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Burgemeester kijkt in nieuwjaarsspeech tevreden terug op 1997:

Kamerling legt nadruk op
positieve ontwikkelingen

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

Ondanks de op handen zijnde ver-
huizing van de Nedac Sorbo Groep
naar Duiven en het aangekondigde
vertrek van Mevo naar Ruurlo kijkt
burgemeester E.J.C. Kamerling te-
vreden terug op 1997. In zijn nieuw-
jaarstoespraak benadrukte hij de
zaken die het afgelopen jaar goed
zijn verlopen. Zo is er in 1997 een
begin gemaakt met de bouw van de
brandweerkazerne. Verder noemde
hij nieuwbouwwijk Het Joostink en
het plan van projectontwikkelaar
Zegers uit Ede om 172 recreatiewo-
ningen op landgoed Wientjesvoort
te bouwen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren
had het gemeentebestuur alle nieuwe
inwoners van Vorden hoogstpersoon-
lijk uitgenodigd voor de nieuwjaarsre-
ceptie die afgelopen maandagavond
werd gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis. In zijn toespraak ging
burgemeester E.J.C. Kamerling in op
het rapport "Vorden weerspiegeld" dat
straks de basis zal zijn voor de gesprek-
ken met Hengelo en Steenderen. "Op
welke gebieden wij gaan samenwerken
met Hengelo en Steenderen moet nog
worden bekeken. De raad zal daarover
het komend jaar beslissingen moeten
nemen", aldus de heer Kamerling. Voor
volgende week dinsdag staat er voor
het college een overleg met B en W van
Hengelo en Steenderen op het pro-
gramma.
Verder stond burgemeester Kamerling
even stil bij het vertrek van Sorbo en
Mevo. "Wij scheppen voor onze bedrij-
ven een goed kader voor nieuwe vesti-
gingen en uitbreiding van bestaande
bedrijven. Bedroevend is het dan om te
constateren dat ondanks onze inspan-
ningen er bedrijven zijn die om vol-
strekt andere redenen vertrekken. De
Sorbo gaat ons verlaten omdat het
groeiende bedrijf zijn vestiging wil
hebben aan een autosnelweg om snel
en gemakkelijk hun aan- en afvoer dag
en nacht te regelen. Mevo zal ons ver-
laten omdat zij vlakbij haar grootste af-

nemer wil zitten. Wij vinden dat bij-
zonder jammer, maar zullen de beslui-
ten van de bÉfcpren van die bedrijven
moeten respeweren. Zij zijn daarvoor
zelf verantwoordelijk", aldus Kamer-
ling.
"Het gemeentebestuur heeft afgelopen
jaar besloten om een nieuwe brand-
weerkazerne te bouwen. Hiermee is
een begin gemaakt. Verder heeft de ge-
meente een grote taak ten aanzien van
het onderwijs en het beheer van de ge
bouwen van alle scholen er bij gekre-
gen", aldus de burgemeester. "Ten aan-
zien van de recreatie zijn in 1997 be-
leidslijnen vastgesteld. Daarnaast is
naar aanleiding van het categorise-
ringsplan de discussie gestart ten aan-
zien van het verkeer in het dorp.
Verder zijn in 1997 nieuwe bestem-
mingsplannen en wijzigingen vastge-
steld en voor inspraak vrij gegeven. In
het plan Het Joostink komen tegen de
honderd nieuwe woningen voor de ko-
mende jaren. Ook een nieuw uitbrei-
dingsplan voor het bedrijventerrein
Werkveld heeft ter visie gelegen. Velen
hebben daar al hun zienswijze over in-
gebracht. Tot slot kan landgoedcam-
ping Wientjesvoort met 270 kampeer-
plaatsen veranderd worden in 172 re-
creatiewoningen. Het ontwerp-plan
daarvoor zal deze maand gepresen-
teerd worden en ter visie liggen voor al-
le belanghebbenden".

Aan het eind van zijn toespraak ging
de heer Kamerling nog even in op de
diverse verenigingen en instellingen in
Vorden. "Het dorp kent een bloeiend
winkelbestand verenigd in een actieve
ondernemersvereniging waar wij re-
gelmatig overleg mee hebben. Ook met
andere instellingen en verenigingen
zijn goede contacten, waarbij wensen
in redelijkheid - afgewogen tegen het
algemeen belang - uitgevoerd worden.
Graag danken wij alle burgers voor
hun inzet en hun kritisch meedenken
voor onze gemeenschap. Tot slot wens
ik u allen een voorspoedig en gezond
1998", aldus de heer Kamerling.

Hervormde kerk Vorden
Zondag U januari 10.00 uur ds. M. Beitier; 19.00
uur dhr. R. Goedhart uit Zwollle, gez. Zangdienst
in de N.H. Kerk.

Hervormde kerk Wichmohd
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur dhr. K. Goedhart uit Zwolle, gezamen-
lijke Zangdienst in de NH Kerk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 10 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 11 januari 10.00 Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 10 januari 17.00 uur Woord en Cominu-
niedienst.
Zondag 11 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
11 -12januari'pastoor E. Lammers, Hengelo, tel.
(0575)461275.

Huisarts 10-11 januari dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende geva^wi is er op zaterdag
en zondag spreekuur van O^B-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bi") spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Streekziekenhuis Het Spil^A, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-

'19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 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 weu-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kru iswerk en gezinsver/orging, 24
uur per dag bereikbaar via te lefoonnummer
0900-8806 (20ct /min) .

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

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

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Flke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur ; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur. 29/12, 30/12 en 31/12: 10.00-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 552537. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Qp_e_1l.T_afel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Perspnenalarniering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.



VORDEN BEDANKT!
Hierbij willen wij u allen van harte bedanken voor het vertrouwen dat u de
afgelopen jaren in ons heeft gesteld. Op deze manier was het voor ons mo-
gelijk om succesvol te zijn met 't Pantoffeltje en kregen we vanaf het begin al
het gevoel er helemaal bij te horen. Vorden bedankt!

Wij wensen Hannie, Volkert, Patricia, René en Vincent heel veel succes met
de voortzetting van 't Pantoffeltje.

Tot ziens,

Frank en Mirjam Meulenbroek

OPEN HUIS

Ter gelegenheid van de overname van café-restaurant 't Pantoffeltje nodigen
wij u uit voor ons Open Huis op woensdag 14 januari.

Het Open Huis begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. U bent van har-
te welkom om in 't Pantoffeltje onder het genot van een hapje en een drank-
je samen met ons de opening van onze nieuwe zaak te vieren.

Tot ziens,

Hannie, Volkert, Patricia, René en Vincent

Cadeautip: In plaats van cadeaus en bloemen hebben vjüpesloten om bij de
ingang van 't Pantoffeltje een bus te plaatsen waar u mi vrije gift in kunt
doen. Het geld komt ten goede aan de restauratie van molen 'De Hoop".

Bouwen
in plan Vorden-Noord:

Hetjoostink?

U bouwt een huis. Wij leggen de basis.

Plannen om ccn huis te bouwen in Meer weten?

plan Hetjoostink?

Kom dan eerst eens praten met een

hypotheekadviscur van de Rabobank.

Zij kunnen u alles vertellen over dit

project. Maar ook wat er allemaal komt

kijken bij het kopen en bouwen van

een huis en welke financiering het

beste bij u past.

Zo vindt u moeiteloos de ideale

combinatie van minimale woonlasten

en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke
rente.

Maak ccn afspraak met één van
onze hypotheekadviscurs,
mevr. R. Oosterveld
of de heer M.M. van der Heijde.

telefoon: (0575) 55 78 71
e-mail: rabo3274@tref.nl

Met de hypotheekadviseur
van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

Lekker en nu extra voordelig

2e ROOKWORST HALVE PRIJS!

WOENSDAG GEHAKTOAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

7 SCHOUDERKARBONADES

f 10,-voor

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Casselerib
100 gram f 1,89

Gekookte lever
100 gram f 1,—

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f l ,"•

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 slavinken +
4 hamburgers

samen f8,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
. - .. . -^ ̂ ^ r^^m.!********

JAN HO DE N BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC VoetenTelefoon <°575) 55 14 7°

Een nieuw jaar f
een ni^iwe uitdaging m

Wij vragen met spoed een

offset-
d rukker
m/v

die bekend is met GTO's, Roland en
Miller vellenoffsetpersen.

Wij zijn al 15 jaar een gecertificeerd
bedrijf, dus kwaliteitswerk maken is een
vereiste.
Een goede teamgeest hoort daar nog bij.

Durft u deze uitdaging aan?
Wilt u dan uw schriftelijke sollicitatie richten aan onderstaand
adres t.a.v. de heer L.G. Weevers jr.

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



Geboren op 2
om 18.24 uur

januari 1998 P
In plaats van kaarten

Mees Marcus

Zoon van
Marcel en Leny
Boekholt

Raadhuisstraat 13
7251 AA Vorden
(0575) 55 33 28

Hij is 49 cm lang en weegt
2950 gram

Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon.

Luuk
is geboren op
29 december 1997.

Arnold en Miranda
van Zeijst

De Hanekamp 6
7251 CJ Vorden

Wilt u beschuit met muisjes ko-
men eten, laat het ons dan even
weten

Zo gewoon en toch zo bijzonder.
Zo alledaags maar steeds weer
een wonder.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Robin

Robin is geboren op
28 december 1997 om'
19.32 uur. Hij weegt 3455
gram en is 48 cm. lang

Herman en Cilia
Luimes-Jansen

Lankhorsterstraat 2a
7255 LB Hengelo Gld.
Tel.: 0575-462542

Peter en meter:
Jan en Annie Berenpas

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Anna

30 december 1997

Nikos, Jacqueline en
Zoë Emmanouil - ter
Huerne

H.K. van Gelreweg 18
7251 XL Vorden
Tel. (0575) 551141

Bezoek is na een telefoontje van
harte welkom.

Wij willen eenieder hartelijk
danken voor de felicitaties,
bloemen, kaarten en cadeaus
welke wij ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijksfeest
ontvingen.

Jan Hulshof
Willemien Hulshof-
Lende ri n k

Vorden, januari 1998

In plaats van kaarten
In ons verdriet om het heen-
gaan van onze dierbare moe-
der en oma

Alie
Boersma-Olthuys

mochten wij uw hartelijk me-
deleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Familie Boersma

Vorden, januari 1998

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

Op vrijdag 16 januari 1998 zijn wij 25
jaar getrouwd.

Reind Krijt
en
Henny Krijt-Bloemendaal

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie vanaf 19.30 uur in bodega 't
Pantoffeitje, Dorpsstraat 34, Vorden.

j$ Camping 'Kleine Steege'
| Hackforterweg 33
$ 7234 SH Wichmond

1948

Op woensdag 14 januari a.s. hopen
wij

J.A. Overbeek
en
A.M. Overbeek-te Molder

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid zal er om 13.30 uur
een H. Mis worden opgedragen in de
St. Antoniuskerk te Kranenburg.

Receptie van 20.00 tot 22.30 uur in
café-rest. 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Kranenburg, januari 1998
Hamsveldseweg 4
7251 LR Vorden

Voor de kleinkinderen:
Oma was heel ziek en moe.
Nu is m^ear de hemel toe.
Oma zTwol liefde over jullie waken.

Verdrietig om haar heengaan maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die zij ons heeft ge-
schonken en met een bevrijdend gevoel dat haar
lijden nu voorbij is, gev^^wij u kennis dat, na
voorzien te zijn van het H^cacrament der Zieken,
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

JOHANNA MARIA
BEKKER-KUMMELING

op de leeftijd van 73 jaar.

L.G. Bekker

Henk en Marion
Leon, Ellen, Donna

Bert en Wilma
Marleen, Yvonne

Edwin en Linda
Gijs

2 januari 1998
Almenseweg 24
7251 H R Vorden

De avondwake wordt gehouden dinsdag 6 januari
om 19.30 uur in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8 te Vorden. Daarna is er van 20.15 tot
20.45 uur gelegenheid tot afscheidnemen en con-
doleren in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De gezongen uitvaartmis wordt opgedragen
woensdag 7 januari om 10.30 uur in genoemde
kerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 12.00 uur op het R.K. gedeelte van de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in 't Pa n tof f eitje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Tot mijn groot verdriet is overleden mijn zo be-
hulpzame lieve buurvrouw

Annie bedankt.

ANNIE BEKKER

Doortje Sessink

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij
in ons midden was, delen wij u mede dat na een
ziekte van 3 maanden is overleden mijn lieve moe-
der en huisgenoot

MARGRIETA EVERDINA NORDE
WEDUWE VAN J.A. NORDE

* 27 december 1907
Vorden

t 3 januari 1998
Zutphen

J.A. Norde
A.H.F, ten Have

Blauwedijk 13
7218 BJ Almen '

Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar op woensdag 7
januari van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot
afscheidnemen en condoleren.

De dienst van Woord en Gebed, waarvoor u wordt
uitgenodigd, wordt gehouden op donderdag 8 ja-
nuari om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Almen. Aansluitend zal om plm. 14.15 uur de be-
grafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Toch nog onverwacht ging van ons heen onze ge-
liefde nicht en tante

M.E. NORDE-NORDE

op de leeftijd van 90 jaar.

J.H. Norde-van Ark
en kinderen

Vorden, 3 januari 1998

Heden is door de HWrvoor ons nog onverwachts
thuis gehaald mijn zuster en schoonzuster en on-
ze tante

MARGREETA EVERDINA NORDE
pietje)

*27-12-1907 t 03-01-1998

Vorden: H.J. Groot Roessink-Norde
J. Groot Roessink

Zutphen: G. Norde-Wassink

Neven en nichten

7251 AK Vorden
Pastorieweg 31

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

Lamberta Berendina
Theodora Hammers-

Kloosterboer

hebben ons diep getroffen.
Daarvoor betuigen wij u onze
oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, januari 1998

• Contactavond Vordens
Huisvrouwenorkest op 10
januari, aanvang 19.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.
Entree gratis

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

• Te koop: langlaufski's
maat 210 en 190; schoenen
maat 47 en 41. Ongebruikt
te.a.b. Tel. 55 10 71

• Te koop: houtbewerkings-
machine 3 maand oud, Rob-
land XL 310, 4 PK, 380 Volt.
Tel. (0575) 55 24 94

• Te koop: klassiek 3-zits
bankje i.z.g.st. kleur blauw /
grijs, f 300,-. Tel. 551661.

• Jong stel zoekt z.s.m.
woonruimte in Vorden,
551877 of 551813.

• Contactavond Vordens
Huisvrouwenorkest op 10
januari, aanvang 19.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.
Entree gratis

• Ik ben een meisje van 17
jaar en zoek werk voor de
zaterdag. (0575) 44 19 41

• Contactavond Vordens
Huisvrouwenorkest op 10
januari, aanvang 19.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.
Entree gratis

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

wel

bij de 'Woonwinkel van Warnsveld'
Wij halen de bezem erdoor:

60% korting
op diverse artikelen uit ons gehele assortiment.
Teveel om op te noemen.
De opruiming begint 5 januari

Op alle artikelen die vallen buiten de opruiming

geven wij de hele maand januari 10% kortillCJ

interieuradviseur
® _ ^

Ê?/&£> Rijksstraatweg 39
Warnsveld

'de woonwinkel van Warnsveld' Tel (0575) 52 61 32
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'Meibon gemeente:: f0575) 55 74 74.

• Üpemngsf ijdm Gemeentehuis;:
maandag tot en metmjdag van
8,30 tot UOO ilur
woensdagmiddag van 14.00 tot 27.00 uur.

• Avondopcnstdling afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dut er raüdsv^rgaderingen zijn van
18 JftmÖO uur (zie publicaties in
Gerneentebuïletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders;
Burgemeester EJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak,

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10,00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Muldmje-Meulenbroek;
donderdagmorgm van 10,00 tot 11.00 uur
en \>olgens a/spraak.

A/spraken hint u telefonisch maJcen
bij de receptie van het gemeen tehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 23.30 tot 2730 uur,
donderdag van 13.30 tot 2730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10,00 tot 12,00 uur.

'R ECONSTRUCTIE MISPELKAMPDIJK (TUSSEN ZUTPHENSEWEG EN DE
SPOORLIJN)

Burgemeester en wethouders zijn van plan om gelijktijdig met het bouwrijpmaken
van het plan het Joostink, de riooloverstorten ter hoogte van het Wiemelink en de
Zutphenseweg te vervangen door een nieuwe overstortvoorziening langs de
Zutphenseweg. Daarvoor is de aanleg van een nieuwe rioolleiding in de
Mispelkampdijk noodzakelijk, met als gevolg dat de asfaltverharding opgebroken
moet worden. Dit is voor burgemeester en wethouders aanleiding om de
Mispelkampdijk tussen de Zutphenseweg en de spoorlijn als volgt in te richten:
• een rijbaan van 5 meter breed, uit te voeren in betonklinkers. Hierdoor ontstaat er

aan de noordzijde van deze weg een bredere berm.
• aanleg van plateaus op de kruispunten met het Vaarwerk, het Jebbink en het

Wiemelink.
• aanleg van een verkeersdrempel ter hoogte van Mispelkampdijk 36, inclusief aan-

passing van de parkeerstrook ter hoogte van deze drempe^

Deze inrichting sluit aan bij het ontwerp-categoriseringsplan voor het wegennet in
de gemeente. Dit plan voorziet in het instellen van een maximumsnelheid van 30
km/uur in de wijk De Boonk, inclusief de Mispelkampdijk.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op dit r^^mstructieplan. Vanaf
woensdag 7 januari tot en met woensdag 4 februari aansta^pie, kunt u de tekening
inzien in het gemeentehuis op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij).
Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties
kunt u richten aan burgemeester en wethoudei's van Vorden, postbus 9001, 7250 HA
Vorden. U kunt uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van
de afdeling gemeentewerken.

ERORDENING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VRIJWILLIGERS 1996

De gemeenteraad heeft de Verordening deskundigheidsbevordering vrijwilligers 1996
vastgesteld om op die wijze deskundigheid van de vrijwilligers bij verenigingen en in-
stellingen te bevorderen. In de Verordening is een subsidiemogelijkheid voor burge-
meester en wethouders opgenomen. De Verordening trad in werking op l januari
1996 en gold tot 1998.

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de werking van de Verordening
met één jaar te verlengen. Naar verwachting behandelt de raad dit voorstel in de ver-
gadering van 24 februari 1998.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR UITBREIDEN WONING
MISPELKAMPDIJK 1B

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend
bestemmingsplan voor het uitbreiden van een woning op het perceel Mispelkampdijk
l b, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie M, nr. 1035.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 8 ja-
nuari 1998, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

ER INZAGE LEGGING VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
"WIENTJESVOORT 1997"

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat van donderdag 8 januari tot en
met woensdag 5 februari 1998, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestemmings-
plan "Wientjesvoort 1997".

Dit bestemmingsplan omvat het landgoed Wientjesvoort.

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 172 recreatie-woningen, in rela-
tie tot de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos en herstel
van het landhuis, andere waardevolle bebouwing en het park.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdag-
morgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur)
over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening, ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

OORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN "WIENTJESVOORT 1997"
m

Zoals u in deze rubriek al heeft kunnen lezen, ligt vanaf 8 januari aanstaande het
ontwerp-bestemmingsplan "Wientjesvoort 1997" ter inzage bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimte lijke ordening (Koetshuis).

De begrenzing van dit plan (landgoed Wientjesvoort) is op het volgende kaartje weer-
gegeven.
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Doel plan:
Wientjesvoort is voor veel recreanten een begrip. De bestaande landgoedcamping
biedt mogelijkheden voor eenvoudige kampeervennen in een omgeving met een ty-
pisch landgoedkarakter. Wientjesvoort kent een sterke verwevenheid van de functies
natuur, bos, landbouw, recreatie en wonen over het gehele terrein binnen een histo-
rische context, zoals dat eigen is aan een landgoed.

Het landgoed ademt echter ook een sfeer van vergane glorie. De verspreid aanwezige
bebouwing verkeert veelal in sterk verwaarloosde staat; het landhuis is na een brand
niet meer hersteld en ook het parkbos wordt minimaal onderhouden. De huidige ei-
genaren willen het bestaande gebruik beëindigen. Na jarenlang overleg met onder-
meer gemeente, provincie en projectontwikkelaar is gekozen voor een nieuwe inrich-
ting en gebruik van het gebied, die moeten leiden tot herstel c.q. verbetering van de
cultuurhistorische, ecologische en toeris-tisch-recreatieve kwaliteiten.
Uitgangspunten zijn: het aanbrengen van een duidelijke scheiding in recreatie en
natuurge bied en herstel van het oorspronkelijke landhuis, parkbos en zijn omge-
ving. Het bestemmings plan voorziet in:

- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos;
- realisatie van 172 recreatiewoningen (geen permanente bewoning toegestaan) op

bestaand kampeerterrein en landbouwgronden;
- herstel van het landhuis, ander waardevolle bebouwing en park.

Door een deel van het landgoed in te richten voor een hoogwaardige recreatieve voor-
ziening, w.ordeo financiële mogelijkheden gecreëerd om in de overige delen de cul-



tuurhistorische en ecologische kwaliteiten te herstellen c.q. te verbeteren. Door een
robuust ecologisch raamwerk te ontwikkelen, dat duidelijk is gescheiden van liet ver-
blij fsrecreatieve terrein en hier een kundig ecologisch beheer te voeren, wordt een
sluipende verdere aantasting van waardevolle gebieden (bijvoorbeeld door intensief
gebruik en door vervanging van inheemse beplanting door sierheesters en coniferen)
voorkomen en wordt de verdere ontwikkeling van de ecologische kwaliteiten gewaar-
borgd.
Alhoewel het huidige, voor recreatiedoeleinden in gebruik zijnde gedeelte van het
landgoed daar in veel gevallen wel ruim binnen valt, heeft de gemeenteraad duidelijk
kenbaar gemaakt dat de recreatie-woningen buiten die stankcirkels gerealiseerd moe
ten worden. Meer afstand dus tussen agrarisch bedrijf en begrenzing terrein recre-
atie-woningen, dan nu tussen agrarisch bedrijf en landgoedcamping aanwezig is. De
voorgestane recreatieve ontwikkelingen vormen dus geen verdere belemmering voor
de omliggende agrarische bedrijven.
Het landhuis, het koetshuis en de boerderij met het vervallen bijgebouw zullen geres-
taureerd worden. Het landhuis en het koetshuis krijgen een woon- en kantoorbcstem-
ming. De boerderij een woonbestemming. Het te restaureren bijgebouw mag gebruikt
worden voor beroep aan huis (b.v. atelier).

Het park wordt in oude luister hersteld. U moet dan denken aan de volgende maatregelen:
herstel van de slotgracht;
sanering van bouwvallige bouwwerken
herstel ontsluiting (oprijlaan naar landhuis aan de Ruurloseweg);

* beëindiging kampeermogelijkheden.

De gebruiksruimten voor het recreatie-gebeuren betreffen gronden, die thans groten-
deels intensief gebruikt worden voor landbouw en/of verblijfsrecrcatie.
Dit zijn de Schotkamp en de Kleine Kamp (thans agrarisch in gebruik met langs de
randen kamperen), de Huiskamp (thans landgoedcamping, intensief gedeelte), het
landgoedkampeer terrein aan de zuidwestzijde van de Ruurloseweg (behoudens het
gedeelte binnen de stank cirkel), zes bestaande kampeerplaatsen in het bos ten oosten
van de Kleine Kamp en het braakliggend terrein in het zuidelijk deel tussen de Haakse
Beek en de Ruurloseweg. Dit laatste gedeelte zal met name worden ingericht voor
dagrecreatief gebruik. Er kunnen voorzieningen worden aangebracht zoals een ten-
nisbaan, speelvoorzieningen voor kinderen etc.
De ontsluiting van het recreatieterrein vindt plaats vanaf de Mosselseweg. Daardoor
wordt verstoring van de cultuurhistorisch en ecologisch meest kwetsbare gedeelten
van het landgoed zoveel mogelijk vermeden. Ten opzichte van de huidige verkeerssi-
tuatie op Wientjesvoort, waarbij 270 kampeerplaatsen bereikt moeten worden, zal de
verkeersintensiteit op de Mosselseweg naar verwachting niet toenemen. Mede niet
door de verwachte grotere spreiding van de bezetting van de recreatiewoningen ten
opzichte van de kampeerplaatsen.
Door middel van een centrale laan, die op een veilige en duidelijke wijze op de
Mosselseweg aansluit, worden de clusters van huisjes ontsloten.

Doel van dit bestemmingsplan: een planologisch kader te creëren voor die ontwikkelin-
gen.

Vanwege de kwetsbaarheid van natuur en landschap en d^^drologische samenhan-
gen binnen het gebied en de directe omgeving, wordt in dl^elichting op het bestem-
mingsplan met name aan deze aspecten ruim aandacht besteed.

Wat is nu eigenlijk een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dicht bevolkt land als het
onze, kan het nu eenmaal niet meer anders, dan dat we mjÉ^lkaar afspraken moeten
maken over hoe we de beschikbare grond gebruiken.

Die afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die plannen tot
stanfl komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren over een op basis van die wet door de
gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op een goede or-
dening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebouwen die erop staan mogen
gebruiken. Mogen, want als een stuk grond bestemd is voor bedrijven wil dat nog niet
zeggen dat dat stuk dan ook binnen de kortste keren volgebouwd hoeft te worden
met bedrijven, Daar staat tegenover dat als er voor een bepaald gebied bijvoorbeeld de
bestemming "Woncn"is vastgelegd, u er niet zonder meer een winkel mag beginnen.
Het bestemmingsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en gebouwen,
maar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen en aanlegver-
gunningen (= toestemming voor bijvoorbeeld het graven van sloten en greppels). De
gemeente heeft het recht tegen strijdig gebruik op te treden.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat voor welke
bestemming(en) het bedoelde gebied mag worden gebruikt. Daarbij vinden we dan
voorschriften die bijvoorbeeld het soort bebouwing voor dat gebied aangeven. Verder
staat erin welke algemene vrijstellingen er zijn en op welke terreinen nog nadere ei-
sen gesteld kunnen worden. Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de
bedoeling van het gehele plan is.

Is de gemeente nu helemaal vrtj bij het opstellen van een bestemmingsplan?
Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde autonome be-
voegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden met plannen op Rijks-
en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld met planologische kernbeslissin-
gen, waarin zaken van nationaal belang worden geregeld. De gemeente kan daar met
haar plannen natuurlijk geen inbreuk op maken. Hetzelfde geldt voor de provinciale
(streek)plannen.

Hoe komt zo'n bestemmingsplan nu tot stand?
We schreven al dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning toetst aan het
bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo' n bestemmingsplan
tot stand komt van belang, maar ook uw recht op inspraak en de mogelijkheden om
te reageren (bezwaar te maken) in de Wet geregeld.

Inspraak
Al tijdens de voorbereidingen krijgt u de gelegenheid het college van burgemeester
en wethouders uw mening over het plan kenbaar te maken. Voor het plan
"Wientjesvoort 1997" heeft u die mogelijkheid van 8 januari tot en met 5 februari
1998. Voorafgaand houden wij op 7 januari, aanvang 20.00 uur, een voorlichtings-
avond in het Dorpscentrum.

Ontwerp-bestemmingsplan
Voordat we zo' n plan ter inzage kunnen leggen moet de gemeente, naast de verwer-

king van de inspraak-reacties, de Rijks- en provinciale instanties de gelegenheid ge-
ven te beoordelen of het Rijks- en provinciaal beleid voldoende is vertaald in het plan.
Wij gaan er voorlopig vanuit dat wij het ontwerp-plan eind Ie-/ begin 2e kwartaal
1998 ter inzage kunnen leggen.

Zienswijze kenbaar maken/Vaststelling plan door gemeenteraad
Gedurende de periode dat het ontwerp-plan ter inzage ligt kunt u uw zieriswijze ken-
baar maken aan de gemeenteraad. Vervolgens moet de gemeenteraad het plan vast-
stellen. Wij gaan er voorlopig vanuit dat dit in de raadsvergadering van 30 juni of die
van l september 1998 kan plaatsvinden.

Verdere procedure
Afhankelijk van de reacties (bezwaren) op het door de raad vastgestelde plan, zal de
vervolg-procedure langer, dan wel korter zijn. Bent u het nl. niet eens met het vastge-
stelde plan, dan kunt u bij gedeputeerde staten van Gelderland-, en als u het ook met
de beslissing van dat college niet eens bent uiteindelijk ook bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, beroep instellen.

Tenslotte:
Wij hebben geprobeerd u een globaal inzicht te geven in de bedoelingen van een
bestem mingsplan en de betekenis van het plan Wientjesvoort 1997 in het bijzon-
der. Aan de gegevens in deze publicatie kunt u evenwel geen rechten ontlenen.
Als u in de omgeving van het landgoed woont of daar belangen heeft, adviseren
wij u het bestemmingsplan in te komen kijken dan wel de voorlichtingsavond bij
te wonen.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester 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
raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden
en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minu-
ten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat
dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken vergadert
op dinsdag 13 januari 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staat het volgende onderwerpen:
- wijziging riooloverstatfen ter hoogte van de Mispelkampdijk en de Zutphenseweg

en reconstructie Mi^^kampdijk tussen de Zutphenseweg en de spoorlijn

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 13 januari 1998
om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de jagende onderwerpen:
- herziening 1997-1 vd^Pchriften bestemmingpslan Buitengebied;

bestuurlijke vernieuwing.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 14 ja-
nuari 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vorden 1998;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 januari 1998 om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- wijziging riooloverstorten ter hoogte van de Mispelkampdijk en de Zutphenseweg;
- Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Vorden 1998;
- herziening 1997-1 voorschriften bestemmingsplan Buitengebied.

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 uit-
zondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda staat,
omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering.
U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeente-
secretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

ERORDENING VOORZIENING HUISVESTING ONDERWIJS

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Verordening voorzie-
ning huisvesting onderwijs vast te stellen. Dit is noodzakelijk omdat de zorg voor de
onderwijshuisvesting sinds 1997 een gemeentelijke taak is. Vaststelling van een soort-
gelijke verordening is reeds in 1997 gebeurd, deze hernieuwde vaststelling is nodig
omdat de oude verordening op enkele punten moest worden gewijzig

ERZIENING VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de voorschriften van
het bestemmingsplan Buitengebied te herzien. Dit is noodzakelijk om het planolo-
gisch beleid af te stemmen op het beleid dat de gemeente voert op het gebied van de
Wet op de openluchtrecreatie.
De herziening van de voorschriften is niet echt ingrijpend, omdat de regelingen zijn
afgestemd op het vroegere kamperen bij de boer. In de gebruiksbepalingen is bepaald
dat het incidenteel plaatsen van tenten en mobiele kampeervoertuigen -geen stacara-
vans zijnde- op erven van agrarische bedrijven niet geacht wordt strijdig te zijn met
een aantal in dat artikel opgesomde agrarische bestemmingen.
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Betaling abonnementsgeld weekblad Contact
editie Vorden tot 9 januari 1998
Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:
1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers

vóór 9 januari 1998 f 39,-

2. Betalen per bank of giro ^^
vóór 9 januari 1998 (u ontvangt geen acceptgiroka^^ f39,-
Betaalt u na 9 januari, dan komen er in beide bovengenoemde moge-
lijkheden f5,- administratie- en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uit-
schrijven van bijgaande machtiging om het abonn^^^ntsgeld af te
schrijven van uw bank- of girorekening.

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

Het abonnementsgeld voor 1998 voor Contact editie Vorden bedraagt

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

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

U VERDIENT DUS f 5,-
als u vóór 9 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten

DRLKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.wewera.nl - ISDN 551329

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

Naam: '

Adres:

Woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening:

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

2 bos braemen
naar keuze

5 primuiaatjes
in alle jouren

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bent u
verhuisd

of woont u

pas in Vorden

en wilt u

er echt
bijhoren?

Naam:

Adres*

Pnstcodp;

\Vhnnplaats-

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het ^contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f44,-

^
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30, ^^^ Ê
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10 ^^^"^



Spoor van vernielingen in Vorden
Onbekenden hebben in de nacht van
zaterdag op zondag in Vorden een
spoor van vernielingen achtergela-
ten.

Een invalidenauto werd op zijn kant ge-
gooid. Van geparkeerde auto's werden
ruiten vernield en met fors geweld bui-
tenspiegels afgebroken. Ook werden
beelden uit tuinen vernield en jonge
boompjes geknakt. Een winkelruit aan
de Burgemeester Galleestraat werd met
een groene brievenbus met de paal er
nog aan, ingegooid.

Vele gedupeerden
Zondagmiddag hadden zich bij de poli-
tie al zo'n 25 gedupeerden gemeld, ter-
wijl er nog meer aangiften worden ver-
wacht.
De vernielingen vonden plaats op met

name de Hoetinkhof, de Van Heeckeren-
straat, de Boonk, de Hertog Karel van
Gelreweg, de Burgemeester Galleestraat,
de Dorpsstraat en de Molenweg.
De politie is een onderzoek gestart.
Hoewel men vermoedt, dat slechts een
paar personen voor de vernielingen ver-
antwoordelijk zijn, tast men nog volledig
in het duister over de identiteit van de
daders.
De vernielingen hebben vermoedelijk
plaats gevonden op de vroege zondag-
ochtend tussen 04.00 en 05.00 uur.

Tips
De politie is op zoek naar tips.
Degene die iets weet of heeft gezien, dat
met de vernielingen te maken kan heb-
ben, wordt verzocht contact op te nemen
met de politie in Vorden, telefoon 0575 -
55 12 30.

GEZOND HET NIEUWE JAAR BEGINNEN!

500 gram van 3,99 voor

VERS GESNEDEN

ROERBAKMIX ROYAAL
KOGELHARDE

SPRUITEN héél kilo
DELICATEUR

JONGE KAAS hééi kiio
PROBEER EENS: 33% minder vet en 25% minder zout

GOUWENAAR LIGHTsOOgram

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 /13.30-18.00 uur
vrijdag 08.30- 12.30 /13.30-20.00 uur
zaterdag 08.30-16.00 uur

Zutphenseweg 1a, Vorden, telefoon (0575) 55 18 85

'n goed belegde
boterham in

de aanbieding
r~\ <T-N ^-s —-. ö

vleeswarentrïo, boterhamworst, yi Q5
snijworst, gebr. fricandeau

WO gr. per soort, samen voor 4
289 erwtensoep

per kg
runderschnitzels,
per stuk

4 filetlapjes en
4 saucijzen

ham-preisalade,
100 gram

Keurslager

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

98

65

41
l

gebraden boeren-,
gehakt, 100

45

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

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

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

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Wilma
Wilma wil een leuk kapsel zon-
der veel knipwerk. Het haar valt
altijd zo plat en sliertig. Ze wil
graag een sportief en toch klasse
kapsel.

Het advies van Ren »te
Renate adviseert om het minder
plat te maken door een Animatie
er in te zetten (een soort perma-
nent dat voor een lichte bolling
van het haar zorgt waardoor het
veel voller lijkt en gemakkelijk in
model te krijgen is). In de nek is
het slanker geknipt waardoor het
niet zo'n massieve lijn lijkt.

Kleur
Het te blonde door zon en lichter
kleuringen haar is nu gekleurd
met een koper/mahonie blonde
tint.
Wilma heeft 's morgens maar een
paar minuten nodig om er de
rest van de dag perfect uit te zien.
Wilma is dan ook perfect tevre-
den.

HEERSINK haarmode
Zutphenseweg 21 vorden

«•(0575)551215

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Guusta Bruggert

kapster: Renate Mateman

Ervoor
'Altijd in voor verandering!'

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:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 15 14

Trefpunt
Graafschap-West

de wereld
binnen

handbereik
Informatie bij uw

Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modem design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



Sport- en
gezondheidsstudio

Vorden

zondag 11 januari
van 14.OO-17.OO uur

Amuseer je slank!
8 weken sportief afslanken
Fysiofit
sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut
Cursus inline skaten
in groepsverband werken aan techniek en conditie
Seniorenfitness
Stauffer Toning Banken
positief bewegen, ook in combinatie met amuseer je slank
Sport Sauna/Turks bad
gratis voor leden

Kom kijken op onze open dag en iaat
u voorlichten over bovenstaarmie
programma's

BURG.GALLEESTRAAT67a
7251EA VORDEN
TEL (0575) 55 40 91

zie* op

voor een

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bu
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

a|le

50% korting

INGEZONDEN MEDEDELING
BUITEN VERANTWOORDING VAN DE REDACTIE

Beste dorpsgenoten,
Het karakter van Ruurlo dreigt definitief veranderd te
worden. De woningbouwvereniging heeft namelijk ver-
gevorderde plannen om in de Verlengde Kroezelaan een
appartementencomplex neer te zetten met drie verdie-
pingen. De bouwtekeningen liggen op het gemeente-
huis ter inzage. In Wageningen, Almelo of Hengelo (O)
past een dergelijk flatgebouw prima in het stadsbeeld.
In Ruurlo hoort het naar mijn mening niet thuis. Ook
heb ik begrepen dat de woningbouwvereniging vastom-
lijnde plannen heeft om alle buurhuizen in de
Wilhelminalaan af te breken. "Wat heeft dat met mij te
maken?" zult u denken, "ik woon niet in of in de buurt
van de Verlengde Kroezelaan en ik woon ook niet in of
in de buurt van de Wilhelminalaan". Naar mijn mening
heeft het echter wel degelijk met u, met ons allen te
maken. In het boek "Ruurlo door de jaren heen" staan
foto's van gebouwen en wegen die sfeer- en beeldbepa-
lend zijn (waren) voor ons dorp. Jammer bijvoorbeeld
dat het station er niet meer staat. Fijn dat het kasteel
door en voor de Ruurlose bevolking behouden is. Te veel
voorbeelden zijn er voorhanden, waarbij spijtgevoelens
naar boven komen. De Wilhelminalaan zie ik als een
sfeer- en beeldbepalende laan in onze gemeente. Nu
afbreken, betekent onherroepelijk dat we later bij het
bekijken van de foto's verzuchten: "Wat jammer toch,
moest dat nou echt gebeuren? Zo betekent een gebouw
van drie verdiepingen op de hoek van de Verlengde
Kroezelaan en de Borculoseweg een definitieve aantas-
ting van het landelijke karakter van ons dorp. Nu een
flatgebouw met drie verdiepingen in de Verlengde
Kroezelaan, straks (misschien nog hogere) gebouwen in
de Dorpsstraat? En wat gaat er op de Wildenborchseweg
gebeuren? Ook daar worden in de nabije toekomst hui-
zen afgebroken. Wat krijgen we daar voor terug? Ruurlo
zal definitief van karakter veranderen. Het zal nooit een
stad worden; met flatgebouwen zal het geen dorp meer
zijn. Zal de Ruurlodr zich nog thuis voelen? Zullen de
toeristen wegblijven? Vervreemding en vervlakking van
onze leefwereld zal het gevolg zijn Nu hoor ik al vaak

(
mensen zeggen: "Het zal mijn tijd wel duren, ze doen
maar". Wanneer mensen zich niet meer betrokken voe-
len, hebben zij geen zin om zich voor de gemeenschap
in te zetten. Dan nemen vandalisme en criminaliteit
toe, omdat niemand zich verantwoordelijk voelt. Vele-
malen hebben groepen Ruurloêrs de handen ineen

f geslagen om iets te verwezenlijken of iets te behouden
waar zij achter stonden. Zo maakten zij zich sterk voor
het zwembad, het behoud van het kasteel en de spoor-
lijn. Er zijn nog meer voorbeelden van de betrokkenheid
van de Ruurlose inwoners bij het welzijn van hun dorp.
Het behoud van het landelijke karakter van Ruurlo is
naar mijn mening net zo belangrijk. Als u het daar mee
eens bent vraag ik u uw handtekening te zetten op een
van de lijsten die op onderstaande adressen liggen. Deze
handtekeningen zullen eind januari aan de burgemees-
ter aangeboden worden.

B.W. Bodegom-Timmermans.

Adressen: Postkantoor Ruurlo, Studio Contact, alle huis-
artspraktijken, tandarts Scheepmaker, tandarts Stolk,
slagerij Eggink, juwelier Hetzel, speelgoedwinkel
Brinkerhof.

10% korting l Ballroomdansen

30% tot
50% korting

couponnen

kortingen OP
.o^nenenyiüS^"^

De Wonerij in Ruurlo, ruimt op. Kortingen

kunnen oplopen tot 50%. Grenzen in trends

en design worden verlegd voor een jarenlan-

ge tevredenheid. Nu heeft u de kans voor-

delig woonsfeer te creeëren. Wij nodigen u

graag uit om u zelf te overtuigen van deze

meest complete collecties, op het gebied van

woon-, slaapcomfort, raamdecoratie en vloer

bekleding tot in detail. Uit die collecties kunt

u nu kopen net opruimingskortingen.

U pakt toch al snel honderden guldens voor-

deel mee.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

Jong en oud in Ruurlo en omgeving zijn op vrijdag-
avond 16 januari welkom in de Keizerskroon,
Dorpsstraat 15 te Ruurlo. Onder het motio 'dans u
warm' biedt de Kunstkring Ruurlo u een avond vol met
dans. U kunt die avond onder meer kijken naar een
demonstratie van Ballroomdansen. Het demonstreren-
de danspaar - gevormd door Susanne van Megen en
Ralph Vieberink uit Doetinchem - zal de aanwezigen
bovendien aanwijzingen geven voor 'zelfwerkzaamheid'
op de dansvloer.

DE WONERIJ
« G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Tel . : 0 5 7 3 45 12 39



Rabobank Graafschap-West organiseert een informatiebijeenkomst
met als onderwerp:

donderdag 15 januari 1998
Sporthal 'de Lankhorst'
Lankhorsterstraat 3b, Wichmond
Aanvang 19.45 uur

Sprekers: Ir. WA. van Oosterom, Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland.
Hij belicht de practische gevolgen van de invoering van de euro. Welke voor- en/of
nadelen brengt dit voor de agrarische sector met zich mee.

Ing. J. Brand, Relatiebeheer Rabobank Nederland.
Een buitenlanddeskundige, die de mogelijkheden voor het voortzetten van een
bedrijf elders in de wereld zal aangeven.

Ing. H.G. Vrielink, Agrarisch Relatiebeheerder Rabobank Graafschap-West.
Hij zal de plaatselijke situatie belichten en ingaan op de verwachtingen in de
rundvee-, pluimvee- en varkenssector. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden van de Tante Agaath-lening.

Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen contact opnemen

met één van onze kantoren.

Rabobank
Graafschap-West

Vorden Zutphcnscwcg 26
Hengelo Raadhuisstraat 21
Stecndercn Burg. Smitstraat 21
Keijenborg St. Janstraat 44
Baak Wichmondscwcg 13a
Wichmond Bar. van der Hcijdcnlaan 3

algemeen telefoonnummer: 0575 - 45
c-mail adres: raho3274@tref.nl

Instituut

j
u

I J S S E L K A D E 2 7
7201 HD ZUTPHEN

voor

STUDIE en
BEGELEIDING
heeft een team van ervaren
docenten

garandeert efficiënte studieaanpak

geeft gerichte lessen en
examentraining voor VBO,
MAVO, HAVO, VWO

leert een goed studieritme aan

spoort hiaten op en werkt ze weg

heeft een sfeer die motiveert

bereidt voor op 2e fase

AANMELDING EN INFORMATIE
(beperkt aantal plaatsen)
0575-541456/521819

YOGA
Adem u gezond

Vorden • Doetinchem • Zutphen
Proeflessen:

Theo de Gans (0573) 44 11 38

Tot 10 januari 1998

betalingsgelegenheid abonnements-

geld voor abonneehouders van

Contact.

U verdient dus f 5,-

als u vóór 10 januari betaalt!

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
S^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681 378 tel:(0575)553006
i'« MAANDAGS DE HELE DAG BESLOTEN i

Tot 10 januari 1998

betalingsgelegenheid

abonnementsgeld voor

abonneehouders van

Contact.

U verdient dus f 5f-

alsu vóór 10 januari

betaalt!

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

In onze supermarkt is plaats voor een

vlees waren-
verkoopster
enige ervaring heeft voorkeur

leeftijd tot ca. 21 jaar.

Sollicitaties aan:

AALDERINK
SUPERMARKT
Dorpsstraat 14 • 7221 BP Steenderen

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
oo
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BETAALBARE KWALITEIT

GRAANJENEVER
Ltr. van 19.95
Voor 18.45

VIEUX
Ltr. van 19.50
Voor 17.95

CITROEN BRANDEWIJN BESSEN JENEVER^
Ltr. van 13.95 Voor 12.45 Ltr. van 14.95

Voor 13.45
KRUIDENBITTER
70 cl van 14.95
Voor 13.75

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

BEERENBURG
Ltr. van 17.95
Voor 16.45

to echte JunkensfeeialisL. het begin m alle geielliaheiil.



Razende reporter Peter Besselink mag niet harder dan 45 kilometer per uur:

Brommobiel uitkomst voor ouderen
In Nederland zie je ze nog niet zo
heel erg veel rondrijden, maar in
Frankrijk is de brommobiel razend
populair. Er rijden in dat land meer
dan honderdduizend van dit soort
voertuigen rond. Het zijn met name
de ouderen op het platteland die de
Aixam ontdekt hebben. Voor hen is
de brommobiel een uitkomst aan-
gezien de kwaliteit van het open-
baar vervoer op het platteland in
Frankrijk door bezuinigingen hard
achteruit holt. Sedert de gelijkscha-
keling van de wetgeving in de
Europese Unie is de Aixam ook in
Nederland toegestaan. Autobedrijf
Groot Jebbink uit Vorden is sinds
kort dealer van de brommobiel van
Aixam in de Achterhoek en Lie-
mers. Eigenaar J. Groot Jebbink ver-
wacht veel van de Aixam. "Ik denk
dat de brommobiel van Aixam met
name voor veel ouderen en mensen
die geen rijbewijs hebben een uit-
komst is. Ook in Nederland is het
openbaar vervoer op het platteland
niet altijd even optimaal. In zo'n ge-
val is een brommobiel een goed al-
ternatief. Je zit droog en comforta-
bel en je bent niet afhankelijk van
bus of trein", zegt hij. Bestuurders
van de brommobiel hoeven geen rij-
bewijs te hebben. Een brommercer-
tificaat is voldoende. Verslaggever
Peter Besselink reed één week lang
rond in de brommobiel en ver-
trouwde zijn bevindingen toe aan
het witte papier. Oftewel de razende
reporter die niet harder mag dan 45
kilometer per uur.

Wat is dat voor auto die daar op de par-
keerplaats staat? Ga je echt in dat ding
rondrijden? Hoe laat ga je vanmiddag
naar huis toe? Vijf uur? Goed dat ik dat
weet, want dan ga ik een half uurtje
eerder. Weet ik tenminste zeker dat we
elkaar vanmiddag niet tegenkomen op
de weg.
Dit zijn zomaar een paar kreten van
collega's van Drukkerij Wcevers. Het is
donderdagmiddag 18 december en ik
heb zojuist m'n brommobiel opge-
haald bij Autobedrijf Groot Jebbink in
Vorden. Het is de bedoeling dat ik één
week ga proefrijdcn in deze brommo-
biel en daar een verhaal over schrijf
voor Weekblad Contact. Om eerlijk te
zijn heb ik van te voren mijn beden-
kingen over de brommobiel. Deze
Franse uitvinding op vier wielen kan
namelijk niet harder dan 45 kilometer
per uur en als bestuurder heb je in het
begin het gevoel dat je in een inva-
lidenwagentje zit. Ook het geluid dat
wagen maakt is net even iets harder
dan bij een gewone auto met als gevolg
dat iedereen op straat je hoort aanko-
men en je vervolgens nakijkt.

Autobedrijf Groot Jebbink is sinds kort
dealer van de brommobiel van Aixam
voor de regio Achterhoek en Liemers.
Het gaat hier om een Frans produkt
dat na de gelijkschakeling van de wet-
geving in de Europese Unie ook in ons
land is toegestaan op de weg. Rond de
klok van vijf uur loop ik de parkeer-
plaats van Drukkerij Weevers op en
doe ik de deuren van de brommobiel
open met de afstandsbediening. De

Aixam is zeer luxe uitgevoerd en een
centrale deurbegrendeling hoort daar
dus bij. Het besturoM^an een brommo-
biel is uiterst simpwr Het is een auto-
maat dus schakelen is er niet bij. Ook
hoef je niet op de snelheid te letten
want de brommobiel gaat slechts 45 ki-
lometer per uur. In tegenstelling tot
een invalidenwage^fc mag je met de
Aixam niet op het^letspad komen. Je
moet dus gewoon op de weg blijven rij-
den. Alleen op de snelweg is de brom-
mobiel niet toegestaan. Ondanks het
feit dat ik gewoon via de Zutphense-
weg richting mijn appartement in Zut-
phen mag rijden, besluit ik toch maar
binnendoor te gaan via de Strodijk.
Lijkt me net zo veilig. Na een kwartier-
tje rijden ben ik thuis.

Angstzweet
De volgende ochtend regent het. Zo'n
autootje heeft toch z'n voordelen denk
ik bij mezelf. Voordat ik naar Vorden
rijd, moet ik eerst nog even een collega
van mij uit Warnsveld ophalen. Hij wil-
de wel eens zien hoe het is om met de
brommobiel naar het werk te gaan. We
besluiten via de Zutphenseweg naar
Vorden te rijden. En dat hebben we ge-
weten. Op een gegeven moment rijden
we voorop in de file. Ik besluit de
Aixam maar even aan de kant te zet-
ten, zodat de twintig auto's die inmid-
dels achter ons zitten er even lang kun-
nen. Even later breekt het angstzweet
ons uit. We rijden weer op de weg en
van achteren nadert een vrachtwagen.
Ziet ie ons? Remt hij wel af? Is dit ons
laatste ritje met de brommobiel?
Allemaal vragen die in een flits door
me heengaan. Het is echter allemaal

paniek om niets. De vrachtwagen-
chauffeur remt namelijk op tijd af en
gaat gewoon netjes achter

Toch heb ik van dit moment geleerd.
Een paar uur later moet ik naar ons fi-
liaal in Ruurlo en besluit ik binnen-
door te gaan via de Schuttestraat en de
Hengeloseweg. Om eerlijk t^fejn rijdt
dat een stuk prettiger. Wamop dat
soort wegen bevinden zich geen auto-
mobilisten die je met honderd kilome-
ter per uur van achteren naderen.
Aan het eind van de middag krijgen we
ons kerstpakket mee naar huis. Altijd
leuk. Bij dergelijke gelegenheden rijd
ik dan meestal met een collega mee.
Het is namelijk niet echt handig om
met zo'n pakket in de trein te zitten.
Dit jaar kan ik echter met de Aixam
naar huis. Toch wel handig zo'n brom-
mobiel. Collega's vragen zich alleen af
of ik alles wel in één keer mee kan krij-
gen. Ach, een beetje plagen hoort erbij.
Ik besluit weer via de Strodijk te rijden.
Met de radio op 3FM tuf ik richting
Zutphen. En om heel eerlijk te zijn
hoor ik het "harde" geluid van de mo-
tor al helemaal niet meer en vraag ik
me af waarom ik maar één week in de-
ze brommobiel mag rondrijden.
Zaterdag 20 december wordt in Vorden
de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. Een
mooie gelegenheid om 's middags mijn
brommobiel weer uit te testen. Als ik
dwars door het dorp rijd, heb ik het ge-
voel dat iedereen mij nakijkt. Vanwege
de drukte in het dorp, parkeer in de
brommobiel bij mijn ouders aan de
Julianalaan. Als ik via de Wilhelmina-
laan terugloop naar het dorp, spreekt
de heer Peters uit deze straat me aan.

"Bevalt de brommobiel?", vraagt hij.
Blijkbaar hem je met zo'n vervoermid-
del gelijk aanspraak. Het is toch iets
nieuws op de Nederlandse wegen. Na
twee glühwein besluit ik geen derde
meer te nemen. "Ik moet nog rijden",
zeg ik tegen bekenden op de kerst-
markt. Ze moesten eens weten.

Ouderen
Alles bij elkaar denk ik dat de brom-
mobiel van Aixam met name voor ou-
deren een uitkomst is. Ze zijn met een
brommobiel niet langer afhankelijk
van het openbaar vervoer of hun kin-
deren en kunnen gaan en staan waar
ze willen. Het is echter wel raadzaam
om zoveel mogelijk binnendoor te rij-
den. Op de normale weg kan het na-
melijk tot vervelende situaties leiden.
Met het oog op de veiligheid biedt
Autobedrijf Groot Jebbink de koper van
de Aixam verder twee gratis rijlessen
aan bij Rijschool Horstman. Ook voor
mensen die diverse malen voor hun rij-
examen zijn gezakt is een brommobiel
misschien een aardige aanrader. Je
bent toch mobiel en een brommercer-
tificaat is voldoende om een brommo-
biel te mogen besturen.

Tenslotte nog even het prijskaartje van
de Aixam. Ook niet onbelangrijk. De
brommobiel van Aixam kent diverse
uitvoeringen waarvan de meest luxe
25.000 gulden kost. Dit lijkt een be-
hoorlijk bedrag. Het voordeel van een
brommobiel is echter wel dat hij lan-
ger meegaat dan een "normale auto" en
de bestuurder hoeft in tegenstelling
tot een automobilist geen motorrijtui-
genbelasting te betalen.

Wielersport
R.T.V.'ers starten op N.K. in
Surhuisterveen
Op een loodzwaar parcours stonden op 2
januari '98 de R.T.V.'ers Weyers uit
Hengelo Gld. en Peters uit Wichmond
aan de start.
Het parcour dat weinig met veldrijden te
maken had was extreem zwaar, onderge-
lopen weilanden was het merendeel van
het parcours. De renners moesten ook el-
ke ronde van fiets wisselen anders was
het voor renner en materiaal ondoenlijk.
Martin Weyers uit het Gelderse Hengelo

werd ondanks alles toch knap 7e.
Kampioen werd Martin Schuttert uit
Burgem. 2e was Tijs v/d Brink uit Putten,
3e Robert Kuipers uit Nijverdal. Bij de ve-
teranen werd Rudi Peters lle een tegen-
vallende plaats zeker gezien z'n stijgende
vorm van de laatste tijd (3e Zeddam). Op
zo'n doordouwparcours was hij aller-
minst in z'n sas.
Winnaar werd bij de veteranen Jan
Steensma uit Surhuisterveen, 2e Ger
Bongers uit Wijchem, 3e Martin van Baak
uit Montfoort.
Zondag 4 januari 1998 stonden de
crossers van de R.T.V in Moergestel aan
de start. Wevers behaalde een knappe 5e

plaats, en Peters werd 7e.
Gretha KI. Brinke uit Vorden behaalde
een knappe 10e plaats bij de categorie
Dames. Met een snellere start zit er voor
Gretha nog meer in. Winnaar werd
Dafne v/d Brand uit Zeeland.

Biljarten
Op 29 en 30 december is in 't Proathuus
strijd geleverd om het kampioenschap
"22en". 16 caramboles, 4x over rood en 2
x 3 banders was de opdracht.
Er werd in meerdere poules gespeeld en
op de 2e avond was de spanning te snij-
déri omdat' er hbg 4 teams voor de eerste

plaats in de strijd waren.
Met name Jos Kok gaf met een aantal su-
blieme stoten aan dat hij niet zonder be-
ker naar huis toe wou.
Uiteindelijk ging de strijd tussen Henk
Yben / René Kamperman en Pointe / Jos
Kok. Op de laatste 3bander werd de
match beslist en mochten Yben /
Kamperman de fraaie wisselbeker mee
naar huis toe nemen.
Pointe / Jos Kok kregen niet alleen de 2e
prijs mee maar tevens de extra ter be-
schikking gestelde sportiviteitsbeker.

Op oudejaarsdag was er weer gezellig
pot- en kurkbiljarten.
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Bruidsshow
maandag 12 januari
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur

DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloembinderij
Bruidshcren
Bruidsmoeders
Tele-communicutie
Drukkerij
Fotograaf
Juwelier
Kapsalon
Locatie
Opticien
Reisbureau
Trouwvervoer

I'iet Jansen
Fred Hietbrink
Wallc Tempelman
Pijnappel Mode
I'rimafoon
Wevo-druk
Wim van Beminden
Slotboom
Madelene
Museumhotel
Brilshop
Mulderije
de Larke

BRUIDSMODE

Turfstraat 25 Zutphen
Telefoon 0575-514 418

prijzen
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Honderden mensen bij prijsuitreiking kerst- en eindejaarsaktie Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

De familie Dijkman van de Kapelweg 8 in Vorden heeft op oudejaarsdag de hoofdprijs gewonnen van de kerst- en eindejaarsaktie van Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys. De eerste prijs
bestond uit een wintersportvakantie. Alle klanten van Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys konden aan deze aktie meedoen door kassabonnen met een minimumbedrag van vijftig gul-
den op de achterzijde te voorzien van naam en adres. Deze kassabonnen moesten in een grote wervelwindkast worden gedeponeerd. Op oudejaarsdag gingen er in totaal tien prijzen uit
waaronder zeven slagroomtaarten. Om in aanmerking te komen voor een prijs moest men wel zelf aanwezig zijn bij de trekking. En dat hebben Yvonne en Wilbert Grotenhuys geweten
want de winkel zag op oudejaarsdag zwart van de mensen. De tweede prijs van de aktie was een kleurentelevisie. Deze werd gewonnen door de familie Rouwhorst van de Kranenburg.
Gerda Eijkelkamp was de gelukkige winnares van de videocamera.

Nieuwjaarskoffieconcert
Concordia op 18 januari
De muziekvereniging "Concordia" is
voor het geven van het Nieuwjaars-
concert voor het eerst afgestapt van de
traditionele eerste zondag van januari.
Dit heeft mede te maken met het hou-
den van de repetities hetgeen in de
laatste weken van december toch wel
op problemen stuit. Vandaar dat het
concert nu gehouden wordt op zon-
dagmorgen 18 januari in het
Dorpscentrum.
Tijdens dit concert brengt de harmo-
nie onder leiding van A. Klein Severt en
de drumband onder leiding van B.
Lamers diverse muziekstijlen ten geho-
re.

Nieuwjaarsinstuif VAMC
De VAMC "De Graafschaprijders" houdt
woensdag 7 januari in het clubhuis
aan de Eikenlaan een Nieuwjaars-
instuif, waarbij het motorjaar 1997 on-
der het genot van een hapje en een
drankje nog eens J^orgenomen" kan
worden.

Trainer P. Jansen van
W Vorden 2|at na dit
seizoen naaf Beltrum
Trainer Peter Jansen van W Vorden
.gaat na dit seizoen als hoofdtrainer
aan de slag bij Vios Beltrum. Peter
Jansen volgt hier Bert Izaks op. Vios

Biej ons in d'n Achterhoek
Lao'k beginnen met owluu allemaole volle heil en zegen te wensen veur 't nie-
je jaor. Zonder al te volle trammelant want a'j de berichten zo heurt wod 't t'r
allemaole neet vrolijker op, al volt 't hier in Vodd'n nog wel met. Maor jao, ok
zonder geweld ko'j soms dinge metmaakn waorvan iej achteraf zegt: dat hoeft
van mien neet.

Zoat Toon en Riek van de Spitsmoes oaverkwam. Too'w zo tegen acht uur op
Oldejaorsaovund biej eur kwammen, zaoge wiej buutn al dat t'r wat an de
hand was. Klere van Riek en 't pak van Toon hingen onder de carport te
wapperen. Binnen ekommen zat Toon in 'n hoek van de kamer te hoesten en
Riek leep met een paar siep-ogen deur 't huus.

"Wat heb iejluu dan emaakt?", was 't eerste wa'w vroogen. "Oh, wiej waarn
vanmeddag nao Harm en Diene van de Gietelink egaon umme te zien hoo "t
met Diene was. Die hef pas een nieje heup ekregen. Maor angezien zee nog
neet alles weer an kan vatn zol Harm dit jaor de niejaorskoeken bakken. En
nog wel met zo'n olderwets iezer die'j in 't vuur mot holn. "Iejluu komp net
op tied umme te helpen", zei e, "maor 'k zal ow eers wat te drinken haaln".

Wiej hadn de gloepens heite thee nog nauwelijks deur 't halsgat too Harm "n
lossen heerd anmaakn. " "k Zal um wel goed opsuukern dan zo'j 's zien hoe
merakels goed 't geet. Maor de schossteen trok neet bes, d'r kwam meer rook
in de kamer as deur 'n schossteen. " 't Holt is meschien wat nat, ikhale d'r wel
effen wat dreuge biej". Inderdaod kwammen d'r wat meer vlammen in 't
vuur maor ok meer rook. De raams wodn onderhand allemaole los egooid zo-
dat ons de heure umme de kop wappern. En 't rookn wodn allene maor slim-
mer. Op 't leste ko'w mekare haos neet meer zien in de kamer.

Ik krege too zo'n hoesbujje da'k mien gin raod wisse. Wiej bunt too maor zo
gauw meugelijk weer op huus an egaon en hebt ons edouchet en andere klere
an etrokn. Maor de loch is t'r nog haos neet weer af. "k Hebbe Harm net nog
weer ebeld hoe of't um egaon was. Ze waarn nog met de boel an 't schone
maakn zei e. Maor de schossteen had e wel weer los, Daor had een poppe in
ezetn. Had een van de buurjonges d"r kots 's aovunds veur de gein in estopt.
Zoiets zol ow maor oaverkommen, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Beltrum komt op dit moment uit in de
vierde klasse en heeft al een periodeti-
tel op zak. Peter Jansen ziet zijn functie
bij Vios Beltrum als een nieuwe uitda- I()I12[ GelT
ging. "En het is net even weer een ni- •» Ö
veau hoger", zegt hij. "De kans bestaat
dat Vios Beltrum volgend jaar uitkomt
in de derde klasse. Dat zou heel mooi
zijn. Maar laten we niet te^^- vooruit-
kijken. Op dit moment bel^c nog ge-
woon hoofdtrainer bij W Vorden en
gaan we proberen met het eerste elftal
promotie naar de vierde klasse af te
dwingen".
Het is niet de bedoeling d^Petcr Jan-
sen bij W Vorden helemalRiit beeld
verdwijnt. "Ik blijf als het goed is nog
wel een aantal jeugdelftallen bij
Vorden trainer. Daarover heb ik bin-

nenkort een gesprek met het jeugdbe-
stuur", aldus Peter Jansen.

De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt voor zondag 18 januari in
Sauerland een dagje Langlaufen en ski-
en. Veel hangt af van het feit of er
sneeuw is. Zo niet dan wordt het uit-
stapje verplaatst naar zondag 25 janu-
ari.
Aangezien de reis per touringcar zal
plaatsvinden, dient men zich voor zon-
dag 11 januari op te geven bij Ingrid
Huurneman (55 34 46). Het vertrek is
vanaf het Dorpscentrum. Op de terug-
weg staat in Meddo een boerenkool-
buffet gereed.

Nieuwjaarsreceptie Vordense Ondernemersvereniging:

Ridder brengt uitnodigingen

:

Het was een heel bijzonder gezicht. Vorig weekend liep er door Vorden een heuse ridder. Deze
bracht de uitnodigingen rond voor de nieuwjaarsreceptie van de Vordense Ondernemers-
vereniging. Wat er precies gaat gebeuren op woensdagavond bij Hotel Bakker wil het be-
stuur van de VOV nog niet verklappen. Het mag duidelijk zijn dat er iets bijzonders op het
programma staat. Voor de nieuwjaarsreceptie zijn alle leden van de Vordense Ondernemers-
vereniging en de Industriële Kring uitgenodigd. Ook de plaatselijke WV en het voltallige col-
lege van B en W heeft een uitnodiging ontvangen. In de uitnodiging die de ridder vorig
weekend rondbracht stond niet vermeld voor hoeveel personen deze bedoeld was. Het mag
duidelijk zijn dat ook alle partners.zijn uitgenodigd.
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Loop even binnen, want het loont nu zeker de moeite.

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

KORTINGSBON
l Q — korting op het inschrijfgeld t/m 18-1-1998

Al 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland

Beheer

'Slank-klup'
f 050

%*• p.w.

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

Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders
en vegetariërs
Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar:

Hengelo (Gld.) Ons Huis

Ruurto

do. 19.00 uur Els Dijs
tot 20.00 uur 0314-360605

Miriam de GierCafé Keizerskroon do. 18.45 uur
tot 19.45 uur 0573-452838

Vorden Dorpscentrum di. 18.45 uur BeaWassink
tot 19.45 uur 0573-453073

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

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

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

Helmink begint alweer flink op te ruimen. En dat is goed nieuws! Want voor elk is er wat wils: romantische slaapkamers,
moderne leren bankstellen, eethoeken, diverse fauteuils, tapijt, gordijnstoffen en nog veel meer voor verbazend lage prijzen.

Kom eens kijken in onze winkels naar de talrijke opruimingsaanbiedingen!

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

MAAKT HÉT MOOIER Bit U THUIS
f.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545 474190



Bruidsshow in Hanzehof
Op maandag 12 januari is er weer
een grote bruidsshow in de Han-
zehof in Zutphen. Er zal op deze
avond weer veel nieuws te zien zijn
voor aanstaande bruidssparen. 15
specialisten tonden dan de bezoe-
kers de nouveauté's voor dit nieuwe
bruidsseizoen. Covers Bruidsmode
showt haar nieuwe collectie uit bin-
nen- en buitenland. Variërend van
stijlvolle eenvoud tot adembene-
mende couture-creaties uit Enge-
land, Spanje, België, Frankrijk,
Amerika en niet te vergeten Neder-
land.

De Top Man collectie van Walle
Tempelman past iedere modcbewuste
bruidegom. Zeer gevarieerd in model-
len, kleuren en kwaliteit. Voor de
smaakvolle kleding van de bruidsmoe-
ders zorgt Pijnappel Mode en die erve-
ring heeft zij bij haar eigen shows op-
gedaan. De vakkundig en origineel ge-
bonden bruidsboeketten die geshowd
worden zijn van bloembinderij Fred
Hietbrink. Juwelier Slotboom die dit
jaar 150 jaar bestaat, showt trouwrin-
genen sierraden in goud, zilver, dia-
mant en parels die prachtig bij de ja-
ponnen passen. Op zo'n dag wil je
graag een lekker kleurtje en mooi ver-
zorgde handen. Daarom is Nagelstudio
en Zonnehemelverhuur Koolwitje aan-
wezig. Van een origineel idee kan een
ervaren drukker als Wevo-druk een
uniek bedankje maken als u geen keus
uit hun toch al grote collectie kunt ma-
ken.

De nieuwste bruidskapsels worden ge-
toond door Madelene Coiffures, een
team van enthousiaste kapsters onder
leiding van Adri Terlouw. In de nostali-
gische trouwauto's uit 1928 kan De
Larke u op uw trouwdag rijden. Zij to-
nen er zelfs één in de Hanzehof.
Reds 25 jaar maakt Foto Van Bemme-
len uit Apeldoorn eigentijdse bruidsre-
portages die opvallen door hun specia-
le sfeer. De combinatie van de eigen
ideeën van bruid & bruidegom en de
creativiteit en betrokkenheid van de fo-
tograaf zorgt voor een resultaat waar
het bruidspaar met recht trots op kan
zijn. Het oudste reisbureau van
Zutphen Passage- en Reisburo Mulde-
rije & Co is ook aanwezig en infor-
meert u over de verschillende bestem-
mingen voor speciale huwelijksreizen
en trouwarrangementen.
De nieuwste monturen van Brilshop
Opticiens geven een andere kijk op de
wereld. Het monumentale Museum
Hotel laat de bezoeker niet alleen proe-
ven van haar kunnen maar informeert
tevens over bruidsarrangementen, di-
ners, bufetten en recepties. Bakkerij
Piet Jansen toont niet alleen een keur
aan bruidstaarten maar verzorgt te-
vens iets lekkers bij de koffie. Op zo'n
belangrijke dag moet alles op rolletjes
lopen en bewijst een draadloze tele-
foon pas echt haar nut. Daarom is Pri-
mafoon Zutphen ook in de'Hanzchof
aanwezig op de bruidsshow. Kaarten
voor deze avond zijn verkrijgbaar bij
Covers Bruidsmode Zutphen. Zie ook
advertentie.

CONTACT
een goed
en graag

gelezen blad

Tot 10 januari 1998

betalingsgelegenheid

abonnementsgeld voor

abonneehouders van

Contact.

U verdient dus f 5,-

als u vóór 10 januari

betaalt!

TrefPunt
Graafschap- West

zorgeloos
zakendoen
op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Vorden zingt
Op zondagavond is er weer een "Vor-
den zingt". Oftewel samen mooie en
bekende liederen zingen in de Dorps-
kerk. De liederen zijn afkomstig uit di-
verse bundels en zijn allemaal op ver-
zoek aangevraagd. Wegens de overwel-
digende belangstelling elke keer zal
ook in 1998 "Vorden zingt" regelmatig
worden gehouden met liederen op ver-
zoek.
Er is een korte meditatie door de heer
K. Goedhart uit Zwolle over het thema
"Liefde is de sleutel". De muzikale be-
geleiding is in handen van de heer W.
Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal vooraf al
reeds een aantal fraaie liederen ten ge-
hore brengen.
Na afloop van "Vorden zingt" is er in
de Voorde gelegenheid om onder het
genot van koffie of thee na te praten.

DE GROENTESPECIAALZAAK WAAR ALLES
WORDT GEMAAKT IN EIGEN SNIJKEUKEN.
DUS VERSER EN LEKKERDER.

KIWIFRUIT
nu 10 voor

> 98

niet zomaar een
groente winkel...

mooie grote

BLOEMKOOL per stuk

ZUURKOOL E A
met gratis stampercheque

- ^79
500 gram

CHIQUITA
BANANEN

per kilo 2.198

Panklare

E
500 gram

98

SALUSTINA

SINAASAPPELS
498

15 voor

Een echte topper
SLANK
SALADE
200 gram

2 maanden lang sparen voor GRATIS OVENSCHALEN
Bij f 10.- besteding ontvangt u al een STAMPER CHEQUE

Aanbiedingen geldig van ma. 5 jan t/m zat. 10 jan.

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

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

o < • • • > >\j ^j >v

BgTTÊLIER VdH LOOM

begint 1998 goed. Deze week:

JONGE FLORYN

f 1Q QR
1 liter voor f M Cr * V Cr

ALFA BIER
proefpakket

3 flesjes met sierlijk vóetglas

voor slechts

Genieten begint bij

Burg. Galleestraat 12 • Telefoon (0575) 55 13 91

U w meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

Anbo
Vrijdagmiddag 9januari opent de
Algemene Nederlandse Bond voor vijf-
tigplussers in Vorden het tweede deel
van het winterseizoen met een feeste-
lijke nieuwjaarsbijeenkomst in 't Stam-
pertje. Leden en introducés zijn van
harte welkom. Voor deze gelegenheid
heeft het bestuur de entertainment-
groep De Jantjes uigenodigd. Zij bren-
gen een amusant programma met
voordracht, zang en muziek. Zoals ge-
bruikelijk tijdens een eerste bijeen-
komst van een nieuwjaar wordt er op
gepaste wijze getracteerd.

Bouwbedrijf
Hukker
burgerlijke en utiliteitsbouw

-: \

Woningtype A: 7,60 x 10,00 m

Inde. part.: entree, hal, toilet, woonkamer ca 35 m2

bijkeuken/berging, keuken 12,4 m2.
1e etage: 3 slaapkamers en badkamer
2e etage: via vlizotrap bereikbare zolderruimte.

I

Prijs vanaf f 175.500,- excl. grond
incl. b.t.w., incl. ontwerpkosten.

H.h. buitenkozijnen ramen en deuren en trap.
Begane grondvloer, spouwmuren, dak R=2,5 m2k/w
Verdiepingsvloer beton.
Traditionele bouw. Casco mogelijk.

Bel voor informatie 0573-452525 ^^^
CARAMT

Bouwbedrijf
Hukker
Barchemseweg 38
7261 DD Ruurlo

NVOB
Nederlands Verbond
van Ondernemen
in de Bouwnijverheid

ELKE WOENSDAG

5 BRODEN
NAAR KEUZE
zolang de voorraad strekt 12.-

AANBIEDING
vrijdag/zaterdag 9/1O januari

alle broodjes

6 K
halen *J

KERSENVLAAI
6 a 8 punten

NIEUW:
NOUGATBROODJE

betalen

7,50
3,95

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

Wilt u bestellen
dan Bakker Berendsen bellenv y



LOCHEMSE
SCHOUWBURG

Zondag 18 januari - 12.00 uur

Emmy Verhey, viool
als soliste bij haar eigen strijkorkest

Camerata Antonio Lucio:
Gerard Dekker, clavecimbel.

Koffieconcert (met pauze) in Thoma Concertserie
'Grote Meesters'.

Programma: werken voor strijkorkest en solisten
van o.a. Mendelssohn, Bach en Vivaldi.

Losse kaartverkoop:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
en een uur voor aanvang van de voorstelling

Oosterwal 22, telefoon (0573) 25 10 81

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. arti-
kel 50, lid 5 van de Woningwet, medewerking te wil-
len verlenen aan het plan voor het vergroten van ba-
sisschool De Kraanvogel te Kranenburg met een oe-
fenruimte.

De op het plan betrekking hebbende tekeningen lig-
gen met ingang van donderdag 8 januari 1998, ge-
durende twee weken, op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid gedu-
rende die periode schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar te maken.

Vorden, 7 januari 1998

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

t
"
l P aanbevolen voor

toekomstige bewoners
van het nieuwbouwproject

Vorden

speciale projecttarieven
onze Netto-Lasten Hypotheek: altijd dezelfde netto
lasten (rente vanaf 6, J%)
de SNS hypotheektoets, een gratis diskette om uw
eigen hypotheekmogelijkheden te berekenen
voor vrijblijvende informatie of voor een second
opinion kunt u contact opnemen met de SNS bank
in Vorden, Decaniieweg 3, telefoon 0575 - 55 19 88.

SNS bank
GROOT G^pRDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN

Umi

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lcciiaulo gratis etc.

Brinkhorst l
7207 UG ZUTPHKN
(iiul. terrein Rcvelliorsl)
« (0575) 52 28 l G BOVAG

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Als je hoofd er naar staat
om met je handen te werken

OPEN AVOND
12 januari van 19.00 - 21.00 uur

Consumptieve Techniek

Bouwtechniek
Verzorging

Mechanische Techniek

Locatie
Herenlaan 2 Borculo



1-PERSOONS
LecMant van MOF, wit- of wart gelakt met
laden. 90/200 o >i n
van 499,- nu O4y,"

Stalen ledikanten met versterkte spiraal.
90/200 Kleuren wit/zwart/rood
van 449,- nu 279,"

ledikant Wanknout, 90/200
gelakt vanaf 2 7 9,**

HALFHOOGSLAPER
met lade in pnmatre kleuren, 90/200

nu 395,"

EN VELE SHOWROOM MODELLEN
MET FLINKE KORTING

j ETA6ES
SLAAPKAMERS

Aupïng Auronde in vele
kleuren

Auronde 1000 160/200 met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen en 2 polyether matrassen

(80/200)
Auronde achterwand f

Ook in andere maten
leverbaar.

Bedtafel 190,-

nu 2695,-

Senioren Comfort
slaapkamer
uitgevoerd alpine wit met beuken accenten, f-,

Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven.
Verkrijgbaar in 160/200 cm en 180/200 cm.

van 2920,=

Wij' bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
1-pers. 90/200

compleet

* Prachtig vouwöed met wieten, boven-
plank en automatische uitklapbare poten,
inclusief matras.
Maat 90/200 cm.

van 379.- nu 269,-
* Vouwoed, voorzien van beuken iatterv
bodem, automatisch uitwapdare poien.
inclusief polyether matras.

nu 299,
* Prachtig houten vouwbed met massief
beuken omranding en verende beuken tai-
ten, voorzien van voetbeugel, 4 zwenkwie-
fer> en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief potyeiher matras Maat 80/200

nu 599,-
* Qrtcterschutf combinatie wit of zwart, sta-
ten cfivanbed met onderschuifbed en ver-
Merkte spiraal. Kompteet met 2 pofyeiher
matrassen, éenzücügfcfaectekt met wol, 5
jaar garantie. SOx^HEm.

van 1395,- HU 995,"

Teqen meern M cm.

SUPERVOORDELIGE
MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

voor 199,-
voor 229,--
voor 239,-
voor 239,--
voor 249,--
voor 279,-
voor 329,-
woor 339,—
voor 369,-
voor 399,--

van 559. voor 459,--
van voor 539,--

Prima
binnenveringsmatras

'kt met woi Dikte » ? 6 cm

nu 349,-
80/700 van nu 369,-
90/190 van VJ nu 369,-
90/200 van «9.- mi 379,--

Pocketveringmatras

van 800. >
van 800, *
van 895,*
van 895,*

van 1040,*
van 1380,»

voor 549,"
voor 549,-
voor 599,-
voor 599,-
voor 699,-
voor 949.-

De/e matras is leverbaar in nog 10 ande

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden /one en

houderkomfort/one De stretchstof is doorgestikt
met schapewol Verkrijgbaar in twee hardheden

voor
voor
voor
voor
voor
voor

595,
649,
649,
795,
#49,

voor i 075,-

Ons gehele assortiment bestaat uit wel 30
soorten, waarbij ook een groot aantal binnen-
vering- en pocketvenngmatrassen.
Leverbaar in site maten.

LIFE-TIMBfcOMPACT HALFHOOGSLAPER,
HQOGSLAPERS EN STAPEL BEDDEN

B,
SLAAPKAMER

CARRÉ
Bedombouw zwart

met beuken poten

jat: 180/200 cm nu 499, ~

Rugsteun: 149,-
Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 cm breed

SHOWROOMLINNENKASTEN
*Draaidajrkast in öeloogd grenen, inclusef
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295.̂  HU 995, ~

'Geloogd cyenen ctraaideurttast. Creafort met
toog. Maat; 156 cm breed, 204 cm hoog en 62
cmcfiep.
van 4449,= IUI 2795,-

'Schuiftteufcast TRECO met facetspiegel.
Kleur alpine wit. Maat 185cm breed, 230 cm
hoogen67cmd»ep
van 3995,- HU

*\fouwdeurkast in de kleur parelmoer
ftteat 180/220. HU

'Schuifdeurkast in de kleur afpine wit, met hato-
geen verlichting 200 cm breed, 245 cm hoog.

van 3095,= nu 1995,-

*Dr33ideurk3St in blank beuken
Maat 260/220.
van 3995,* nu 2995,-
EN NOG VELE ANDERE

BODEM
SCHITTERENDE ELEKTRISCH

VERSTELBARE LATTENBODEM

MET NEKSTEUN- EN KNIEKNJKOf*

MIODEN20NE VERST E RKING.

VAN 995,- NU 69 5,*"

OOK IN ANDtRE MATEN LEVERBAAR

BOXSPRINGS
Boxspnng Zevenslaper met rotan hoofdbord
en bijpassend rotan nachtkastje- Kleur btauw
Maat 90/200
van 2995.^ (exefusief matras) nu 1995,"

Etectrtsche boxsprings Zevenslaper
8o*sprir>gs zijn evewtiee) tos van eifcaar te
plaatsen Maat 180/200 cm
van 8995,- nu 5995,"

Uitgevoord in massief grenen en
perfckt afgewerkt. Verder veel

accessoires leverbaar.

ie Halfhoogslaper, hoogte 112 cm
.. met een matrasmaat van 90/200 cm.

^ Slaapplaats rondom beveiligd,
• trap met mstapbeveiliging.
; Degelijke buigzame lattenbodem

90/200 cm.
Milieu en kindervriendelijke lakken
en verven.

Buro tegen een meerprijs van ƒ 195,--

'Roomkteufkj fedtent met 2 nachttafets.
Mm 160/200 cm.

van 1995,* HU 995,~

*9aapkamer in de kteuf aubergine,
met nachtkastjes en bedtafel
Maat: 160/200 cm
van 2595.= HU 795,"

*Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: 160/200 cm.
»an2S9S.= HU 1995,--

*9aapkamer TRECO. Bestaande uit ledikant,
achterwand en 2 nachtkastjes. Kleur alpine
wit. Leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.

van 3530- fUI 2495,-

* Auronde achterwand. Kleur atywre wi
Voor een bedbreecte van160 cm, met
schuifdeur kastjes,
van 1729,= nU J295,-

*Lac(ué slaapkamer in de kteur petrol.
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.

van 1595,»= nU 695,™

*Slaapkamer vervaardigd urt alumtntum.
Maat 160/200 cm
van 2195,» HU 1195,-

'Bectombouw Treco,
Kteur alpine wil. Maat 180/200.
van 1895» HU 750,-

'Schitterend gietijzefen ledikant met kersen-
houten poten en bijpassende nachtkastjes.
Maat 160/200.
vanffSO* HU 1695,-

'Slaapkamer antraciet met beuken md. aan
hangkasyes, met schufflade.
Mast 160/200.
van 2995= ITU 1895,*

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