge-
dachten over de te spelen rollen. Trou-
wens het wordt steeds moeilijker om
goeie stukken te vinden. Voor 1998
geen probleem. In juni wordt het blij-
spel "Het blif onder ons" opgevoerd en
in het najaar "Ringmeester". Aan kos-
tuums geen gebrek. Bij Frieda te
Lindert hangt de zolder stampvol.

En dan nog een constatering op de val-
reep: " Weet je, mensen die toneelspe-
len zijn nooit overspannen. Die weten
zelfs niet wat stress is", aldus Frieda te
Lindert.

Oprichting TAO
De oprichting van de toneelvereniging in de Wildenborch vond plaats in een
schoollokaal van de voormalige Prinses Julianaschool op woensdag 28 januari
1948. Die avond kwam een werkcomité bijeen onder voorzitterschap van Toon
Mennink. Er waren el^^rsonen aanwezig en die besloten om "Tot Aller
Ontspanning" (TAO) op tWichten. Het bestuur bestond uit L.G. Lenselink (voor-
zitter), B.H. Breuker (secretaris), W. Dinkelman (penningmeester).

In de eerstvolgende vergadering op 11 februari 1948 werd het bestuur aange-
vuld met de dames G. ten Have en A.Oltvoort. Tijdens de oprichtingsvergade-
ring werd besloten dat flv'i' lid een gulden inlcggeld zou betalen. Bij vertrek
binnen vi jf jaar zal de gulden worden teruggestort zo werd gelijktijdig beslo-
ten. De contributie bedroeg eveneens een gulden per jaar.

Het eerste stuk dat gespeeld werd heette "Tot wederdienst bereid". De heer T.
Haneveld uit Lochem was de eerste regisseur. Hij verdiende per avond het "lie-
ve sommetje" van f 1,50. De repetities vonden plaats of in de keuken van het
kasteel of in het koetshuis. In de beginjaren werden de uitvoeringen ook in het
koetshuis gegeven. Later gebeurde dat in de Kapel.

Momenteel telt TAO 25 leden waarvan er een dozijn daadwerkelijk spelen. Dat
zijn Appie, Reinier en J-urrie Klein Brinke, Frits Pladdet, Erica Kornegoor, Erika
Mennink, Martijn Reuvekamp, Harry Dinkelman, Dinie Schooien, Gerda
Wezinkhof, Janny Sligman (al sedert 1981 de vaste souffleur) en Frieda te
Lindert, regisseuse.

NCVB
De NCVB in Vorden praat op dinsdag
27 januari in het Dorpscentrum over
het in januari 1997 gepubliceerde CDA-
rapport "De verzwegen keuze van
Nederland". In dit rapport wordt een
nieuw gezins- en familiebeleid ge-
schetst Mevrouw Greeth Dekkers-
Postma uit Apeldoorn zal de inleiding
van deze bijeenkomst verzorgen.
Mevrouw Dekkers is vice-voorzitter van
het CDA in Gelderland en gemeente-
raadslid in Apeldoorn.

Rechter zet streep
door discoavonden
in Ludgerusgebouw
Er mogen voorlopig geen discoavonden
meer worden gehouden in het
Ludgerusgebouw in Vierakker. Vorige
week heeft rechter J. Hulshof van de
Raad van State de milieuvergunning
geschorst die de gemeente Vorden on-
langs verleende aan de Stichting Be-
heer Ludgerusgebouw. De rechter
kwam daarmee tegemoet aan de buurt-
bewoners die vinden dat de discoavon-

den in het Ludgerusgebouw veel te veel
overlast veroorzaken. De gemeente
Vorden vindt de klachten van de buurt-
bewoners overdreven. De uitspraak van
de Raad van State is voorlopig. Over en-
kele maanden dient de bodemprocedu-
re tegen de vergunning.

Wandeling
Zondagmiddag 25 januari kunt u met
een IVN-gids wandelen in de omgeving
van 't Joppe. Het landgoed 't Joppc is
een waardevol cultuurbezit. Het start-
punt is tegenover de RK Kerk in 't
Joppe. Voor meer informatie kan men
bellen met (0573) 43 19 49.

Taizédienst
Na een tweetal avonden waarop de lie-
deren van Taizé zijn geoefend is er op
zondagmiddag 25 januari in de Her-
vormde Kerk een Taizédienst. Enkele
kenmerken van een Taizédienst zijn
een korte schriftlezing, de stiltemo-
menten en de hcrhalingsliederen.
Deze laatste worden ook wel latineën
genoemd.
"Laudate omnes gentes", "Laudate
Dominum" en "Over dit huis ontfermt

U o Heer" zijn enkele van de vele liede-
ren van Taizé, de oecumenische
Broederschap in het Franse Bourgon-
dië. De gemeenschap van Taizé, ge-
sticht in 1940, zet zich vanuit de aan-
bidding tot Christus, radikaal in voor
de armen en verdrukten in onze we-
reld en voor de verzoening onder de
Kerken. Jaarlijks komen duizenden
jongeren vanuit heel Europa naar
Taizé om inspiratie te zoeken.

De kerk is een half uur voor de aan-
vang van de dienst open. Er kunnen
dan al voor wie dat wil Taizé-liederen
gezongen worden. Voorganger is domi-
nee Maas Beitier. Na de dienst is er in
de kerk gelegenheid om een kop koffie
of frisdrank te drinken. U kunt daar
ook informatie krijgen over een reis
naar Taizé.

Bridge
BZR
Uitslagen: Groep A: 1. v. Burk/Hendriks
63.5%, 2. mw./dhr. Scholten 61.9%, 3.
Bergman/Gerichhausen 55.7%. Groep B:

1. Groot Bramel/Wolters 65.1%, 2.
Machiels/Krukziener 55.2%, 3. mw./dhr.
de Bruin 53.6%.

Bridgeclub Vorden
Groep A: 1. Busscher/Graaskamp 63.7%,
2. Warnaar/Wullink 58.3%, 3. v. Gas-
tel/v.d. List 57.9%. Groep B: 1. den
Ambtman/Vruggink 65.9%, 2 en 3 v.
Burk/v.d. Berg en echtp. Speulman 56.2%.

Voetbal

Programma 24/25 januari
Al vrij, RKZVC A-Vorden A2, WHCZ B2-
Vorden BI, Vorden Cl-IJsselstreek Cl,
Warnsveld l-Vorden l, Haaksbergen 2-
Vorden 2, Witkampers 4-Vorden 3,
Vorden 4-Baakse Boys 3, Vorden 5-
Zutphen 4, Vorden 6-Erica 9.

Programma 31 jan/1 feb
Al vrij, Vorden A2-Erix Al, Vorden Bl-
Warnsveld B2, Hoven Cl-Vorden Cl,
Vorden 1-Brummen l, Vorden 2-HSC 21 3,
Vorden 3-Grol 7, Zutphen 3-Vorden 4,
Eerbeek 6-Vorden 5, Brummen 5-Vorden
6.



OPRUIMING
DEZE WEEK

200 DAMESPANTALONS
alle merken o.a. Rosner, Weber, Zaffiri, Zerres, toni-dress

ALLES OPNIEUW
IN PRIJS

VERLAAGD

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

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 5 jan. t/m zondag

11 jan. 1998.

Bijeen
jaarverbruik

800 M3
1000 M3
1200 M3
1400 M3
1600 M3
1800 M3
2000 M3
2200 M3
2400 M3
2600 M3
2800 M3
3000 M3
3300 M3
3600 M3
3900 w3
4200 u3
4SOOM3
5000 M3
5500 n3
6000 M3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

19 M3
24 M3
29 M3
34 M3
39 M3
44 M3
49 M3
54 «3
58 M3
63 u3
68 M3
73 M3
80 M3
88 M3
95 M3

102 M3
109 M3
122M3
134M3
146 M3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-ll-'97
van:

228 M3
284 M 3
342 M3
398 w3
454 M3
510 M3
568 M3
624 M 3
681 M3
737 M3
795 M3
851 M3
937 w3

1023 M3
1108 M3
1192 «3
1277 M3
1419 M3
1560M3
1703 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-garnog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

»
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Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

OPRUIMINGS

* Maandagmorgen gesloten
* Vrijdag koopavond tot 20.00 uur
* Gratis parkeren voor de deur
* Telefoon 0575 - 526080

uthler,mode
z u t p h e n

ziekenhuis ri. centrum, rotonde rechts, 2e links.

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

}) Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 25 januari

Familiebuffet
voorgerechten, hoofdgerechten,
nagerechtenbuffet

f27,50 f.„.
Reserveren noodzakelijk

Volgende buffet 22 februari

Al 1O jaar
een vertrouwde naam in Nederland

Beheer

'Slank-klup'
f 050

OB p.w.

Inschrijfgeld: f 21,45-f-f 8,50
1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar:
Hengelo (Gld.) Ons Huis do. 19.00 uur Els Dijs

tot 20.00 uur 0314-360605
Ruurlo Café Keizerskroon do. 18.45 uur Miriam de Gier

tot 19.45 uur 0573-452838
Vorden Dorpscentrum di. 18.45 uur BeaWassink

tot 19.45 uur 0573-453073

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

ZorgGroepOostGelderland

Voorlichting over Cara
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert een informatieve thema-avond over CARA op
maandag 16 februari voor personen met astma, chronische bronchitus en longemfy-
seem en direct betrokkenden. Deze avond heeft plaats aan de Beethovenstraat l in
Borculo.
Astma, chronische bronchitus en longemfyseem (CARA) komen zeer veel voor. Eén op
de tien Nederlanders heeft last van deze aandoeningen. De kans is groot dat u er ook
mee te maken heeft. Misschien heeft u zelf één van deze aandoeningen of iemand in
uw gezin. Of kent u iemand die er last van heeft.

Op deze avond wordt ingegaan op het ziektebeeld, oorzaken en gevolgen van CARA-
aandoeningen. Wat zijn de consequenties voor u thuis, op school of op het werk? Hoe
gaat u daar mee om? Denk aan leefregels of maatregelen die u thuis kan treffen om
uw woning "prikkelvrij" te maken. Verder wordt aangedacht besteed aan de maatre-
gelen die men thuis kan treffen om de woning zoveel mogelijk prikkelvrij te maken
(saneren) en komen ook de verschillende soorten geneesmiddelen aan bod, wat be-
trefd hun werking en wijze van toedienen. Gastsprekers zijn, de heer R.H.U. Rammelo,
longarts in het streekziekenhuis "Het Nieuwe Spittaal" te Zutphen, een CARA-ver-
pleegkundige van de ZorgGroep Oost-Gelderland en een vrijwilligster van het
Nederlandse Astmafonds.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen met de 24-uurs bereikbare zorg-
centrale 090O8806 (22 ct/min) van de ZorgGroep. U kunt inschrijven tot uiterlijk 9 fe-
bruari 1998 en u ontvangt een bevestiging.



Veel belangstelling voor seminar Rabobank
Afgelopen donderdag hield de Ra-
bobank Graafschap-West in sport-
hal "de Lankhorst" te Wichmond
een seminar met als titel "Als agra-
risch ondernemer na(ar) 2000. Zo'n
400 belangstellenden waren naar de
sporthal gekomen waar Ir. W. van
Oosterom, Stafgroep Economisch
onderzoek van Rabobank Neder-
land, Ing. J. Brand, buitenland des-
kundige van Rabobank Nederland
en Ing. H.G. Vrielink, agrarisch rela-
tiebeheerder bij de Rabobank
Graafschap-West een inleiding hiel-
den.

Na het openingswoord van de heer ing.
J. Krooi, algemeen directeur van de
bank, sprak de heer Th. Hakvoort, voor-
zitter van het bestuur van de bank in
het kader van het 100 jarig bestaan van
de Rabobankorgansatie. In 1898 zijn de
coöperatieve centrale Raiffeisenbank
en de centrale coöperatieve Boeren-
leenbank opgericht. In 1972 besloten
de coöperatieve Raiffeisen- en Boe-
renleenbanken tot een fusie: de
Rabobank.
"De Rabobank groeide tot een organi-
satie waar je nationaal en internatio-
naal praktisch voor alle zaken terecht-
kunt. Rabo en Rabobank zijn inmid-
dels.begrippen die staan. Ze staan voor
persoonlijke aanpak, voor samenwer-
ken en voor deskundigheid. De coöpe-
ratieve identiteit van de Rabobank is
tegelijkertijd ook haar handelsmerk.
En van een merk wil je dat het een
goed gevoel oproept bij klanten en po-
tentiële klanten. We willen onze omge-
ving nog beter laten zien wie we zijn
en waar we .staan: midden in de sa-
menleving", aldus de heer Hakvoort.
Hierna was het woord aan Wiebe van
Oosterom. In zijn betoog met als titel

"Uw agrarisch bedrijf en de Euro", gaf
hij een duidelijk beeld van de huidige
stand van zaken met betrekking tot de
Europese Monetaire Unie (EMU). In mei
a.s. zal beslist worden welke landen
wel en niet zullen (kunnen) deelne-
men. Vanaf l januari 1999 is giraal bet-
alingsverkeer in euro's mogelijk. Drie
jaar later in januari 2002 zullen de eu-
romunten en eurobiljetten in omloop
komen. Uiterlijk juli 2002 zal de gul-
den geen wettig betaalmiddel meer
zijn. De invoering van de euro heeft
voor iedereen gevolgen. De heer van
Oosterom wees op het belang van een
tijdig opstellen van een plan van aan-
pak voor iedere ondernemer. Na de
heer van Oosterom was het woord aan
Jacob Brand. Hij schetste als buiten-
land deskundige een beeld van kansen
en bedreigingen waar iedereen mee te
maken krijgt wanneer wordt besloten
naar het buitenland te emigreren.
Vaak wordt in het begin alleen het
mooie gezien. De zon schijnt, er heerst
een beetje een vakantiegevoel en alles
lijkt rozengeur en maneschijn. Maar
bedenk dat wanneer je besluit naar het
buitenland te gaan emigreren je met
veel meer zaken te maken krijgt. Een
andere taal, een andere cultuur en an-
dere gebruiken en gewoontes. Wij vin-
den het in Nederland bijvoorbeeld heel
normaal, dat een servicemonteur een
storing in je melkinrichting binnen
hooguit enkele uren heeft verholpen.
Er zijn diverse landen waar je blij mag
zijn wanneer een dergelijk probleem
binnen een week is opgelost.

Veel zaken waar in een andere samen-
leving rekening mee gehouden moet
worden. Iedereen die de uitdaging aan
wil gaan om naar het buitenland te
vertrekken doet er goed aan zich voor-

af goed te laten informeren. Natuurlijk
biedt het buitenland ook veel kansen.
Zo kan er vaak een veel grotere onder-
neming worden opgezet en kunnen
nieuwe markten worden aangeboord.

Rotonde
Na de pauze was het woord aan
Herman Vrielink, hij is als agrarisch re-
latiebeheerder van de bank als geen
ander op de hoogte van de plaatselijke
situatie. Hij begon zijn presentatie met
de algemene ontwikkeling in de agra-
rische sector in deze regio. De daling
van het aantal bedrijven met varkens is
de afgelopen 10 jaar met 46% vermin-
derd. Dat is bijna de helft. Deze daling
is sterker dan is de rest van Gelderland
en wordt voornamelijk veroorzaakt
door de relatieve kleinschaligheid van
de bedrijven. De ontwikkelingen gaan
snel, iedere ondernemer dient zichzelf
dan ook steeds af te vragen bij welke ca-
tegorie de onderneming hoort: bij de
blijvers, de wijkers of de blijkers. Met
blij kers bedoelde de heer Vrielink die
bedrijven waar nog moet blijken welke
kant zij op gaan. "Van uw bank mag u
verwachten dat ze steeds met u mee-
denkt en waar mogelijk financieringen
biedt. Als ondernemer rijdt u als het
ware op een rotonde met een viertal af-
slagen: consolideren, verbreden,
schaalvergroting en afbouwen. Iemand
die wil consolideren kan en wil niet te-
veel risico's nemen, maar dient zich
wel te bedenken, dat men vroeg of laat
weer bij een T-splitsing arriveert waar
opnieuw een keuze moet worden ge-
maakt tussen afbouwen of groeien. De
groep die wil verbreden zal vaak op
zoek gaan naar een extra inkomens-
bron buiten de landbouw. Schaal-
vergroting richt zich met name op kos-
ten besparen om verder te groeien.

Men maakt gebruik van kwantumkor-
tingen en kwantumtoeslagen. Wie
werkt met vreemd personeel, zal ook
managerskwaliteiten moeten hebben.
Goed afbouwen getuigd ook van goed
ondernemerschap. Een bedrijf opstar-
ten is een kunst, maar een bedrijf goed
afbouwen eveneens", aldus Vrielink.

Hierna gaf hij een overzicht van de ont-
wikkelingen in de diverse agrarische
sectoren en lichtte hij de herstructure-
ringswet van minister van Aartsen toe.
Als laatste onderwerp behandelde
Vrielink de Tante Agaath lening. Een fi-
nancieringsvorm welke in het leven is
geroepen om bedrijfsovernames voor
jonge ondernemers te vergemakkelij-
ken. Het geeft een ruimere rentevrij-
stelling. Voor startende ondernemers
en doorstarters die tot maximaal 7 jaar
zelfstandigen aftrek genieten is een
Agaath lening mogelijk voor elke in-
vestering in bedrijfsvermogen. Voor be-
drijfsovernames geldt een termijn van
maximaal 14 jaar. Tot slot van de avond
werd nog een forumdiscussie gehou-
den. In zijn slotwoord bedankte de
heer Krooi alle sprekers en'sprak de
wens uit dat deze avond er voor een ie-
der aan heeft bijgedragen een goed
beeld te krijgen van de impact van een
nieuwe Europese munt; de zaken waar
rekening mee gehouden moet worden
bij vestiging in het buitenland; en ten-
slotte het belang van het maken van
bewuste keuzes ten aanzien van de
richting waar iemand met zijn bedrijf
naar toe wil.

Met de woorden "Onze coöperatieve
bank wil graag met u samenwerken,
liefst een leven lang" besloot de heer
Krooi deze zeer geslaagde informatie-
avond.

Uitstekend nieuwjaarsconcert
muziekvereniging Concqidia
Het Nieuwjaarsconcert van de
Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" zondagmiddag in een vol
Dorpscentrum kenmerkte zich
door muzikale invloeden uit met
name Frankrijk en Amerika, met
uitzondering van het openings-
nummer "Alpina Fanfare" van Fran-
co Cesarini. Dirigent Hugo Klein
Severt had zich in het programma
voor de pauze duidelijk laten inspi-
reren door de composities van Kees
Vlak. En dan composities met een
voorliefde voor Frankrijk. Dat be-
gon met "Les Vignobles" waarbij het
binnenhalen van de wijnoogst cen-
traal stond. In feite een muziekstuk
bestaande uit zes delen met daarbij
een vrolijk slot, ten teken dat de
wijnoogst daadwerkelijk "binnen"
was.

"Rhapsodie Provencale" gaf een muzi-
kale impressie van deze mooie Franse
provincie met belangrijke "rollen" voor
de altsax, de kleine trom en de fluit.
Tussen de bedrijven door "Free world
fantasy": filmmuziek uit de klassieke
westerns. Veel actie en voor het dank-
baar luisterend publiek, de galoperen-
de paarden, de postkoets en dit alles
doorspekt met een romantisch tintje.

In het programma na de pauze had
Hugo Klein Severt voor zijn harmonie-
orkest ook niet bepaald de gemakke-
lijkste weg gekozen. Concordia kon het
aan, want ook nu net als voor de pauze
prachtig gespeelde muziek. Dat begon
met de "American folk suite", waarin
onder meer het leed van de negersla-
ven in Amerika muzikaal werd weerge-
geven met in de finale van dit stuk de
favoriete dans van de cowboys.
In "Popbeat, Slow en Reggae" vertolkte
het orkest de Westeuropese popmuziek
en de Reggae uit Jamaica. Fraai opge-

bouwd. Randy Beek heeft ooit muziek
van George Gershwin bijeengesprok-
keld en dit omgezet in een arrange-
ment getiteld "Gershwin for everyone".
Concordia wist er wel raad mee.
Sousa's "Washinton Post" en de "Ra-
detzky March" vormden het slot van
het optreden van het orkest onder lei-
ding van Hugo Klein Severt. Het bloe-
metje na afloop, door voorzitter Peter
Kraayeveld aan Hugo Klein Severt aan-
geboden, was dik verdiend. De hulde
voor het orkest was er ook. Weliswaar
geen bloemen, maar een ovationele
hulde door het publiek.

Drumband
Ook applaus voor de drumband.
Vanwege droeve familieomstandighe-
den moest dirigent Bert Lamers zon-
dagmorgen afbellen. Tonnie Meijer
nam zijn plaats in en loodste de drum-
band door het programma dat met veel
verve en enthousiasme werd gebracht.
Een programma dat begon met strakke
marsmuziek in het nummer "Meuse",
gevolgd door een goed opgebouwd
nummer als "Latin Rock".
In "Queen of Africa" aanvankelijk
slechts een drummer op het podium,
die op ritmische wijze zijn collega's uit
de coulissen opriep om mee te doen.
Vokaal ontbraken zelfs de oerwoudge-
luidcn niet.
In "Burght van Haren" van E. Crauwels
een zeer geheimzinnig gebeuren. De
drumband waande het publiek in de
tijd van de Kasteelfeesten. Muzikale
spoken konden elk moment te voor-
schijn komen. Ze kwamen niet, geluk-
kig maar. Het podium was met al deze
enthousiaste drummers immers al vol
genoeg. Terecht bloemen voor Tonnie
Meijer, alsmede voor Ladyspeaker
Sandra Oonk die het gehele program-
ma op gezellige wijze aan elkaar praat-
te.

Volleybal
Dash 1-Devolco 3
Na de slechte wedstrijd yj|̂  vorige week
had Dash voor eigen pubHI wat goed te
maken. Beide teams waren niet volledig.
Dash had 7 spelers en Devolco maar 6.
Dit bleek voor Dash goed uit te pakken,
want geconcentreerd verdedigend en so-
ber maar doelmatig aanvallend nam
Dash het initiatief in de wedstrijd. De
routiniers van Devolco hadden duidelijk
problemen met de Vordense opslag en
het vaak goed sluitende blok van Dash.
De eerste set was na ee rommelige begin-
fase duidelijk voor Dash, voorla toen
men in de gaten kreeg dat er vandaag
meer in zat dan een leuke wedstrijd.
Deze set werd dan ook gewonnen met 15-
12.
De tweede set werd na een kleine omzet-
ting binnen het team door Dash gedegen
uitgespeeld. Het blok kon zich door de ei-
gen servicedruk goed instellen op de
Deventer aanvallen, waardoor de puntne
Ikaar snel opvolgden. De setstand van 15-
5 zegt hierover voldoende.
De derde set werd met hetzelfde enthou-
siasme begonnen, waarna bij een stand
van 902 voor Dash de enige zwakke fase
aanbrak. Men liet Devolco terugkomen
in de wedstrijd, maar bij 9-8 vond Dash
de rust weer terug, en liep snel door naar
13-9. Kenmerkend voor deze wedstrijd
was dat de laatste 2 punten door het ster-
ke blok van Dash werden gescoord.
Al met al de eerste 3-0 overwinning van
Dash dit seizoen en tevens de kortste
wedstrijd (5 kwartier) tot nu toe.
Dit smaakt duidelijk naar meer, volgen-
de week tegen DVO, eens kijken of Dash
ook kan winnen van de ploegen waar het
eigenlijk tegen moet gebeuren.

Dames houden nul vast
Wat een mooie wedstrijd had moeten
worden tegen het met dertien punten op
de negende plaats staande Atalante uit
Horssen (Land van Maas en Waal), werd
uiteindelijk een matige partij, waarbij de
Vordense dames opnieuw met lege han-
den bleven.

Arke Pollux 2-Dash 2 (1-3)
Vorige week werd de laatste wedstrijd
van de eerste helft afgesloten met een 3-
0 nederlaag voor de Dash-ddames. De ge-
deelde Ie plaats werd hierdoor ingeruild
voor een gedeelde 3e plaats.
Afgelopen zaterdag begonnen de Dash-
dames vol goede moed aan de tweedce
helft van de competitie. Dit betrof een
uitwedstrijd tegen het op de tweede
plaats staande Arke Pollux 2 uit Olden-
zaal.
De eerste set begon Dash voortvarend,
maar bij een voorsprong van 11-3 keerde
het tij. Arke Pollux kwam goe din de wed-
strijd en scoorde punt na punt en won
uiteindelijk met 16-14. Hierdoor was
Dash behoorlijk aangeslagen en verloor
dan ook de tweede set met 15-8.
In de derde set stonden de konten weer
in dezelfde richting en met veel service-
druk werd deze set gewonnen met 15-12.
Hierdoor kregen de dames weer hoop en
begonnen de vierde set met het idee om
er een vijfsetter van te maken, om zo-
doende nog één of twee punten mee
naar huis te nemen. Helaas, dit mocht
niet baten. Het boek van Arke Pollux
functioneerde zo goed dat Dash niet kon
scoren. De wedstrijd werd afgesloten met
de setstand 15-8.

Uitslagen
Heren: Dash 1-Devolco 3 3-0, Dash 2-
Bruvoc 2 3-1, DVO 5-Dash 3 3-0, Dash 4-
Devolco 9 2-1. Dames: Dash 1-Atalante 0-
3, Arke Pollux Dash 2 3-1, Dash 3-SV
Voorwaarts 3-1, Dash 4-Keizersprong 1-2,
Dash 5-Devolco 8 0-3, Dash 6-Bruvoc 2 2-1,
ABS 5-Dash 7 3-0. Meisjes Cl Dash 1-SVS
2-1. Dames rekr. Dash 1-WIK 0-3.

Programma
Heren: DVO 1-Dash l, Devolco 5-Dash 2,
Dash 3-SVS 4, DVO 4-Dash 4. Jongens B:
WSV/Dash comb.-WIK 1. Dames: Switch
'87 2-Dash l, Dash 2-SVS l, Devolco 3-
Dash 3, Devolco 7-Dash 4, Boemerang 2-
Dash 6, Dash 7-Overa 2, Dash 5 is vrij.
Meisjes: A Dash 1-Devolco l, B is vrij, Cl
SV Harfsen-Dash l, C2 VW Lettele-Dash
2. Dames rekr. Overa Dash 1. Heren rekr.
Dash 1-Devolco 2, ABS 2-Dash 2.



mode voor
het héle gezin
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fashion

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

II

BIJNA DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE

HALVE, PR1 IS
OF NOG LAGER

DE DEUR UIT!

PIN

Profiteer van deze sensationele uitverkoop,
want gekker kan het niet!!!!

M O D E H U I S
mode voor de eigentijdse vrouw

Zoekt een

parttime
verko(o)per/-ster

voor plm. 18 uur per week.

Wij denken aan een representatieve,jonge, enthousias-
te collega in de leeftijd van 20-28 jaar die alles weet
van shoppen in de ruimste zin van het woord.

Verder verwachten wij goede contactuele eigenschap-
pen, organisatorisch tafent, beheersing van de Ne-
d^rlandse taal en ervaring in de kledingbranche.

Denk je aan deze eisen te voldoen, stuur dan meteen
een bondige brief met recente pasfoto naar:

LAMMERS MODE
t.a.v. B. Lammers,
Postbus 3, 7250 AA Vorden

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-1730 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)

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Tonny Jimtërtsl
AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

\'orig jaar. even u Is in '97, hehhen we u in de
maanden januari, februari en maart de aanbie-
ding gedaan om -net als vroeger- haantjes hij
ons te komen eten voor hel nostalgische prijsje
van 15 gulden.
Dat was een groot sueees.-Daarom willen we dit
in de maanden januari, februari en maart 1998
herhalen.
Echt waar, een eomplete maaltijd met een halve
haan, gebakken aardappelen/franse frites,
gemengde salade, eompöte en appelmoes voor
slechts./. 15,-.

Deze aanbieding is niet bedoeld voor groepen en
u zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Tel. 0575-55 13 12, h'a.\ 0575-55 37 40.

Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

ü

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

RESTAURANT DE ROTONDE

met Hans en Antieke!
Om dit heuglijke feit te vieren bieden wij van

15 januari t/m 1 februari onze populairste
keuzemenu's aan voor de feestelijke
5-jaars-lustrumprijs van f 35,- p.p.

Lustrum- Keuzemenu
Tomatensoep of kippasteitje

Varkenshaas met champignon-roomsaus
of

Entrecóte met kruidenboter

*Dame Blanche
of

Boerenjongenssorbet

Als u in de actieperiode bij ons komt eten,
ontvangt u bovendien een leuke attentie.

Tot ziens in 'De Rotonde' van Hans en Anneke!

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



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

WOLLEN
DEKBEDDEN
Wollen 4 seizoenen dekbed met een
100% ïcheerwoJlen vulling en een
J 00% katoenen tijk.

nul
nu 299,-
0*1369,-

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dom. (n carrégestikt.

nu 249,-
nu zóó-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedom. In carrégestikt. Zeer fraai en extra warm wollen 4-seizoenen

dekbed met een 1 00% katoenen tijk,
nu

nu 399
nu 459

nu 499,=
nu 599,=

Don/en 4-ïeizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en J0% kleine veertjes.
In carrégestikt.

nu 599,
nu 699,

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
met katoenen tijk

n
nu 99,"
nu 119,"

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.

verder hebben wij een groot Mirfai
restant detyedden in dons,

wol en synthetisch.

In alle waten,
kort/wen Pot

Soepel synthetisch 4-seizoenen dekbed met
100% katoenen tijk en een polyester hollow
fihf>r vnllinn

nu 159,=
nu 259,=
nu 299,=

BADKAMER
KATOENEN BADMATTEN
55x90 van 42.95

60x110 van 52,95

70x140 van 79.95

WC-mat van 29,95

™ 34>95
nu 45,00

nu 69,00

nu 24,95

UNI KATOENENBADMATTEN ANTISLIP

maat 55x90 cm. van 49.95 nu 2Q>95

bijpassende wc mat nu 11)> 95

BADSETS (badmat+toiletmat)
van Aqua Nova met kortingen tot 70%

veel
kleuren
kussenhoesjes

in zijde
en katoen

ƒ 4 9 5
e..

ƒ9,95

DUIZENDEN
D E IC B E D OVERTREKKEN

29,OO

CINDERELLA DEKBED
OVERTREKKEN

'oor 59,OO

;oon;

:sjumeaux

/oor
litsjum»

van 189,00 voor OO.OO
40,OO

Groot aantal voor de
59,00 halve prijs of minder

: ILJT ie
KEUKEN SETS KEUKENDOEK + THEEDOEK
(Elias. DDDDD en Jor/olino)
van 19.95 nu 9>95

KEUKENDOEK + THEEDOEK [De Witte Litaer)
met schoonheidsfouijes)
vcin /4.9'j nu

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren,ca. 40 x 40 cm.
van 3.95 per stuk nu 4 VOOr I O,OO

6,95

THEEDOEKEN ASSORTIE
o B.9S per stuk nu 5 voor 2 ,̂, 95

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

PANNENLAPPEN
v,in i.9'j per stuk nu 4 voor $>OO

KEUKENSCHORTEN
vanaf 9,95

KUSSI NS
nu 2 voor 39,

nu 2 voor 99,

nu voor 59,-

nu voor 99,-
HOOFDKUSSEN SILVANA SUPPORT TRAVEL

nu 2 voor 89,-
voor 24.95 HU 59?'

nu 2 VOOr 35>* Tevens een grote kollektie neksteunkussem.

HOESLAKENS
Zware kwaliteit badstof stretch
1 pers, van 39,95 «U 29,95
2 pers. van 59,00 UU 44,95
ütsjum van 69,00 flU 59,95

JERSEY
HOESLAKENS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± f O Keuren. 100% katoen

80/200 A
90/200 iRan 49,95 nul

J 00% katoenen jersey

nu 19,95
nu 22,95
nu 29,95
"" 39»95
nu 44,95

70/220 van

HO/200 van 39. 9 5

160/200 van 49,95

1 80/200 van 54,95

VOOR WATERBEDDEN
190/220 van 59.95 nu 49,95
1 00% katoenen jersey

nu 29,95
nu 44,95
nu 59,95

160/700 l
180/200^^'
>00/200^P

van 49,95 «»ï9j95

LAKENS
.x oud

Nu halve prijs

nu 39,00

5t nu 2 voono,oo

LAKENSETS
Beddtng House en Damai
! persoons -t-

HALVE PRIJS

KATOENEN
HOESLAKENS
ARLI

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

KATOENEN SATUNEN
HOESIAKENS * 8 KIEUREN

90/200 van 59,00 nu 39,OO
HO/200 van 69.00 nu 49,OO
180/200 van 89,00 nu 69,00

STRECH MOLTON
HOESLAKENS
1 pers. van 32,50 mi 24*95
2 pers van 42,50 nu 34,95
!fts jumeaux van 49.50nU 39>95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

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

vetten. Effen en gedessineerd.

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

BAOJ
Witte dames badjassen

en

Kinderbadjassen
79>95

29,95

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 1 f 9,-

B A D G O E D
BADDOEKEN SEAHOI

nu 2 voor

WASHANDJES SEAHORSE

ÜNJ-BADDOEK1
2,95
7,5°

i u voor

KINDERBADLAKENS
nu voor

29>95

39^95
RESTANT BAC

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