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Burgemeester Kamerling verwacht geen problemen.

Asielzoekers gearriveerd eekenddiensten

Vorige week woensdag zijn de eerste
asielzoekers gearriveerd in het voor-
malige klooster in Kranenburg. De
tweede groep kwam vrijdag 29 janu-
ari aan. In totaal verblijven er op dit
moment tachtig asielzoekers in het
AVO in Kranenburg. Het gaat hier om
vluchtelingen uit het voormalige
Joegoslavië, Irak, Iran, Armenië,
Afghanistan en albanië.

Volgens de belangenvereniging Kranen-
burgs Belang is tachtig asielzoekers te
veel voor een kerkdorp als Kranenburg.
Burgemeester E.J.C. Kamerling verwacht
echter weinig problemen als het gaat om
de ordehandhaving in Kranenburg. "Als
gemeente hebben wij er zowel bij pro-
jectontwikkelaar Wolborgh als het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers op
aangedrongen om het aantal van tachtig
asielzoekers te verminderen. Tachtig is
teveel voor een kerkdorp als Kranenburg.
Helaas hebben wij op geen enkele ma-
nier de projectontwikkelaar zover kun-
nen krijgen. Inmiddels heb ik contact ge-
had met de regiocommanant van de re
giopolitie. Evenals hem verwacht ik wei-

nig problemen op de Kranenburg. En
mochten <^»ch toch problemen voor-
doen, dan raad ik de mensen in
Kranenburg aan contact op te nemen
met de beheerders van het klooster. Zij
zullen dan maatregelen nemen. Wat dat
betreft benik heel praktisch ingesteld.
Het telefcx^B^immer van de beheerders
is 55 63 28^Udus Kamerling.
Burgemeester Kamerling benadrukt dat
het in Kranenburg gaat om tijdelijke op-
vang van asielzoekers. "In eerste instan-
tie is er een 1-jarig contract getekend tus-
sen projectontwikkelaar Wolborgh en
het Centraal Orgaan Opvang Asielzoe-
kers. Tijdens de informatiebijeenkomst
in december bij Gasterij Schoenaker
heeft het COA de bewoners van Kranen-
burg toegezegd om bij het eventueel ver-
lengen van het contract uitgebreid te
evalueren. En daar zullen wij het COA
ook aan houden", aldus de heer Kamer-
ling. Binnenkort zal het AVO Kranen-
burg een open dag houden, zodat alle be-
woners van Kranenburg een kijkje kun-
nen nemen in het voormalige klooster
en persoonlijk kennis kunnen maken
met de bewoners.

Projectontwikkelaar plan 'Wientjesvoort' haakt af:

Snelle restauratie van
landhuis en koetshuis
Bouwbedrijf Zegers uit Ede is afge-
haakt als projectontwikkelaar van
het plan Wientjesvoort. Ruim een
jaar geleden had Bouwbedrijf Zegers
nog grote plannen met het landgoed.
Er zouden op het terrein 172 recre-
atiewoningen worden gebouwd en
Zegers wilde het landhuis, het koets-
huis en de boerderij op Wientjes-
voort restaureren.

Het afhaken van de projectontwikkelaar
uit Ede betekent niet dat de plannen in
de ijskast worden gezet. Eigenaresse me
vrouw Von Mengden van landgoed
Wientjesvoort is momenteel in onder-
handeling met architectenbureau Friso
Woudstra uit Eefde. Deze wil het land-
huis en het koetshuis kopen en zo snel

mogelijk restaureren. "Daarna kunnen
beide panden worden bewoond", aldus
Friso Woudstra.
Het is de bedoeling dat het architecten-
bureau uit Eefde ook gaat zorgen voor
het ontwerpen van de recreatiewonin-
gen. Een vereiste is natuurlijk wel dat er
dan weer een nieuwe projectontwikke-
laar wordt gevonden om het plan te fi-
nancieren. Friso Woudstra verwacht dat
er pas over een paar jaar kan worden be
gonnen met de bouw van de recreatie-
woningen. "De gemeenteraad en de pro-
vincie moeten eerst nog groen licht ge
ven voor het nieuwe bestemmingsplan.
En gezien de vele bezwaren die er zijn
denk ik dat dit wel eens een paar jaar
kan gaan duren. Daarom beginnen we
eerst met het landhuis en het koetshuis".

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur Gezinsdienst in N.H.
Kerk ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
Doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur Gezinsdienst in N.H.
Kerk, ds. M. Beitier.; 19.00 uur ds. HA Speelman.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 februari 18.30 uur Eucharistieviering
Volkszang.
Zondag 7 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Jongerenkoor uit Ulft.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 februari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 7 februari 10.00 uur Eucharistie.

Weekendwacht pastores 7-8 februari, Pastoor J 6-
7 februari. Lamers. Tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 6-7 februari dr. Dagevos, Het Vaarwerk
l, tel.: 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of één c^^gende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen cn^iiet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 6-7 februari FA Kuyl, Lochem, tel.: (0573)
25 16 84 . Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 u^kpnder afspraak).

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

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

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)4413 51.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuis-
straat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werk-
dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van

13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoon-
nummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314-
626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 090O-8806 (20 ct/min).

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

Steunpunt Winterswij k tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdagvan 09.00-12.00 uur.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 553405.

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: in-
fo/opgave bij de SWOV, tel. 553405



VLAAIEN vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

i
Bij inlevering van deze bon

450
£mm voordeel

OP UW VLAAI NAAR KEUZE dfc

PEREN-ADVOCAAT
VLAAI

AMERIKAANSE
BROWNIE-CAKE

voor 5?5

APPEL-CARAMEL VLAAI
goed voor 6 punten

voor maar
850

WIN 'N AUTO!!!
WALD-KORNACTIE

krassen voor een Smart car
met een gratis Wald-korn ijskrabber

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

ROLSTEIGER

te huur

J
JES
1TTT

jC^̂ =%
•

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

JELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

BIJ GASTERIJ SCHOENAKER

VRIJDAGAVOND 12 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN HET CAF
PLAYBACK5HOW presentatie: HANS KRABBENBORG

Toegang gratis - Aanvang: 19.30 uur

KASBENDJEN
5

ZATERDAGAVOND 13 FEBRUARI

6EKOSTUMEERD BAL
Muziek: DE WOODPECKERS

. Entree f 10,00 - Aanvang: 20.00 uur

ZONDAG 14 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
14.00 uur: OPTOCHT vanaf Gasterij Schoenaker m.m.v. „DE SCHADDENSTEKKERS"

aansluitend KINDERTHEATER verzorgd door „TH EATE RFI ETS"

15.00 uur:

KAS BENNENCROOTHANDEI!

MET DIVERSE GASTOPTREDENS Entree: f 15,00

Eigengemaakte rookworst
3 voor 1 tientje

WOENSDAG GEHAKTÜAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde
schnitzeis
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

10 WORST/VLEES-

WARENSOORTEN

vandaag voor f Ij™ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden gehakt
100 gram ff 0,98

gebr. varkensrollade
100 gram ff 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S ff 1O5~-

WEEKENDAANBIEDING
Mager Hamlappen

1 kilo f 9,95
Bakbloedworst

1 kilo f 6,95

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL
4 hamburgers +
4 vlindervinken

samen ff 7,95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

* *

'Omdat het verser is'
Zutphensmeg IA • Telefoon (0575) 55 18 85

wegens succes

HARDE ELSTAR
3 kilo 6?°
extra voordelig

MOOIE
BLOEMKOOL
per stuk slechts

mooi blank

WITLOF
per kilo

350
alle aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 3 t/m zaterdag 6 februari

een romlge geitenbrie

LE PEILLOUTE
100 gram A29TfB

diverse soorten

OLIJVEN
100 gram

4g

geef eens iets anders . . .

volgende week speciaal voor VALENTIJN

3 soorten KAASHARTEN

O 2 bossen tulpen 7,95

O Primula's verschillende kleuren ook

terra tinten 7 voor 10,-

O Grote Hortensia 14,95

O Hedera in sierpot

2 bossen bloemen 9.95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 ge-
zet-te regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.

• Rondvlucht boven uw ei-
gen huis off woonplaats?
Dat kan voor f 80,- per half
uur. Bel (0575) 55 19 87

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

• Gezocht: 38 mensen die
hun gewicht willen beheer-
sen, ik zal u helpen uw doel te
bereiken. Bel Ans Lammers
0575-543144

• Met spoed gevraagd: huis-
houdelijke hulp voor 3 och-
tenden in de week. Tel. (0575)
46 12 01

• Wil je inscharen van pin-
ken, 8 stuks, bel dan (0575)
55 15 18

• Hebt u 5, 10, 15 kilo on-
der-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Bel dan
(0575) 46 73 81

• Te koop: gashaard, merk
Vaber, schouwmodel; was-
machine AEG; centrifuge
AEG; diepvrieskast, taf el-
model; badgeiser. Tel. (0575)
45 06 33

• Te koop: piano met draai-
kruk, zwart, i.z.g.st., vr.prijs
f2550,-. Tel. (0575) 55 28 81
na 18.00 uur

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte in Vorden voor 2 per-
sonen. Tel. (0575) 51 74 76

• Te koop: enige huishoude-
lijke artikelen waaronder:
koelkast, gasfornuis, eetka-
merameublement met 6 stoe-
len, enz. Zaterdag 6 februari
a.s. van 10.00-13.00 uur Zut-
phenseweg 35

• Te koop: motormaaier At-
co Commode B17, maaibreed-
te 41 cm, 4-tact benzinemotor.
Zaterdag 6 februari a.s. van
10.00-13.00 uur Zutphense-
weg 35, Vorden

• Te koop: trilplaat met
nieuwe Honda motor 2100
kg slagkracht en wielstel,
merk Revo, bouwj. '95. Tel.
(0575) 55 23 47

• Te huur: gemeubileerde
woonruimte in Vorden voor
maart en april. Tel. 55 66 80

• Te huur: camavalskleding.
Reserveren vanaf 8-1. Tele-
foon (0573) 45 13 85

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

• Gevraagd: oppashulp aan
huis voor 2 jongens van 3 en
5 jaar, 's-middags, 1 tot 2 keer
per week. Tel. (0575) 55 37 88

• Verloren: sleutelbos met
etui Auto Wassink, om Peu-
geot autosleutels. Info (0575)
55 38 69

• We winden er geen doekjes
om. Mooi geweven theedoe-
ken v.a. 4,75 bij: Wereld-
winkel Vorden

• Even lekker genieten. Een
weekend Maastricht boek je
al vanaf f 62,50 p.p.p.n. bij de
WV Vorden

Eddie Kemperman
en
Christine Ottens

gaan trouwen op 11 februari 1999 om
13.00 uur in het stadhuis te Zutphen.

Receptie in het IJsselpaviljoen van
15.00 tot 16.30 uur.

Gasthuiskamp 11
7203 BH Zutphen

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en anderen, geven wij u kennis van het
geheel onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en allerliefste oma

GERRITDINA JOHANNA
BANNINK-RIBBERS

GERRIE

op de leeftijd van 78 jaar.

Jaap Bannink

Mini en Joop
Marianne en Robert
Peter en Hanneke

26 januari 1999

Baakseweg 4
7251 RH Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden, voorzien van het Heilig Sacrament
der Zieken, van oraalieve moeder, grootmoe-
der en overgrootmBroer

de Hoog Welgeboren Vrouwe

JONKVROUWE
MARIA JOANNA ALEXANDRINA

RUIJS DE B^PENBROUCK
Nobila Romana

Vrouwe van 'Suideras'
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Begiftigd met het Gouden Erekruis 'Pro Ecclesia et Pontifice'
Douairière

Jonkheer Mr C.M.O. van Nispen tot Sevenaer

geboren te Maastricht, overleden op 't 'Suideras'
5 maart 1903 te Vlerakker, 29 januari 1999

Wassenaar: M-C.C.G.J. Tulleken-
van Nispen tot Sevenaer

Brussel: C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer

Vierakker: M-C.E. Bonga-Tulleken
H. Bonga
Béatrice, Rutger, Caroline

Amsterdam: B.J.G.C.M. Tulheken

'Suideras', 7233 SG Vierakker

De Eucharistieviering bij de uitvaart wordt gehou-
den op woensdag 3 februari om 11.00 uur in de
R.K. kerk St. Willibrordus te Vierakker.
Aansluitend bijzetting in het familiegraf aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren op 't 'Suideras'.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Gad'r
maar eens lekker

voor zitten

boerenkarbonades
4 stuks met grati$ bakje saus

500 gr. shoarmavlees, ̂  Rauwkostsalade,
4 tartaartjes, 100 gr.
boterham worst, ^ CQO
samen

Runderrookvlees,
100 gr.

Keurslagersoes,
per stuk

100 gr.

Grandmère schotel,
per portie

Schwarzwalderham
100 gr.

Berliner,
100 gr.

148

KeurslagerVIO gttl Bil
Zutphcnseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

-HUISDEVOORï
EEFDE (bij Zutphen)

Pluis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*" huwelijksplcihtigheid
•• recepties en (bruilofts)party's
•" produktpresentaties
*" vergaderingen en congressen
«• besloten diners

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

A" A
C H R I S T E L I J K E M U Z I E K V E R E N I G I N G

OPEN CASINO
AVOND

Voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77(50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

BEHANGSTOMER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Warnsveld, 11 januari 1999.

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen.
Gezien het succes vanjje vorige concerten,
geheel verzorgd door (Ie leerlingen van onze

vereniging, hebben wij besloten dit jaar
meteen te beginnen met een

Het concert wordt gehouden op zaterdagmiddag
6 februari 1999 in het Dorpscentrum

en begint om 14.00 uur.

Wij hopen dat u dit concert kunt bijwonen, maar
ook andere familieleden en kennissen zijn van

harte welkom om te kijken en te luisteren naar de
verrichtingen van ort|e jeugd.

Tot besluit wensen wij u namens het bestuur en
leden een voorspoedig 1999 en graag tot ziens

op 6 februari.

Het bestuur
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FSLUTTEN SCHONEVELDSDIJK

In de week van 8 tot en met 14 februari wordt er in de Schoneveldsdijk een duiker
aangelegd. In verband daarmee is de in die periode voor alle verkeer afgesloten.

ïfiLANNING WEGWERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden aan de rotonde in Wichmond liggen tijdelijk stil in verband met
het jaarlijkse groot onderhoud aan de asfaltcentrale, waardoor deze tijdelijk geen as-
falt kan produceren. Eerder liep het werk al vertraging op door het slechte weer. Met
de aannemer is afgesproken, dat hij de rotonde - als het weer het toelaat - in maart zal
voltooien. Nadat de rotonde is opengesteld, wordt de Hackforterweg (tussen de
Dorpsstraat en de Beeklaan) herstraat en begint de aannemgt met het aanbrengen
van plateaus in de Hackfortselaan, de Koekoekstraat, de Vie^Rkersestraatweg en de
IJselweg. Begin maart beginnen eveneens de werkzaamheden aan de Oude
Zutphenseweg. Dit werk wordt in fasen uitgevoerd. U krijgt in deze rubriek informa-
tie.

ERGUNNINGEN:

bouwvergunningen
plaats
Biesterveld 55

aanvrager
G.E. Valster

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
Wilmerinkweg l HA Prinsen

inhoud
bouwen woning met
garage

inhoud
bouwen bergruimte

vrijstelling
terugligging
bijgebouw t.o.v.
woning

gebniiksvergiuiningen (brandveiligheid)
plaats aanvrager inhoud
Ruurloseweg 99 Wolborgh project- gebruiken pand als opvangcentrum

ontwikkeling B.V. voor asielzoekers

sloopvergunningen
plaats aanvrager inhoud
Zelstweg 2 fa. Lucassen Boom- slopen 2 schuren en mestsilo

kwekerij
Ruurloseweg 45-47 Weulen Kranenbarg slopen schuur en berging

B.V.
het Gulik 9 GA Wesselink slopen duivenhok
Leestenseweg 15, J.W. Huurnink slopen hooiberg en garage
Vierakker

kapvergunningen
plaats
Venhorstinkweg

aanvrager
gemeente Vorden

Oude Zutphenseweg gemeente Vorden

Okhorstweg 5,
Wichmond

J.C. Wessels

inhoud herplantplicht
vellen 3 amerikaanse 3 amerikaanse
eiken eiken (stam-

omtrek 8-10 cm)
vellen 3 eiken en 3
populieren
vellen l populier

plaats
Vorden

VERIGE VERGUNNINGEN

aanvrager
HJ. Krijt

inhoud
ontheffing kleinschalig kamperen

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

'ET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving ontwerp-besluit

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

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

ligt met ingang van 5 februari tot en met 4 maart 1999, ter inzage het ontwerp-besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

maatschap Klein Haneveld-Tjoonk
Kapelweg 2
7233 SC Vierakker

adres van de inrichting: Kapelweg 2
om: een revisie-vergunning voor een melkrundveehouderij

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de mi-
lieubelas ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 5 maart 1999. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 5 maart 1999.
inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

EKENDMAKING DEELNEMENDE PARTIJEN VERKIEZING LEDEN
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND OP 3 MAART 1999:

NR AANDUIDING W
1 WD
2 Christen Democratisch Appèl (CDA)
3 Partij van de Arbeid (P.v.d A)
4 Democraten 66 (D66)
5 RPF/GPV A
6 Staatkundig GereforrHR-de Partij (SGP)
7 GROENLINKS
8 AOV/UNIE55+/SENIOREN 2000
9 Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr)
10 SP (Socialistische Partij)
11 Centrumdemocraten (CD)
12 Leefbaar Gelderland/De Groenen
13 GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE (G£>.U.)

(Deze partij neem alleen deel in kieskring l (Arnhem)

Een geldige lij stencombinatie is aangegaan door:
5. RPF/GPV
6. Staatkundig Geformeerde Partij (SGP)

De voorzitter van het centraal stembureau,
Mr P. Scholten

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig reis-
document. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of voogd,
mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten
beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop de gel-
digheid van het oude document eindigt een nieuw document aan te vragen; wel moet
men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legiti-
matiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige
Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. U kunt dus niet
voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager van
een paspoort staat bijgeschreven in het (geldig) reisdocument van één of beide ou-
ders, dan moet het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meege-
bracht. Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document
niet overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel
bij vermissing als bij diefstal). Bij vermis sing/diefstal in het buitenland moet u ook
altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren
bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt ge
had, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan



worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een
andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, om-
dat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring
van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis
te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overge-
legd als in het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen. Niet alle lan-
den accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend zijn
dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving
de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de be
treffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort
een europese identiteitskaart
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort
(wijzigingen voorbehouden)

ƒ97,00
ƒ 36,50
ƒ 7,50
ƒ 7,50

Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. Door apparatuurstoring is het mogelijk dat de "klaar-terwijl-u-
wachf-service misschien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar
vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

yONDOPENSTELLJNG AFDELING BESTUUR

De afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, is op dinsdag 23 februari 1999 van
18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeè'Ser en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voor-
dat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 9 februari 1999 om
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- notitie volkshuisvesting.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 9 februari
1999 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- sanering van bodemverontreiniging Industrieweg 4;
- aanschaf en vervanging van automatiseringsapparatuur en -programmatuur sa-

men met Hengelo en Steenderen.

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 10 fe-
bruari 1999 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- derde wij ziging van de Algemene plaatselij ke verordening
- aanleg riolering buitengebied, project fase 3 C
- aanwijzen plaatsvervangende leden vaste commissies van advies.

IJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Deze wijziging van de Algemene plaatselijke verordening bevat in hoofdzaak tekstu-
ele aanpassingen en gewijzigde bepalingen over afvalstoffen. Het ontwerp van de wij-
ziging heeft voor iedereen ter inzage gelegen. Niemand heeft opmerkingen gemaakt.

lAATSVERVANGEND LEDEN VASTE COMMISSIES VAN ADVIES

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de heren J.M. van der
list en R van Ditshuizen te benoemen als plaatsvervangend commissieleden.

ERVANGENAUTOMATISERINGSAPPARATUUR

De gemeenten Hengelo, Steenderen en Vorden moeten hun automatiseringsappara-
tuur vervangen. De colleges van burgemeester en wethouders stellen hun gemeente
raden voor om dit gezamenlijk te doen. In het gemeentehuis van Steenderen komt
één centrale computer waarop alle programmatuur staat, elke medewerker krijgt een
aansluiting op die computer.

ANLEG RIOLERING IN HET BUITENGEBIED (FASE 3C)

Fase 3 C omvat het aansluiten van 54 percelen in het zuid-oostelijk deel van de ge
meente, langs (delen van) de Wiersserbroekweg, Wiersserallee, Brandenborchweg,
Rommelderdijk, Schuttestraat, Beunkstege, Hogeslagdijk, Bleuminkmaatweg en de
Maandagweg.

Na de realisatie van dit deelproject resteert nog het laatste deelproject, fase 3 D. Dan
sluiten burgemeester en wethouders de omgeving van de Almenseweg en enkele per-
celen in het gebied Wichmond/Vierakker aan.

Burgemeester en wethouders ramen de kosten op f. 1.572.000,—, ofwel f. 29.100,— per
perceel. De gemiddelde aansluitkosten van dit project zijn hoog door een aantal extra
maatregelen. Zo moeten de Baaksebeek, de spoorlijn en de Veengoot gekruist worden.
Ook is een tussengemaal noodzakelijk. Dit tussengemaal dient tevens als "opjager"
voor eerder gerealiseerde projecten.

Voor het stimuleren van het opheffen van lozingen in strategische actiegebieden stelt
de provincie Gelderland per perceel f. 1.225,— beschikbaar. Burgemeester en wethou-
ders hebben het project voor een bijdrage aangemeld en inmiddels de subsidietoe
zegging ontvangen. Het waterschap Rijn en IJssel draagt 10 % bij in de kosten van het
aansluiten van oppervlaktewaterlozers in kwetsbare gebieden. In deze fase gaat het
om 13 van deze lozers.

MANEREN BODEMVERONTREINIGING INDUSTRIEWEG 4
Bij de productie van kammen zijn op dit perceel tri en per in de bodem gekomen.
Deze stoffen moeten er weer uit. De sanering zal enkele jaren duren. Provincie en rijk
nemen de meeste kosten voor hun rekening. De gemeente kost dit het eerste jaar ƒ
150.000,-.

NOTITIE VOLKSHUISVESTINGr

Rijk en provincie beperken de bouwmogelijkneden voor gemeenten zoals Vorden
sterk. Tot het jaar 2010 mag Vorden nog slechts één woning bouwen. De woningen die
al in plannen zijn opgenomen mogen nog wel worden gebouwd. Het gaat daarbij om
twee aan de Zelstwegfc bouwen woningen, een megawoning en een dienstwoning
in/bij het voormalig^rooster in Kranenburg en een aan een particulier gedane toe
zegging.

Omdat de nieuwbouw van 't Beeckland niet doorgaat blijft de lokaite van die school
aan de Nieuwstad bestaan. Hier waren al 10 woningen gepland. In het bestemmings-
plan buiten-gebied zj^i tweede bedrijfswoningen opgenomen. Burgemeester en wet-
houders willen deze^ningbouwcapaciteit gebruiken voor inbreidingsplannen voor
het dorp Vorden. In overleg met de woningcorporatie "de Soepel" zouden er vooral se
niorenwoningen moeten komen omdat in het uitbreidingsplan " 't Joostink" hoofd-
zakelijk jongeren bouwen. Uitbreidingsplannen voor de andere kernen zijn dan over-
bodig.

Bij de provincie proberen burgemeester en wethouders voor die plannen ook extra
woningen te krijgen. Elke kleine gemeente zal zeker proberen uit de voorraad die de
provincie heeft voor inbreidingsplannen te putten.

Omdat Vorden bijna geen woningen meer mag bouwen willen burgemeester en wet-
houders het systeem van inschrijven en uitgifte voor bouwkavels niet meer gebruiken
maar nog beschikbaar komende kavels verloten.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 februari 1999 om 19.30 uur in het ge
meentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:

- derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
- aanleg riolering buitengebied, project fase 3 C
- aanwijzen plaatsvervangende leden vaste commissies van advies
- sanering van bodemverontreiniging Industrieweg 4
- aanschaf en vervanging van automatiseringsapparatuur en -programmatuur sa-
men met Hengelo en Steenderen.

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissiever-
gadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken.



Jonkvrouwe M. van Nispen
tot Sevenaer overleden (95)

Vorige week vrijdag is Jonkvrouwe
M.JA. van Nispen tot Sevenaer overle-
den. Ze werd 95 jaar en stierf op hui-
ze *t Suideras in Vierakker. De eucha-
ristieviering bij de uitvaart wordt ge-
houden op woensdag 3 februari in de
RK kerk St. Willibrordus in Vier-
akker. Aansluitend vindt de bijzet-
ting in het familiegraf plaats. Na af-
loop van de begrafenis is er gelegen-
heid tot condoleren op t Suideras in
Vierakker.

Jonkvrouwe Van Nispen tot Sevenaer-
Ruijs de Beerenbrouck werd op 5 maart
1903 geboren in Maasbracht. Ze groeide
op in een katholiek gezin waar de poli-
tiek centraal stond. Haar vader was begin
deze eeuw elf jaar Minister-President van
Nederland. In een interview met Week-
blad Contact zei ze daar vijfjaar geleden
het volgende over: "In ons gezin werd
vroeger erg veel over politiek gesproken.
Mijn broer en ik vonden dat reuze inte-
ressant. We wilden van alles op de hoog-
te zijn. Ik weet nog goed dat we als kin-
deren van tien jaar na afloop van school
naar huis vlogen om in de krant te lezen
hoe het met de Balkanoorlogen stond.
Deze gretigheid werd ons overigens niet
opgedrongen door onze ouders. Alles
wat de grote mensen te vertellen hadden
wilden wij ook graag weten".

Mevrouw Van Nispen tot Sevenaer leerde
al vroeg haar man kennen en op 21-jari-
ge leeftijd trouwde het echtpaar op
Huize Suideras. In 1942 gingen ze hier
ook wonen. Jonkvrouwe Van Nispen tot
Sevenaer heeft in haar leven vele activi-
teiten ondernomen. Zo zette ze in de
Tweede Wereldoorlog de katholieke
vrouwenorganisatie weer op poten nadat
deze in het begin van de oorlog was op-

gedoekt. Na de oorlog was ze actief bin-
nen het Vrouwencomité, zat ze in het be-
stuur van de KRO, was ze voorzitter van
Het Dorp in Arnhem en zat ze in de par-
tijraad van de KVP. Mevrouw Van Nispen
tot Sevenaer was Officier in de Orde van
Oranje Nassau en begiftigd met het
Gouden Erekruis 'Pro Ecclesia et
Pontifice'.

In het interview met Weekblad Contact
van 28 juli 1994 zegt mevrouw Van
Nispen tot Sevenaer zeer blij te zijn met
het feit dat haar kleindochter met gezin
ook op Huize Suideras woont. "Dat
houdt het levendig en het is ook ver-
schrikkelijk gezellig. Het is niet zo dat we
bij elkaar de vlogiplat lopen, zij hebben
hun eigen levei^P dat hebben wij ook".
Mevrouw Van Nispen tot Sevenaer deed
deze uitspraak in een periode dat haar
man nog leefde. Enkele jaren geleden
stierf de heer Van Nispen tot Sevenaer.
Aan het eind vallet interview van vijf
jaar geleden ^Pielde mevrouw Van
Nispen tot Sevenaer dat ze nog steeds
zelf kookt. "Het leuke is dat ik tot onze
55-jarige trouwdag nooit één aardappel
had gekookt. Daar had ik het veel te druk
voor. Maar tegenwoordig, nu ik het wat
rustiger aandoe, kook ik zelf. Ik kom dan
helemaal tot rust. En wat de toekomst
betreft, ik ben nooit een planner ge-
weest. Ik neem de dag zoals die komt".

De laatste jaren waren niet altijd even
makkelijk voor mevrouw Van Nispen tot
Sevenaer. Het heengaan van haar echtge-
noot met wie zij 70 jaar lief en leed ge
deeld had, viel haar zwaar. Grote vreug-
de echter gaven haar haar inwonende
achter-kleinkinderen. Een jaar geleden
werd mevrouw Van Nispen tot Sevenaer
ziek.

Opvoedingsvragen

Op dinsdagavonden, te beginnen op 23 februari organiseert ZorgGroep Oost-
Gelderland een cursus over de ontwikkeling en opvoeding van peuters (4 wekelijkse
bijeenkomsten) voor ouders/verzorgers van peuters in de leeftijd tussen ca. l 1/2 en 4
jaar. De bijeenkomsten worden gehouden in het wijkgebouw aan de Kiekebelt 3 te
Warnsveld.

Het volgen van de ontwikkeling van peuters is boeiend. Ze leren steeds beter praten,
ze kunnen zich beter bewegen, ze leren omgaan met leeftijdgenootjes. Peuters ont-
dekken de dingen om zich heen en hun eigen persoontje. Hun leefwereld wordt
steeds groter.
Ook al is je kind nog zo klein, je kunt als ouder steeds voor nieuwe wagen komen te
staan, zoals: moet ik alles maar goed vinden; hoe krijg ik hem/haar aan het eten; zou
een ander dit ook zo doen? De opvoeding gedurende de eerste levensjaren is voor een
kind van doorslaggevende betekenis voor het hele verdere leven. 'Doe ik het wel
goed?' vragen ouders zich wel eens af.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met andere ouders/verzorgers onder leiding
van een opvoedingsdeskundige gepraat over alles wat met de ontwikkeling van uw
peuter te maken heeft. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk het definitie
ve programma vastgesteld. Onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn eten, sla-
pen zindelijkheid, angst, drift, jaloezie, regels en grenzen.

Volleybal
DASH-WEVOCl-3
Zaterdag jl. toog het eerste damesteam
van volleybalvereniging Dash richting
Westervoort om daar het competitieduel
met het één plaats hoger op de ranglijst
staande WEVOC af te werken. Wevoc
sprokkelde, evenals Dash, 13 punten bij-
een, doch de Vordensen speelden al één
duel meer.
Dash had duidelijk iets goed te maken.
Beide teams ontmoetten elkaar een aan-
tal keren in de voorbereiding en daar
trok Dash steeds aan het langste eind. In
oktober verloor de equipe van coach
Louis Bosman echter de eerste (competi-
tie) ontmoeting onnodig met 3-1. Volgens
Bosman had dit vooral te maken met de
ontlading na de overwinning op DVO.
Ook vorige week werd tegen DVO ge-
speeld en gewonnen. Ditmaal was win-
nen tegen DVO echter meer ingecalcu-
leerd en konden de Vordense vrouwen
zich beter concentreren op de volgende
tegenstander; Wevoc dus. Ondanks de
matige trainingsopkomst wegens ziekte
en werk begon het Vordense basiszestal,
waarin Joyce Wentink de plaats innam
van Hanneke Maljers, nog koortsig aan-
wezig na de hele week ziek te zijn ge-
weest, geconcentreerd aan de wedstrijd.
De gasten liepen via 0-3 naar 4-7. Wevoc
wist zich door fouten aan Dashzijde
langszij te knokken (8-8) en zelfs door te
stoten naar een 11-8 voorsprong. Enkele
krachttermen van Bosman in een time
out waren nodig om de Vordensen weer
bij de les te krijgen waarna Alieke
Dalhuisen haar team van 11-9 naar 11-15
serveerde.
De tweede omloop was voor Wevoc. Dash
bleef achter de feiten aanlopen, ondanks
de wissels die werden ingebracht; jeugd-
speelster Lian Leunk draaide een rondje
achterveld voor de nog altijd met een
hardnekkige armblessure kampende
Mirjam Boel, terwijl de voor de afwezige
Bianca Doornebosch meegereisde Lise
Hissink voor Joyce Wmtink inviel.
Tenslotte bracht BosmalRoch op 11-5
nog de zieke Hanneke Maljers in voor
Gracia Rouwen. Dash knokte weliswaar
nog terug tot 14-9 maar de set ging naar
de thuisploeg.
Bij het begin van de de |̂ set koos de
Vordense oefenmeester WK* de ervaren
Lise Hissink in de basis. Dash liep snel
weg (0-5), Wevoc knokt terug via 2-5 en 3-
9 naar 9--9. Hanneke Maljers voor Mirjam
Boel en Joyce Wentink voor Anoek
Dalhuisen slepen Dash naar 10-14. Wevoc
scoort nog 12-14, maar dan serveert aan-
voerster Debby Leferink haar team naar
12-15.

De vierde set zou een formaliteit worden.
Na een 1-0 achterstand liep Dash regel-
matig weg en bracht na 20 minuten een
mooie 4-15 en dus een 1-3 op het score-
bord. Drie belangrijke punten waardoor
het totaal op 16 komt uit 14 gespeelde
wedstrijden en waardoor Dash ruim af-
stand neemt van de degradatiezone.
Volgende week staat de thuiswedstrijd te-
gen Harambee op het programma.

DASH 2 - LONGA 2 3-0
Afgelopen zaterdag moest Dash dames 2
(1ste plaats in de 3e divisie met 38 pun-
ten) tegen Longa dames 2 (onderste
plaats met 3 punten) uit Lichtenvoorde
aantreden.
De uitwedstrijd werd door Dash met 1-3
gewonnen, maar toen werd er zeker geen
goede wedstrijd gespeeld. Dash moest
het doen zonder Elly Nijenhuis (vakan-
tie), ook is Wilma Wolters nog niet volle-
dig hersteld van haar schouderblessure.
Wel heeft Dash de beschikking over de
jeugdspeelsters Femke Grievink en
Diewertje Pelgrum.
De eerste set ging Dash voortvarend van
start en stond al snel met 10-1 voor. Op
dat moment verloor Dash even de con-
centratie, waardoor Longa enkele pun-
ten kon scoren. Dash maakte de set net-
jes af met 15-5.
In de 2e set verving Femke Grievink,
Margreet Smid die een goede eerste set
speelde. Femke pakte dit goed op en
speelde ook goed. Door een goede service
druk van Dash en hierdoor veel passfou-
ten van Longa, wist Dash veel punten te

halen. Longa's aanvalsspel was te door-
zichtig, ook hadden ze geen antwoord op
de snelle, harde aanvallen van Dash. De
tweede set eindigde op 15-7.
In de 3e set wisselde trainer/coach Gerrit
Limpers vier van z'n speelsters van de
tweede set: Lise Hissink voor Bertine
Vlogman, Emmy Jansen voor Ellen
Leunk, Diewertje Pelgrum voor Wilma
Wolters en Margreet Smid voor Femke
Grievink. Ook dit team kon door een ge-
varieerde service en geplaatste aanval-
len, de set naar zich toetrekken met 15-9.
Binnen het uur stond het 3-0 voor Dash,
die hiermee koploper wordt met 41 pun-
ten. Net zo veel punten als Dash dames 2
vorig seizoen in de hele competitie be-
haalde.
6 Februari speelt Dash dames 2 uit tegen
Dynamo/Tubbergen, die op de tweede
plaats staat.

UITSLAGEN
Heren tweede klasse: Dash 2 - SV Harfsen
2 3-0; Heren derde klasse: Dash 3 - RW
Tornax l 0-3; Heren derde klasse: RIVO l -
Dash 4; Dames derde div.: Wevoc - Dash 1-
3; Dames derde div.: Dash 2 - Longa '59 2
3-0; Dames eerste klasse: VW l - Dash 3 1-
3; Dames tweede klasse: Rivo l - Dash 4 3-
0; Dames derde klasse: Dash 5 - VIOS
Beltrum 0-3; Dames derde klasse: Dash 6
- SV Harfsen 3 0-3; Dames vierde klasse:
Dash 7 - Vios Beltrum 5 3-1; Meisjes A:
Halley Al - Dash Al 0-3; Meisjes B: Dash
BI - SV Harfsen BI 0-3; Meisjes Cl: Dash
Cl - SVHalle 3-1; Meisjes C2: Dash C2 -
Vios Beltrum Cl 3X).

PROGRAMMA
Heren eerste klasse: Dash l - VCV 2;
Heren derde klasse: Vios Eefde 3 - Dash 3;
Heren derde klasse: Dash 4 - Sociï 1;
Dames derde div.: Dash - Harambee;
Dames derde div.: Dynamo T. - Dash 2;
Dames eerste klasse: Dash 3 - VCV l;
Dames tweede klasse: Dash 4 - Vios Eefde
2; Dames derde klasse: VCV 3 - Dash 5;
Dames derde klasse: Vios Eefde 3 - Dash
6; Dames vierde klasse: RW Tornax 2 -
Dash 7; Meisjes A: Dash Al - W Grol Al;
Meisjes Cl: RW Tornax Cl - Dash Cl;
Meisjes C2: Tornado C2 - Dash C2;
Jongens C3: Dash C3 -Wik C2.

Judo
JUDOTEAMS ROB'S SPORTS NAAR
EINDRONDE
Het jeugd- en aspirantenteam van sport-
instituut Rob's Sports hebben zich ge-
plaatst voor de finale ronde in mei van
het district Oost Nederland. Deze finale
is in Markelo en de beste zes teams strij-
den dan om het kampioenschap van
Oost Nederland.
Het jeugdteam won in 's-Heerenberg met
5-1 van Groessen en met 5-2 van 's-
Heerenberg. Van Nijmegen werd met 4-1
verloren. Het team eindigde als tweede
in de competitie.
Het aspirantenteam wonnen ook twee
wedstrijden, 5-2 tegen Groessen en 7-0 te
gen 's-Heerenberg. Ook dit team verloor
met 4-1 van Nijmegen.
De judoka's van trainer/coach Robert
Piek maken zich nu op voor de eindron-
de.

Bridge

BRIDGECLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN 25 JANUARI 1999
Groep A: 1. van Burk / Hendriks 69,2%; 2.
echtp. Hoftyzer 66,3%; 3. Busscher /
Graaskamp 54,2%.
Groep B: 2. van Asselt / Vruggink 60%; 2.
Lagendyk / van Schieveen 58,7%; 3/4.
echtp. Speulman / Van Gastel-Vreeman
52.2%.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG 27 JA-
NUARI 1999
Groep A: 1. v. Asselt / Vruggink 68.9%; 2. v.
Gastel / Costermans 58.2%; 3. v. Burk /
Hendriks 53.1%.
Groep B: 1. v. Manen / Gille 56.6%; 2. Dam
/ Vredenberg 56.6%; 3. Mouwen /
Hartman 55.1%; 4. de Bie / Harmsen
51.1%.



MARTINI
ROSSO/8MNCO
17* VAN 1195

VOO* 995
t- 10 ROCKS

GORTCR
JACHT8ITKR

70CL VAN 7*95
VOOR 1695
i- 10 ROCKS

vnttotvtN
GKAANJENfVER
L7R VAN 2595

VOOR 2295
i- 10 ROCKS

SAFARI
70CL VAN 2245

VOO* 1995
10 ROCKS

LMNCR
90RRCL / VIEUX
LTR VAN 1895

VOOR 1695
10 ROCKS

VAT69 WHISKY
LTR VAN 3095

VOOR 2695
i- 10 ROCKS

LTR VAN 1995
VOOR 1695

10 ROCKS""" """ "" '""
Slijterij I S U P E R D E B O E R
Wilbert en Yvonne Grotenhuys '
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 13 februari 1999

Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00
vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Beschermen
helpt.

Helpt u mee?

Als u de vogels een cadeau geeft
door lid te worden, kri jgt u ook
iets terug. U mag een cadeau uit-
kiexen:een leuke nestkast of de
complete
/akgids Vogels.

Vogelbescherming

Word lid! Bel:
0800-300 300 8

Jansen & gal
autoschadebedrijf

IMVO
MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL

ZUTPHEN

start 15 februari 1999 weer een cursus:

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

IHIUBM

BOrAE

AOV, hét vestigingsdiploma voor: detailhandel, ambacht,
dienstverlening, vervoer, horeca en ambulante handel.

Voor aanmelding en informatie:

A. Hoogkamp, tel. (0575) 52 16 42

A.Krist, tel. (0573) 25 30 13

(b.g.g. IMVO tel. (078) 68 40 212

staat Vishandel van de
voor U klaar en bakt ze een lek-

verse otle voor U gaar!
altijd

VERS VAN 'T MES
week in de aanbieding:

ki tobeling

f 1Of-
01

edere dinsdag op 't marktplein
van de Groep zal er dan voor

Oh Februari Toppers Oh
pHHnHB r̂aKMi'illlii;!̂

lilillli maat c o O

bollen

dinsdag ̂  Witte bollen

woensdag ~* Krenfón

Elke dag -» Elk tweede brood

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05



HET CULTURELE LEVEN ja/nee/nvt

Een geschenk
voor het 25-jarig jubileum van de

Vordense Openbare Bibliotheek
en ook een boek voor u over Vorden op 'de grens van twee eeuwen'

Een toelichting op deze enquête
In het nummer van 'Contact' van vorige week werd een boek aange-
kondigd over Vorden in het jaar 1999. In deze aankondiging werd ook
geschreven over een enquête, waarin zal worden nagegaan hoe inwo-
ners van onze gemeente op dit moment wonen, werken, zich verplaat-
sen, feestvieren enzovoort. Een onderzoek naar de leefstijl van
Vordenaren in het jaar 1999, interessant voor wie het nu beleeft en
boeiend vooral voor later als ongetwijfeld veel dingen zijn veranderd.
Hieronder vindt u deze enquête met een aantal vragen over tien on-
derwerpen. We hopen dat u en velen met u, deze vragenlijst zullen in-
vullen. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt in het boek
'Vorden '99'.
U mag uw naam vermelden, maar het hoeft niet. Lever dan wel op een
afzonderlijk velletje papier uw naam en adres in. Tien inzenders van
een enquêteformulier zullen namelijk door loting worden aangewezen
en ontvangen een gratis ex. van het boek 'Vorden 99' na verschijnen op
l september 1999. Een boek waarop u straks (vanaf |
l april 1999) kunt intekenen voor de speciale prijs
van f 24.50 (na verschijnen is de prijs f 29.50). Het in-
gevulde enquêteformulier kunt u afgeven bij of toe-
zenden aan de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3 -
7251 BA Vorden. Op dit adres kunt u ook gratis een
overdruk ophalen van de aankondigingspagina van
het boek 'Vorden '99' en/of van deze enquêtepagina.

Wanneer de
vraag niet van
toepassing is of!
u geen mening
hebt s.v.p. het j
blokje onder
nvt aankruisen

OUDE GEBRUIKEN
01 Viert u verjaardagen ja/nee/nvt
met veel buren en fami-
lie? Q Q Q
02 Viert u/uw gezin Sint
Nicolaas? Q Q Q
03 Geeft u elkaar kado's
met Kerstfeest? Q Q Q
04 Viert u zowel St
Nicolaas als

ja/nee/nvt

Kerstfeest? A Q Q Q
05 Welke traditW worden
in uw gezin in ere gehou-
den?
a bruiloften in grote stijl Q Q ü
b begrafenisseo^men Q Q ü
met naobers W Q Q Q
c carnaval Q Q ü
d Nieuwjaarswensen Q Q ü
e Sint Maarten Q Q ü

MIDDELEN VAN BESTAAN
06 Gezinshoofd werkt in ja/nee/nvt
loondienst Ü Ü Ü
07 Gezinshoofd is werkzaam
als zelfstandige
08 Gezinshoofd is werkzaam
in de agrarische sektor
09 Gezinshoofd is werkzaam
in dienstensector
10 We zijn tweeverdieners
11 Gezinshoofd is werkzaam
in de dienstensector

Q Q

Q Q

ü Q
ü Q

Q Q

ja/nee/nvt

12 gezinshoofd is werk-
zaam in gemeente Vorden Q Q Q
13 is werkzaam buiten
Vorden Q Q
14 Gezinshoofd is werkloos Q Q
15 Hij/zij is niet meer werk-
zaam wegens ziekte Q Q Ü
16 Gezinshoofd is 65 plus-
ser en heeft AOW Q Ü Ü

ja/nee/nvt

Q Q Q
Q Q Q

WELZIJN
17 Bent u lid van een ver-
eniging?
18 van meer dan één?
19 Werkt u als vrijwilliger:
20 voor een welzijnsactiviteit Q Q Q
21 voor een sportvereniging ü ü Q
22 op cultureel gebied Q Q Q
23 voor een kerk ü Q Q
24 Hoe ervaart u uw woon-

HET ONDERWIJS
ja/nee/nvt

27 Hebt u kinderen in de
leerplichtige leeftijd? Q Q Q
28 Gaan deze naar school
in Vorden? Q Q Q
29 Bent u tevreden over
het scholenaanbod in
Vorden? Q Q Q

ja/nee/nvtl
omgeving:
a als rustig Q Ü ü j
b als druk met (soms) overlast ü ü 3 f
26 Waaruit bestaat eventu-
ele overlast?
a verkeerslawaai Q Q ^ j
b burengerucht Q Q -, [
26 In Vorden zijn voldoende
mogelijkheden om deel te
nemen aan activiteiten Q ü ü

30 Bent u tevreden over de ja/nee/nvt
kwaliteit van het onderwijs
aan uw kind(eren)? Q Q Q
31 Koos u de school op
grond
a van uw levensovertuiging Q Q ü
b of vanwege de ligging? Q Q Ü
32 Hebben de kind(eren)
het op school naar hun zin? Q ü Q

ja/nee/nvt
33 Bent u lid van
a een koor Q Q Q
b of een toneelclub Q Q Q
c andere culturele vereni-
ging Q Q Q
34 Bent u ook actief als vrij-
williger in deze sector? Q Q Q
35 Gaat u wel eens naar
een toneel- of filmvoorstel-
ling a in Vorden Q Q Q

WONEN IN VORDEN
40 Bent u tevreden met uw ja/nee/nvt
huidige woning? Q Q Q
41 Als u wilt verhuizen
bent u dan op zoek naar
bij huur:
a een (andere) eensge-
zinswoning Q Ü Ü
b een seniorenwoning Ü Q ü
c woonruimte in of bij een
verzorgingshuis Ü Q Ü

KERKELIJK LEVEN
ja/nee/nvt

43 Bent u gelovig? Q Q Q
44 Wordt er in uw gezin
gebeden? Q ü Q
45 Gaat u regelmatig naar
de kerk? ü Q Q
46 Draagt u financieel bij
voor de kerk waarvan u lid
bent? Q Q Q

b buiten Vorden Q Q Q l
36 Volgt u in 1999 een cur-
sus a in Vorden Q Q Q |

b buiten Vorden Q Q Q J
37 Vindt u dat er in Vorden
genoeg aanbod is op cultu-
reel gebied? Q Q Q |
38 Kent u de drie in Vorden
aanwezige galerieën? Q Q Q |
39 Bezoekt u deze wel eens? Q Q Q

bij koop:
d een woning in een rij
e een flatwoning
f twee-onder-een-kap-wo-
ning
g een seniorenwoning
h een vrijstaande woning
i een (woon)boerderij

ja/nee/nvt
a Q Q
a a Q

ü ü ü
Q Q Q !
Q Q Q i
Q ü Q i

HET VERKEER
50 Vindt u de verkeer,
atie in Vorden aanva
baar?

a met de auto
b met de fiets
c lopend

51 Ondervindt u wel
parkeerproblemen

a met de auto
b met de fiets

ja/nee/nvt

Q Q Q
Q a Q
Q Q a

a Q Q
Q Q Q

42 Vindt u uw huidige wo-
ning a te groot Q Q ü

b te klein Q Q Q
c juist goed Q Q Q

ja/nee/nvt

47 Werkt u mee aan kerke-
lijke activiteiten? Ü U U
48 Vindt u dat een kerkelij-
ke gemeente voor de mo-
derne mens waardevol is? Q Q ü
49 Vindt u dat een kerk ook
een maatschappelijke func-
tie vervult? • Q Q Q

52 Ondervindt u als voet- ja/nee/nvt
ganger problemen
a bij het oversteken Q Q Q
b als u op het trottoir loopt Q Q Q
53 Gebruikt u de van ver-
keerslichten voorziene
oversteekplaatsen? Q Q Q
54 Vindt u de snelheid van
het autoverkeer in het dorp
hinderlijk? Q Q Q
55 Vindt u het openbaar ver-
voer in Vorden toereikend? Q ü Q

HET AANZIEN VAN VORDEN ja/nee/nvt

56 Vindt u Vorden een ja/nee/nvt
aantrekkelijk dorp om in te
wonen? Ü Q Ü
57 Wat moet in onze ge-
meente naar uw mening
de meeste aandacht krij-

gen1 Q Q ü
a de natuur

TOERISME EN REIZEN
ja/nee/nvt

60 Maakt u wel eens ge-
bruik van de diensten van
de Vordense VVV? Q Q Q
61 Weet u dat de Vordense
VVV ook vakantiereizen in
Nederland verzorgt? Q ü Q
62 Koopt u wel eens VVV-
geschenkbonnen? Q Q Q

b de woningbouw Q Q Q l
c de werkgelegenheid? Q Q Q |

58 Wandelt u/uw gezin wel
eens in de natuur? Q Q Q |
59 Trekt u er
a (ook) fietsend op uit ü ü Q f
b of uitsluitend met de auto? ü Q Q l

63 Vindt u de behuizing ja/nee/nvt
van de VVV in ons dorp
voldoende? Ü Q Q
64 Hebt u wel eens hinder
van toeristen? Q Ü Q
65 Bent u zelf wel eens
toerist? Q Q Q
66 Blijft u dan in Nederland
aaltijd Q Q Q
b nooit Q ü Q
c soms wel - soms niet Ü Q Q

Dit formulier is ingezonden door

naam

adres

plaats

leeftijd: jaar l l man [ l vrouw

L.

^^

Naamsvermelding
is niet noodzake-
lijk. Ook zonder
naam en adres is
uw formulier wel-
kom! (zie toelich-
ting hierboven).

Dit formulier s.v.p. uiterlijk 20 februari a.s. afgeven bij of opzenden naar
de Openbare Bibliotheek - Dorpsstraat 3 - 7251 BA Vorden



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 18 januari t/m
zondag 24 januari 1999.

Bij een
jaarverbruik i
van:

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 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen

streefver-

bruik voor

deafgeloper

week van:

23 m3

28 m3

34 m3

39 m3

45 m3

51 m3

56 m3

62 m3

68 m3

73 m3

79 m3

84 m3

93 m3

101 m3

110 m3

118 m3

127 m3

141 m3

1« m3

169 m

en een totaal
streefver-

bruik sinds
l november

'98 van:
309 m3

387 m3

467 m3

542 m3

620 m3

694 m3

773 m3

853 rn3

929 m3

1007 m3

1085 m3

1160 m3

1278 m3

1395 m3

1511 m3

1626 m3

'745 m3

1938 m3

2131 m3

2323 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

O8OO - 1548

ing bij
IQ

op

10% korting
OD alle artikelen

30 tot .

10%
tapijt eouponnen

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen

oplopen tot 50%. U krijgt altijd 10% korting op alle

artikelen uit onze totale kwaliteits-collectie

meubelen, gordijnen, tapijten, slaapcomfort.

zonwering en woonaccessoires. Grenzen in trends

en design worden verlegd voor een jarenlange

tevredenheid. Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer

te creëeren passend bij de woonstijlen van deze tijd.

Uit deze meest complete collecties kunt u nu kopen

met opruimingskortingen. U moet dus gewoon komen

kijken om u aangenaam te laten verrassen. U pakt al

snel honderden guldens voordeel mee.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

^
5̂ s net even

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

Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46121

FEEST VIEREN
IN EEN SFEERVOLLE

ACCOMMODATIE MET
VOLLEDIGE LUCHTBEHANDELING

Waar alles in eigen keuken wordt bereid.
Dat maakt Langeler uniek.

Voorkom teleurstelling
en reserveer nu uw party

TELEFOON (0575) 46 12 12

Country- Western avond 6 februari = vol
voor 20 maart nog plaatsen beschikbaar

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

HELP HET
GELUK'N

Tel.: 0570-611 899

,tix: 0570 - 645 602

OIRO DEVENTER

4Ö4Ö4Ö
( e

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

De nieuwe cursus
Fit + Slank

begint weer
zaterdag 6 februari:

informatiebijeenkomst

Met de cursus fff + Slank heeft u écht resultaat!
De cursus Fit + Slank werkt zo goed, dat veel ziektekostenverzekeraars

een gedeelte van uw cursusgeld vergoeden.

specialisten begeleiden de cursus Fit + Slank.
Indoor Sport Vorden begeleidt het onderdeel bewegen.

De ZorgGroep Oost Gelderland verzorgt het voedingsgedeelte.

ursus rif + Slank is voor iedereen toegankelijk.

Indoor Sport Vorden
Overweg 16 • 7251 JS Vorden • http://www.fitnet.com/isv/

Informatiebijeenkomst
zaterdag 6 februari om

11.00 uur bij
Indoor Sport Vorden.
Tel. (0575) 55 34 33

**** Februari-menu ****
Soep

Pannenkoek met spek of appel
Ijscoupe

f 15.°°
Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Geopend dinsdag t/m donderdag van 11.00-20.00 uur
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95

modecentrufn

HALV
o.a. op de laatste damesblazers, laatste damesjacks,
laatste damespullovers, laatste damespantalons

en op de laatste herenjacks, laatste herentruien,
laatste herenoverhemden, laatste herenpantalons



DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

DE B A R B I E R
[d a m e s e n h e r e n k a p s a l o n j

Saso Klekovski
directeur hulporganisatie

Macedonië

Pushpa Lalitha
dorriinee Kerk

van Zuid-India

Wereldwijd zetten kerkelijke hulpverleners zich in voor
mensen in moeilijke omstandigheden: krottenwijkbewo-
ners, vluchtelingen, landlozejn.
Kerken in Aktie steunt hen daarbij.
Zij staan er dus niet /y / .
alleen voor Maak f&JCCH Ï
ons werk mogelijk.
Stort een bijdrage. GIRO 456 UTRECHT

Postbus 456, 3500 AL Utrecht. Telefoon (030) 27 21456
E-maiï: info@kerkeninaktie.nl Internet: www.kerkeninaktie.nl

openingsti jden

bel voor een afspraak

dames en herenkapsalon De Barbier

met ingang van 19 januari 1999

Dinsdag 8.00 - 18.00 uur

[op afspraak]

Woensdag 8.00 - 18.00 uur

[op afspraak]

Donderdag 8.00 - 18.00 uur

[op afspraak]

18.00 - 20.00 uur

[zonder afspraak]

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur

[zonder afspraak]

Zaterdag 7.30 - 12.30 uur

[zonder afspraak]

(0575) 46 15 oo

SNIKKERS

Muziek:

Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

Q-Select '60 jaren band

French Kiss '70 en '80 jaren

Swinging Mozart super party^io

Country en Caribische groepen

Tevens: Geluid- en l ichtverhuur

DECORS (Sixties en Country)

Partytenten

Tel.: 038 - 46 62 467 / 06 - 53 35 22 90

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HONDERDEN ZIEN

UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN

UW ADVERTENTIE

J AFVALWATERZUIVERING MET HELOFYTENZANDFILTER

DWAZE DAG EN
CARNAVAL

13-14-15-16
FEBRUARI

Carnaval in \S

TE VORDEN

MET
MEDEWERKING
VAN
CARNAVALS-
VERENIGING
fDE DEUR-
DREAJERS'

ZATERDAG

ZONDAG

13.30 uur OPTOCHT
15.00 uur KINDERKERMIS met o.a.:

streetdance
karaoke

20.30uur OPENINGSBAL
m.m.v.

DE ZINGENDE
FRESIA's
ENTREE/17,50

IN DE VOORVERKOOP ƒ 15,-

21.00 uur Ierse avond

PUB-CARNAVAL
m.m.v.

THE FERRYMAN'
VRU ENTREE

MAANDAG

FEBRUARI

DINSDAG

FEBRUARI

12030 uur GROOT ROSENMONTAGBAL

m m v TRAIN B AND'
en 'HAIDY'S LIMBO

A FIRE SHOW»

IN HET CAFÉ

'DUO JAN
MANSCHOT
ENTREE ƒ 17,50

IN DE VOORVERKOOP ƒ 15,-

1400 uur BEJAARDENCARNAVAL
20.30 uur LAATSTE AVOND m.m.v.

'DUO JAN MANSCHOT
entree ƒ8,-

klokslag POP VERBRANDEN
twaalf HARING HAPPEN

Ma de klok van twaalf: afzakkertje in het café

Toepassingen: woningen/agrarische bedrijven (o.o. voor herge-
bruik van afval-, melkspoel- en regenwater). Wildkomp levert
diverse materialen voor complete installaties, zoals septictartks, vetof
scheiders, decofilters, Wie, pompen, putten, leidingen etc.
Voor oanlegmogelijkheden of meer informatie kunt u contact met
ons opnemen.

Wildkomp al meer dan 20 jaar specialist op het gebild van afvalwaterzuivering!

LP tal fff BZVtol99X CZVlol97X N lol 97X

WINSUM(Fr)

tel 0517-342330

LUÏÏEN(Ov.)
Wildkamp t.i. 0523^2099WA***
••••••••••••••••••••••••••

Onze
kapsalon

heeft elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur

kinderknipmiddag

f l5f" per kind!

Indoor Sport Vorden
Overweg 16 • Vorden • Telefoon (0575) 55 34 33



Schaatsteam Ecotrans-FreeWheel maakt zich op voor wedstrijd op Weissensee in Oostenrijk:

Het is de zesde keer dat schaatser
Arjan Mombarg uit Vorden meedoet
aan de 'Alternatieve Elfstedentocht*
op de Weissensee. Toch ziet hij elke
keer weer tegen de tweehonderd kilo-
meter in Oostenrijk op. "Dat gevoel
begint al in de auto op weg naar de
Weissensee. Als ik dan zo'n tweehon-
derd kilometer gereden heb, dan
denk ik vaak: dit stuk moet ik straks
ook schaatsen. En dat is best wel even
slikken. Maar als ik eenmaal aan de
wedstrijd bent begonnen, dan is dat
gevoel weg", aldus Arjan Mombarg.
De 'Alternatieve tocht* op de Weissen-
see wordt gehouden op zaterdag 6 fe-
bruari.

Het team van Ecotrans-FreeWheel be-
staat uit drie schaatsers. Naast A-rijder
Arjan Mombarg doen ook de C-rijders
Martin Rietman en Han Donderwinkel
mee. Voor het laatst genoemde tweetal is
het de eerste keer dat ze met de wed-
strijdrijders meedoen. Mombarg was vo-
rig jaar al van de partij bij de wedstrijd-
rijders en behaalde toen een knappe 27e
plaats.

"Met 5 uur en 35 minuten zat ik tien mi-
nuten achter winnaar Peter de Vries. Op
zich was dat een hele goede tijd, want de
snelste tijd op de tweehonderd kilometer
was tot vorig jaar 5 uur en 40 minuten. Ik
was in 1998 zelfs sneller dan Erik

Hulzebosch en Henk Angenent. Als ik dit
jaar in de top 25 terecht kom, dan ben ik
dik tevreden. Ik denk dat het vooral in
het eerste stuk erg hard gaat. De favorie-
ten voor de eindzege willen op dat stuk
zo snel mogelijk een eerste schifting
maakt. Verder is het natuurlijk afwach-
ten hoe je die tweehonderd kilometer
doorkomt. Want als je een aantal keren
valt dan kun je een goede klassering na-
tuurlijk wel vergeten", aldus Arjan
Mombarg.

KRACHTTRAINING
Arjan Mombarg ziet het als een voordeel
dat hij samen met zijn teamgenoten
Martin Rietman en Han Donderwinkel
aan de start staat. "Vooral tijdens de voor-
bereiding heb je erg veel aan elkaar. We
hebben de afgelopen maanden veel sa-
men getraind. Niet alleen op de ijsbaan
maar ook bij Indoor Sport Vorden. Puur
om te trainen op kracht. Met name Han
Donderwinkel heeft op dat gebied
flinke progressie gemaakt. Eigenlijk zijn
we te laat begonnen met de krachttrai-
ning. Aan het eind van dit schaatssei-
zoen gaan we bekijken hoe we volgend
jaar tot een optimaal trainingsschema
kunnen komen." De drie schaatsers van
het team Ecotrans-FreeWheel zijn het af-
gelopen weekend vertrokken om zich in
Oostenrijk optimaal te kunnen voorbe-
reiden op de 'Alternatieve elfstedentocht'
op de Weissensee.

W a t e r p o l o
DOS2-VOILA1
Op zondag traden de Dames van de
nieuw opgerichte waterpolovereniging
Voila (voorheen bestaande uit de vereni-
gingen de Duikelaar en Vorden '64) aan
tegen het tweede team van Dos. Tot nog
toe waren zij ongeslagen. En het beloof-
de dan ook een spannende wedstrijd te
worden. Mede omdat Dos op de derde
plaats stond.
In het eerste part gingen beide teams er
gelijk goed tegen aan. En het leek erop
dat Dos zich hier zomaar gewonnen zou
geven. Het eerste doelpunt werd ges-
coord door Karin Rouwenhorst na ander-
halve minuut (0-1). En het tegen doel-
punt van Dos werd gescoord met nog 11
seconden op de klok
In het tweede part gooide Voila het op
een andere boeg. Er werd veel meer ge
pressed. Dos raakte hierdoor uit hun
spel. En Voila wist twee maal te scoren,
met doelpunten van Dinanca Hietbrink
en Grietje Welleweerd.
In het derde part was voor Voila het hek
van de dam. Met gemak werden door
Voila 4 doelpunten gescoord (Henriet
Dadema, Dinanca Hietbrink en Karin
Rouwenhorst 2x). Dos had hiertegen
niets in te brengen.
In het laatste part begon de vermoeid-
heid bij beide teams toe te slaan en werd
er niet meer gescoord. De dames van
Voila konden terugkijken op een goed ge-
speelde wedstrijd. Gewonnen door goede
tactiek en een ijzersterke samenwerking.

Zaalvoetbal
TWEE KEER WINST VELOCITAS
Afgelopen week speelde het Vordense
Velocitas 2 competitiewedstrijden in de
2e klasse C.
Maandagavond moest er in Hengelo O.
gezaalvoetbald worden tegen hekken-
sluiter BWO. Aangezien de thuiswed-
strijd ook zonder problemen werd ge
wonnen, was het niet zo erg dat het team
niet compleet was. Ronald de Beus,
Huberto Eykelkamp en coach Hans ten
Elshof waren afwezig, en in Erik
Oldenhave was weer een trouwe vervan-
ger gevonden.
BWO bood de eerste paar minuten rede
lijk tegenstand, maar nadat de eerste 2
treffers waren gevallen was de weerstand
gebroken, en van een wedstrijd was geen
sprake meer. De ruststand was 0-8. De
tweede helft poogde BWO Velocitas op te

jagen, maar na de 0-9 (pass doelman
Wenneker, goal Oldenhave) werd ook dat
weer gestaakt. Na 50 minuten stond er
een monsterscore op het scorebord,
waarbij gezegd dient te worden dat de
keeper van de tegenpartij wel redelijk te
genstand bood en redelijk wat ballen te
genhiel^Met werd door doelpunten van
Rob En^^ink 6, Jeroen Tijssen 5, Erik
Oldenhave 3, Dennis Wentink 3, Dick
Smit 2:1-19.
Vrijdagavond werd in Steenderen een
thuiswedstrijd gespeeld. De bond had
een wec^pijd tegen AZ.C. ingelast, maar
de spormal in Vorden zat vol.
Vandaar dat er in Steenderen tegen de
ploeg uit Zutphen werd aangetreden.
Tegen de nummer 4 uit de competitie
ging het niet zo makkelijk als maandag-
avond. Velocitas kwam wel aan de lei-
ding. Jeroen Tijssen strafte een foute pass
van de keeper genadeloos af. Zonder dat
A.Z.C. kansen kreeg maakte ze het
Velocitas toch niet makkelijk. Men liep
de ruimtes goed dicht en er werd goed
verdedigd. Toch wist Dennis Wentink
met een persoonlijke actie de verdedi-
ging af te troeven. Hij maakte de bal fraai
af door de bal met een boog over de keep-
er te spelen. Tevens liet Wentink een
fraaie kans op 3-0 liggen, hij schoot voor
open goal op de paal, maar Jeroen
Tijssen stond op de goede plaats om de
bal alsnog binnen te schieten. Vlak voor
rust schoot Tijssen ook 4-0 binnen.
Een vrije trap ging dwars door de muur
heen. Na rust kwam AZC goed uit de
startblokken, en doelman Gerrit Wenne
ker moest een paar keer optreden.
Velocitas scoorde pas uit een meertal si-
tuatie. Een speler van AZ.C. kreeg een
tijdstraf van 2 minuten, en nadat de bal
snel werd rondgespeeld kreeg Dick Smit
de bal voor het intikken. Het werd 5-1
doordat Velocitas knullig balverlies leed
op eigen helft. Dit werd ook meteen afge
straft. Ronald de Beus scoorde de mooi-
ste goal van de avond. Eerst kwam hij via
een l-2tje met Dick Smit alleen voor de
keeper waarna hij de bal breed tikte op
Jeroen Tijssen. Deze gaf hem weer voor
op De Beus, die de bal vlak voor de paal
inkopt. Iedereen was nog enthousiast
over deze goal toen het zelf weer een te
gengoal incasseerde. Het spel werd bij 6-2
even rommelig en AZC kwam zelfs nog
op 6-3. Gerrit Wenneker zag de ingescho-
ten bal te laat en deze verdween in de
verre hoek Vlak voor tijd maakte Dennis
Wentink aan alle Zutphense hoop een
eind. Zijn schot was onhoudbaar en 7-3
was ook de eindstand.

Velocitas blijft door deze 2 overwinnin-
gen aan kop. De voorsprong op nummer
2, Huur en Kijk uit Lochem is 8 verlies-
punten.

Voetbal
VORDEN - EERBEEKSE BOYS 0-2
De wedstrijd begon een kwartier te laat,
vanwege overleg of de wedstrijd door-
gang kon vinden, vanwege de slechte
staat van het vel^Jlet veld was hard en
de grasmat glad.^p?n ideale omstandig-
heden voor een leuke pot voetbal.
De spelers hadden dan ook moeite om
op de been te blijven, laat staan een bal
onder controle te krijgen. Vorden begon
overigens voortvarend en belegerde di-
rect het doel van de tegenstander.
Dit leidde overigens niet tot doelrijpe
kansen. Eerbeek speelde het spel slim.
Een solide verdediging en wachten op
uitvallen was kennelijk hun tactisch con-
cept, hi het eerste kwartier stond de spits
van Eerbeek dan ook drie keer oog in oog
met keeper Ronald Hoevers, die overi-
gens drie keer spectaculair redde.
Zijn collega van Eerbeek mocht blij zijn
dat hij de wedstrijd mocht vervolgen, na-
dat hij ver buiten het zestienmeter-ge-
bied de bal met zijn hand voor Erwin
Hengeveld wegtikte. De scheidsrechter
wenste kennelijk niet de spelregels, toe te
passen.
Beide teams kwamen niet aan voetballen
toe. De tweede helft gaf een zelfde beeld
als de eerste helft te zien. De voorwaart-
sen van Vorden konden zich geen kansen
creëren. Ronald Visser was wel een aan-
tal keren dicht bij de openingstreffer,
maar ook hij kon op dit gladde en hobbe-
lige veld niet uit de voeten.
Het leek dan ook op een gelijke stand af
te gaan, echter een mislukte uittrap van
Vorden in de 80e minuut belandde in de
voeten van de spits van Eerbeek, die zich
met deze kans wel raad wist: 0-1.
Enkele minuten voor het eindsignaal
werd Mark Sueters nog ingebracht voor
Dennis Wentink.
Het alles of niets spel van Vorden leverde
in de laatste minuut nog de 0-2 op voor
Eerbeek.
Vorden staat met Voorst stevig onderaan
en het begint er voor de geel-zwarten zor-
gelijkuittezien.

PROGRAMMA
Zutphen Al - Vorden Al; Vorden BI -
Voorst BI; Zutphania Cl - Vorden Cl.
Vorden l - Daventria 1; Haaksbergen 2 -

Vorden 2; De Hoven 2 - Vorden 3;
Eibergen 4 - Vorden 4; De Hoven 7 -
Vorden 6.

PROGRAMMA RATTI
Ratti 5 - DZC '68 4; Gazelle Nieuwland BI
- Ratti BI ; Ratti Cl - Zutphen Cl.
Ratti l - Meddo l ; Ratti 3 - Be Quick 2 7;
Brummen 7 - Ratti 4.

PROGRAMMA SOCIÏ
Soriï l - Wolfersveen 1; Klein Dochteren 2
- Sociï 2; Steenderen 2 - Sociï 3; Sociï 4 -
Erica 8; Sociï 5 - Erica 9; Drempt Vooruit 5
- Sociï 6.

GLTO
Maandag 8 februari houdt de GLTO afde-
ling Vorden-Warnsveld-Zutphen een bij-
eenkomst in De Boggelaar. Tijdens deze
avond zal de heer de Jong, eindredacteur
internet bij Elsevier de aanwezigen infor-
meren over Internet. Naast de algemene
informatie over internet zal hij ook de
toepassingen richting landbouw bespre
ken en een beeld schetsen wat men zoal
van dit medium mag verwachten.
Verder zal de contactcommissie van GL-
TO deze maand een tweetal huiskamer-
bijeenkomsten organiseren met als the
ma 'Diergezondheid'. Deze middagen zal
Raymond Krabbenborg de kunst van het
'scoren' bijbrengen door enkele koeien te
beoordelen op hun conditie en tevens be
handelen wat de gevolgen zijn van een te
hoge ofte lage conditiescore. Genoemde
middagen worden gehouden op dinsdag
9 februari bij de familie A. Zents,
Ruurloseweg 119 en bij de familie J.
Bosch aan de Schuttestraat 7.

Wandelen met het IVN
Zondag 21 februari: Neede. Gidsen van
de afdeling GEN leiden een geologische,
natuur/winterwandeling over en door de
Needse Berg. De start is op de parkeer-
plaats van de Algemene Begraafplaats
aan de Bergweg te Neede. Zie INV-borden
vanaf de rondweg in Neede. Thema: geo-
logie in een natuurlijke omgeving. In-
lichtingen via de heer Henk Smeenk, te
lefoon (0545) 26 14 97.
Zondag 28 februari: Vorden. Gidsen van
de afdeling Zutphen/Warnsveld leiden
de wandeling over het landgoed Enze
rink. Start aan de Almenseweg. Inlich-
tingen via G. Mengerink, telefoon (0575)
51 31 31.



A&P winnaar Store-award
In de door A&P supermarkten jaar-
lijks georganiseerde wedstrijd om de
A&P Store-award heeft de A&P super-
markt in Vorden de eerste prijs be-
machtigd. Afgelopen dinsdag zijn de
winnaars bekend gemaakt op de na-
tionale bedrijfsleidersbijeenkomst.
Zoals ieder jaar strijden alle 125 A&P
supermarkten 13 weken lang om
deze inmiddels felbegeerde Store-
award.

Het doel van deze wedstrijd is alle mede
werkers extra motivatie en bewustzijn
mee te geven in de uitvoering van hun ta-
ken binnen de supermarkt en de A&P su-
permarkt in het bijzonder. Dat alles om
de gunst van de klant en het plezier in
het eigen werk. Natuurlijk aandachts-
punten als Klantvriendelijkheid, nette
en overzichtelijke product-presentaties,
een optimaal winkelgemak, schone ver-
zorgde afdelingen met extra aandacht
voor hygiëne, een kwalitatieve uitstra-
ling van alle versproducten en kruide-
nierswaren. Dat alles in handen bij een
enthousiast en voorkomend team van
winkelmedewerkers. Kortom aandacht
tot in detail, want iedere klant heeft zijn
of haar eigen beweegredenen om bij A&P
boodschappen te doen.

STRENGE JURERING
De A&P organisatie heeft al haar super-
markten op verschillende niveaus inge-

deeld. Daarin spelen zaken als locatie-
punt en assortimentsbreedte een belang-
rijke rol. Naast de zogenaamde vakjury
wordt de winkel ook bezocht door de
"mistery guest", die geheel onaangekon-
digd als "gewone" klant de winkel be-
zoekt. Maar natuurlijk heeft ook de trou-
we A&P klant invloed op de uitslag van
deze wedstrijd. Immers alle kritiek wordt
extra serieus genomen in deze periode
waarin al het winkelpersoneel extra ge
motiveerd is de felbegeerde Storeaward
te winnen.
"Kijk deze Storeaward staat eigenlijk
symbool voor de klant. Daar hebben we
het allemaal voor gedaan en hij voelt net
zo zwaar als de eisen die gesteld zijn",
zegt bedrijfsleider E. Spierings lachend.
"Maar de trophee met als hart een gou-
den wereldbol zal een passend plaatsje
krijgen in onze winkel. Zodat we scherp
blijven in het verwezenlijken van onze
doelstelling, mensen het beste te bieden
uit twee werelden. De hoogste kwaliteit
in vers en het beste huismerk naast de
laagste prijzen van Nederland. Dat alles
in een supermarkt waar het fijn winke
len is. Tja, en dat vind je nergens an-
ders", aldus de stralende bedrijfsleider E.
Spiering van A&P aan de Nieuwstad te
Vorden. "Nu weten wij wat we met onze
inspanningen hebben bereikt en is het
de klant die daarvan mag profiteren. Wij
gaan door! A&P gaat door! En volgend
jaar gaan we weer voor goud".

JANUARI

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

27 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
27 Jaarvergadering N.B.V.P.

FEBRUARI
Iedere dag:

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

1 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
2 Bejaardensoos Kranenburg "Jaar-

vergadering"
3 HVG Linde Henk Ottema over

Lapland
3 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
3 HVG Wichmond Brandpreventie
3 Welfare Wehme - Handwerken
3 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Chocolademelkconcert Sursum

Corda in Dorpscentrum
8 DamesclubMedlerJ. wagenvoort
8 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum

10 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

10 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
15 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
16 Bejaardensoos Kranenburg soosmid-

dag
17 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
17 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
17 HVG Wichmond Creatieve avond
17 Welfare Handwerkmiddag Wehme
17 HVG Dorp Vorden - Staringinstituut
18 HVG Wildenborch Mevr. Wendrich

lezing
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOB Mevr. Hiddink voordrachten
22 Damesdub Medler, eigen leden
22 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
23 NCVB Vorden Jaarvergadering en

spelavond
24 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Bridgeclub BZR in Dorpscentmm
26 ANBO bijeenkomst voor leden + ove

rige belangstellenden in Dorps-
centrum dia-lezing door Vereniging
voor Natuur en Milieu-educatie

28 "Vorden zingt" in de Dorpskerk

INGEZONDEN MEDEDELING
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Welzijnsplan
Dit blad meldde onlangs een beetje deni-
grerend dat het CDA in de Commissie
Welzijn zo'n groot d^tal gedetailleerde
vragen heeft gesteldover het terugdraai-
en van de subsidies aan instellingen hier
in Vorden. Het klonk een beetje alsof u
ons een stel zeurpieten vond.

De achtergrond is fde CDA-fractie in
de begrotingsvergadering van 27 oktober
jl. een amendement heeft ingediend om
niet te bezuinigen op de weizij nssubsi-
dies, maar daarvoor in de plaats (tijde
lijk) minder te investeren in wegen en
riolering. Dan kon die wegbezuinigde
75.000 gulden weer ten goede komen
aan de Vordense verenigingen en instel-
lingen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.
Het belang van een bloeiend cultureel Ie
ven kan niet hoog genoeg worden inge
schat.

Omdat we onze zin niet hebben gekre
gen en omdat we het een belangrijk on-
derwerp vinden, blij ven we daarover aan
B&W lastige vragen stellen, zoals:
- waarom is het college van een vierjari-

ge budgetperiode overgestapt naar
een éénjarige?
Wil het soms volgend jaar nog dieper
snijden? Of wil het een opportunis-
tisch beleid gaan voeren, zo van: tegen
de volgende verkiezingen doen we er
wel wat bij?

- En: worden de landelijkde CAO-wijzi-
gingen voor de gesubsidieerde instel-
lingen wel of niet gecompenseerd?

Omdat we op deze en andere vragen
geen bevredigend antwoord kregen, zul-
len we bij de komende behandeling van
het welzijnsplan opnieuw vragen stellen.
En wij hopen dat er meer burgers zullen
zijn die in die vergadering (februari of
maart) van de commisies WMS gebruik
zullen maken van hun recht om vragen
te stellen en om hun mening kenbaar te
maken.

Wij blijven bij wat we in het verkiezings-
programma 1998 hebben geschreven:
dat het bestaande voorzieningenniveau
zoveel mogelijk dient te worden gehand-
haafd.

B. Rogmans,
voorzitter CDA Vorden

Amnesty International
De werkgroep Vorden van Amnesty
International bezorgt deze week de voor-
beeldbrieven aan de thuisschrijvers. Een
van de brieven is gericht aan de presi-
dent van Oezbekistan.
Abdumalik Nazarov, de jongste broer van
een prominente leider, is veroordeeld tot
negen jaar gevangenisstraf. Zijn veroor-
deling zou verband houden met een
campagne van de Oezbeekse autoriteiten
tegen onafhankelijke islamitische instel-
lingen en geestelijke leiders. De 24 jarige
Abdumalik werd gearresteerd toen hij op
26 december 1997 de grens tussen
Oezbekistan en Kyrgystan over wilde ste
ken.

Zijn auto werd in zijn aanwezigheid
doorzocht, maar er werd niets illegaals
gevonden. Een tweede inspectie later op
de dag leverde echter een kleine hoeveel-
heid narcotica op. Volgens Abdumalik
Nazarov heeft de politie deze drugs eerst
zelf in zijn auto gelegd. Deze praktijk
wordt vaker gebruikt tegen personen die
de regering als een bedreiging be
schouwt.
In april 1998 kreeg Abdumalik Nazarov
negen jaar celstraf wegens drugsbezit en
vervalsing van officiële documenten. Er
zijn sterke indicaties dat de aanklachten
en veroordeling vooral zijn bedoeld om
Abdumaliks oudere broer Obidkhon te
treffen. In de brief wordt de president ge
vraagd de zaak tegen Abdumalik
Nazarov opnieuw te bekijken en hem vrij
te laten indien de aanklachten onge
grond zijn.

AVO in Kranenburg
zoekt vrijwilligers,
speelgoed en fietsen
Het Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers in Kranenburg is nog steeds
op zoek naar vrijwilligers. Deze vrij-
willigers worden voor de meest uit-
eenlopende zaken ingezet. Zo vraagt
het AVO Kranenburg mensen die de
asielzoekers willen helpen om de
Nederlandse taal te leren. Verder
zoekt het AVO Kranenburg mensen
voor het opzetten van kinderactivitei-
ten en huiswerkbegeleiding. Het mag
duidelijk zijn dat het voor de vrijwilli-
gers wenselijk is dat ze naast de
Nederlandse taal Engels of Duits spre
ken.
AVO Kranenburg is verder op zoek
naar speelgoed en fietsen. Mensen die
spullen hebben kunnen dit bij het
AVO Kranenburg afgeven of tijdens
kantooruren bellen met Jan Wessels
en Greetje Langenberg van het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
in Kranenburg: 55 62 94.

Raambiljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Allerhand
in t Skksenland

•i

"Een slapende havezate". Deze benaming gold vroeger voor het op de fo-
to afgebeelde "Westervlier" bij Diepenheim. Oorspronkelijk waren have
zaten versterkte huizen met militaire waarden. Zo'n huis was nodig om
als lid van de Ridderschap toegelaten te worden. In het verleden werd het
Westervlier bewoond door rooms-katholieken, die hadden minder rech-
ten en konden ook niet tot de Ridderschap toetreden. Vandaar de naam
slapende havezate.

Al in 1046 werd het Westervlier genoemd en werd nadien bewoond door
diverse adehjke families. Het huidige huis is omstreeks 1730 gebouwd
door de toenmalige eigenaar Joan van der Sluys. Zijn naam staat nog op
de rand van een klok met een wijzer , die de uren aangeeft, op de voor-
zijde van het gebouw. Boven de toegangsdeur bevindt zich ook nog een
wapensteen van de familie van der Sluys.

In 1854 werd het Westervlier gekocht door mr. Rutger Jan
Schimmelpenninck. Deze bewoonde het Nijenhuis, eveneens te
Diepenheim, en is een afstammeling van de Raadspensionaris. Ook nu
nog zijn het Westervlier en het Nijenhuis in het bezit van deze familie, ze
bewonen het Nijenhuis. Het Westervlier heeft een tijd dienst gedaan als
Rijksinternaat maar wordt nu door enkele particulieren bewoond. Het
Nijenhuis ligt vrij dicht bij het centrum van Diepenheim (noord-ooste
lijk), het Westervlier ligt richting Gelselaar, halverwege rechts.
Bron: Bibliotheek Vorden.



Jubileum-
aanbieding

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

Speciaal voor u geselecteerde
jubileumkwaliteiten

LAM l NAAT
WOONKAMERKWALITEIT
2 dessins eiken/beuken
van 45,- per m2

nu per m2 29;95

Verder hebben wij
voor u geselecteerd:

een speciale tapijt- en
gordijncollectie

jubileum-
korting 15%

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Deze actie duurt t/m 31 maart 1999

Heb je trouwplannen
voor 1999of2OOO?
Al je plannen krijgen meteen
vaste vorm op de 3e bruisende
Bruids-Info-Show bij Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
tien bedrijven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag" extra feesteljjk
maakL

Plaandag 8 f ebruan a.s.
^ f̂t vanaf 1930 uur
^H zaal open 18.30 uur

YlWYPft fZALENCENTRUW
ll̂ jrijr 't WITTE PAARD

^m w w ̂ ^ w*- 'n Zelhem
SHOW/entree 15<0°Î ^PF^P. ̂ P* ̂ *l̂ ^ <^RJHI

incl. kopje koffie
+ l consumptie

Deelnemers:
AJ3.V. Video Kutaio
Zalencentrum 't Witte Paard Zelhem
Brood en Banket Henry Scholten Zelhem
Beyer-Bcsiseiink. bruid», cocktail-
en herenmode, Reltrum en Enschede
Rottink-ReistHtro Zelhem
rtagetetudio Jamoni Deventer
Drukkerij Weevers Onik Zelhem
foto Botvüft Zelhem
Juwelier Burghardt Zelhem

ZALEMCEMTRUM

RUURLOSEWEQ l
7021 HA ZELHEM

Tel. (0314) 62 12 27

II
s c h o o r s t e e n v e

Zelhem
Tel. 0314-622267

v.o.f.

n v e e g b e d r i j

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

De grote BK Inruilactie 1999.

^^B Tonny Jufoërfs
F7=3>-
LKT.

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Mevo Predsion Technology is een uitstekend uitgerust metaalverwerkingsbedrijf

met hoogwaardige CNC-machines, gespecialiseerd in de productie

van fijnmechanische onderdelen. Het bedrijf met circa 40 medewerkers

is gevestigd op industrieterrein 'Werkveld' te Vorden.

Ter versterking van de

CNC-afdeling zoeken wij

op korte termijn:

CNC-draaier
Kandidaten dienen bij voorkeur

over ervaring te beschikken

alsmede een opleiding MTS

(werktuigbouwkunde) of vergelijk-

baar niveau te hebben gevolgd.

Personen die ervaring hebben met

CNC-langdraaiautomaten worden

eveneens verzocht te solliciteren.

Bent u in staat zelfstandig en

nauwkeurig te werken?

Heeft u interesse en bent u

enthousiast en gemotiveerd?

Dan behoort u tot de personen

die wij zoeken.

m/v

Naast een prettige werkkring

bieden wij u, op basis van eefiL

38-urige werkweek, een uitstekend

salaris met een goede ploegen-

toeslagregeling;

vakantiegeld-

regeling middels

Vakantiefonds

voor de Metaal-

nijverheid. Tevens bieden wij een

goede reiskostenvergoeding en uit-

gebreide opleidingsmogelijkheden.

indien u belangstelling heeft voor

deze functie, dan verzoeken wij u

uw sollicitatiebrief met C.V. vóór

\2 februari a. s, te zenden aan:

MevoB.V.,

Postbus 105,

7250 AC Vorden.

Voor meer informatie kunt u

zich telefonisch wenden tot onze

productieleider de heer P. Huyskes

(tel- 0575 - 55 26 17).

CHECISION TECHNOIOGY

Mevo B. V.. Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden

Postbus 105, 7250 AC Vorden

Tel. (0575) 55 26 17. fax (0575) 55 1191

ieu, ou
pjespa

Krijg tot r 20,- terug voor uw oude

pan bij aankoop van een nieuwe

BK pan! Vraag naar het gratis

premieboekje bij uw huishoudzaak.

Lichtmetalen velgen
15 inch, setprijs 799,-

16 inch, setprijs 1120,-

Velg-bandcombinatie
15 inch, setprijs 1250,-

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

l RICTMAtt
f AVTOBAHDfH

Onze prijzen zijn

altijd a" in

462779



•- £as Bendjen weer van de partij bij Kranenburgs carnaval

Carnaval in Kranenburg bij
nieuwe eigenaar Schoenaker

Nieuws over uitgave Vorden '99'

Op 12,13, en 14 Februari zal het Kra-
nenburgs Carnaval weer zo als u van
ze gewend bent de deuren van
Gasterij Schoenaker open doen voor
het jaarlijkse carnavalspektakel op
de Kranenburg. Gasterij Schoenaker
kent overigens een nieuwe eigenaar.
Begin januari werd Gasterij Schoe-
naker door de heer Derks verkocht
aan de heer Kemperman.

De carnavalsvereniging heeft ook dit
jaar weer een zeer gevarieerd program-
ma samengesteld voor jong en oud. Het
begint allemaal met het schoolbezoek
van Prins Richard Ie aan de Kraanvogel
in de Kranenburg. Dan zal er wederom
op de vrijdagavond een playbackshow
plaats vinden onder leiding van show-
master Hans Krabbenborg, de bekende
voorman van Kas Bendjen, die de avond
aan elkaar zal praten met interviews en
commentaren. De avond begint met de
jongste deelnemers direct gevolgd door
de volwassenen. Een deskundige jury zal
over de deelnemers een oordeel vellen.
Deze avond is gratis toegankelijk voor
een ieder.
De zaterdagavond is de avond dat tradi-
tioneel de prins op de Kranenburg ont-

DVj,huid zal worden. DTTjaar zal om 21.11
uur de nieuwe prins tevoorschijn komen.
Daarvoor zal op gepaste wijze afscheid
zijn genomen van Prins Richard de Ie.
De avond zal in 1̂ ^ teken staan van
Woody WoodpeckH^n wel omdat de
band van deze avond de Woodpeckers
zal zijn, die na 25 jaar weer hun op-
wachting maken tijdens het Kranen-
burgs Carnaval. De meest origineel ver-
klede zal een leuke prijs mee naar huis
mogen nemen.

Zondagmiddag is er een kinderoptocht
gevolgd door een ballonnenwedstrijd.
Daarna gaan de kinderen de zaal in om
te genieten van kindertheater Fiets, wat
natuurlijk weer gratis voor de kinderen
is. Ondertussen zal de Vordense formatie
Kas Bendjen haar opwachting maken in
de grote zaal met een spetterend optre-
den zo als we dat van de mannen ge
wend zijn tijdens de carnaval op de
Kranenburg. Dit zal doorgaan tot in de
vroege avond uren.

Al met al weer een reden om dit jaar
naar de kranenburg te komen en met de
nieuwe eigenaar van Gasterij Schoenaker
kennis te maken.

Chocolademelkconcert
Sursum Corda
op zaterdag 6 februari
Het is al bijna een traditie geworden dat
de jeugdleden van Sursum Corda een
middagvullend programma verzorgen
onder de naam 'Chocolademelkconcert'
of'Limonadeconcert'. Zaterdagmiddag 6
februari zullen jeugdleden uit alle on-
derdelen van 'Sursum Corda' een afwis-
selend programma ten gehore brengen.
Het concert heeft plaats in het
Dorpscentrum.
Nieuw is het optreden van een begin-
nersorkest met de toepasselijke naam
'Kabouterorkest'. Dit orkest is samenge-
steld uit jeugdleden die sinds een aantal
jaren les hebben en op die manier voor
het Leerlingenorkest worden klaar ge
stoomd.

Schietvereniging
RAW houdt
stratentoernooi
Schietvereniging RAW Vierakker-Wich-
mond houdt woensdag 3 en donderdag 4
februari weer een stratentoernooi in het
Ludgerusgebouw in Vierakker. Dit toer-
nooi is bedoeld voor straten, buurtschap-
pen en bedrijven uit de gemeente Vorden
en omstreken. Een team bestaat uit drie
personen. Er kunnen zowel mannen als
vrouwen meedoen aan het stratenschiet-
toernooi. In een team mag maximaal
één persoon lid zijn van een bestaande
schietvereniging of bedrijfsschietbond.
Voor meer informatie en opgave kan
men contact opnemen met voorzitter
J.W. Klein Kranenbarg (54 06 46), secreta-
ris G. Holtslag (55 31 95) of penning-
meester G.W. Zomer (44 14 21).

Zoals aangekondigd in de vorige edi-
tie van 'Contact' is in dit nummer een
pagina ingeruimd voor een enquête,
waarin uw mening wordt gevraagd
over een tiental Vordense onderwer-
pen. Wat is er over van oude gebrui-
ken? Hoe wonen we? Wat denken we
van het verkeer in ons dorp? Hoe
staat het met het onderwijs?
Enzovoort. Een ideale kans dus voor
iedere inwoner van onze gemeente
over een aantal belangrijke zaken
een mening te geven.

Het invullen van deze vragenlijst met 'ja'
of'nee' is een kwestie van misschien tien
minuten. Daar doet u de samenstellers
van het boek 'Vorden '99' een groot ple
zier mee, want alle antwoorden samen
geven de visie weer van u als inwoners
van ons dorp en dat is van belang voor
het schrijven van de diverse bijdragen.
De uitslagen van de enquête worden ver-
der in grafieken verwerkt in de uitgave
'Vorden '99' die l september a.s. zal ver-
schijnen. Het is een geschenk van de
Stichting 'Vrienden van de Openbare
Bibliotheek' aan de bibliotheek die een
kwarteeuw bestaat. Het is tevens een
boek voor ieder die belangstelling heeft
voor ons dorp en wil weten, ook voor de
toekomst, hoe we aan het eind van deze
eeuw en dit millennium leven, wonen,
ons recreëren, verplaatsen e.d.

TIEN BOEKEN CADEAU
Die medewerking aan de enquête kan u
trouwens nog een aardig geschenk ople
veren. Want tien van de inzenders ont-
vangen straks bij verschijnen van het
boek een gratis exemplaar. Hun namen
worden door loting vastgesteld. Nu is het
zo dat u de vragen indien gewenst ook
anoniem, dus zonder naamsvermelding,
in kunt vullen. Het verzoek is in dat ge
val of u bij uw inzending in een gesloten
envelop tevens een briefje w^^fgeven of
inzenden met uw naam en aores. Op die

manier blijft uw enquêteformulier blan-
co en dingt u toch mee naar een van de
tien exemplaren 'Vorden '99'. Het boek is
straks (vanaf l april a.s.) in de vorm van
een dummy in te zien bij Boekhandel
Bruna en de balie van de bibliotheek. De
prijs bij voorintekening is dan f24.50; na
verschijnen op l .september 1999 is de
prijs f29.50.

ILLUSTRATIES
'Vorden '99' zal ook een groot aantal fo-
to's en andere illustraties bevatten van
Vorden zoals het nu is. Daarvoor hebben
we in het vorige bericht over deze uitga-
ve een oproep gedaan om tekeningen,
schilderijen en foto's in te zenden. Deze
zullen door de redactie na selectie zoveel
mogelijk worden opgenomen in het
boek. Intussen zijn ook de Vordense scho-
len benaderd en hebben de directeuren
van alle basisscholen enthousiast gere
ageerd op ons verzoek aan deze uitgave
mee te werken. De jeugd zal bekende
plekjes van Vorden in beeld brengen en
van elke school zullen 2 of 3 tekeningen
in kleur worden opgenomen in het boek.
Daarnaast zal er een selectie van al deze
tekeningen worden gemaakt voor een
tentoonstelling 'Kinderen zien Vorden'
die deze zomer in de galerij van de bibli-
otheek zal worden gehouden.
Er zijn al vragen gesteld of in dit boek
over 'Vorden op de grens van twee mil-
lennia' ook aandacht zal worden besteed
aan de kernen Kranenburg en Wich-
mond en Vierakker. Het antwoord is van-
zelfsprekend positief, want het gaat in
dit boek over de hele gemeente. De re
dactie hoopt dat velen de enquête zullen
invullen; voor wie de pagina in het vori-
ge nummer van Contact niet heeft gele
zen en deze alsnog wil inzien: bij de ba-
lie van de bibliotheek kunt u een gratis
overdruk ophalen van deze pagina en,
voor het geval u dit nummer compleet
wilt houden, ook van de enquête in dit
nummer.

Welfare
De Welfare in Vorden is weejJ^egonnen
met haar handwerkmidd^pn in de
Wehme. Op deze middagen kunt u bij de
Welfare kopen en bestellen. De Wehme
heeft de Welfare een kraampje aangebo-
den in de hal van het verzorgingshuis.
Dit kraampje mag de Welfare gebruiken
voor de uitstalling en verkoop van de

handwerken. Woensdag 3 februari is de
eerstvolgende keer dat u de kraam van
Welfare kunt bezoeken.

Gezinsdienst
Zondagmorgen 7 februari wordt er een
gezinsdienst gehouden in de Dorpskerk
in Vorden. Het thema van de dienst is
'Help... Bouwen'.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"k Gleuve da'k vanwekke maor 's oaverslao met 't verhaaltjen veur de krante".
Mien vrouw kek mien wat vewonderd an. "Waorumme dat dan neet, wiej hebt
t'r toch vanwekke tachtig man biej ekregen, is daor niks van te maakn?". "k Zol
neet wetn wat, 'k hebbe d'r nog gin ene ezeen, laot staon esprokn". "Dan
schrief maor 's waorumme a'j ow gistren zo lillijk heb emaakt". "He'w toen dan
ruzie ehad?". "Oh nee, maor oaver die arftensoep, of bu'j dat al weer vegetn?"
"Jaö, da's waor ok, dat kan bes in de krante".

Dat kwam zo: 't Is zo da'k zaoterdags, een dag da,k biej huus bunne, meestal
veur kok spolle. Mien vrouw hef't dan ok nog 's een keer makkelijk. Umda'k
mien ng wat andere klungelderije in de kop had ezet kwam 't mien goed uut
dat de carnevalsvereniging met arftensoep langs de deure zol kommen.
Angezien wiej gewend bunt 'smeddagens warm te etn loern ik zo tegen elf uur
al 's geregeld deur 't raam of ze nog neet kwammen. 'k Zolle nog met mien
vrouw met met 'n auto nao de supermark maor 'k wolle neet van huus gaon.
Want dan zu'j net zien dat ze dan komp was mien redenering. Too ging ze ma-
or allene op de fletse.

Too zee tegen kwat veur twaalf weer biej huus kwam zei ik: "Ze bunt t'r nog
neet ewes, die gosewalters". "Och, maak ow toch neet te sappel, 't is jao zaoter-
dag. De meeste luu wod net wakker, die hebt tot twee uur veur de tillevisie
ezetn. Wiej et vanmeddag maor brood. Die arftensoep krie'w vanaovund ok wel
op". Zo he'w 'n heeln meddag zitn wachten op de arftensoep. Umme vief uur
zei mien vrouw:"Haal maor wat biej de chinees dan we'j zeker da'j wat hebt en
geet de sjagrijn biej ow ok oaver".
"lej hebt vandage de krante zeker neet eleazen, dat verhaal van die koks die op
de vloer mossen slaopen. Ik heb mien posjen al ehad. 'k Fietse wel effen nao 't
darp, zien of de visboer d'r nog is". Zo kree'w toch nog iets warms tussen de tan-
de. Dat bu'w jao zo gewend biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



er zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht bereikbaar)

Monuta V

REUMA
PATIËNTEN

SERVICE

Uitvaartverzorging en -verzekering

WIJ STAAN
ER NIET
ALLEEN
VOOR

GIRO 456 UTRECHT

Postbus 456, 3500 AL Utrecht.
Telefoon (030) 27 21456

www.kerkcninaktie.nl
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SHOWBAND
&PASSOA PASSION NIGHT
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VANAF 1 5.00 uur
RECEPTIE PRINS ROS S 6WOLC
DUO ROULETTE

VANAF 20.30 uur *
GEKOSMEERD CARNAVALSBAL

•Ui
SHOWBAND

DINSDAGMAANDAC VANAF 13.00 uu
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HEAT
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GIRO DEVENTER
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VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

TrefPunt
Graafschap-West

uw veren
gratis op Internet

Informatie bij uw
Raboban

onbeperkt surfen
op Internet

zonder extra kosten

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS

Telefoon (0575) 55 10 10

Uitnodiging
De Vordense Auto- en Motorclub

'de Graafschaprijders'
nodigt hierbij al haar leden uit tot het bij-
wonen van haar jaarlijkse

FEEST-
AVOND
op zaterdag 6 februari 1999
in zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden

waarbij tevens de Club- en Nederlands
Kampioenen gehuldigd zullen worden.

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Het bestuur
VAMC 'de Graafschaprijders'

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met
ingang van donderdag 4 februari tot en met 10 maart 1999,
voor een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage
ligt het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen van 21 januari 1999 om het complex "bui-
tenplaats De Wiersse" aan te wijzen tot beschermd monu-
ment als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988.

Gedurende bovengenoemde termijn kan degene, wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, een
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, dat het
besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet worden
geadresseerd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Cfi/FJZ ta.v. de Commissie voor de
bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Vorden, 3 februari 1999.

de burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling

Privé piano/orgelles
bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon: 52 93 60

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

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

De schilder. De beste vriend van je huis.

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

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08
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Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565, VOOf 2795,-
van 4495,- VOOr 2695,-

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

Schuifdeurkast
in alpinewit, incl. facetspiegel
185 breed, 230 hoog
van 3995,- voor 2695,-
TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995, VOOr 2295,-
idem in alpinewit VOOr 2150,-
Hoekkast in beuken
incl. halogeenverlichting 200 x 200 cm +
220 cm hoog van 5980,-

nu 2995,-

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt

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

Auping auronde in kersen beits
incl. 2 handverst. spiralen + 2 auping reflex
matrassen 160-200 van 3490,-

nu 2795,-
Fraaie MDF slaapkamer
auberginekleurig 160/200 cm
van 1895,- VOOf 595,-

Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- voor 1695,-
Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295, VOOf 695,-

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

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

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

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, Jg^200 cm

nu 1195,-

Stalen ledikanten^J versterkte spiraal
90/200 cm in wit onwart

vanaf 299,-
Blank houten ledikanten
90/200 cm gelakt vanaf 279,-
MDF ledikant
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- VOOf 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel +,blauw massief grenen
90/200 cm nu 695,-
Scandinavisch ledikant
incl. lade in massief grenen 90-200

nu 795,-

asiijjjjgl

Grote collectie
senioren ledikanten

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

1 persoons boxspring
met bijpassende pocketvering matras
afm. 90/200
van 1295,- voor 995,
Ook in andere maten leverbaar

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- VOOr 3995,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- VOOf 4995,-

M/M7F
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jrra^c
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automWsche uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379, VOOf 269,-

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

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Compleet met 2 polyether
matrassen, eenzijdig afgedekt met wol 5 jaar
garantie, 80/190 cm
van 1395,- VOOf 995,'
Ook leverbaar in 90/200

Sierlijk stalen ledikant
2-persoons in Sandstone kleur incl. handverstel-
bare spiraal
140/200 cm.

nu 1195,-
ook leverbaar in 160/200 en 90/200 cm

[IOOMWGÏ

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,- VOOf 199,-
70/200 van 289,- VOOf 229,-
80/200 van 299,- VOOr 239,-
90/190 van 299,- VOOf 239,-
90/200 van 319,- VOOf 249,-
90/210 van 339,- VOOf 279,-
90/220 van 369,- VOOr 329,-
120/190 van 389,- VOOf 299,-
130/190 van 419,- voor 329,-
1 40/200 van 479,- VOOf 379,-
160/200 van 559,- VOOr 429,-
180/200 van 639,- VOOf 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca. 1 9 cm
80/190 van 399,- VOOf 229,-
80/200 van 329,- VOOf 259,-
90/190 van 329,- VOOr 259,-
90/200 van 369,- VOOf 289,-
1 40/200 van 639,- VOOf 459,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

Jïg
1-*

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOf 549,-
80/200 van 800,- VOOf 549,-
90/190 van 895,- VOOf 599,-
90/200 van 895,- VOOf 599,-
90/210 van 1040,- VOOf 699,-
140/200 van 1380,- VOOf 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

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

Deventer

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
Openingstijden maandag 13.30 -18.00 uur dinsdag t/m donderdag 9.30 -18.00 uur vrijdag 9.30 - 21.00 uur zaterdag 9.00 -17.00 uur
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