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Kamminga spoort gemeenten aan tot herindeling:

Vorden boos op Commissaris
van de Koningin Kamminga

Weekenddiensten

Commissaris van de Koningin J. Kam-
minga heeft afgelopen week geen
vrienden gemaakt. In een brief aan
minister Peper van Binnenlandse
Zaken schrijft hij dat zwak bestuurde
gemeenten moeten worden aange-
maand om zo snel mogelijk tot her-
indeling over te gaan. Volgens de heer
Kamminga behoren de gemeenten
Hengelo, Steenderen en Vorden tot
deze categorie.

De uitlatingen van de heer Kamminga
zijn bij de Vordense raad in het verkeerde
keelgat geschoten. Ook in Hengelo en
Steenderen is verontwaardigd gere-
ageerd. Inmiddels heeft het college van B
en W van Vorden een brief gestuurd naar
de Commissaris van de Koningin. Daarin
vraagt het college aan Kamminga of hij
daadwerkelijk deze uitlatingen heeft ge
daan in zijn brief aan minister Peper.
Burgemeester en wethouders vinden het
merkwaardig dat de heer Kamminga tij-
dens zijn werkbezoek aan Vorden op 14
mei geen enkel signaal heeft afgegeven
dat wijst in de richting van een zwak be
stuur in Vorden.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van vorige week dinsdag reageerde de
heer AH. Boers (CDA) uiterst verontwaar-
digd over de uitspraken van de heer
Kamminga in het Gelders Dagblad van
24 november. "Zonder onderbouwing
dienden we met verontwaardiging af-
stand te nemen van hetgeen gezegd
wordt". Boers vroeg het college de brief
te achterhalen om te zien wat er precies
geschreven is. Volgens Boers is er hele-

maal geen sprake van een zwak bestuur
in Vorden. "Het KPMG-rapport beweert
het tegendeel. Onze begroting is op tijd
rond en onze financiën zijn op orde." De
heer E. Brandenbarg (WD) deelde de me
ning van de heer Boers. "De Commissaris
dient zich in eerste instantie tot de be
treffende gemeenten te wenden en niet
tot de minister van Binnenlandse Zaken
of de pers". De heer R. Nobel (D66) vond
dat er eerst achterhaald moest worden
wat er precies gezegd is, voordat er iets
kan worden ondernomen. Burgemeester
EJ.C. Kamerling sloot de discussie af met
de opmerking dat het college de
Commissaris een brief zal schrijven met
de vraag om opheldering en zijn mening
en opvatting.

Tot op heden voerde de provincie altijd
een heel passief beleid als het gaat om
gemeentelijke herindeling. De brief aan
minister Peper is de eerste keer dat de
Commissari^Ein de Koningin zich actief
bemoeid I^R de herindeling in
Gelderland. Commissaris Kamminga
zegt niets te snappen van alle commotie.
Volgens Kamminga hebben de drie bo-
vengenoemde gemeenten de afgelopen
jaren zelf aangegeven niet over voldoen-
de bestuur^^lcht te beschikken en is
dat de reden waarom ze nu met elkaar
om de tafel zitten en praten over samen-
werking en fusie. In de ogen van
Kamminga verloopt de gemeentelijke
herindeling in Gelderland te traag. De
Commissaris dringt er bij minister Peper
op aan om zo snel mogelijk met een her-
indelinsprocedure voor Üemers en de
Achterhoek te beginnen.

Toertocht VAMC
Een druilige regentje, gepaard gaande
met wat natte sneeuw, voor de 23 jarige
Belg Lamme Yvon uit Halle, geen enkel
beletsel om zondagmorgen al vroeg op
de motor vanuit België naar Vorden te
vertrekken, om daar vervolgens deel te
nemen aan een toertocht.
(Sinterklaastoer), over een afstand van
130 kilometer.

Aan deze laatste toertocht die door de
VAMC "De Graafschaprijders" werd geor-
ganiseerd namen 53 motorrijders deel.
"Het heeft onze stoutste verwachting
overtroffen. Door de toch wel slechte
weersomstandigheden hadden we hoog-
uit op een stuk of tien deelnemers gere
kend. Blijkbaar is een toerrijder niet
klein te krijgen", aldus Gerard Hartman
een van de organisatoren.

De deelnemers vertrokken vanaf 10.00
uur bij het clubhuis aan de Eikenlaan in
het buurtschap Kranenburg. Vandaar uit
werd koers gezet door een stuk
Achterhoek en de Üemers om vervolgens
weer terug te keren naar Vorden. De
eerstvolgende toerrit van "De
Graafschaprijders" wordt tijdens de
Pinksteren in 1999 gehouden. Dan staat
een driedaagse tocht naar Sauerland op
het programma.

Werkzaamheden
provinciale weg
Vorden-Ruurlo
De provinciale weg N 319 wordt
van 7 tot 12 december wegens as-
falteringswerkzaamheden afgeslo-
ten voor het verkeer. Het verkeer
wordt omgeleid via Vorden/Lo-
chem/Borculo/Ruurlo. De omlei-
ding is met borden aangegeven. Of
de weg ui deze periode daadwerke-
lijk afgesloten wordt is afhanke-
lijk van de weersituatie.

Reeds enige tijd wordt gewerkt aan de
aanleg van het fietspad Kranenburg/
Ruurlo en de reconstructie van de be
bouwde kom van Kranenburg. Oor-
spronkelijk was het de bedoeling dat
in de week van 30 november tot 4 de
cember de hoofdrijbaan geasfalteerd
zou worden. In verband met de laat-
ste vorstperiode hebben deze werk-
zaamheden vertraging opgelopen. As-
falteren van een weg kan alleen ge
beuren wanneer het niet vriest.
Mochten de werkzaamheden niet in
de geplande periode kunnen plaats-
vinden, wordt u hiervan op de hoogte
gehouden. Wanneer alles voorspoe
dig verloopt, zijn de werkzaamheden
voor de kerst afgerond.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 dec. 10.00 uur ds. M. Beitier, gezinsdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 dec. 10.00 uur ds. M. Hijweege, Gorssel.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 dec. 10.00 uur ds. M. Beitier, gezins-
dienst in de Ned. Herv. kerk; 19.00 uur ds. HA
Speelman.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 dec. 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 6 dec. 10.00 uur eucharisitieviering
m.m.v. VoTiKo.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 dec. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 6 dec. 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores 6-7 dec. pastoor W.
Zandbelt, Keijenborg, telefoon (0575) 461314.

Huisarts 5-6 dec. dr. Haas, Christinalaan 18, tele-
foon 551678. 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 op-
bellen (zonder afspraak) komen of een dringen-
de visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet
tot deze spreekuren kun^^wachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor over^^

Tandarts 5-6 dec. J.H. Hagedoorn, Lochem, tele-
foon (0573) 251483. Spreekuur voor spoedgevallen
zaterdagen zondag van 11.30-12.00 u u r.

Streekziekenhuis Het Snijbal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bei^puren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.3Duur. 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)44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0314) 626140. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0314)6261 26.

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

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

Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

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

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

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.
Personenajarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dekje 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 Wehrnei in-
fo/opgave bij de SWOV, tel. 553405



Oh, kom WARME BOTERLETTERS
er 'ns kijken! EN ROOMBOTER

AMANDELSTAVEN EN
GEVULB SPECULAAS
CHOCOLADELETTERS
MARSEPEINWERK
echt iets bijzonders.

Alles van één kwaliteit
nl. de beste: en dat weet Sint

SINT AANBIEDINGEN

Zwarte Pietenvlaai
met een zeer speciale vulling

f 17,95
deze week

Voor pakjesavond gaarne vroegtijdig bestellen

Pepernoten juniorvlaai

f D 50
1 l Wjvoor

Roomboter-Amandel
speculaasstaven
wie zoet is krijgt lekkers,

wie het serveert... krijgt complimentjes

deze weekf5,95

Bij inlevering van deze bon een korting van
de Sint op uw vlaai naar keuze van

50

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

WIJ GAAN
VERHUIZEN

Met ingang van
zaterdag 28 november
is ons nieuwe adres:

DE DELLE 31
7251 AJ VORDEN

Fam. Horstman
Het Jebbink 54

7251 BN Vorden

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Ecfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*" huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
•" produklpresentaties
•" vergaderingen en congressen
*" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA F.cfdc
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax:(0575) 51 55 05
E-mail: huisdevoorsK" universal.nl
www.huisdcvoorsl.nl

Ö E S S O SWIAM
i f l A I O T M BIJ

ffttt interieuradviseur

'de woonwinkel »»n WarntmM'

Rijksstraatweg 39, Wamsveld
Tel. (0575) 52 61 32

<^
'Omdat het verser is'

Zutphenseweg IA - Telefoon (0575) 55 18 85

grote, zoete

NAVELS
10 stuks

nog een keer, wegens succes

ELSTAR handappelen
3 kilo 5Ï00
sappige handperen

CONFERENCE
2 kilo 498
blank

WITLOF
heel kilo

98
alle aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 2 t/m zaterdag 5 december

Feestpakkettcn '98

Wij hebben een aantal pakketten samenge-
steld voor de komende feestdagen.

Variërend van fl. 16,95 tot fl. 44,95.
natuurlijk kunt u ook uw eigen pakket

samenstellen.
Hierbij willen wij U graag tot uw dienst zijn.

Voorkom een teleurstelling en bestel tijdig
(voor 1 dec.) uw feestpakket!!!!

O 3 Hyacinthen in pot

O 2 Cyclamen

O 3 Vossebessen

O 2 Bos bloemen

4,95
9,95
9,95
9,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Lekker voor in de erwtensoep

1 kilo dikke Vleesrib f 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERQEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde
schnitzels

. f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor • Ij*" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Achterham

100 gram f l y98

Zeeuws spek
100 gram f l j

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f

WEEKENDAANBIEDING

Rundergehakt
1 kilo f 9,95

Erwtensoep
1 liter f 5,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL
4 vlindervinken +

4 saucijzen

samen

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

vraagt voor Vorden

bezorgers
m/v

min. leeftijd 15 jaar.

Bezorgtijd ± 1 uur per dag.
Bezorging in overleg,
3 dagen per week.

Tel. (0575) 55 11 73 of
(0346) 57 52 68 of

0800-0230351 (gratis)

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

OPEN CASINO
AVOND

taor 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

Aanbiedingen geldig
maandag 30 november t/m zaterdag 5 december

Tomaten
-,49

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

500 gram

Panklare
ROERBAKSCHOTEL

Broccoli
1."500 gram

Komkommer

500 gram 2." per stuk O."

Menu v/d week

Macaroni+
gehakt balletjes

+
ensalata de tomates

Rundvlees-
salade

2 HALEN
1 BETALEN



Beretrots wil Sharon u laten
horen dat haar broertje is ge-
boren.

Zijn naam is

Nick
GERARDUS HARRY

Hij is geboren op 24 novem-
ber 1998, weegt 3170 gram en
is 50 cm lang.

Papa is
Tjeerd Stapelbroek
Mama is
Monique Sloëtjes

De Bongerd 15
7251 CC Vorden
(0575) 55 37 43

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

PAULUS JOHANNES

Wij noemen hem

Ivo

25 november 1998.

Paul en Marijke
Harmens-
van den Brink

Loolaan 23
7261 HT Ruurlo
(0573)45 11 46

katertje, blotertje
pas gestart motortje.
Nog lekker niet denken,
op tijd even tanken.
Je bent zo mooi en zo zacht,
Marissa heeft lang op jou
gewacht.
Van papa en mama krijg je een
dikke zoen,
en voor jou staat het licht op
groen.

Intens dankbaar en dolgeluk-
kig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Kyra

Zij is geboren op 27 november
1998, om 07.35 uur, weegt
4180 gram en is 52 cm lang.

Peter en Berlinda
Ocks-Hartelman
Marissa

Gompertsdijk 9
7255 PM Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 39 90

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uuren na 22.00 uur

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Marcel Matthijs

Thijs is geboren op 29 novem-
ber 1998, weegt 3800 gram
en is 52 cm lang.

Marcel, Joke en Anne
Bulten

Het Kerspel 1
7251 CT Vorden
(0575) 55 12 88

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur

Voor uw belangstelling en me-
deleven na het overlijden van
onze moeder en oma

RIEK VAN VLEUTEN-
UIJTEWAAL

zeggen wij u oprecht hartelijk
dank.

Fam. van Vleuten

Vorden, december 1998

• Zondag 6 december 0
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

Johan en Gerda
Kamperman-ten Arve

25 jaar met en voor elkaar.
Een kwart eeuw samen, waar we met
dankbaarheid op terug kijken.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie, die wordt gehouden op maan-
dag 14 december a.s. van 15.30 tot
17.30 uur in 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

December 1998
Ruurloseweg 116
7251 LZ Vorden

Wij zijn op woensdag 9 december
a.s. 50 jaar getrouwd.

H. W. Groot Bramel
A.G. Groot Bramel-Ruiterkamp

Hierbij wordt u vanaf 15.00 uur tot
16.30 uur uitgenodigd voor de recep-
tie bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

December 1998
P. van Vollenhovenlaan 21
7251 AP Vorden

Op donderdag 10 december 1998
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

H. J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30
tot 22.00 u în De Herberg, Dorps-
straat 10 te rden .

7251 WN Vorden
Hoetinkhof 225

Want niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en het einde is.

Huub Oosterhuis

Met verslagenheid geven wij u kennis van het ge-
heel onverwachte overlijden van mijn innig geliefde
man, onze zorgzame en lieve vader, zoon en
schoonzoon

PETER GOMBERT
PIET

op de leeftijd van 54 jaar.

Vorden:

Den Burg:

Den Burg:

Corrie Gombert-Vlaming
Peter en Mirjam
Arjan, Erik
Jessica en Jeroen
Harriët, Jacco
Irene

J.W. Gombert
H.E. Gombert-Scholten

J. Vlaming
J. Vlaming-Stoepker

Vorden, 26 november 1998

Correspondentie-adres:
C. Gompert-Vlaming
Het Kerspel 19
7251 CT Vorden

Piet is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

èelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 2 december van 12.30 tot 12.55 uur in
de Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te
Vorden, waarna de uitvaartdienst wordt gehouden
om 13.00 uur in genoemde kerk.

De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 2 de-
cember om plm. 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Geschokt zijn wij door het plotseling sterven van
onze zwager en oom

PIET GOMBERT

Wij wensen Corrie en de kinderen veel sterkte toe.

Berlikum: Fam. J. Haagsma
Grootebroek: Fam. J. Vlaming

Den Burg: Fam. H. Alkema

Vorden, 26 november 1998

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

BERNARDUS GERHARDUS
WENTINK
'BARRE'

op de leeftijd van 75 jaar.

H.G. Wentink-Lebbink

Annie en Werner
Paulien en Er/c
Erik en Marijn

Gerrit en Alies
Dennis en lenske
Cindy

Bennie en Aleike
Stijn
Ties

27 november 1998

Het Hoge 51
7251 XV Vorden

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, al-
waar gelegenheid is om afscheid te nemen en te
condoleren op dinsdag 1 december van 19.00 tot
19.30 uur.

De afscheidsdien^^al worden gehouden op
woensdag 2 decemDer om 12.15 uur in bovenge-
noemd uitvaartcentrum, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de begrafenis ĵ r eveneens gelegenheid tot
condoleren in bod
te Vorden.

elPtt Pantoffeltje, Dorpsstraat 34

Langs deze weg willen wij tevens de medewerkers
van zorgcentrum 'De Wehme' bedanken voor de
goede zorgen.

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van
onze broer, zwager en oom

B.G. WENTINK

Vorden: Fam. B.G. v.d. Linden-Wentink
Vorden: Fam. G. Wentink-v.d. Veen
Vorden: Fam. E. Wentink-Maalderink
Vorden: Fam. G. Wansink-Wentink

Vorden, 27 november 1998

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het
overlijden van ons erelid, de heer

B.G. WENTINK
'BARRE'

Binnen onze vereniging zal zijn herinnering blijven
voortleven.

Bestuur, leden en donateurs
sv Ratti

Kranenburg/Vorden, 27 november 1998

RECTIFICATIE

27-05-1985 19-11-1998
"The heat will go on"

WODAN
ik zal je ontzettend missen.

Dick

zi jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt ó
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• 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

• Te koop: kerstbomen. H.
Heuvelink, Oude Borculose-
weg 16, Warnsveld, tel. (0575)
43 13 35

• Hebt u een computer?
Werk vanuit huis! Log online
www.hbio.com Voer in gebrui-
kersnaam: ANKE password:
BIZ 0025

• De 'echte' Vordense Zwar-
te Piet komt bij u aan huis.
Meer info (0575) 54 02 70

• Concert Jubal m.m.v.
Reborn op zaterdag 12 de-
cember aanvang 20.00 uur,
plaats Ned. Hervormde kerk
te Wichmond

• Mmmm . . . de letter van
Mama. Mmmm . . . van Max
Havelaar. Mmmm . . . bij de
Wereldwinkel. Puur de lek-
kerste!

• Ariël Dash Persil 59,50. 10
kg pak gratis thuisbezorgd!
Omo Sunil Vizir enz. 49,50.
Dreft 4,5 kg, Robijn 5 kg
32,50. Berries VW-poeder 3
kg 13,95 of 150 tabs 32,50.
Glans 4,99. Decemberactie:
10 kg Dash voor 49,50. Ber-
ries Waspoeder, (0575) 53 09
53

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 62 42 79

• 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

• Te huur: Sinterklaas-,
Zwarte Pieten- en Kerst-
manpakken. Tel. (0573) 45 28
01

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

• Bij een kleine badminton-
club is plaats voor spelers.
We spelen recreatief, maar
met inzet en enthousiasme.
Inl. Faasen, tel. 55 36 89



fG E M E E N T E

eente: {0575} 55 74 74.

Openingstijden Gemeentehuis:

830 W 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

BAvondopenstelling afd. bestuur onderdeel
burgermkert: de laatste dins
maand, behalve in juli, van 18,30 tot 19.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
publicaties in Gemeentebulleiin)

M Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester E J C Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 - J2.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek:
donderdag van 10.00 -11.00 uuren volgens
afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00-10.00 uur en volgens
afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

U Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken/
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan13.30 tot20.30Yuur>
zaterdag van 1Q.OO tot 12,00 uur.

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 zij 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 oj^fcnsdag 8 december om
19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- voorbereidingsbesluit voor terreinen Nedac Sorbo, Nieuwstad;
- verzoek om subsidie landgoederen in WCL-gebied "de Graafschap".

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergade^^p dinsdag 8 december
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- garantie geldlening zwembad "In de dennen" voor aanschaf speel toestellen en wa-

terglijbaan;
- huisvestingsprogramma onderwijs 1999;
- beleidsverslag Algemene bijstandswet 1997 en Beleidsplan Algemene bijstandswet

1999.

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 9 de
cember om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- herwaardering onroerende zaken;
- niet-raadsleden als commissieleden;
- wijziging begrotingen 1998 en 1999.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 december 1998 om 19.30 uur in het
gemeente huis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:

- garantie geldlening zwembad "In de dennen" voor aanschaf speeltoestellen
en waterglijbaan

- herwaardering onroerende zaken;
- huisvestingsprogramma onderwijs 1999;
- niet raadsleden als commissieleden;
- wijziging begrotingen 1998 en 1999;
- voorbereidingsbesluit voor terreinen Nedac Sorbo, Nieuwstad;
- beleidsverslag Algemene bijstandswet 1997 en Beleidsplan Algemene bij-

standswet 1999;
- verzoek om subsidie landgoederen in WCL-gebied "de Graafschap".

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre
ken 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 com-
missievergadering. U kunt u tot uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder op-
gave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

LADHEIDSBESTRIJDING

Routes
Bij het opstellen van de routes is uitgegaan van de volgende criteria:
- doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere bestemmin-

gen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behandeld. Uit oogpunt van effi-
ciency vallen sommige - minder belangrijke - wegen hier ook onder;

- de route is zodanig dat iedereen deze binnen een redelijke afstand kan bereiken.
Op grond van deze criteria zijn er drie manieren van strooien binnen de gemeente
Vorden.

Provinciale wegen
Op deze wegen wordt gladheid door de provincie (preventief) bestreden. Het gaat daar-
bij om de volgende wegen (buiten de bebouwde kom): Zutphenseweg, Rondweg,
Hengeloseweg en de Ruurloseweg met bijbehorende fietspaden.

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de gemeente ge-
strooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt geconstateerd. Er wordt ge-
strooid met drie strooieenheden:
strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg,
Deldense weg, Nieuwenhuisweg, Lankhorsterstraat, Beeklaan, Vierakkersestraatweg,
IJselweg, parallelweg Den Elterweg, Broekweg,. Baakseweg, Hackfortselaan,
Koekoekstraat, Leestenseweg, Boshuisweg, Hekkelerdijk, Hoekendaalseweg, Kruisdijk,
Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg, Baron van der Heijdenlaan,
Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorpsstraat (Wichmond);
strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuisstraat,
Nieuws tad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Stationsweg, Almenseweg,
Wildenborchseweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk, Onsteinseweg, Lindeseweg,
Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eikenlaan, de Banenkamp, Kerkweide en
Hamsveldseweg;
strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelminalaan,
Molenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk,
Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaan, oprijlaan gemeentehuis,
de Bleek, Industrieweg, Ambachtsweg, Handelsweg, Kerkhoflaan, Nijverheidsweg,
parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebosweg, Christinalaan,
Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem Alexanderlaan, de Delle,
Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg, Schoolstraat, Brinkerhof, Berend van
Hackfortweg, van HeecB^nstraat, Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg, Storm
van 's Gravesandestraat, oe Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de Laegte.

b. overige wegen
De overige wegen worden alleen bij aanhoudende gladheid gestrooid.

3emi
Pas uw snelheid aan
Ondanks de gladheidsbSfrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij
doen daarom een dringend beroep goed op de weersomstandigheden en de verkeers-
informatie te letten en daar uw rijstijl en rijsnelheid op aan te passen. Houdt u er ook
rekening mee dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn ge-
strooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het van belang de auto's
zoveel mogelijk aan één kant van de weg te parkeren. De strooieenheid heeft dan een
onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van belang is dat ook de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor mensen die slecht
ter been zijn. Wij doen een dringend beroep op u om het trottoir nabij uw woning be
gaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel moge
lijk bestreden wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden dat er soms zout buiten de rijbaan terecht komt
en daardoor schade kan ontstaan aan beplanting die daarvoor gevoelig is. Wij raden u
dan ook aan op die plekken, veelal langs wegen waar geen trottoir is, zoutminnende
soorten toe te passen.

PENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURES

Voor de volgende onderwerpen hebben burgemeester en wethouders besloten de
openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig afd. 3.4 van de Algemene wet be
stuursrecht te volgen.

1. Verordening klachten concurrentieverstoring Wet inschakeling werkzoekenden;
2. herziening beleid kleinschalig kamperen;
3. wijziging van de Algemene plaatselijke verordening;
4. verzoek van de heer Berenpas om vergunning op grond van de Wet op de open-

luchtrecreatie voor het perceel Mosselseweg l in Vorden.

Vanaf 3 december tot en met 31 december 1998 kunt u de stukken inzien in de units
bij het gemeentehuis, afd. bestuur. U kunt uw mening over deze onderwerpen schrif-
telijk of mondeling kenbaar maken. Bij de definitieve vaststelling betrekken burge
meester en wethouders uw zienswijze.

'ELEGATIE EN MANDAAT

De gemeenteraad heeft bepaalde bevoegdheden overgedragen aan burgemeester en
wethou ders. Burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben bevoegdhe
den overgedragen aan medewerkers. Voor het snel en efficiënt kunnen uitvoeren van
bepaalde taken is dit nodig.
Wat de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben over-
gedragen kunt u vanaf 3 december 1998 inzien bij de afdeling bestuur in de units bij
het gemeentehuis, tegen betaling van de kosten kunt u kopieën krijgen.



OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst
KerkweideS E.G. Dimmendaal bouwen woning met 19-11-98

garage
het Eelmerink l A. Bargeman vergroten woning en 20-11-98

bouwen carport
het Vaarwerk 19 WJ. van Zanten bouwen carport 24-11-98

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

bouwvergunningen
plaats aanvrager inhoud vrijstelling
Ganzensteeg 9 mw. E.M. Fonkert bouwen bergruimte oppervlak

bijgebouwen
Biesterveld 11 mw. W. Rouwenhorst bouwen woning hoogte

met garage

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
het Heijink l J.F. Wullink

kapvergunningen
plaats aanvrager
Broekweg 11, J.G. Vleemingh
Wichmond

het Stroo 16 G.L. Schuppers

overige vergunningen
plaats
Vorden

aanvrager
W. Vorden

inhoud
bouwen bergruimte

inhoud herplantplicht
knotten 25 wilgen en
vellen 10 berken, 14
sparren en 5 sierkersen
vellen l berk

inhoud
inzemelen lege flessen en geluidswagen
op 2 januari 1999

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.

APVERGUNNING

Aan de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem is vergun-
ning verleend voor het vellen van de in onderstaande liJÉfciangegeven houtopstanden
in het Vordense deel van de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem. Het rooien van deze
houtopstanden maakt deel uit van de kavelaanvaardingswerken en is noodzakelijk
om een redelijke perceelsindeling mogelijk te maken. Er worden voldoende nieuwe
beplantingen aangelegd om de vellingen te compenseren. Om die reden is geen her-
plantplicht opgelegd.

Perceelsnr.
001035

001037
002024
012015

003012

003025
004018
006006
006046

007015
004002B

006041
006043
008019

Kadastraal
G 698

G 1021
F 2844
F 2886
F 3083
F 2360

F 2469
F 2713
F 2298
F 3043

F 2541
F 2995
lels
F 3066
F 2167
F 3000

aantal/soort
lels
1 zware struik
1 populier
2 eiken (dood)
50 m2 hakhout
2 elzen
3 inl. eiken
1 am. eik
100 m2 vlier
2 knotwilgen
2 berken
1 populier
50 m2 prunus
eik (dood)
3 wilgen

2 elzen
20 m2 wilgenhakhout
20 dennen
3 eiken
1 berk

omgeving van
Zomervreugdweg

Zomervreugdweg
Zomervreugdweg

Zomervreugdweg
Ündeseweg

Lindese Enkweg
Schuttestraat
Zelledijk
Schuttestraat

Ündeseweg
Brandenborchweg

Bleuminkmaatweg
Bleuminkmaatweg
Schuttestraat/ Maandagweg

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

jfV\/ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

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

ligt met ingang van 4 december 1998 tot en met 14 januari 1999, ter inzage het be-
sluit op de aanvraag van:

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de mi-
lieubelas ring van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 15 januari 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij
een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking danwei
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
is beslist.

inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74
44

NFORMATIE-AVOND VOOR KRANEBURGERS OVER OPVANG
ASIELZOEKERS

Op 10 november 1998 houdt het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) een in-
formatie-avond over de komst van asielzoekers naar het voormalig klooster. Deze
avond begint om 20.00 uur in Gasterij Schoenaker. De heer P.T. Wagensveld van het
COA zal informatie geven over de gang van zaken binnen een tijdelijk opvangcen-
trum en proberen vragen die leven te beantwoorden.

Alle Kranenburgers zijn van harte welkom.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuizen Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 4
december tot en met 31 december 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Waterschap Rijn «AfssoL Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, voor het uitbreiden
of wijzigen van een inrichting voor de opslag van goederen, op het perceel
Deldenseweg 3 te Vorden;

2. de heer J. de Greeff, Koekoekstraat 19, 7233 PB Vierakker, voor het uitbreiden of wij-
zigen van een melkrundveehouderij, op het perceel Koekoekstraat 19 te Vierakker.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de wegwerkzaamheden aan de Ruurloseweg hebben burgemeester en
wethou ders besloten om tot en met 4 december 1998 of zoveel langer als de werk-
zaamheden duren, de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:

instellen ven eenrichtingverkeer op:

- de Wiersserbroekweg tussen de Schoneveldsdijk en de Mosselseweg (éénrichting-
verkeer richting de Mosselseweg);

- Mosselseweg tussen de Ruurloseweg en de Wiersserbroekweg (eenrichtingverkeer
richting de Ruurloseweg);

- Schuttestraat tussen de Hoge Slagdij k en de Bleuminkmaatweg (éénrichtingsver-
keer richting de Bleuminkmaatweg).

EGWERKZAAMHEDEN IN WICHMOND

In verband met de aanleg van een rotonde is het kruispunt Baakseweg - Beeklaan -
Lankhorster straat in Wichmond sinds begin oktober voor het verkeer afgesloten.
Door de slechte weersomstandigheden duurt deze afsluiting langer dan verwacht.
Eind november zouden de werkzaamheden klaar zijn. Tegen de tijd dat het einde van
de werkzaamheden in zicht is, informeren wij u in deze rubriek.

ARANTIE GELDLENING VOOR ZWEMBAD "IN DE DENNEN"

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om garant te staan voor
een lening die het bestuur van het zwembad wil aangaan voor de aanschaf van speel-
toestellen en de plaatsing en renovatie van een waterglijbaan. Het bestuur wil een be-
drag van ƒ 300.000- lenen.

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

V.O.F. Weenk-ter Maat
Scholten weg 6
7251 KC Ruurlo

adres van de inrichting: Stationsweg 16

om: een wijzigingsvergunning voor het verruimen van de opslag
van vuurwerk

ER WAARDERING VOOR UITVOERING WET WAARDERING
ONROERENDE ZAKEN

Per l januari 1999 moet er een herwaardering van onroerende zaken plaatsvinden.
Burgemeester en wethouders stellen voor om dit door bureau Houdringe te laten
doen. De totale kosten bedragen ƒ 288.000 ,-. Het Rijk en het waterschap dragen elk
30 % bij, zodat de kosten voor de gemeente ƒ 115.200,— bedragen.



IET-RAAADSLEDEN ALS COMMISSIELEDEN

De commissieleden van de drie vaste commissies van advies geven burgemeester en
wethouders adviezen over allerhand zaken. De commissieleden bestaan uit raadsle-
den. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteaad voor om toe te staan dat el-
ke fractie één niet raadslid aanwijst als plaatsvervanger van een raadslid indien deze
is verhinderd een vergadering bij te wonen.

OORBEREIDINGSBESLUITEN VOOR TERREINEN NEDAC SORBO AAN
DE NIEUWSTAD

De gemeenteraad heeft in december 1996 en december 1997 voorbereidingsbesluiten
genomen voor de bedrijfsterreinen van Nedac Ssorbo aan de Nieuwstad.
Voorbereidingsbesluiten dienen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De
gemeente beraadt zich over de meest wenselijke ruimtelijk invulling van dit terrein/

Een voorbereidingsbesluit geldt voor een bepaalde termijn. Aangezien deze termijn
afloopt, stellen burgemeester en wethouders voor om een nieuw voorbereidingsbe-
sluit te nemen.

Burgemeester en wethouders willen geen subsidie beschikbaar stellen voor de restau-
ratie vin enkele cultuurhistorische objecten op de landgoederen. De werkgroep parti-
culiere landgoederen in de Graafschap heeft hierom verzocht. In totaal gaat het om
een bedrag van ƒ 122.000,— dat de gemeente zou moeten bijdragen. Het Ministerie
van Landbouw, Natuurberheer en Visserij en de provincie Gelderland hebben inmid-
dels wel bijdragen toegezegd.

Het gaat om objecten die niet op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst staan,
met uitzondering van het object Ruurloseweg 62. De gemeenteraad heeft uitgespro-
ken dat de gemeente zich wat betreft de subsidieëring van Rijksmonumenten terug-
houdend moet opstellen. Voor gemeentelijke monumenten kent de gemeente een
subsidieregeling, waarvan aanvragers voor het object Ruurloseweg 62 gebruik kun-
nen maken. Burgemeester en wethouders vinden restauratie van andere objecten een
zaak van particulier initiatief die niet tot de huishouding van de gemeente behoort.
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Voorkeur voor
elektrisch bediende rolluiken

Rolluiken zijn in de landen om ons heen de
gewoonste zaak van de wereld. Duitsland,
België, Frankri jk.. . in zeer veel woningen en
gebouwen worden 's avonds en bij felle zon
overdag de rolluiken neergelaten.
Ook in Nederland begint het comfort van
moderne rolluiken te ontdekken. Steeds meer
woningen, en vooral bedrijfspanden, worden
ermee uitgerust. Niet verwonderlijk, want rol-
luiken kennen een aantal duidelijke voorde-
len:
een uitstekende isolerende werking

een prima geluidsisolatie
een optimale verduistering
een effectieve bescherming tegen weers-
invloeden
een doeltreffende preventie tegen inbraak

en vandalisme
bovendien . . . de hedendaagse rolluiken
zijn mooi om te zien en verfraaien de
gevelpartij

'ita woonwinkel mi Wwnsvsld

Wie voor rolluiken kiest, doet een goede keus. Een nog
betere keus is het de rolluiken te voorzien van een elektri-
sche bediening d.m.v Somly motoren, met Kema Keur.
Niet alleen vanwege het bedieningsgemak, maar zeker ook
om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn bij-
voorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig. Geen
naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen
bij het laten vieren van koorten of banden Alles gaat heel
geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die past
in deze tijd. Techniek waar de naam Somfy achter staat. Een
begrip waar het gaat om degelijkheid en souplesse.

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

f 2
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Derde trekking 30

15 VLEESPAKKETTEM

Naam
Faasen
G. Wesselink
J. v. Amstel
J. Buunk

Adres
Zuivelhot 3
Dorpsstraat 15a
Galgengoorweg 15
De Haar 12

Bewoners 't Hoekske Zutphenseweg 33
W. Roelvink
J. Jansen
J. Golstein
H. Siemes
B. Nieuwenhuis
R. Wissink
G.H. Harmsen
H. Vliem
G. Wansink
N. Suter

Eikenlaan 21
Almenseweg 32
Insulindelaan 17
Ruurloseweg 57
Hoetinkhot 86
Wildenborchseweg 14
Rietgerweg J.O
Waarlerweg 2
Brinkerhot 53
Mulderskamp 15

Plaats
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden

65 VERRASSINGSPAKI&TEN

Naam
B. Besselink
Schmidt
Boesveld
H. Schetter
F. Brunsveld
A.R. Heuvelink
Ambagtsheer
J. Pelgrum
Tiessink
W.L. Winkel
Schmitz
KI. Kranenbarg
G.J. Haneveld
B. J. Bloemendaal
D. Kuiper

Adres
Hamminkweg 10
Kerkstraat 23
Strodijk15
Ruurlosewetj^ft
De Bongerd Tb
Eikenlaan 14
Heegherhoek 2
Hoetinkhot 139
Deldensebroekweg 5
Almenseweg 33
Kerkweide 19
Hacktorterweg 31
Hoetinkhot 23
Hengeloseweg 4
De Bongerd 30

DJ. Regelink-Schieven Pastorieweg 23
A. Cuppers
Bea Frankemöller
M. Berendsen
J. Gotink
F. Cornelissen
F. Brandenburg
A. Hengeveld
R. Oudsen
Joop Pasman

Eikenlaan 6
Ludger 20
Hotstraat 30
Eikenlaan 24
H.K. v. Gelreweg 9
W. Alexanderlaan 10
B. v. Hacktortweg 10
Stationsweg 8
Ruurloseweg 38

Plaatsr iua v j

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Hengelo
Kranenburg
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

november

H. de Gruijter
J. Roeterdink
P. de Beus
A. Artman
Hakvoort
L. Visschers
ten Cate
H. Haggeman
tam. Haverkamp
J.A. Koning
J.W. Kornegoor
van Hotten
W. Douma
Joanne Zelle
H.J. Wiggers
C. Everhard
ten Barge
M. Jansen
H. Loman
K. Ubink
F. Klaarenbeek
H. Broekman
Kant
mevr. Bierman
NBvP
J.W. Bosch
J. Taekema
C. Bosch
J. Sprukkelhorst
W. Kolkman
L v. Milligen
B.J.M. Vos
tam. Bijenhot
M. Berns
tam. Eggink
A. Kornegoor
H. Huurneman
Woltering
ten Elshot
E. Lammertink

1998

Julianalaan4
Lieterinkweg 2
HetGulik12
De Leuke 2
Brinkerhot 105
Hoetinkhot 8
Mulderskamp 33
Dorpsstraat 24
Dorpsstraat 27
Brinkerhot 92
Koekoekstraat 21
DeDoeschot16
Christinalaan 11
Hoetinkhof 251
Brandenborchweg 8
Molenweg 29
Deldensebroekweg 12
Koekoekstraat 4
Rhienderinklaan 39
Nieuwstad 21
HetJebbink19
Het Hoge 78
De Steege 29
Vordenseweg 37
p/a Brinkerhot 2
B. v. Hacktortweg 12
Het Vaarwerk 23
Het Hoge 23
Het Stroo 21
Hanekamp 17
Banninkstr. 18a
De Voornekamp 39
De Voornekamp 28
Russerweg 8
Ruurloseweg 19
Galgengoor 22
St. v. Gravesandestr. 1
Christinalaan 3c
Ruurloseweg 55
HetWiemelink17

&
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Wichmond
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden ^
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden
Toldijk
Vorden
Lochem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

de ée&te

de

10% extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel. (0575) 55 67 67

(0575)5511 53
Fax (0575) 55 69 09

(0575)554243
Mobiel 06 51 52 42 24



De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f BS/- per man per dag.'

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. Door kleuradvies, moderne
technieken en ondergrondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw
woning goed beschermd. Daarnaast geeft hij u voor behang- en onder-
houdsbinnenschilderwerk een vorstelijke winterkorting!

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor partkulieren bijeen opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel

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

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedryf- glas in lood atelier
WNttffiÊl B

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

TEBECAI
Nu ook in Zutphen,
Warnsveld en Hengelo:
Internet via de kabel

fèlecom
Snel
Onbegrensd
En — goedkoop

BINNENKORT OOK IN VORDEN

f 49,95 per maand en geen bijkomende telefoonkosten
Aansluitkosten: f 50,-. Borg: f 50,-. Netwerkkaart vanaf f 70,-

Informatie: www.tebenet.nl. Marspoortstraat 24 (0575) 585200
In Hengelo ook bij Expert Arendsen

Wie zoet is,
krijgt lekkers

Surprisesalade
100 gr.

beef Mozzarella,
100 gr.

varkensreepjes,
d/Verse smaken, 100 gr. o

5 gepaneerde,
schnitzels

gg Colmar gehakt,
100 gr.

sinterklaaspaté,
100 gr. 169 wijncervelaat,

100 gr.

Keurslager V1O g

179

Zutphcnscwcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

BEHANGSTOMER

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

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

Aha! Extraatjes *
Hollandse biefstuk Katenspek

Ó;;g;raH yp 2,29: voor: ^ : U

Bif aankoop van f 25,- boodschappen
Pepernotentaartje
4dö njai van 4J9 voor Op=0p

Eik tweede brood
half geld

RÏOJa Berberana de plata Handperen Doyenne de Comice

pü / 1 kilo van 2,99 voor l p

Ook dat iS Albert Heïjn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Tel.: (0575) 46 12 05



Winterwandeling
Op zondag 13 december wordt in de
Wildenborch voor de achtste keer een
midwinterwandeling gehouden. Er is
weer een prachtige route uitgezet door
het zo aan natuurschoon rijke gebied in-
en rond de Wildenborch. De lengtes van
de routes waaruit gekozen kan worden
bedragen ongeveer 7 en 11 km.
Onderweg worden de deelnemers ge-
trakteerd op erwtensoep en glühwein of
chocolademelk. Een groep midwinter-
hoornblazers zal weer van de partij zijn
om het geheel muzikaal op te luisteren.
De start is bij de Kapel aan de Kapelweg l
te Wildenborch. Huisdieren dienen aan-
gelijnd te zijn.

Oud-Vorden
In een goed bezet "Pantoffeltje" had de
oudheidkundige vereniging "Oud-
Vorden" dinsdagavond j 1. de heer Faber
uit Neede te gast. De heer Faber is een
Hackfort kenner bij uitstek, hij had on-
dermeer een belangrijk aandeel in de
totstandkoming van het boek over land-
goed en kasteel Hackfort.
De dia-lezing ging dan ook over de bewo-
ners van dit kasteel. Daarvan wist de
heer Faber allerlei bijzonderheden op
humoristische wijze te vertellen.
Niet alleen over de laatste baron Arend
maar ook over bewoners van enkele hon-
derden jaren terug. Dit alles aangevuld
met dia's van de besproken personen.
In zijn openingswoord deelde de voorzit-
ter mee dat de werkzaamheden aan de
fundering van de watermolen bij kasteel
Vorden door de hoge waterstand tijdelijk
stil liggen. Het wachten is op betere tij-
den.

Volleybal

DASH DAMES 2 - DVO l 3-0
De thuiswedstrijd tegen DVO uit Hengelo
werd door Dash vooraf niet makkelijk in-
geschat. In een oefenwedstrijd tegen
Dash liet DVO een goede servicedruk
zien met harde aanvallen aan de buiten-
kant. Alle reden voor Dash om scherp
aan de start te verschijnen. Dit resulteer-
de in een 7-0 voorsprong in de eerste set
door een goede opslagreeks van Ellen
Leunk.
Hoewel DVO daarna iets beter in de wed-
strijd kwam kon DVO niet het heft in
handen nemen waardoor Dash eenvou-
dig uitliep naar een 14-4 voorsprong. Op
dat moment ging midaanvalster Carla
Jansen door de enkel. Dash hield echter
het hoofd koel en sloot de set af met 15-5.
De blessure van Carla lijkt gelukkig mee
te vallen. De tweede set speelde Marjan
Lijftogt op het midden, een positie die
haar niet vreemd is. Door de hoge servi-
cedruk van Dash kon DVO moeilijk tot
passen en aanvallen komen.
Dash hield het overwicht en trok deze
set naar zich toe met de setstand 15-5.
De derde set was een kopie van de eerste
twee sets en resulteerde in een 15-4
stand.
Een makkelijke overwinning met een
uitblinkende Marjan Lijftogt.
Volgende week speelt Dash 2 de tweede
wedstrijd tegen het eerste damesteam
van Dash. Dit belooft weer een spektakel
te worden.

UITSLAGEN
Heren eerste klasse: Vios Beltrum - Dash
l; Heren tweede klasse: Dash 2 - WSV l 3-
0; Heren derde klasse: Dash 3 -WSV 2 1-3;
Heren derde klasse: VYV l - Dash 4 3-0;
Dames derde div.: Longa '59 2 - Dash l 0-
3; Dames derde div.: Dash 2 - DVO l 3-0;
Dames eerste klasse: KSV l - Dash 3 2-3;
Dames tweede klasse: SV Harfsen l -
Dash 4; Dames derde klasse: Dash 5 - DVO
41-3; Dames derde klasse: Dash 6 - WSV 2
1-3; Dames vierde klasse: Dash 7 -
Willems Gemini 4 0-3; Meisjes A: Reflex
Al - Dash Al 0-3; Meisjes B: Dash Bi -Side
Out BI 0-3; Meisjes Cl: Dash Cl - Side Out
Cl 3-1; Meisjes C2: Dash C2 - WSV C2 0-3;
Jongens C3: SV Halle Cl - Dash C3 3-0.

PROGRAMMA
Dames derde div.: Dash 2 - Dash l; Dames
derde klasse: Tornado l - Dash 6; Dames
vierde klasse: Access/BVC 5 - Dash 7.

Vrijdag 11 december doet Toonkunst Zutphen en Omstreken in de Hanzehof:

'De Messiah' van G.F. Handel
Op vrijdagavond 11 december zal
Toonkunst Zutphen en Omstreken
een uitvoering geven van 'de Messiah'
van G.F. Handel in de Hanzehal te
Zutphen.

'De Messiah' is een oratorium gebaseerd
op bijbelcitaten. Het stuk is echter nim-
mer voor de kerk bedoeld. Zoals Handels
opera's vaak concertant worden uitge-
voerd, zo zouden zijn oratoria in een
geënsceneerde opvoering niet misstaan.
Een hoofdrol is weggelegd voor het koor:
het volk dat alsmaar reflecteert op het
'idee' Messias, want als persoon treedt
hij nergens op. Deze als het ware in het
ideële getrokken stof is misschien wel de
grootste kracht van het werk dat door de
eeuwen heen nooit aan populariteit
heeft ingeboet.
'De Messiah' heeft een driedelige opzet:

deel één behandelt de aankondiging van
de Messias en de geboorte van Jezus. Deel
twee is dramatisch van opzet: het staat
in het teken van de passie en de opstan-
ding. Deel drie verkondigt de verlossing
van de wereld door het eeuwig leven.
Naast Toonkunst Zutphen en Omstreken
dirigeert Hans Lamers tijdens deze Mes-
siah ook het barokorkest Concerto'91 uit
Amsterdam. De orkestleden spelen op
authentieke instrumenten en zien dit als
essentieel bij de uitvoering van muziek
uit de 17e en 18e eeuw. Reeds enkele sei-
zoenen werkt Concerto'91 samen met de
beroemde Engelse zangeres Emma Kirk-
by en Michael Chance. Het barokorkest
zal met deze zangers enkele concerten in
Estland en Nederland geven (onder ande-
re met een uitvoering van het 'Stabat Ma-
ter' van Pergolesi). Ook heeft Concerto'91
zich een belangrijke plaats verworven bij

de begeleiding van gerenommeerde ko-
ren in binnen- en buitenland.
Toonkunst Zutphen en Omstreken be-
reikt een groot publiek gezien de immer
uitverkochte zalen bij haar opvoeringen.
Het koor repeteert iedere maandagavond
onder leiding van Hans Lamers. De muzi-
kale begeleiding is in handen van pianist
Henk Woudstra en de stemvorming
wordt verzorgd door stempedagoge Arda
van Beijeren.
Toonkunst Zutphen en Omstreken mag
zich, gezien het ledental, verheugen op
een warme belangstelling voor koor-
zang. Het koort heeft echter een grote in-
teresse voor tenoren en bassen die lid
willen worden van Toonkunst Zutphen
en Omstreken. Nieuwe tenoren en bas-
sen kunnen zich opgeven bij Wim van
der Meij, telefoon (0575) 518486 of Arti
van der Veen, telefoon (0575) 491254.

S c h a a t s e n
5E PLAATS HAN DONDERWINKEL
IN DRONTEN
Bij een schaats-marathon, afgelopen za-
terdagavond in Dronten heeft Han
Donderwinkel uit Brummen een uitste-
kende 5e plaats behaald.
De schaatser uit de ploeg van Ecotrans /
FreeWheel kon vanaf het begin goed
meekomen in het peloton van de C l-rij -
ders. In de eindsprint bleef hij net buiten
de prijzen. Door deze prestatie zette
Donderwinkel een belangrijke stap in de
richting van promotie (van de C-rijders)
naar de landelijke competitie voor B-rij-
ders.
Ook C2-rijder Martin Rietman uit
Wichmond wa^fcn de partij in Dronten.
Hij eindigde nWraen in het peloton op
een verdienstelijke 16e plaats. A-rijder
Arjan Mombarg uit de ploeg van
Ecotrans/FreeWheel had dit weekend te
kampen met een tegenvaller.
Tijdens de wecj^jjd over 100 rondes op
de kunstijsbaan^an de Uithof in Den
Haag, meetellende voor het klassement
om de Unox-bokaal, moest hij na 70 ron-
des afhaken.
Problemen met zijn schaatsen waren
hiervan de oorzaak. Uiteraard toonde
Mombarg zich teleurgesteld, maar hij
verwacht zaterdag in Groningen weer
mee te kunnen doen.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 23 november.
Groep A: 1. echtp. Hoftyzer 59,9%; 2.
Busscher / Graaskamp 57,8%; 3. Bergman
/WalterKilian56,8%.
Groep B: 1. Arnold / Warnaar 60,41%; 2/3.
den Ambtman / Thalen 56,25% en den
Ambtman / Vruggink 56,25%.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag 25 november
1998.
Groep A: 1. Smit / Kloosterman 62.2%; 2.
Groot Bramel / Wolters 57.6%; 3.
Bergman / v.d. List 54.9%:
Groep B: 1. v. Alphen / Warnaar 67.9%; 2.
Horstink / Kamp 58.3%; 3. Machiels /
Vredenberg.

Voetbal
PROGRAMMA
Zutphen Al - Vorden Al; Vorden BI -
Voorst BI; Zutphania Cl - Vorden Cl.
Erica l - Vorden 1; Vorden 2 - RKZVC 2;
Vorden 3 - Warnsv. Boys 2; Eibergen 4 -
Vorden 4; De Hoven 7 - Vorden 6.

RATTI
PROGRAMMA
Ratti 5 - DZC '68 4; Gazelle Nieuwland Bi
- Ratti BI; Ratti Cl - Zutphen Cl.
Grolse Boys l - Ratti 1; Ratti 3 - Be Quick
Z. 7; Brummen 7 - Ratti 4.
Dames: Bredevoort l - Ratti 1.

Voedselinzamelaktie Roemenië

De Werkgroep Partnergemeenten
Oost Europa van de drie Vordense
kerken hield de afgelopen 2 weken
een inzamelingsactie van kruide-
nierswaren, om de partnergemeente
Sighet (Roemenië) te helpen de win-
ter door te komen.

Via de kerken hadden de gemeenteleden
een boodschappenlijstje gekregen. Bij de
plaatselijke supermarkten kon men alle
kruidenierswaren kopen, zoals rijst, sui-
ker, bloem, koffie, maca|̂ M en ingeblikt
vlees. Dit zijn de meest SRientaire din-
gen, die in Roemenië vrij duur zijn, om
een gedeelte van de winter mee door te
komen. De artikelen konden in "de
Voorde" ingeleverd worden. Afgelopen

zaterdag hebben de leden van de W.P.O.
groep van alle ingezamelde artikelen 115
voedselpakketten samengesteld.
Op de basisscholen in Vorden is ook een
aktie gehouden. De kinderen konden
voor hun leeftijdsgenootjes een pakketje
maken van kleurtjes, schriftjes, schrijfar-
tikelen en eventueel een knuffel. Dit gaat
in een rugzakje met de voedselpakketten
mee naar Roemenië. Het transport gaat
in de week van 13 december naar
Roemenië.

Dus met kerst hebben de inwoners van
de partnergemeente in ieder geval een
pakket in Vorden in huis.
Namens de W.P.O. groep een heel harte-
lijk dank je wel voor de spontane mede
werking.

Profile Bleumink 'de Fietsspecialist' reikt CD-walkman uit:

Hanneke Kamphuis wint
kleurwedstrijd Bleumink

Hanneke Kamphuis uit Vorden is één
van de vijf gelukkige prijswinnaars
van de Profile 'de Fietsspecialist'
kleurwedstrijd. Uit alle landelijke in-
zendingen was haar kleurplaat goed
voor een tweede prijs. Vrijdag 27 no-'
vember overhandigde Profile Bleu-
mink 'de Fietsspecialist' haar een
prachtige Panasonic cd-walkman.

Elk jaar organiseert Profile 'de Fiets-
specialist' een landelijke kleurwedstrijd,
waaraan kinderen van alle leeftijden
mee kunnen doen. De kleurplaten wor-

den beoordeeld door een deskundige
'kinderjury' op creativiteit, originaliteit
en (naar verhouding) de leeftijd.

De kleurwedstrijd is dus afgelopen, maar
er zijn volop kansen om prachtige fiet-
sen of andere prijzen te winnen bij
Profile 'de Fietsspecialist'. Hiervoor kan
men vanaf 5 februari 1999 het assorti-
mentsmagazine bij één van de 200
Profile 'de Fietsspecialist' winkels halen
en meedoen aan de Prijsvraag.
Men maakt dan kans op een echte Altra
fiets.



Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden < > t lesi.nnenien - hei is

/.invol er liel nodige van te welen. De adviseurs van AeeoN

;•? Aeeounlants <S; Adviseurs verte l len u al les over het oiuleniemei s-

plan. geautomatiseerde boekhoudpakketleil en de l'iseale aspeeten

van uw onderneming. Vervol;;ens klopt u aan hij de speeial isten

van de Kahobank waar u tereeht kunt voor uw linaneieringen en

verzekeringen.

/o heeft u de belangrijkste adviseurs op een r i j t j e , (iralis en voor

niets, op één adres, l;n de koffie s taat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele s ta r t van uw onderneming:' Maak dan een afspraak voor het

eerste conlaei: 2 (0575) 52 22 44

ELC<^N Rabobank

Voor het heerlijke avondje

f* Pepernotenvlaai

12.50

Pepernotenbrood

3.25

en nog veel meer lekkers zoals aman-
delstaven en roomboterspeculaasjes.

Kom kijken

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

LOCHEMSE
SCHOUWBURG

December: f eestmaand
zeker in de Lochemse Schouwburg

* Sint cadeautip: 1 *
Een gezellig avondje uit in het nieuwe jaar.

Kom naar de kassa en neem direct uw cadeau kaart mee
voor bijvoorbeeld:

dinsdag 16 februari Sassafras, dolle pret met Jos Brink
woensdag 6 januari En nu wij, met Willem Nijholt en

Gerrie van der Kiel
dinsdag 19 januari Ain't Misbehavin vrolijke musical

donderdag 11 februari Drie keer twee is zes teveel,
een heerlijke klucht

... of een van de ongeveer 50 andere voorstellingen en
concerten. Vraag de brochure voor nog meer ideeën.

Wij denken met u mee! s

:

* Sint cadeautip: 2 * \
De Theaterbon, leuk om te geven, leuk om te krij-

gen, van f 10,- tot f 100,- in een feestelijke envelop >

*Sint cadeautip: 3 *
UIT in de Kerstvakantie

Mooi, intiem: 18 dec. Fred Delfgaauw
Feestje met je buren: 19 dec. Pater Moeskroen

Groot feest voor jong en oud: 21 dec. half drie en
^ zeven uur Wintercircus Martin Hanson
/

* Sint cadeautip: 4 *
BON voor december

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij aankoop
van kaarten gratis een extra sjieke fluwelen envelop

om uw kado helemaal af te maken.

Bel voor bestellen en informatie: 0573 251081

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

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

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek. Deze

kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een

tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor extra-

tjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een

'nood'bijdrage van ƒ25,- op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk

avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

Help de Sint 'n handje...
giro 404040

Deventer

Maak kans op een ballonvaart!
Als u vóór 5 december een

'nood'bijdrage doet, loot u mee voor

een gesponsorde ballonvaart in

de Kinderhulpballon!

(BF)

n
Brinkpoortstraat 32 .74 ! l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899

Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: receptie@kinderhulp.nl

Bij Edah kunt u voor al uw dagelijkse boodschappen terecht. -*̂ M^
En we doen er alles aan om het winkelen voor u aangenaam te maken.

Daar hoort ook bij, dat we ons best doen om u zéér scherpe prijzen aan te bieden.

Spetterende aanbiedingen bij:
Edah Bottermi

Op onze groente-afdeling

Spaanse clementines
. Spanje kl. 1

per net van 2,98 voor

:.s 7.98
Op onze broodafdeling

Kerststol
750 gram
van 4,98 voor

Op onze vleesafdeling

Rundergehakt
1 kilo
van 13,90 voor

Op = op

Kerstbox
30 kaarten met envelop
5 decoraties, per box

Kaarsenstandaard
wit of zwart
nu

3.98
8.98
3.98
4.95

Ook wij staan op de Kerstmarkt op 13 december a.s. in Hengelo (Gld.)

Aanbiedingen geldig van maandag 30 november t/m zaterdag 5 december • Drukfouten onder voorbehoud

Ikga
voor
Edah!

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag
tllt/f van 9 tot l 2 en van

1̂11%. 2 tot 5 uur kunt u
(0800*0500 9ratis bellen met
\o»4T/s N* onze service-afde-
*x „/ ling. Daar kunt ufftntt' i

ook terecht voor het
adres van de Edah bij u in

de buurt.

BOTTERMAN
Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld.) 'Telefoon (0575) 46 20 00

Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur
vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur

De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Edah is er nu ook op internet: http://www.edah.nl

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand qaan
en ingespeeld
wordt op de

specifieke wensen

van u!
Wij maken in het

oog springend
drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend resul-

taat!

Wij ziin daarin uw

partner.

URTinCMTmMIM*

VP

GI

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30. 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl
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Sint Nicolaas en z'n

14.00 uur. De hele we

plaat met schoentje i

jullie kleurplaten te be

KLEUREN DU

G OPGELET:

el van 12.00 t/m

en lever de kleur-

ciaal voor jullie om

heeft meegenomen.

12.00 UUR.

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 23 08

0)(0,

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

•̂  HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O65373O183

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDE-
NING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 3 tot en met woensdag 16
december 1998, voor een ieder ter gemeente-secretarie,«ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-f

) een wijzigingsplan voor het perceel Heidepolweg 2, t€
Vorden ter inzage ligt.

Het plan beoogt het agrarisch bouwperceel te vervormen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder beden-
Jfeen bij hun college indienen.

Vorden, 2 december 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Kapper-Lammers AC f
aardappels, groente €• fruit

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

BOERDERIJ-IJS
IJs bereid van uitsluitend natuurlijke ingrediënten zoals volle
boerenmelk en vers fruit (geen chemische conserveringen,
smaak- en kleurstoffen toegevoegd).

5 DECEMBER AANBIEDING
Royaal opgemaakte vleessalade T O- «J O p.p.
met GRATIS SPECULAASIJS voor hetzelfde aantal personen,
tegen inlevering van de bon.

Bel/fax ol lever onderstaande bon in bij onze winkel vóór 2 december a.s.

BON
l Naam:

l Telefoon:

l Aantal personen:

Afhaaldatum:

Openingstijden winkel di. t/m vr.
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot
17 uur. Zaterdag van 9 tot 14 uur.

Dennendijk 2a
Leesten-Zutphen
Telefoon (0575) 52 11 41

Bouwen aan een onafhankelijke toekomst

Vissen met
m'n vrienden Eindelijk tijd

voor elkaar

Waarschijnlijk bent u al bezig met uw financiële

toekomst. Bijvoorbeeld met een pensioen via uw

werkgever of via voorzieningen op eigen initiatief. Het

kan zijn dat u deze nog wilt aanvullen of dat u nog

niet alle fiscale mogelijkheden ten volle heeft benut.

In dat geval willen wij u graag attenderen op de

koopsom- en lijfrentepremiepolissen van Interpolis.

Die bieden u keus uit vier varianten om meer vermogen

op te bouwen. Met korte of langere looptijden. Met

gegarandeerde opbrengsten en op beleggingsbasis.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden

die Interpolis u kan bieden om te bouwen aan een

onafhankelijke toekomst? U bent altijd van harte

welkom bij de adviseur van uw Rabobank voor een

uitgebreide toelichting en

praktisch advies.

Bel voor een afspraak

0575 - 55 78 91-

Gemakkelijk geregeld bij Rabobank Graafschap-West

Vogelsport
3E PRIJS VOOR 'DE VOGELVRIEND'
Het afgelopen weekend is de kringwed-
strijd gehouden in café Bastille te
Eibergen. In totaal waren er 650 vogels
ingezonden van 5 verenigingen.

Verschillende leden van 'De Vogelvriend'
uit Vorden behaalden voldoende punten
om prijzen mee naar huis te nemen.
Naast deze individuele prijzen wordt er
ieder jaar een clubprijs uitgereikt. De
vereniging met de beste 10 vogels van
minmaal 3 inzenders krijgt de clubprijs.
'De Vogelvriend' eindigde verdienstelijk
als 3e met 910 punten achter de vereni-
gingen uit Eibergen en Apeldoorn.

De leden behaalden de volgende prijzen:
Ie prijs stel E. Korenblik recessief wit 185
pnt; 2e prijs enkel GJ. Schumaker agaat
rood intensief 91 pnt; 3e prijs enkel WA.
Berendsen geel intensief 91 pnt; Ie prijs
stam WA Berendsen Gloster consort 364
pnt; Ie prijs stel WA. Berendsen Gloster
consort 181 pnt; 2e prijs enkel F.
Nijenhuis Gloster consort 91 pnt; Ie prijs
stam B. Horsting Japanse meeuw 366
pnt; Ie prijs enkel B. Horsting Japanse
meeuw 91 pnt; Ie prijs stel JA.
Berendsen Roseicolli ino zeegroen 181
pnt; Ie prijs enkel J. Berendsen Roseicolli
cinnamon lichtgroen 90 pnt; Ie prijs stel
R. Rensink Pracht rosella 181 pnt.



Kerstcollecte en Kerstatteirtie-actie
van de Raad van Kerken

Een goede
Vordense traditie
Wij zijn weer aan het einde van het jaar.
Voor velen is de maand december gezellig, maar anderen hebben wat extra aan-
dacht nodig. Het is al jaren traditie dat in de week van 7-11 december een hon-
derdtal collectanten door rie buurtschappen en het dorp gaan om huis aan huis
een beroep op u te doen voor de Kerstattentie-actie.
De attenties worden bezorgd bij ouderen, zieken en medemensen die niet ver-
geten mogen worden.

In aanmerking voor deze vorm van kerstgroet komen:
- alle mensen vanaf 80 jaar en ouder
- alle langdurig zieken
- alle mensen die rond Kerstmis in het ziekenhuis liggen
- de partners, ouders of huisgenoten van allen die in het afgelopen jaar een

overledene te betreuren hadden
- de mensen in onze tehuizen

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken.
Dat werkt van twee kanten: je doet een ander een plezier en je krijgt er zelf een
gelukkig gevoel bij. Daar gaat het uiteindelijk om.

Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen. Als u de collecte gemist heeft, kunt
u ook nog een bijdrage overmaken op de rekening van de Raad van Kerken: nr.
36.64.06.485 (postrekening van de bank 862923).

Een eventueel batig saldo van deze actie wordt besteed aan de overige activitei-
ten van de Raad van Kerken. Behalve in de tehuizen worden zo'n 600 kerstbak-
jes bij particulieren gebracht. Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk
zijn.

De Raad van Kerken wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1999.

A G E N D A
Voetbal

DECEMBER

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

2 HVG Wichmond: Sinterklaasavond
2 De Wehme: Welfare handwerkmiddag
2 HVG Linde: Sinterklaasavond
2 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
2 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
3 Dorpscentrum: Bejaardenkring
7 Damesclub Medler: Sinterklaasfeest
7 Dorpscentrum: Bridgeclub Vorden
8 Bejaardensoos Kranenburg
9 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
9 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink

12 Klein Axen: pottenbakken
13 Midwinterwandeling in de Wilden-

borch
14 Dorpscentrum: Bridgeclub Vorden
16 De Wehme: Welfare kerkcontactmid-

dag
16 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
16 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
16 NBvP: Kerstviering
16 HVG Wichmond: Kerstviering met

ouderen
17 HVG Wildenborch: Kerstfeest
17 PCOB: Kerstliturgie
17 Dorpscentrum: Bejaardenkring, kerst
18 t/m 20 Expositie PKV in de Herberg
19 Kerstmarkt in het centrum van Vorden
21 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp: viering Kerstfeest
21 Damesclub Medler: Kerstviering
22 NCVB Vorden: Kerstviering
22 HVG Linde: Kerstviering
22 Bejaardensoos Kranenburg:

Kerstmiddag
23 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
23 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
28 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
30 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
31 Excursie oudej aarswandeling bij kas-

teel Hackfort

Socii
Steenderen 1-Socii l, Klein Dochteren 2-
Scoii 2,BÉmderen 2-Socii 3, Socii 4-Erica
8, Socii^Trica 9, Drempt Vooruit 5-Socii
6, Diepenveen B-Socii B.

hele ̂ ^j^ëc(?

l hcpn
3 betalen

OP=OP
lammers

MODE
L I N G E R I E

Vorden Zutphcnseweg 29
Winterswijk Misterstraat 76

College wil puntensysteem voor woningen aanpassen:

Opnieuw bouwen kan
straks pas na tien jaar
Het college van B en W stelt de raad
voor om het puntensysteem voor wo-
ningen aan te passen als het gaat om
de periode waarna mensen opnieuw
mogen bouwen in Vorden.

De afgelopen jaren was er veel kritiek op
het feit dat sommige inwoners van
Vorden na een aantal jaren alweer gin-
gen bouwen en via het bestaande pun-
tensysteem voorrang kregen op mensen
die al veel langer ingeschreven staan. Tot
op heden is het zo dat mensen bij aan-
koop van een kavel minimaal driejaar in
dit huis moeten blijven wonen. Het col-
lege stelt een wachttijd van tien jaar
voor.

In het volkshuisvestingsplan heeft de ge
meente Vorden jongeren tot doelgroep
van het beleid bestempeld. In de periode
van 1996 tot en met 1998 zijn er bijna al-
leen maar jongeren voor een kavel in
aanmerking gekomen zonder overdre- .>
ven lang ingeschreven te staan.

Het college ziet dan ook geen reden om
het bestaande beleid te wijzigen. B en W
zijn verder van mening dat de uitgifte
van kavels in Plan Noord goed is verlo-
pen. In het voorjaar van 1999 is de derde
kaveluitgifte: vier huurwoningen, vier
rijtjeskoopwoningen, vier kavels voor
een twee-onder-één-kapwoningen en
drie vrijstaanden woningen.

Slaapkamer Sinterklaas

Afgelopen woensdag- en vrijdagmiddag konden de kinderen uit Vorden in het
Dorpscentrum de slaapkamer van Sinterklaas bezichtigen. Vele kinderen kwamen de
slaapkamer bewonderen. Sinterklaas was helaas niet aanwezig. Hij was samen met
zijn pieten pakjes aan het rondbrengen. Op woensdag 2 december en vrijdag 4 de-
cember is de slaapkamer van Sinterklaas nogmaals te bezichtigen tussen 16.00 en
17.00 uur.

GLTO
De GLTO Vorden- Warnsveld- Zutphen
houdt donderdag 10 december in sa-
menwerking met GAJK en GMF een in-
formatie en discussieavond. Deze wordt
gehouden in Hotel Bakker. De informatie
en aansluitende discussie gaat over het
onderwerp: "Is biologische landbouw
een perspectief voor bedrijven in onze
streek"?
De avond zal worden geopend door me-
vrouw Mulderije, wethouder in de ge-
meente Vorden. Vervolgens worden er
onder voorzitterschap van GLTO Vorden-
Warnsveld- Zutphen een aantal inleidin-
gen gehouden. Zo zal een DLV deskundi-
ge vertellen over de ontwikkeling van de
biologische landbouw op dit moment en
waar men mee te maken krijgt als men
kiest voor de omschakeling naar biologi-
sche landbouw en de kansen voor deze
streek.
Een biologische boer uit de regio zal zijn
ervaringen met het omschakelen toe-
lichten en berichten over de huidige si-
tuatie en kansen. Tenslotte zal een verte-
genwoordiger uit varkensslachterij/ zui-
velcooperatie aangeven waar zij zich be-
zig houden met het vermarkten van bio-
logische producten en toelichten hoe het
afzetperspectief erop dit moment uit-
ziet. Aansluitend wordt er gediscus-
sieerd.
De aanwezigen kunnen na de pauze en
na afloop vrijblijvend informatie inwin-
nen bij een aantal bedrijven en organisa-
ties welke zich deze avond ook zullen
presenteren.

Amnesty International
Deze week bezorgt de afdeling Vorden
van Amnesty International de voorbeeld-
brieven bij de thuisschrijvers. Er wordt
onder meer geschreven aan generaal
Teodoro Obiang Nguema Mbasonge, de
president van de republiek Equatoriaal
Guinee. Het gaat om de 21 jarige
Domiciana Bisobe Rope.

Zij behoort tot een groep van 12 vrouwen
die zijn gemarteld en mishandeld tijdens
hun detentie in de Black Beach gevange-
nis in Malabo van januari tot mei 1998.
De Bubi- vrouwen werden opgepakt na-
dat een Bubi militie in januari 1998 op
een kazerne een aanval had uitgevoerd
waarbij drie soldaten en een aantal bur-
gers het leven verloren.

De meeste vrouwen onder wie ook
Domiciana Bisobe Rope, werden gegij-
zeld nadat hun mannen waren onderge-
doken. De meeste vrouwen zijn mishan-
deld en seksueel misbruikt tijdens hun
arrestatie en tijdens hun gevangenis-
schap, Onder de ogen van andere gevan-
genen werden zij gedwongen naakt in de
modder te zwemmen. Toen de vrouwen
hun mishandelingen en vernederingen
tijdens hun proces aan de orde wilden
stellen, snoerde de rechter hun de mond.
In de brief aan de generaal wordt ge
vraagd om een onderzoek naar de be
schuldigingen van marteling en mishan-
deling in te stellen en de daders te be
rechten.



^Spectaculair initiatief van Welkoopwinkels uit regio:

Vuurwerkdemonstratie
14 december in Vorden
De welkoopwinkels uit deze regio
houden op maandagavond 14 decem-
ber een spectaculaire vuurwerkde-
monstratie op de weide voor kasteel
Vorden. Door middel van deze de-
{nonstratie willen de welkoopwin-
kels laten zien wat ze dit jaar alle-
maal in huis hebben aan vuurwerk.
De Vuurwerkdemonstratie is een ini-
tiatiefvan de welkoopwinkels uit Vor-
den, Ruurlo, Hengelo en Toldijk.

Eigenaar Wim Weenk van de Welkoop in
Vorden liep al eenjaar rond met het idee
om dit jaar een Vuurwerkdemonstratie
te houden. Toen de welkoopwinkels in
Ruurlo, Hengelo en Toldijk hoorden van
het plan, sloten ze zich aan bij het initia-
tiefvan Welkoop Vorden.
"Wim Weenk: "Het assortiment van Wel-
koop is dit jaar drastisch veranderd. Dit
komt mede door de nieuwe regelgeving
op het gebied van vuurwerk. Wij zijn
daardoor nu in staat om fonteinen en
kometen met maar liefst 200 gram kruit
op de markt te brengen. Je zult begrijpen
dat dit vuurwerk nog spectaculairder is
dan voorgaande jaren." Door de verrui-

ming van de regelgeving op het gebied
van vuurwerk hoopt de Nederlandse
vuurwerkhandel de slag te winnen met
de illegale vuurwerkhandelaren. "Wij
hebben exclusieve vuurwerkseries als
Royal Class en Nex Generation in huis.
Dergelijk vuurwerk is uiterst spectacu-
lair maar bovendien ook zeer veilig. En
ook dat laatste moeten we niet uit het
oog verliezen", aldus Wim Weenk.

KERSTSFEER
De komende maand staat het bol van de
activiteiten bij de vier vestigingen van de
Welkoop in deze regio. Naast de grote
Vuurwerkdemonstratie wordt er op 10,
11 en 12 december een 'Kerst Creatief ge
houden bij de Welkoop in Toldijk. In
Hengelo is de'Welkoop op zondag 13 de
cember helemaal in kerstsfeer. Op deze
dag wordt ook de kerstmarkt in Hengelo
gehouden. De Vordense vestiging van
Welkoop houdt vrijdag 11 en zaterdag 12
december weer een Pleinfestijn waar
naarst allerlei kerstartikelen diverse de
monstraties plaats vinden. Bij de Wel-
koop in Ruurlo is er zaterdag 19 decem-
ber een 'Creatieve dag in kerstsfeer'.

Kerstkaarten voor militairen
Tijdens de komende kerstdagen be-
vinden zich ongeveer 2050
Nederlandse militairen ver van huis,
familie, vrienden en kennissen om
vredestaken te verrichten in crisis- en
oorlogsgebieden. Het Protestants
Interkerkelijk Thuisfront steunt alle
uitgezonden militairen.

Het "PIT" stuurt daarom circa duizend
kerstpakketten naar de Nederlandse mi-
litairen en geeft een herkenbare bijdra-
ge aan de circa 2050 kerstpakketten van
defensie voor alle op vredesmissie uitge-
zonden Nederlandse militairen. Een bij-
drage aan deze kerstpakketten is natuur-
lijk zeer welkom op giro 241 van
Stichting "PIT" te Rijswijk. Juist tijdens

de kerstdagen kunnen we de "Neder-
landse militairen op vredesmissie" met
een kerstkaart laten merken dat er aan
hen gedacht wordt. Deze steun en be-
moediging worden bijzonder gewaar-
deerd. Vele afzenders hebben in voor-
gaande jaren een brief ̂ |en kaart terug
gehad. Wilt u dit j aanlok meedoen?
Stuur dan uiterlijk 10 december uw nor-
maal gefrankeerde kerstkaart met afzen-
der naar: Militair op vredesmissie, p/a
Stichting PIT, Geestbrugweg 91, 2281 CH
Rijswijk. Het PIT-burea^fcrgt ervoor dat
uw kerstkaarten tijdig^i goed terecht-
komen bij onze uitgezonden militairen,
waar ook ter wereld.
Voor uw steun wordt u heel hartelijk be-
dankt!

\ f les krijgt u
e]van Sinterklaas!

Uit Spanje bracht Sinterklaas, zelf een wijnkenner, een prachti-

ge gerijpte Crianza uit het gebied Valdepenas voor u mee. Deze Crianza

komt uit het oogstjaar 1994 en heeft 3 jaar op eikenhouten fusten

gerijpt. De wijn zit nu bijna een jaar op fles.

De wijn heeft een dieprode kleur en een zachte ronde smaak en

combineert uitstekend bij kaas en vleesgerechten. En omdat het een

feestmaand is en wij graag zien dat u hem proeft, krijgt u de 7e fles

zonder te betalen van ons mee. De andere 6 kunt u nog even bewaren

voor de echte feestavonden!

CALDOPENAS
Crianza 1994 Valdepenas
0,75 L.

i Warsteiner Party vat 5 L

: Millwood Whiskeycream 0,7 L

Dropshot 0,7 L.

IBerentzenApfelkorno,7L

Coebergh Bessenjenever l L.

Dujardin Vieux i L

Kalmoes Beerenburg i L

19,95

14,95

17,"
13,95

17,95

21,95

19,95

TullamoreDewlrishWhiskeyojL 2995

j Whyte & Mackay Scotch Whisky 0.7 L 24,95

Hoppe jonge jenever l L

Joseph Guy VS Cognac 0,7 L.

Tokkelroom 0,5 L

Dimple Scotch Whisky 0,7 L

Boomsma Vlierbessengenever l L

21,95

29"
72

ie;5

Deze aanbieding is geldig t/m 12 december 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen

GULLE BOTTELIER VAN >ON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) SS 13 91, fax SS 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

Biej ons
in d'n Achterhoek
lej heb 't vanwekke zeker wel eheurd: Vodd'n mot opschiet'n met 't samengaon
met Hengel en Steendren. 't Schient dat Kamminga neet volle anders te doen
hef ehad en ja, dan prakkezeert een mense zich wat uut. As commissaris wi'j
ow toch wel 's laotn heurn en dan kump t'r zoiets uut. As gewone borger zo'w
d'r wel neet zovolle an konnen doen of't prebeern tegen te holn. Hooguut ko'j
wat tegenspatteln en 't wat prebeern te rekken. Maor oaver een jaor of wat bes-
teet Vod'n neet meer.

Dan is 't, jao, wat is 't dan? De name van de nieje gemeente zol dan nog wel 's
en probleem konnen wodn. Meschien wod 't dan wel Baok of Wichem, plaatsen
die d'r zo'n betjen tussenin ligt. Of meschien Baokermark, dat zol ens zo gek
neet wean.

In geen geval Hengel want die bunt zichzelf al an 't opheffen. Die staot now al
onder curatele van Reurle, van Reurle nog wel, um ow kapot te schamen, 't
Kump allemaole umme dat eur eigen Kalkoen ziek is, oaverigens heel beroerd
veur die man. Maor de loco-borgemeister is dan zo dom umme de hele decem-
ber-maond met vakantie te gaon. Umme uutgebreid van zien kerst-kalkoen te
konnen genieten. Da's natuurlijk te gek um los te loopn.

lej zoln denken dat Kamminga in zo'n geval de borgemeister van Vodd'n of
Steendren daor tiedelijk benuumd umdat die jao zolt samengaon. Maor 't
schient dat e daor neet volle heil in zut. Meschien least e "Contact" wel en krig
e in de gaatn dat de raodsvegaderingen eerder momenten bunt umme in slaop
te valn dan d'r een hartinfarct an oaver te holn.

Vrogger, in de dage van Bannink, Gerritsen of Tjoonk was een raodsveslag in de
krante iets wa'j met andach en een lach leazen. Maor dat soort luu schient now
betuun te wean, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Benoeming De Groot valt gemeenteraad rauw op het dak

Eerste raadsvergadering
burgemeester De Groot
Waarnemend burgemeester J. De
Groot zitte vorige week dinsdag zijn
eerste raadsvergadering in Hengelo
voor. De heer De Groot vervangt voor
enkele maanden burgemeester Van
Beeck Calkoen die onlangs een ge-
slaagde hernia-operatie onderging.

De benoeming van De Groot - in het da-
gelijks leven burgemeester van Ruurlo -
viel de gemeenteraad van Hengelo rauw
op het dak. Tijdens de raadsvergadering
van vorige week liet de heer H. Gosselink
(CDA) namens de gemeenteraad weten
niet blij te zijn met de gevolgde procedu-
re. De gemeente werd via een fax door de
provincie op de hoogte gesteld van de be
noeming. De heer Gosselink vond dit
niet getuige van veel respect voor de
Hengelose gemeenteraad. "Wij voelen
ons als raad dan ook gepasseerd door de
provincie", aldus de heer Gosselink. De
Hengelose fracties hebben in een geza-
menlijke brief aan Commissaris van de
Koningin Kamminga een aantal vragen
gesteld. De gemeenteraad wil weten op
wiens advies en om welke reden de be-
noeming gedaan is.
Volgens de Hengelose fracties is het in
het verleden wel eens vaker voorgeko-
men dat de burgemeester voor een lan-
gere periode ziek was. In dat geval ver-
ving wethouder H. Meurs tot tevreden-
heid van de raad de burgemeester. De

fracties vragen zich af waarom de
Commissaris van de Koningin daar deze
keer vanaf is geweken. Tot op heden
heeft de heer Kamminga nog niet gere
ageerd op de brief van de Hengelose frac-
ties.

Gemeente Hengelo
boos op Kamminga
Commissaris van de Koningin J. Kam-
minga heeft afgelopen maand geen
vrienden gemaakt in Hengelo. Nadat
hij eerst zonder enig overleg of voor-
aankondiging de heer De Groot be
noemde als waarnemend burgemees-
ter, schrijft hij in een brief aan minis-
ter Peper van Binnenlandse Zaken dat
zwak bestuurde gemeenten moeten
worden aangemaand om zo snel mo-
gelijk tot herindeling over te gaan.
Volgens de heer Kamminga behoren
de gemeenten Hengelo, Steenderen
en Vorden tot deze categorie.
De uitlatingen van de heer Kam-
minga zijn bij de Hengelose raad in
het verkeerde keelgat geschoten. De
raad vraagt om opheldering en wil de
brief van Kamminga aan Peper inzien
om te weten of de namen van de ge
meenten Hengelo, Steenderen en
Vorden ook echt genoemd worden.
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Geboortekaarten

Huwelykskaarien

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingfortnulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Posters in meerdere kleuren

r%

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen
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STUDIO CONTACT
WUKKERU WtEVERff STtHMO MOL: CM»TWER«N, OfWKWEHK EN WGBKHAD COMTACT
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HLIAAL ZELHEM:

CEUHEM - MAtSEWEG 3C • 7021 CX • TEtEFOON/FAX 0314 625053

) (Gld): M. Masselink-Wullink, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisten') Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
• Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26



Allerhand
in 't Saksenland

*

De Achterhoek mag dan lange tijd nog echt de achterhoek van Neder-
land zijn geweest, zo zoetjesaan is het hier met de rust ook wel gebeurd.
Op de wegen wordt het verkeer steeds intensiever en bij de dorpen wor-
den de industrietereinen alsmaar groter. Een van de streken waar alles
nog wel aardig bij het oude blijft is het gebied achter Winterswijk. Een
beetje een uithoek van ons land maar ook van de Achterhoek. Hier heeft
de ruilverkaveling van de jaren zestig nog niet alles rechttoe rechtaan ge
maakt. De bossen , weilanden en bouwland wisselen elkaar^^r af zodat
het wel een groot park lijkt. Ook veel boerderijen, met hunnouten top-
gevels in de originele rode kleur, hebben hun karakteristieke uiterlijk
nog behouden.

Door de zorg van de GA. van der Lugtstichting is hier ooly^g een ko-
renspieker , spieker Kossink, in zijn oorspronkelijke staat be^Pird geble-
ven. Aanvankelijk dreigde dit gebouw geheel in verval te geraken maar
na de aankoop in 1970 door genoemde stichting werd het door een boe-
rentimmerman tegen een redelijke prijs prachtig gerestaureerd. Die
klaarde het karwei destijs voor f. 22.000,- terwijl monumentenzorg het
geheel had begroot op f. 60.000,-. Zonder veel bureauwerk kan het dus
schijnbaar wel iets goedkoper!

In zo'n spieker werd vroeger het koren opgeslagen dat de-boeren als be-
lasting op moesten brengen. Toen het geld de belasting in natura ver-
drong kreeg zo'n spieker een andere functie en werd dan als opslag-
plaats en soms ook als woning gebruikt.

Spieker Kossink is te vinden in de buurtschap Huppel bij Winterswijk.
Vanaf genoemde plaats rijdt u richting Vreden. Na ongeveer 3 kilometer
komt u over de Ratumse beek. Als u dan de eerste v/eg rechts inslaat ziet
u spieker Kossink na circa 500 meter links, verscholen tussen de bomen,
staan, temidden van een heel mooi stukje Achterhoek.

H.G. Wullink

Zaalvoetbal

A.Z.C.-VELOCITAS3-4
Vrijdagavond speelde Velocitas de lastige
uitwedstrijd in de Hanzehaï in Zutphen
tegen AZ.C. De club uit Vorden had nog
een appeltje te schillen met de tegenpar-
tij. Twee jaar terug trok A.Z.C, in een
zeer onsportieve wedstrijd aan het lang-
ste eind, en ging met het kampioenschap
lopen.
Velocitas, met Erik Oldenhave in plaats
van de afwezige Dennis Wentink, begon
gn kreeg een paar kansjes. Toch was het

,A.Z.C. dat de Ie goal scoorde. Ronald de
Beus liet zich door een schijnbeweging
verrassen en toen was het voor de aanval-
ler uit Zutphen een koud kunstje om de
bal langs keeper Gerrit Wenneker te tik-
ken.
Velocitas speelde gewoon verder op de
aanval en drukte de tegenstander terug
op eigen helft. De ploeg van leider Hans
ten Elshof kreeg de nodige kansen, maar
de keeper bleek een grote sta in de weg.
Ook op menig afstandschot en vrije trap

gooide hij zijn lichaam voor de bal. Uit
één van de spaarzame uitvallen van
AZ.C. kreeg Velocitas geheel tegen de ver-
houding in nog een treffer te verwerken.
Vlak voor rust kwam de ploeg uit Vorden
weer terug. Rob Enzerink veroverde de
bal op de middenlijn en speelde Ronald
de Beus aan, die de bal binnentikte. Na
de rust was het éénrichtingsverkeer rich-
ting de goal van A.Z.C. Huberto
Eykelkamp scoorde de gelijkmaker na
een mooie actie, en Rob Enzerink tikte
de 2-3 uit een cornerbal binnen. Velocitas
bleef kansen creëeren maar vooral Erik
Oldenhave was wat ongelukkig in de af-
ronding. Ook nu weer probeerde de geïr-
riteerde ploeg uit Zutphen met onspor-
tief gedrag Velocitas uit het ritme te krij-
gen. Er werd behoorlijk nagetrapt, maar
de scheidsrechter trad niet op.
Gelukkig hield Velocitas het hoofd koel
en scoorde de 2-4. Jeroen Tijssen wist met
een hakje (met z'n houten rechterbeen)
de keeper te verrassen.
Met nog 3 minuten op de klok werd het
nog 3-4 uit een klutssituatie voor de goal.
Aan deze stand veranderde niets meer.

Bedrijfsexcursie GLTO
De contactcommissie Vorden- Warnsveld
van de GLTO houdt donderdag 3 decem-
ber een middag bij de familie Hartemink
aan de Heerlerweg in Vierakker. Het be-
drijf is deelnemer aan het project prak-
tij kcijfers en heeft er inmiddels bijna
twee jaar opzitten. De cijfers van 1997
zijn nu van alle 240 deelnemers bekend
en ook zit de bemesting van het seizoen
erop.
Interessant om te bekijken hoe
Hartemink mineralen management toe-
past volgens goede landbouwpraktijk.
Hij zal dit aan de hand van de minera-
lenbalans 1997 uitleggen. Al deze prak-
tij kbedrij ven worden gecoördineerd
door de heer B. Muller en verder worden
alle bedrijven op technisch vlak onder-
steund door DLV.
De heer Muller en ook de DLV zullen de
ze middag, die om 13.15 uur begint, een
inleiding houden. Het is de bedoeling
om eerst het bedrijf te bekijken en hal-
verwege de middag naar café- restaurant
Den Elter te gaan voor verdere uitleg van
de cijfers.

Judo

ROB'S SPORTS JUDOKA'S VORDEN
SUCCESVOL
Tijdens een jeugdjudo toernooi afgelo-
pen weekend in Markelo waren de judo-
ka's van trainer Robert Piek succesvol.
Kevin ter Beek (28 kg), Leon van Üth (32
kg) en Bernadeth Heyenk (33 kg) behaal-
den in hun klasse alle drie een eerste
plaats. De drie judoka's wonnen hun fi-
nale met een vol punt.
Serena Haverkamp won in de klasse tot
33 kg alle partijen maar verloor de finale
met vol punt. Voor haar was dit het eer-
ste j udotoernooi. Een derde plaats was er
ten slotte voor Maarten Kettelerij, Ruud
van Beek, Rob Pardijs en Riek Moorman.
Aan dit toernooi deden 425 judoka's mee
uit Oost-Nederland.
Tijdens de ADVW comc^Èie in

Winterswijk behaalden de volgende ju-
doka's een vaantje:
Jelmer Korten, geel vaantje. 204 pt.;
Kevin ter Beek, geel vaantje, 226 pt.;
Jurjen Temming, wit vaantje, 116 pt.; Jill
van Ottelen, wit vaantje, 118 pt.
Aan deze judo ronde deden 60 judoka's
mee uit Vorden, Dinxperlo en Aalten.

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 22 november was er een wed-
strijd voor ponies in Brummen. Hier wer-
den de volgende prijzen behaald:
Bart Hartman met Brenda een tweede
prijs in de categorie A/B klasse B; Elodie
Stokman met Aifhia een eerste prijs in de
categorie D klasse B; Anne-Marie Korne-
goor met lixico een derde prijs in de ca-
tegorie E klasse B; Fredrieke Gotink met
Lady een eerste prijs in de categorie C
klasse L; Marina Gotink met Goof een
eerste prijs in de categorie E in de klasse
M2.
Zaterdag 28 november zijn er ook nog en-
kele prijzen behaald bij het springen in
Barchem. Sandra Kappers met Jasper een
derde prijs bij het B-springen; ook be-
haalde zij met La Belle Banoe een tweede
prijs bij het L-springen.
Cynthia Kornegoor met Tosca behaalde
een eerste prijs bij het L-springen.

Gezinsdienst
Zondagmorgen 6 december is er weer
een gezamenlijke hervormd-gerefor-
meerde gezinsdienst in de Dorpskerk. Na
het Vol verwachting klopt ons hart' van
de sint, op deze tweede adventszondag
de toekomstverwachting naar het
Kerstfeest. Het gaat over Jozef. Telkens in
zijn leven lijkt het of alles beneden peil
raakt. Hij zit in de put, in de gevangenis,
maar telkens komt hij er weer bovenop.
Hoe? Kom kan zondagmorgen naar de
Dorpskerk. Daar hoort en ziet u er meer
van.

Nieuw van Bison: Power Glue Super Pen

Secondenlij^ voor pietje precies

Helemaal nieuw, mét patent. Een su-
persterke, snelle secondenlijm zon-
der knoeien. Het geheim van de Po-
wer Glue Super Pen is de bekende Bi-
sonkracht en snelheid in combinatie
met een uiterst moderne high tech
doseerpen.

Marktonderzoek leerde dat de consu-
ment drie aspecten essentieel vindt voor
een moderne huishoud- en hobbylij m:
een razendsnelle hechting, grote kracht
en een nauwkeurige dosering. De pri-
meur van Power Glue Super Pen is - bo-
venop de kracht en de snelheid - vooral
de gepatenteerde verpakking.
De Power Glue Super Pen heeft op het
eerste gezicht iets weg van een high tech
miniatuurraket. Een stevig plastic om-
hulsel draagt bij aan de extra lange
houdbaarheid. Een slimme sluiting
maakt de secondenlijm tot een voor kin-
deren 'niet te kraken brandkast'. Een-
maal open dan garandeert een eenvoudi-
ge druk op de drukpunten precies één
druppel.

De innovatie is juis de nauwkeurige do-
sering van maar één druppel per keer.
Doseren zonder knoeien is immers voor-
al bij secondenlijm van belang omdat dit
product gebruikt wordt voor het verlij-
men van kleinere oppervlakken. Daar-
naast geldt: hoe minder lijm, des te ster-
ker de verbinding.
Power Glue Super Pen is met recht een
moderne huishoud- en hobbylij m. Door
het universele karakter is de lijm voor ve-
le klussen en kleinere reparaties ge-
schikt. Het lijmt diverse materialen
waaronder metalen, vele kunststoffen,
porselein, rubber en hout.
Secondenlijm zijn vooral geschikt voor
het verlijmen van relatief kleine opper-
vlakken. Voor het beste resultaat passen
de delen goed op elkaar en zijn ze
schoon, droog en vetvrij. Gebruik nooit
teveel lijm, hoe minder secondenlijm
hoe sterker de verbinding. Breng de lijm
eenzijdig aan, voeg de delen samen en
druk ze 10 tot 60 seconden aan. Na enke
Ie minuten is de hechting voldoende
voor gebruik. Sneller kan haast niet.



PRIJS-
WIN-
NAARS
'WERVELWIND KAST'

Stichting zoekt vrienden en donateurs voor molen Rha.

Restauratie molen Rha gestart

bij

S U P I R Dl BOIR YVONNE EN
WILBERT
GROTENHUYS

Hoofdprijs:

1 week zomervakantie naar
(Canarische eilanden)

M. Wolbrink, De Voornekamp 49, Vorden

2e prijs:

dames- of herenf iets
H. van Olst, Ambachtsweg 6, Vorden

dames- of herenf iets
Ada Winkels, Almenseweg 40a, Vorden

3e prijs:

2 minuten gratis wigkeien
Wendy Lebbink, Hoetinkhof 58, Vorden

4e t/m 10e prijs:

7 slagroomtaarten *
Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

YVONNE EN
WILBERT
GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

Heropening Aerofitt

Zaterdag 21 november is een start ge-
maakt met de restauratie van de 125
jaar oude kore^fcolen De Hoop in
Rha. Burgemee^Rr S. Buddingh van
de gemeente Steenderen gaf het start-
sein voor het verwijderen van de kap
en het restant van de wieken.

Voor de restauraf^ran de molen is veel
geld nodig. Naast subsidies van de pro-
vincie en de gemeente Steenderen heeft
de stichting waarin de korenmolen is on-
der gebracht nog meer dan een ton no-
dig.

Harry en Ted Hofman hebben de afgelo-
pen keihard gewerkt om de restauratie
van de molen mogelijk te maken. Nadat
het echtpaar drie jaar geleden van
Amsterdam naar Rha verhuisde, kregen
ze de molen die naast hun huis staat er
als het ware als een cadeautje bij. Deze
molen was alleen vanwege het verval
meer een last dan een lust. Op een gege

ven moment hadden Harry en Ted Hof-
man zelfs al een sloopvergunning aange-
vraagd. Door veel te bellen met rijk, pro-
vincie en de gemeente Steenderen kreeg
het echtpaar Hofman subsidies los. Ver-
volgens werd de molen ondergebracht in
een stichting.

BRUNCH
Het subsidiebedrag van de gemeente en
de provincie is bij lange na niet toerei-
kend zijn om de molen in zijn oude glo-
rie te herstellen. Daarom wordt er op 30
mei een brunche voor duizend personen
gehouden waarvan de opbrengst be-
stemd is voor de restauratie van de mo-
len. Verder is het mogelijk om vriend of
donateur te worden van de molen in
Rha. Donateurs bestalen minimaal 25
gulden. Het banknummer van stichting
molen 'De Hoop' in Rha is 3045.55.363.
Het gironummer van de stichting is 79
55 626. Voor meer informatie kan men
bellen met (0575) 45 11 26.

Afgelopen zaterdag vond de heropening plaats van sportcentrum Aerofittin Hengelo.
De fitnesszaal is weer groter geworden en er zijn opnieuw weer cardio- en krachttoe-
stellen bijgekomen.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs
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Wielersport
De RTV-ers Martin Wevers uit Hengelo
Gld. en Rudi Peters uit Wichmond die
het hele crosscircuit '98/'99 afrijden, be-
haalden goede uitslagen.
Afgelopen zondag werd Weyers knap 4e
in de categorie cyclosportieven. Dit alles
gebeurde in de superprestige wedstrijd
te Gieten op een zeer goed berijdbaar
parcours met vele zandpassages.
Winnaar werd Marco Lubberman uit
Hoogeveen. Ook Rudi Peters startte in
Gieten bij de categorie veteranen.
Winnaar bij de veteranen werd
Nederlands kampioen Jan Steensma uit
Surhuisterveen. Rudi Peters behaalde
een 7e plaats in deze categorie.
Voor het komend wegseizoen '99 heeft
de RTV het plan om op zondag 2 mei een
grote wielerdag te organiseren. Deze zal
dan als alles volgens plan verloopt be-
staan uit een omloop, een wedstrijd over
een parcours van ca. 30 km. rond en om
Vorden met start en finish in Vorden. De
categorieën cyclosportieven en vetera-
nen zullen hier hun wedstrijd verrijden
over ca. 100 km.
Deze dag zal dan in Vorden een criteri-
um voor Amateurs verreden worden.
Dus nieuwe plannen binnen de RTV
Vierakker-Wichmond in 1999.



Postduivenvereniging
Vorden bestaat 10 jaar
De Postduivenvereniging Vorden' be-
staat tien jaar. Dit jubileum wordt za-
terdag 12 december gevierd met een
feestavond voor de leden. Zondag 13
december organiseert de jubilerende
vereniging een duivensportevene-
ment met onder meer het Rad van
Avontuur alsmede een verkoop van
duiven en bonnen voor jonge duiven
van prominente duivenhoudr - uit
Nederland en België.

Het evenement wordt gehouden in het
clublokaal aan de Hengeloseweg 12 te
Vorden. Eventuele kooporders kan men
richten aan Cor Bruinsma (0575-
552359). Intussen zijn ook de eindstan-
den om het kampioenschap van Vorden
bekend. Die zijn: Vitesse onaange.: J.M.
Meijer; 2 GA Wesselink; 3 Maria Olie-
slager; 4 A en A Winkels; 5 AA Jurriens.
Vitesse aang.: l AA Jurriens; 2 GA
Wesselink; 3 Maria Olieslager; 4 E.Bruins-
ma; 5 J.M. Meijer. Kampioensduif: J.
Burgers.

Midfond onaang.: l A en A Winkels; 2
H.W. Oldenhave; 3 AA Jurriens; 4 HA.
Eijkelkamp; 5 H. Stokkink. Midfond
aang.: l A en A Winkels; 2 AA. Jurriens; 3
H.W Oldenhave; 4 HA Eijkelkamp; 5 J.
Burgers. Kampioensduif: A en A Winkels.

Eendaagse Fond onaang.: l A en A
Winkels;2 H.W. Oldenhave; J.M.Meijer; 4
HA Eijkelkamp; 5 M. Tiemessen. Een-
daagse Fond aang.: l M. Tiemessen; 2
H.W. Oldenhave; 3 HA. Eijkelkamp; 5 H.
Stokkink. Kampioensduif: H.W. Olden-
have.
Overnacht Fond onaang.: l H.W. Olden-
have; 2 J.M. Meijer; 3 GA Wesselink; 4
AA Jurriens;5 F.T. Hummelink. Over-
nacht Fond aang: l H.W. Oldenhave; 2
J.M. Meijer; 3 GA Wesselink;4 H.Stok-
kink; 5 AA. Jurriens. Kampioensduif:
H.W Oldenhave. Jonge duiven onaang.: l
G en H. Boesveld; 2 A en A Winkels; 3 C.
Bruinsma; 4 HA Eijkelkamp; 5 AA
Jurriens.

Jonge duiven aang: l G en H Boesveld; 2
A en A Winkels; 3 C. Bruinsma; 4 J.
Burgers; 5 J.M. Meijer. Kampioensduif A
en A Winkels. Natour onaang.: l J.M.
Meijer; 2 Maria Olieslager; 3 A en A
Winkels; 4 AA Jurriens; 5 Roy Eijkel-
kamp. Natour aang.: l AA Jurriens; 2
Maria Olieslager; 3 M. Tiemessen; 4 J.
Burgers; 5 Roy Eijkelkamp. Kampioens-
duif: AA. Jurriens.
Superkampioenschap: l A en A Winkels;
2 AA Jurriens; 3 H.W. Oldenhave; 4 J.M.
Meijer;5 GA Wesselink Kampioensduif
1999: AA. Jurriens.

Rectificatie
Vorige week stond er in Weekblad Contact een ingezonden brief van de plaatselij-
ke WV. Volgens de VW is deze tekst niet correct weergegeven. De VW spreekt van
een "onvergeeflijke en oenige tekstverminking" in de laatste alinea.

In de laatste alina stond het volgende over de huisvestingsproblemen van de VW:
"Wij willen graag kennismaken met uw voorstellen en sugg^ks". Dit had moe-
ten zijn "Wij willen graag kennisnemen van uw voorstellen öKuggesties". Onze
excuses voor deze fout.

De redactie

Welfare
Wat een krantenberichtje in Weekblad
Contact allemaal niet los kan maken.
Een aantal weken geleden publiceerden
wij het bericht dat de Welfare van het
Rode Kruis in verzorgingscentrum De
Wehme goed was verlopen en dat van de
opbrengst nieuw materiaal wordt ge-

kocht en er voor de deelnemers driemaal
per jaar een gezellige middag wordt ge-
organiseerd. We vergaten echter te ver-
melden dat er van de opbrengst ook geld
naar het Rode Kruis gaat. Onze excuses.
Mocht u interesse hebben om vrijwilliger
te worden bij de Welfare dan kunt u con-
tact opnemen met mevrouw Van Est: 55
2616.

Wereldwinkelcadeaubeurs
voor jeugd weer succesvol

Elke Knoefwas de winnaar ̂ a de Wereldwinkelprijsvraag

Op vrijdag 20 november was er voor
veel schoolkinderen weer gelegen-
heid om Sinterklaascadeautjes te ko-
pen op de Wereldwinkelcadeaubeurs.
Evenals vorig jaar weer ee^ucces.

Voorafgaand hieraan hadden Carry
Spiegelenberg en Claire Broekman van
de Wereldwinkel diverse scholen be-
zocht en de kinderen informatie gegeven
over de Wereldwinkel en het belang van
eerlijke handel. Door het kopen van
Wereldwinkelproducten steunen we de
mensen in de derde wereldlanden en
wordt er onder meer voor gezorgd dat er
geen kinderarbeid hoeft te zijn.
Er was blikken speelgoed, kettinkjes en

ringetjes en ook diverse muziekinstru-
menten. Enfin keuze genoeg. Voor dege-
ne die al wat verder vooruit keken waren
er ook kerstartikelen te koop. Deze kunt
u natuurlijk komende dagen op uw ge
mak in onze winkel nog eens bekijken.

Er werden ook lootjes verkocht voor een
verrassingspakket. Dit keer was me-
vrouw Bloemendaal-Wiltink de gelukki-
ge. Voor de kinderen was er een prijs-
vraag met drie pittige vragen over de
Wereldwinkelartikelen. De meesten had-
den alle vragen goed beantwoord. De
prijs - Het bruine bonenboek van Max
Havelaar en een trekfluitje - werd uitein-
delijk gewonnen door Elke Knoef.

ConcertJovink en de Voederbietels op 13 december:

Velswijk schudt op zijn grondvesten
In het kader van 'De Donders Stoer
Toer 1998' zal Jovink en de Voeder-
bietels op 13 december in de Velswijk
spelen.

In de feesttent, neergezet door de jubile-
rende carnavalsvereniging 'De Doldrae-
jers' was op zondag nog plek voor een
leuk concert. Het aanbod naar café Coen
Evers en dorpshuis d'n Draejer om hier
gebruik van te maken, werd met twee
handen aangegrepen. Het resultaat is
een leuk festival met drie bands met als
uitsmijter de Jovinks.
Het middagje uit begint al met de
Velswijkse band Nix Niys. Deze in okto-
ber 1997 opgerichte viermansformatie
ziet zichzelf al in de eregalerij van de ou-
de glorie staan. Inspiratiebron voor het
in het plat zingende gezelschap bestaat
uit illustere duo's als Lennon/McCartney,
Jagger/Richards en Jolink/Joly. Het aardi-
ge van de band is da nook dat men 80%
van eigen werk brengt. "Misschien ram-
melt het hier en daar nog, maar bij de
eerste concerten van Normaal in de
Keijenborg waren ook maar 30 mensen
aanwezig", aldus zanger en frontman

Laurens Giesen. Zelfs een wedstrijd van
het eerste elftal van de Boys moet wijke
nvoor de muzikale inspiraties van de
band. De band bestaat verder nog uit gi-
tarist Rob Meyer, bassist Constant Koers
en drummer Marcel Loskamp.
De Cheese Heads zijn al langer bij elkaar
en staan de vooravond van hun tweede
cd. De eerste cd 'Irrational' werd door
vriend (muziekkrant Oor) en muzieklief-
hebber (Alles op Tien), als origineel en
authentiek ervaren. Melodieuze Punk
met een snuifje Ska zijn dan ook niet
echt gebruikelijke ingrediënten voor een
band anno 1998. Live is het genieten ge
blazen met de heren uit Hengelo en oms-
treken. In ieder geval kunnen de buren
ook meegenieten van de muzikale uit-
spattingen.
Natuurlijk komt de massa af op Jovink
en de Voederbietels. Hun concerten zijn
een belevenis, een dagje uit voor 'het he-
le gezin'. Of het nou een Zwarte Cross is
of een Combinerace, de Jovinks staan
voor ongecontroleerde gein met veel
rock 'n roll.
Het laatste concert van 1998 in de
Achterhoek doen ze op een steenworp af-

stand van de kroeg van bandlid Gij s
Jolink. Zo kan hij zich nog eerst wat
moed indrinken. Wel benieuwd hoe ze
zich nu zullen vervoeren. Het afgelopen

jaar kwamen ze al met hun eigen limo-
sientje, een helicopter, en een tank aan-
rijden. Misschien komen ze nu wel op de
fiets.



Idee van Herwers.

Een Nissan Almera voor maar ƒ 275,- p.m
of een Nissan Primera voor maar ƒ 375,- p.

Ja, u leest het goed! Bij ons rijdt u al vanaf / 275,- per

maand in een Nissan Almera en vanaf / 375,- per maand

in een Nissan Primera. We doen u namelijk een onge-

kend voordelig financieringsaanbod, dat werkt als volgt:

stel u kiest voor de Almera van / 29.495,-. Voor uw

huidige auto betalen wij bijvoorbeeld een inruilprijs van

ƒ9.495,-, zodat er een nog te financieren bedrag

resteert van / 20.000,-.

Voorbeeld Almera

Contantprijs

Aanbetaling/inruil

Kredietsom

Voorbeeld Primera

Contantprijs

Aanbetaling/inruil

Kredietsom

/ 29.495,00

/ 9.495,00

/ 20.000,00

/ 38.995,00

/ 18.995,00

/ 20.000,00

Financieringsvoorbeeld
(niet doorlopend
krediet)
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2

Financieringsvoorbeeld
(niet doorlopend
krediet)
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2

Effectieve rente
op jaarbasis

4,90%
4,90%

Effectieve rente
op jaarbasis

4,90%
4,90%

Looptijd

24 mnd
36mnd

Looptijd

24 mnd
36 mnd

Kredietsom

/ 20.000,00
/ 20.000,00

Kredietsom

/ 20.000,00
/ 20.000,00

Krediet-
vergoeding
/ 1.693,60
/ 2.293,24

Krediet-
vergoeding
/ 1.580,04
/ 2.027,72

Termijnbedrag
per maand
/ 275,15
/ 300,09

Termijnbedrag
per maand
ƒ375,21
/ 400,77

Restant-
betaling

/ 15.090,-
/ 1 1.490,-

Restant-
betaling

/ 12.575,-
/ 7.600,-

Prijs bij verkoop
op afbetaling
ƒ21.693,60
/ 22.293,24

Prijs bij verkoop
op afbetaling
ƒ21.580,00
ƒ 22.027,72

Dus profiteer nu van ons unieke financieringsaanbod: Dus kom nog deze week bij ons langs, dan rijdt u binnen

u betaalt slechts 4,9% rente!* Dit rente-aanbod geldt een paar weken in uw nieuwe Nissan!

natuurlijk ook voor de Nissan Micra. NISSAN

Think about it.

Nissan Almera vanaf ƒ 29.495,- Nissan Primera vanaf ƒ 38.995,
Nu bij ons: de Nissan Almera al

ƒ 275,- p.m.
Nu bij ons: de Nissan P r i m a l vanaf

ƒ 375,- p.m
Afgebeeld: Nissan Almera 1.6 16V Sport 3-deurs en Primera Estate SE.pit financieringsaanbod geldUot

redietaanvraag (minus de inruilprijs/aanbetaling) wo
op de Nissan Micra N-CVT. Consumentenadviespn

december 1998 en wordt gedaan door Nissan Finance.
Elke kredietaanvraag (minus de inruilprijs/aanbetaling) wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. 'Effectieve rente op jaarbasis.~Di\ aanbod is niet van toepassing

prijs inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF

WERS HENGELO (Gld.) Hummeloseweg 10, tel. (0575) 46 22 44
ZUTPHEN De Stoven 25, tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

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 16 november t/m
zondag 22 november 1998.

Bij een

jaarverbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

35 m3

44 m

53 m3

62 m3

71m
3

79 m3

88 m3

97 m3

106 m3

115 m3

124 m3

«s
132 m'

146 m3

159 m3

172 m3

185 m3

199 m3

221 m3

243 m3

265 m3

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

77 m3

97 m3

117 m3

136 m3

155 m3

174 m3

193m
3

213 m3

232 m3

252 m3

272 m3

290 m3

320 m3

349 m3

378 m3

406 m3

436 m3

485 m3

533 m3

581 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-garnog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800 - 1 548

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.
Als presentje

mag u
een leuk

cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVTOS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086

WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE
H

De Kindertelefoon
heeft uw steun nodig!
De Kindertelefoon is voor veel kinderen de enige instel-
ling waar zij direct met hun problemen terecht kunnen.
Dankzij het gratis nummer

0800-0432
zijn ze (elke dag van 2 tot 8) anoniem te bereiken.

Steun daarom de Kindertelefoon: rek. 3149.45717
Deventer.

Of wordt vrijwilliger aan de telefoon of als voor-
lichter op (basis)scholen. Bel voor informatie
(0570) 61 73 74
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MAN
G R O E N S P E C I A L I S T voordeelactie

snoeien van tuinen, houtwallen, beplantingssingels,
bomen, enz.

f 100,- korting
(min. 2 mandagen werk en geldig tot en met februari 1999).

Deze korting geldt alleen voor bovenstaande werkzaamheden.

Uitgevoerd door vakbekwame hoveniers met moderne gereed-
schappen en machines.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575)462619
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THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

19. 7251 JTVorcien - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

DE KAP5TER
BIJ U AAN HUIS,
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goudvinkendijk la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

O GEHEEL NIEUWE COLLECTIE

PLANKEN VLOEREN
leverbaar in:
- wisselende breedte's

- brede delen

- nog bredere delen
- verschillende kleuren

Nu bij aankoop van elke M2 van boven-

vermelde collectie
1 M* LAMINAAT van 45,- pm*

voor 15,- pm
Tel. 0573 258952

openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 16.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur

Een afspraak op andere tijden kan
ook, bel gerust

Lochem
Parket & Tapijt

Centrum Lochem

Banden - velgen - uitlaten
accu's-APK

Hieuw: steenslag wegwerken
zonder spuiten
VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

KlfTAlAH
WTOBANDfN

Ook 's avonds en op zaterdag open
Slotsteeg 18, Hengelo GId., tel. (0575) 462779

LANGLAUFEN
informatie- en demonstratie-avond

11 december a.s. om 20.00 uur
• wax-demonstratie • voorlichting materiaal

In de winkel van

fne-whetl
Zutphenseweg 8, Vorden

Tel. (0575) 55 42 28

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Voor de after-sales afdeling in onze vestiging Hengelo GId.

zoeken wij op korte termijn een representatieve

NISSAN

Nissan Jos Herwers is als

autobedrijf reeds lange tijd

een begrip in de regio,

waarvan de laatste 25 jaar

als Nissarvdealer. Goed

vakmanschap en een uitste-

kende service is de basis

waarop onze bedrijven in

Hengelo C. en Zutphen

vele malen uitverkoren wer-

den als 'Golden King

Dealer' door Nissan Motor

Nederland.

V oor deze functie hebben wij het
liefst iemand van ca. 21 jaar, met

enkele jaren werkervaring en een tech-
nische achtergrond (MTS-autotech-
niek). Een klantgerichte instelling, ster-
ke communicatieve en contactuele
eigenschappen, evenals de nodige
mensenkennis zijn noodzakelijk voor
een goede vervulling van deze veelzij-
dige functie. Kennis van Audatex strekt
tot aanbeveling. Uw taak wordt het
verkopen van reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden, onderdelen en

accessoires, (telefonisch) contact met
onze klanten, verzorgen van prijsopga-
ven en het plannen voor de werkplaats.
Voor een ambitieuze persoonlijkheid
ligt er een uitdagende job te wachten in
ons team van autospecialisten.

Sollicitaties met volledige persoonlijke
gegevens kunnen uitsluitend schriftelijk
gericht worden aan Autobedrijf Jos
Herwers bv, t.a.v. de heer J.M. Herwers,
Postbus 70, 7255 ZH Hengelo GId.
Telefonische informatie: 0575-462244

JOS HERWERS-HENCELO C.
Hét team van autospecialisten
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lussen werk & vrjje tijd
Plate-service om van te smullen !!!

RESTAURANT

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld

Telefoon 0575-431336,Fax 0575-432244

Moe van de
Sint

inkopen?
Een complete maaltijd

voor maar

ƒ 18,50
op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag



is 4 jaar
De hele maand december

dinsdag's:

J Schotels

/
met uitzondering van nr. 71

De hele maand december

Woensdag's:
•

*

"Alle Pizza's
12,50

met uitzondering van nr. 17

Zutphenseweg 1 - Vorden
telefoon (0575) 55 42 22

aanbiedingen alleen geldig voor afhalen

WINTER- KORTING

Tennissen
Dorpsstraat 22

Telefoon (0573) 45 14 38

op alle dames & heren

jacks
jassen en

a^ntels

Geen kinderarbeid, maar
onderwijs.
Meer informatie ,
070-3421777 KOVl

Mix op maat kostuum
Nieuw in onze collectie is de mogelijkheid om
zelf uw kostuum samen te stellen.
U kiest de pantalon en het kolbert dat u het hest
past en wij garanderen dat u geen kleurverschil-
len heelt. Eventueel kiest u er een modern vestje
biJ-Als u ooit een tweede pantalon wilt, vindt u hij
ons exact de juiste om uw kostuum weer compleet
te maken.
Kolberts in l of 2 rij, eventueel met verwisselba-
re blazerknopen. Alles in antraciet of marine-
blauw en natuurlijk in alle maten.

l ) i j aankoop \ an cm combinatie < > l kostuum krijgt u \;m <>n> «'m

/ u i v t - r /ijdcn >tr<»|>dii> ter waarde um J é V^Dl/ CClCtGClll*

Tennissen

R 0 i »«" ' k e n

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend /Ou meer
• Comfortabel A een

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

Zaterdag 5 december:

Sinterklaasbuffet
f29,50

(kind tot 6 jaar gratis, l kind per volwassene)
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Zondag 13 december:
wild/koud/warm- en nagerechtenbuffet f32,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02
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DKOOMWIKLNMlT VOLOP

KADHAND-

Velours Badlakens
In een elegant tijgerdessin.
Maat 100 x 170 cm van 65,- HU VOOf 45,-

Baddoeken met borduur
Stijlvolle baddoeken met luxe borduurrand.
100 % katoen. In ecru en geel.
Castendoekjes
30x50 cm van 10,95 HU 7,95
Baddoeken
50x100 cm van 19,95 UU 14,95

Broderie
Badhanddoeken

Luxe baddoek voorzien van stijlvolle
broderie-rand. Kleuren: ecru en wit.
Castendoekjes
30 x 50 cm van 9,95 HU 7,95
Baddoek 50 x 100 van 19,95 HU 14,95

Topkwaliteit
"Seahorse"Baddoeken

Modieuze streepbaddoeken van een superi-
eure kwaliteit badstof.
Bijpassende washandjes van 4,95HU 3,50
Streepbaddoek 60 x 110 cm
van 19,95 nu 14,95

De uni baddoeken van "Seahorse" in de
nieuwe modetinten.
Kingsizeformaat 60 x 110 cm
Effen baddoek 60 x 110 cm 79,95 p.St.

NU 2 voor 25,-

DDDDD Keukensets
De nieuwste dessins en kleuren.
Per set van 14,95 RU 9,95

f A/ //ff/ VEIL KADO-IDEEEN

Geweven ruit en effen
dekbedovertrek

Een klasse dekbedovertrek in omkeerdessin.
Met mooie knoopafwerking. 100% katoen.
Ook geschikt voor 220 cm lang.
2-persoons van 169,- VOOf 129,-
Lits-jumeaux van 189,- VOOf 149,-

Romantisch dekbed-
overtrek

Met een luxe en brede broderie-rand.
Ook geschikt voor 220 cm lang.
2-persoons van 179,- VOOf 129,-
Lits-jumeaux van 199,- VOOf 149,-
1-persoons van 109,- nu 79,95

Satijnen
dekbed/vertrek

Fijn satijn messcherp geprijsd

Prachtige satijnen dekbedovertrek met
ingeweven blokjes. M^% Katoen.
Ook geschikt voor 2̂ Pnn lang.
In de kleuren geel, blauw en ecru.
2-persoons van 199,- VOOF 149,-
Lits-jumeaux van 219,- VOOr 169,-
1-persoons van 139,- HU 89,95

Luxe dekbed
overtrekken

Topklasse satijnen dekbedovertrek

Bedrukt in een subtiel bloemdessin 100%
katoen. Ook geschikt voor 220 cm lang.
2-persoons van 209,- VOOf 159,-
Lits-jumeaux van 229,- VOOr 179,-
1-persoons van 149,- I1U 99,50

Beeldschoon Jacquard
dekbedovertrek

Met rijk ingeweven motief zon en maan
in de kleuren ecru, zand.
Ook geschikt voor 220 cm lang

2-persoons
Lits-jumeaux
1-persoons

van 179, VOOf 139,-
van 189,- VOOF 159,-
van 129, HU 89,95

Dekbedovertrek
in tijgermotief

Een zeer mooi en modieus dekbedovertrek.
100 % katoen. Ook geschikt voor 220 cm
lang.
2-persoons van 169,- VOOM19,-
Lits-jumeaux van 189,- VOOT 139,-
1-persoons van 99,95 PU 69,95

Kinderdekbedovertrek
"Woef" 100 % katoen
NU VOOR MAAR J 9, 95

Teletubbies
Dekbedovertrek

Hier zijn ze dan, de "Teletubbies". ^fe
De kindervriendjes van nu. ^P
Gezellig op je dekbedovertrek.

NU VOOR MAAR 99,-

Teletubbies-kussentjes
40 x40 cm (gevuld)

Merise Hoeslakens
Gladde "Merise"hoeslakens van 100%
katoen. Krimp- en strijkvrij. In allerlei
modieuze kleuren.

Topkwaliteit nu in prijs verlaagd.

80x200
140x200
160x200
180x200

van 24,95
van 36,95
van 39,95
van 41,95

voor 19,95
voor 29,95
voor 32,95
voor 34,95

HOESLAKfttS 90X200 CM
VAN 26,95 NU 19,95

& en. van 19,95

NU 1*'9S

,„ bruin,

19,95 VOO
r 12,95

STIJLVOL TAfELEN

Luxe damasten
tafelkleden

In de kleuren: wit, geel en ecru.

135x220 cm van 75,- VOOr 55,-
170 cm rond van 79,95 VOOF 59,95

Servetten 50 x 50 van 9,95 VOOr 6,95
Tafelkleden
135x170 cm van 69,95 HU 49,95

ZADTASBEN
Zware kwaliteit velours badjas in ruitdessin.
100% katoen.
van 149, nu voor 99,-

Badjassen voor hem en haar.
Van 100% katoenen badstof in vele kleuren,
van 129, HU VOOr 79,95

Velours badjas
Met modieuze panter-sjaalkraag, in de
kleuren zwart en bruin.
Nu voor maar 99,95

"Winnie the Pooh"
Badstof kinderbadjas met capuchon "Winnie
the Pooh"op borst en rug.
Maten 6, 8 en 10 jaar.
Van 79,95 HU VOOr 59,95

'n Gewild badlaken
Velours bedrukt met Winnie the Pooh in twee
kleuren 76 x 152 cm.
Nu voor maar 49,95

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

.
Voetganger»- R»t>o Bank

gebied
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