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Bernard Eykelkamp 25 jaar lid
van het Vordens Mannenkoor

Nieuwj aarsconcert

Op maandag 3 januari jl. werd
de nieuwjaarsbijeenkomst van
het Vordens Mannenkoor ge-
houden. Voorzitter Jan van
Heugten opende de bijeen-
komst met een korte terugblik
op het afgelopen jaar.

Een hoogtepunt van 1999 was het
benefietconcert voor Kosovo met
medewerking van Ernst Daniël
Smid, Sursum Corda en het Ach-
terhoeks Vocaal Kwartet. Ook het
kerstconcert was een groot succes.

Vervolgens werd Bernard Eykel-
kamp gehuldigd vanwege zijn 25
jarig lidmaatschap van het Vor-
dens Mannenkoor. Bernard Eykel-
kamp die ook al bijna 30 jaar lid is
van Cantemus Domino werd 25
jaar terug gevraagd door een toen-
malig lid of hij er wat voor voelde
om ook bij het Vordens Mannen-
koor te komen zingen. Lang hoef-
de hij hier niet over na te denken
en zo bezoekt hij nu al 25 jaar zeer
trouw de repetities op maandag-
avond en is tevens in leeftijd het

oudste lid van het Vordens Man-
nenkoor.
De voorzitter speldde Bernard het
insigne van het Koninklijk Neder-
lands Zangersverbond behorend
bij het 25 jarig lidmaatschap op en
overhandigde hem de bijbehoren-
de oorkonde. Voor mevrouw Eykel-
kamp was er een bloemetje.

Als afsluiting van de huldiging
werd hij door het koor toegezon-
gen met een toastlied en door de
aanwezigen gefeliciteerd.

Werkgroep
Amnesty
International
De werkgroep Vorden van Amne
sty International heeft 1999 afge
sloten met een schrijfmarathon
waarbij ongeveer 162 brieven en
kaarten aan de Braziliaanse over-
heid zijn geschreven. Daarin is ge
vraagd iets te doen aan de schen-
dingen van mensenrechten van
kinderen in gevangenisschap in
dit land. Ook zijn er diverse kinde
ren geweest die een kerstgroet ge
maakt hebben voor een jongere in
de gevangenis.

De werkgroep van Amnesty Inter-
national zal ook in 2000 in Vorden
weer diverse activiteiten ontplooi-
en waarbij aandacht gevraagd
wordt voor de rechten van de
mens. Deze week wordt gestart
met het bezorgen van brieven aan
de thuisschrijvers. Een van de brie
ven is gericht aan de president van
Peru. Politieagenten in burger ar-
resteerden Efrain Isido Tarazona
Tinoco in april 193 op straat in de
hoofdstad Lima. Hij had staan pra-
ten met een collega van de univer-
siteit, die in de gaten werd gehou-
den door de politie.
De agenten namen hem mee naar
het hoofdkwartier van de anti-ter-
rorisme-eenheid van de politie.Zjn

collega gaf later toe lid te zijn van
de gewapende oppositiegroep
Lichtend Pad, maar hoewel hij een
aantal andere mensen aangaf, ont-
kende hij dat Efrain Tarazona ban-
den had met de organisatie.

Tijdens zijn detentie doorzocht de
politie het huis van Efrain. De po-
litie beweerde een pamflet van
Lichtend Pad te hebben aangetrof-
fen. De aanklachten tegen Efrain
zijn op dit pamflet gebaseerd. Zelf
stelt hij dat het er door de politie is
neergelegd. In november 1993
kreeg hij 20 jaar gevangenisstraf.
Het verhaal van Efrain is geen uit-
zondering. Nog steeds zitten hon-
derden mensen om gelijksoortige
redenen vast.
Ondanks de instelling van een spe
ciale commissie die hun zaken
moet herzien.Sinds november
1998 heeft de commissie meer dan
80 zaken naar de president ge
stuurd met verzoeken om gratie.
Er zijn echter pas 43 gevangenen
vrij gelaten.

In de brief aan de president van Pe
ru wordt gevraagd om de onmid-
delijke en onvoorwaardelijke vrij-
lating van de gevangenen, allen
valselijk beschuldigd van aan ter-
rorisme gerelateerde overtredin-
gen. Ook de namen van de betrok-
kenen worden als bijlage bijge
voegd.

Performance Jaap
Blonk afsluiting
groeps-expositie
De solo- performance welke Jaap
Blonk zondag 16 januari geeft in
de galerie van Agnes Raben aan de
Nieuwstad 20 in Vorden, is tevens
de afsluiting van de groeps-exposi-
tie "Van oud naar nieuw" waaraan
zeven kunstenaars deelnamen en
waarvan de "visuele poëzie" van
Jaap Blonk deel uitmaakt.

Blonk staat bekend als een vol-
bloed stem- performer met een
krachtige uitstraling op het podi-
um en een ongeremde vrijheid in
het improviseren.
Zijn optredens zijn zowel muziek,
poëzie als theater te noemen.Hij
schrijft onder meer klankgedich-
ten.

In de periode van 20 januari t/m
13 februari is er een speciale
Kunst-Uitleen-Expositie. De in Ga-
lerie Agnes Raben tentoongestelde
werken van onder andere Andre
Ernst, Hugo Pasman, Jan Roze
boom, Lies Kortenhorst kunnen
voor een periode van zes maanden
worden gehuurd. Vrijwel alle wer-
ken zijn ook voor verkoop beschik-
baar.
Voor nadere informatie kan men
bellen 0575- 551647.

Aanstaande zondagmorgen 16
januari organiseert Muziekver-
eniging Concordia haar tradi-
tionele Nieuwjaarsconcert in
het Dorpscentrum.

Het concert wordt, zoals ieder jaar,
geopend met het nummer Uren,
dagen, maanden... om aan te ge
ven hoe de tijd aan ons voorbij
vliegt. Ook het slot stuk, de Ra-
detzky-marsch, staat steeds weer
op het programma.

Tussen deze twee prijs gegeven
nummers volgt een zeer geva-
rieerd muzikaal programma uit-
gevoerd door het harmonie orkest
o.l.v. Hugo Klein Severt en de
drumband o.l.v. Bert Lamers. Licht
klassiek en moderne popmuziek
zullen ten gehore worden ge-
bracht. Bij deze wordt men van
harte" uitgenodigd het gratis toe
gankelijk concert te bezoeken. Zie
ook de advertentie elders in dit
blad.

Recordjaar voor de
Vordense brandweer
Brandweer Vorden is in 1999
maar liefst 55 keer uitgerukt.
Niet eerder kende het korps een
jaar met zoveel meldingen.

Het korps is 30 keer voor brand ge
alarmeerd. 17 meldingen waren
afkomstig van automatische
brandmeldinstallaties. Deze wa-
ren in alle gevallen loos. Het aan-
tal loze meldingen afkomstig van
automatische installaties stijgt
nog ieder jaar en is iets wat de
brandweer steeds meer zorgen
baart. Er zijn ondermeer 3 auto-
branden , 3 schoorsteenbranden
en l containerbrand geblust. Er
zijn geen grote branden geweest.
Het korps is 24 keer gealarmeerd
voor hulpverlening. Maar liefts 5
keer werd een ongeval met be

knelling gemeld, waarbij bij één
ongeval helaas een dodelijk slacht-
offer viel. Er is 8 keer uitgerukt om
een omgevallen boom weg te ha-
len en 6 keer om olie van het weg-
dek te verwijderen. Een bijzonder
incident was een gekantelde
vrachtwagen op de Ruurloseweg.
De brandweer heeft hier een lek-
kende dieselolietank gedicht en
geassisteerd bij de berging van het
voertuig. Ook in regionaal ver-
band zijn de VordeTn.se manschap-
pen ingezet.

Twee keer is brandweer Warnsveld
geassisteerd, l keer brandweer
Hengelo en l keer zijn een aantal
Vordense brandweerlieden inge-
zet bij een grote brand op een in-
dustrieterrein in Deventer.

Tong Gelre
Leden van Jong Gelre gaan op zon-
dag 23 januari met de bus naar
Sauerland om er een dagje te skie-
en ofte langlaufen. Indien er geen
sneeuw ligt wordt het' uitstapje
verschoven naar zondag 30 janu-

ari. Men kan zich aanmelden on-
der telf. 0575- 441372. De jaarver-
gadering van de afdeling wordt
vrijdag 14 januari gehouden in het
Dorpscentrum. Na het officiële ge
deelte is er een "informele bijeen-
komst aan de bar".

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16januari 10.00 uur ds. C. van Dorp uit Zelhem m.m.v. de
Cantorij.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 januari 10.00 uur ds. A. Hagoort. Bevestiging
Ambtsdaragers.

f

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16januari 10.00 uur ds. D.H. Borgers uit Rijssen; 19.00 uur
ds. L. Kramer uit Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 15 januari 18.30 uur Woord- en Communieviering
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 16 januari 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 januari 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
16-17 januari Pastor J. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (026) 495 3118 /
(0575)441291.

Huisarts
15-16 januari dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. (0575) 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreek-
uur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.



Tandarts 15-16 januari 08.00 uur FA Kuij l, Lochem, tel. (0573)
251684.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks ll.00-li.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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 ÏO.OO 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 Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

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

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep post-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 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; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, 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. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare' bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 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 Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 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 Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspnenularmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
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 Vor-
den/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven 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.

• Ik maak graag een plan met
u voor een slank & fit maar
vooral gezond millennium:
Bel vrijblijvend voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. (0575) - 572127

• Totale opheffingsuitver-
koop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke en 2e
hands meubilair, klokken,
spiegels e.d. Alles moet weg!
Nu korting tot 50%! of t.e.a.b.
Zaterdags van 09.00 tot 17.00
uur
Corantiek De Stegge 9, Lie-
velde, tel./fax (0544) 463954,
mob. 06-55143833

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint op 15
januari 2000 weer met de
trainingen. Inlichtingen en/of
opgave bij:Ap Peters (0314)
641436, Lucia Mullink (0314)
622361

• Agrariërs, hebt u hulp no-
dig met internet? Bel dan J.
Bosch, (0575) 556633

• Wilt u zich slanker, fitter en
gezonder voelen met Herbali-
fe? Gratis begeleiding. Tel./fax:
(0575) 467222

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
informatie Marg Bekken (0573)
45 32 46

• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. (0575)
554091 ;(0543)517467

• Reclame. Ceylon bio thee!
Neem gerust meerdere mee!
Wereldwinkel Vorden

• Te koop: Auto Austin
Metro. Ideaal als 2e auto. APK
gekeurd tot 08-2000. Km.
85.000, z.g.o.h. Kleur grijs met;
bouwjaar april 1990. Prijs
f1.500,-. Tel. (075)452764

• Gevraagd: 8 pinken om in
te scharen. Bel nu: (0575)
551518 Vorden

• Wie wil in de bouwvakva-
kantie tegen betaling op onze
rustige, niet blaffende hond
passen? Eventueel passen wij
ook op uw hond. Tel. (0575)
462071

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 1 ochtend per week
in omgeving Warnsveld (War-
ken). Tel. (0575) 553529

• Wij zoeken een lieve niet
rokende oppas voor onze 2
jongens (4 en bijna 1 jaar) in
artsengezin; 2 dagen per week
(0575) 572545 (na 19.00 uur)

• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp (0575)
521316

• Gezocht: flexibele oppas
aan huis voor 2 kinderen van
O en 2 jaar; voor 1 a 2 dagen
per week. Hermsen-Bouw-
meester, tel. (0575) 5542447
554345

• Gevraagd: vierkante kuil-
grasbalen voor paarden. Mag
niet te mals wezen, moet wel
behoorlijk droog geperst zijn.
Jurrius Vorden, tel. (0575)
556766

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 241169

NIEUWJAARSCONCERT

MUZIEKVERENIGING

COftCORDIA

orkest ofLv. Hugo Klein Severt

drumband o.l.v. Bert Lamers

Dorpscentrum Vorden
aanvang 11.3O uur
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ledere donderdag: 5 broden voor 12.95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

•KW GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING
BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 12 januari 2000 voor een
ieder bij de sector Middelen (kasteel) kostenloos ter
inzage ligt de:

,A. Verordening afvalstoffenheffing 2000;
B. Eerste wijziging van de Regeling kwijtschelding

gemeentelijke belastingen gemeente Vorden.

De verordening en de Eerste wijziging van de Regeling
kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Vor-
den zijn vastgesteld bij besluiten van de raad van de
gemeente Vorden van 21 december 1999. De besluiten
treden in werking met ingang van 20 januari 2000. De
bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming
van de besluiten op 12 januari 2000 in het register
"Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en
mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastin-
gen". Een ieder kan op verzoek tegen betaling een
afschrift krijgen van de besluiten.

Ad. A.
In de verordening zijn de tarieven voor het belastingjaar
2000 verlaagd.

Ad. B.
De gemeenteraad van Vorden kiest ervoor, gelijk aan
1998 en 1999, om de uitkering van de lastenverlichting
aan een kwijtscheldingsgerechtigde in 2000 te handha-
ven. Door een wijziging van de Gemeentewet heeft de
gemeenteraad van Vorden hiervoor de kwijtscheldings-
regeling moeten aanpassen.

Vorden, 12 januari 2000

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



'n Parel, verborgen in een oes-
ter,
'n blad, gedragen door de
wind,
onze handen koesteren jou,
zodat jij geborgenheid vindt.

Danique

Danique is geboren op 8 janu-
ari 2000.

Jan. Christel & Rachel
Waarle

Biesterveld 2
7251 VS Vorden

Woensdag 19 januari 2000 zijn wij

Ab en Riek Hissink

40 jaar getrouwd.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op zaterdag 22 januari
a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in café-res-
taurant De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Storm van 's Gravezandestraat 13
7251 XE Vorden
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Te koop:

FORD MONDEO WAGON
1800 TD G LX

1995 193.000 km
RS styling pakket
d.blauw metallic

RS LM velgen
mistlampen voor

achterspoiler
trekhaak

airco/rad.cass.

f 14.750,-
Tel. (0575) 551119

Contactjes?

tussen vraag

"Ons ouderlijk huis is gesloten."

Op 5 januari 2000 hebben wij afscheid genomen van
onze dierbare moeder en grootmoeder

CORNELIA HAANAPPEL-PHILIP
WEDUWE VAN WILLEM HAANAPPEL

op de leeftijd van 83 jaar.

Lidie van de Hoef-Haanappel
Jetse van de Hoef

Jasper en Jessica
Jochem en Lara

Ineke Kruize-Haanappel
Jaap Kruize

Klaartje

Zutphenseweg 105
7251 DN Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zet 't maar
op een laag pit j e

hacheevlees, 500 gr. - 9 8
met gratis 500 gr. uien

Kip houthakkers- O35 Préparé du chef,
Steak, 100 gr. £ WO gr.

gegrillde spekrollade, A 69 tonijnsalade,
WO gr. WO gr.

gebraden gehakt, ^ 1 5 3 rookworsten

' ' 6

KeurslagerV1O gttian
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

025
fm

4 98
l ~

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid,
mevrouw

C. HAANAPPEL-PHILIP

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden

Het alleraardigste van de plezierige dingen
is de herinnering.

Na een liefdevolle verzorging in Maria Postel te Keij-
enborg is vrij plotseling van ons heengegaan onze
tante

HENDRIKA GERHARDA JOHANNA
HUMMELINK

in de leeftijd van 87 jaar.

Familie Berentsen

9 januari 2000

Correspondentie-adres:
De Voornekamp 57
7251 VK Vorden

De avondwake wordt gehouden woensdag 12 januari
om 19.00 uur in de Willibrorduskerk te Vierakker. Aan-
sluitend is er gelegenheid tot afscheid nemen en
schriftelijk condoleren in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 13
januari om 10.30 uur in vermelde kerk, waarna de be-
grafenis volgt op het R.K. kerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er een samenzijn in het St. Lud-
gerusgebouw, Vierakkersestraatweg 37 te Vierakker.

Hierbij wordt u uitgenodigd.

Dagblad De Telegraaf
zoekt met SpOGd een

bezorger(-ster)
voor Vorden

Wij bieden: een goede verdienste, f 60,- per week; maar 45
minuten werk per dag; dus ongeveer f 12,- per uur; 4 keer per
jaar f 75,- bonus; per 13 weken bezorgen f 75,- extra bonus;

diverse andere extra vergoedingen; gratis regenpak;
gratis krant

Reageer dus snel op dit aantrekkelijke
bijbaantje en bel: (05750 552886

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

MORDE b.v.
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 (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

./ ._ ,-w-, , ^ j i s^, , ̂ . w ' * — ' 'w ••**" ,J

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800-02305 50 (dage

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

•••••••••••••••••••••••••••••••••••H

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden, 4
Telefoon (0575) 552928

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575 - 512927

Bel de Winterschilder!
ƒ 65,- korting per man per

dag.

voor
in- en exterieur

verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wandafwerking

OPHIE'S

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis IK' Voorst in liefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtiglieid
*• recepties en (bniilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Helde
Tel.: (0575) 54 54 54 /51 35 20
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urn-
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats aanvrager inhoud vrijstelling
Weidemanweg 4 Vereniging gewijzigd uitvoeren

Natuurmonumenten bouwvergunning
(veranderen
boerderij)

Raadhuisstr.22 O.M.F.X. Rondeel

Zutphensew. 101 L.J.M. Rinders

verbouwen kantoor-
ruimte

vervangen kas en gecombi-
garage door berg-/ neerde ver-
hobbyruimte vanging bij-
annex carport gebouwen

Vordensebosw. 5 St. Het Geldersen
Landschap

bouwen bergruimte

Kerkhoflaan 5a TJ.M. van der Ploeg bouwen prieel

monumenten
plaats aanvrager
Weidemanweg 4 Vereniging Natuur-

monumenten

inhoud
gewijzigd uitvoeren
bouwvergunning
(veranderen boerderij)

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.

HoltmaetlS F. Woltering en
S. Regelink

inhoud

bouwen woning
met garage

Netwerkweg Bouwbedrijf Rondeel- bouwen bedrijfshal
Groot Roessink met kantoorruimte
Vorden b.v.

datum
ontvangst
23-12-1999

30-12-1999

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 14 januari tot en met 10 februari 200Q ter inzage een
melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van maat-
schap Schuerink, Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden, voor het van toe
passing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel Enze-
rinckweg 10 te Vorden.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 3, lid 3.5.4 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werk-
veld-Oost" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van twee bedrijfshal-
len met kantoorruimte aan de Netwerkweg. Toegestaan zijn gebouwen
met een goothoogte van 4 meter en een bebouwingshoogte van 9 meter.
De hallen worden 6 en 6,35 meter hoog, waarbij de goothoogte tevens de
bebouwingshoogte is.
Deze vrijstelling maakt het bouwen met de hogere goothoogte mogelijk.
De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 13 januari tot en met woensdag 9 februari 2000 ter inza-
ge ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk
hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

ESTEMMINGSPLAN GSM-COMMUNICATIEMAST
RUURLOSEWEG »

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 13 januari tot en met woensdag 9 februari 2000, op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 21 december 1999 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "GSM-
communicatiemast Ruurloseweg".
Dit plan voorziet in de bouwmogelijkheid voor een basisstation voor het
GSM-telefoonnet, inclusief een antennemast van 38,5 meter hoogte, op
een bosperceel langs de Ruurloseweg, nabij de spoorwegovergang bij de
grens met de gemeente Ruurlo.
Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan hebben inge
diend en zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen,

gedurende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

tc2" GEMEENTE VORDEN KEERT OOK IN 2000
DE ZALMSNIP UIT

In 1998 en 1999 heeft het Rijk geld aan de gemeenten gegeven om de
gemeentelijke belastingdruk voor gezinshuishoudingen te verlagen. De
gemeente Vorden heeft deze lastenverlichting (de zogenaamde Zalm-
snip) in mindering gebracht op uw aanslag afvalstoffenheffing. Vanaf
2000 mag de gemeente zelf bepalen hoe zij aan de lastenverlichting vorm
geeft.

De gemeenteraad van Vorden kiest ervoor om net als in 1998 en 1999 de
belastingverlaging via een korting van ( 100,— op de aanslag afval-
stoffenheffing te verwerken. Ook is opnieuw besloten de belastingplich-
tige die in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
van de aanslag gemeentelijke belastingen, een tegemoetkoming in de
lokale lasten uit te keren van (100,—. Deze tegemoetkoming zal eventu-
eel verrekend worden met een resterende belastingschuld. Ook bewoners
van onzelfstandige woonruimten, zoals bejaarden- of verzorgingstehui-
zen, ontvangen weer een tegemoetkoming in de lokale lasten van (100,—
. Alleen diegenen die aan het begin van het belastingjaar (l januari) op
het betreffende adres stonden ingeschreven in de gemeentelijke basisad-
ministratie persoonsgegevens (GBA) komen in aanmerking voor de Zalm-
snip.

ANGIFTEBILJET HONDENBELASTING

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
GEMEENTE VORDEN
BELASTINGJAAR 1999/2000
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 1999/2000 houder/houdster is van

hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de ken-
nelnaam vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog
in uw bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer
vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 2000
(handtekening)

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN
VORDEN WEST & ZUID 1992

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub a van het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het verplaatsen en uitbreiden van een
hoofdgebouw, gelegen tussen Zutphenseweg nummer 78a en 80.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 13 januari tot en met woensdag 9 februari 2000 ter inza-
ge ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk
hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

AFVALAPART
EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF



HERNIEUWDE KENNISMAKING MET
OLDENHAVE INSTALLATIETECHNIEK ZUTPHEN

Bespaar nu
•net een nieuwe
CV-ketel zonder
montacp elcosten !

Bent u toe aan een nieuwe hoog-rendement CV-ketel?
Dan hebben we een bijzondere aktie voor u!

Oldenhave Installatietechniek Zutphen levert (in standaardsituaties
rónfprm EGF richtlijnen) een nieuwe Nefit HR CV-ketel waarbij alleen

de materialen en geen uurloon in rekening wordt gebracht.
U betaalt de materialen, wii het uurloon.

Dat levert al gauw een fikse besparing op van vele honderden guldens!

Profiteer dus nu van deze aktie en bespaar niet alleen
energie maar ook op de montagekosten!

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Bel gerust voor een
vakkundig advies of een vrijblijvende offerte: (0575) 51 83 83.

Oldenhave
INSTALLATIE TECHNIEK

ZUTPHEN

Kleine Belt 3 Zutphen. Telefoon (0575) 51 83 83

o
o
o
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Showroom Hengelo: Diverse showroommodellen fauteuils

kasten - bankstellen en eethoeken in

met korting tot 40%

Couponnen tapijt met kortingen

tot maar liefst 75%

Showroom Ruurlo: Couponnen tapijt en vinyl

met kortingen tot 75%

Tevens in onze showrooms in Hengelo en Ruurlo

10% korting op de niet afgeprijsde tapijten gordij-

nen en vihages.

DEESPANNEVOGEL

VLAAI VAN DE WEEK:

Appel-kruimelvlaai f 10,-
* * * * *

AFSLANKEN MET VEZELBRUIN
nog meer vezels dan in groente en fruit,

daarom deze week:

Vezelbruin busbrood f 3,00
Vezelbruin gevuld brood

Vezelbruin hartig gevuld
'

* * * * *

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Eppink (T^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Wij verzorgen uitvaarten in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Itelefopii (P575) 45 18 62
Dag €fj ^ac:ht bereikbaar

11 w xiityaaitleiciers:
J ,R Eppink • A. Ruiter kamp

orpsstraatf37, 7221 BN;; Steendere

OPRUIMING
Kerkstraat 11

Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461235

Nu herenkostuums

50%zie oranje sticker

Tevens ruime kortingen op de

herenjacks, colberts,
pullovers en overhemden

Nieuw:

KOOLVISFILET
i k„o 17.50

Smaakt als kabeljauwfilet. Probeer het!

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 463460

BENEDICTUS • Van eenvoudig advies tot
en met een compleet
tuinontwerp

• Feng Shui adviezen voor
buiten in de tuin en bin-
nen in huis

BUROVOORTUINVORMGEVING
Vorden • Telefoon 06 29327741

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

\

[

Aardbeienvlaai of
ananasbavaroisevlaai

nu voor •• J-k.. : _ -m*** m

Krentenbrood

-5.06

Kadetjes

nu @ halen § betalen
<£ iïi : : - ' ' - : ' . . / . L. ' : i : >

Echte Bakker
VAN ASSELT
lutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057!
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (OJ

L. temt rfi~f
t §AM(tii|P-o

5) 551384
575) 571528

In onze supermarkt is plaats voor:

verkoop-
medewerker
vers, voorverpakt en drankenafdelingen
AGF-specialist met vakkennis

Brede inzetbaarheid en inzicht voor meerdere onderdelen wordt voor
beide functies gevraagd.

Een uitdaging voor iemand die met het overige team onze 'in aan-
bouw zijnde' vernieuwde supermarkt tot een succes wil maken.

Meer informatie
bel of schrijf

POSTBUS 51
7220 AB STEENDEREN

TEL (0575) 45 12 06



VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden. telefoon 0575-553405

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor oude-
ren en over het ouderenbeleid in het algemeen.

COMPUTERSURSUS VOOR
OUDEREN
Op dinsdagmorgen 8 februari
start de cursus werken met de
computer voor beginners. Er zijn
twee groepen: groep l van
9.00 tot 10.30 uur en groep 2 van
10.45 tpt 12.15 uur. Plaats: Het
Dorpscentrum. De kosten voor 8
lessen zijn f 150.=
Er zijn nog maar enkele plaatsen
beschikbaar. Voor info en opgave:
SWOV tijdens kantooruren, tel
553405.

HULP BIJ COMPUTERWERK
THUIS
Eén van onze vrijwilligers die goed
op de hoogte is van het werken
met de computer is bereid bij u
thuis te komen als u
problemen heeft met het werken
op dit apparaat. Met wat extra
uitleg en tips kunt u algauw veel
meer. Belt u gerust.

PSYCHISCHE PROBLEMEN
BIJ OUDEREN
Een depressie of een sombere bui?
Iedereen kent wel momenten van
somberheid of verdriet, bijvoor-
beeld als reactie op bepaalde ge
beurtenissen of tegenvallers.
Meestal duren deze niet langer
dan enkele uren of dagen.
We spreken van een depressie als
de somberheid meer dan twee we
ken aanhoudt. De duur van een
depressie verschilt van persoon tot
persoon. Mensen met een depres-
sie kunnen zich niet over de som-
berheid heen zetten en worden er-

door belemmerd in hun dagelijkse
doen en laten. Ze voelen zich lus-
teloos en hebben nergens zin in.
De belangrijkste kenmerken van
depressie zijn somberheid en het
niet meer kunnen genieten van
plezierige dingen. Daarnaast ho-
ren bij depressie andere klachten,
zoals:
Klachten in verband met het ge
voel, de gedachten en het gedrag.
Depressieve mensen kunnen last
hebben van schuldgevoelens, het
gevoel waardeloos of machteloos
te zijn. Zij kunnen zich lusteloos
voelen en de interesse in hobby's
en andere activiteiten kan vermin-
derd of geheel verdwenen zijn.
Ook vermindering van seksuele
gevoelens of totale gevoelloosheid
kan voorkomen. Depressieve men-
sen kunnen problemen hebben
met concentratie, bijvoorbeeld bij
het lezen of televisie kijken, of hun
gedachten kunnen door elkaar lo-
pen. Soms komen gedachten aan
de dood steeds terug, de dood van
anderen of van zichzelf. Depressie
ve mensen kunnen erg prikkel-
baar zijn en om niets ruzie maken.
Maar ze kunnen ook teruggetrok-
ken zijn, traag en tot weinig in
staat.

Lichamelijke klachten.
Een depressie is vaak verborgen
achter lichamelijke klachten. Een
depressie kan bijvoorbeeld een ge
voel van pijn versterken
zoals hoofdpijn of buikpijn. Men
klaagt over vermoeidheid, terwijl
men bijna geen werk verzet. Ook

een zwaar gevoel in de armen of
benen komt voor. Sommige de
pressieve mensen hebben erg wei-
nig trek in eten of het eten smaakt
hun niet. Vaak vallen ze daar door
af. Anderen gaan juist veel meer
eten dan normaal voor hen is. Veel
mensen hebben slaapproblemen.
Ze kunnen niet in slaap komen,
worden 's nachts vaak wakker of's
ochtends veel te vroeg. Veel symp-
tomen van depressie komen over-
een met die van dementie. Het is
daarom belangrijk een huisarts of
een specialist een juiste diagnose
te laten stellen.
Enige tips: Schroom niet uw ge
voelens met uw huisarts te bespre
ken. Een depressie is in veel geval-
len goed te behandelen met medi-
cijnen. De huisarts kan u ook aan-
raden ontspanning en beweging
te zoeken. Regelmatig wandelen
of gezelschap op zoeken kan heil-
zaam werken. Een mogelijkheid is
om vrijwilligerswerk te gaan doen.

SPORTIEF BEWEGEN OP TV
Vanaf 3 januari 2000 komt er da-
gelijks een sportief ochtenspro-
gramma op TV, tussen kwart voor
tien en tien uur. Het programma
is een mix van eenvoudige bewe
gingsoefeningen, wetenswaardig-
heden en tips over een gezonde en
actieve leefstijl. Bewegen is niet al-
leen goed voor de gezondheid, het
is ook plezierig en ontspannend.
Het verhoogt de kwaliteit van het
leven voor jong en oud. Het ge
zondheidsadvies is een half uur
bewegen per dag. Zestig procent

van de volwassen Nederlanders be
weegt echter te weinig, volgens de
cijfers van het CBS. Het program-
ma wordt vanaf maandag 3 janu-
ari dagelijks uitgezonden door de
AVRO op Nederland 1.

LOOPHULPMIDDELEN
Als loophulpmiddelen zijn aan te
duiden stokken, krukken, looprek-
ken en rollators. De keuze voor het
meest geschikte hulpmiddel is af-
hankelijk van de benodigde mate
van ondersteuning bij het lopen.
In dit artikel informatie over de di-
verse mogelijkheden.
Wandelstok
Deze is er in diverse uitvoeringen
en materialen, zoals opvouwbaar,
in hoogte verstelbaar, lichtge-
wicht, van kunststof, hout en alu-
minium. Een wandelstok kan uit-
gevoerd worden
met een anatomisch gevormde
greep zodat hij prettig in de hand
ligt. Belangrijk is dat de stok van
goede lengte is. Bij gebruik van
een stok moet de elleboog licht ge
bogen zijn. Er zijn ook wandel-
stokken die aan de onderzijde
twee of drie extra pootjes hebben
voor extra ondersteunnig. Dit
noemt men een eifelkruk. Wan-
neer men erg zwaar moet leunen
is het veiliger om elleboogkrukken
te gebruiken.

Looprekje of rollator
Wanneer een wandelstok of elle
boogkruk niet voldoende is biedt
een looprekje meer steun. Ze be
staan in lichtgewicht, in hoogte

verstelbaar en/of in opvouwbare
uitvoeringen. Een rollator is een
looprekje op drie of vier wielen.
Een driewieler is zeer wendbaar
en gemakkelijk in een kleine of
volle woning. Als men zwaar moet
leunen heeft men meer aan een
vierwieler. Bovendien heeft deze
een zitje.
Voor een juiste keuze van een loop-
hulpmiddel kunt u advies vragen
bij een fysiotherapeut, een ergo-
therapeut en bij de thuiszorgwin-
kels van de ZorgGroep.

WIJZIGING UITLEENADRES
VAN HULPMIDDELEN
De hierboven beschreven loopmid-
delen en andere hulpmiddelen
zijn verkrijgbaar in de Thuiszorg-
winkels. Iedereen kan lenen.
Op vertoon van een legitimatiebe
wijs kunt u bijna alle gewenste ar-
tikelen gratis meekrijgen voor
maximaal 13 weken. Daarna moet
U kopen of huren. Uw ziektekos-
tenverzekering vergoedt via een
machtiging van uw huisarts de
kosten geheel of gedeeltelijk. De
thuiszorgwinkel van Zutphen is
verplaatst van de Laarstraat naar
het nieuwe gebouw van de Zorg-
Groep bij het
ziekenhuis Het Spitaai. De ope
ningstijden zijn : ma t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en
za.dag van 10.00 tot 13./00 uur.
Voor het afhalen van de artikelen
kunt u een beroep doen op de vrij-
willigers van de SWOV. Zij vragen
hiervoor een kilometervergoe-
ding.

de schilder
geeft weer

winterkorting

JANUARI

ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme

Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

12 HVG Linde ledenvergadering
en vermaak

12 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 Bridgeclub BZR Vorden in
dorpscentrum

15 Monique Tankink, Klein Axen,
mandala's

17 Bridgen in dorps-
centrum

19 Bridgeclub BZR vorden in
Dorpscentrum

19 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

19 HVG Wichmond jaarvergade
ring

19 Welfare Handwerkmiddag in
de Wehme

20 HVG Wildenborch jaarvergade
ring

20 Bejaardenkring dorpscentrum
20 Bridge in dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler Vorden

toen en nu
25 KBO jaarvergadering
25 Passage rouwverwerking

26 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

26 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum

27 PCOB in het Stampertje geheu-
gentraining

27 HVG dorp jaarvergadering
31 Bridgen in dorpscentrum

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D

*

jaarvec-
bruik m'

800
1000

1200

1400

1600

1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

stroefver-
bruikrtr

24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
99

108
117
126

otaal streef-
vertmiik m3

236
294
353
413
470
529
589
646
708
766
824
883
972

1059

1148

1236

stooktabel 3 l/m 9 Januari

Tijdens de millennium-aetie stop-
pen met roken wordt in aans lu i -
t ing op het televisieprogramma
'Dat kan ik ook!' (RTL4) een
speciale stoppen-met-rokencur-
sus uitge/onden op RTL5.
De cursus 'Stoppen met roken
2000' bestaat uit 6 afleveringen,
die op donderdagavond om
22.30 uur uitge/onden worden.
In de eerste twee afleveringen
staat de motivat ie om te stoppen

'Stoppen met roken 2000'

Televisiecursus
op RTL5

en de voorbereiding op het stop-
pen centraal. De/e afleveringen
worden in december uitge/onden
(23 december en 30 december).
De resterende 4 afleveringen
worden in januari uitge/onden en
/ijn bedoeld om u te ondersteu-
nen bij het volhouden van het
stoppen. De laatste u i t / end ing is
op 27 januari 2000. Bij de cursus
hoort een cursusboek. In dit boek
wordt alle informat ie uit de tele-
vis iecursus nog eens helder
weergegeven. U kunt dit cursus-
hoek rechtstreeks hestel len via
0900-9390. •



Fam.J.HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

BROCCOLI
199

•

SALUSTIANA'S
VOOR HAND EN PERS499

20 VOOR

i."
Aanbiedingen geldig ma. 10 jan t/m zat. 15 jan.

Wissels Mechanisatie:

- verkoop, reparatie en onderhoud van

tractoren en landbouwmachines.

Wissels Techniek:

- klein constructiewerk en

machinebouw,

- ontwikkelen, bouwen en monteren

van proto-types,

- montage- en laswerkzaamheden.

Voor de bedrijven Wissels Mechanisatie en Wissels Techniek zijn

wij op zoek naar een:

Administratief medewerker (m/v»

Voor deze functie gelden de volgende functie-eisen:

opleiding MEAO-niveau,

ervaring op administratief gebied,

affiniteit met de agrarische sector,

leeftijd 25 a 30 jaar.

Wij bieden een afwisselende baan met grote mate van zelfstandig-

heid in een prettige en collegiale werksfeer.

Heeft u interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief naar:

Wissels Mechanisatie, t.a.v. de heer A.H. Wissels, Winkelskamp 1,

7255 PZ Hengelo Gld.

Wissels
M E C H A N I S A T

Winkelskamp 1 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 43 60

O VERSCHILLENDE VOOR-
JAARSBOLLETJES 2 voor 5,00

0 2 DOSSEN NARCISSEN 6,95

O 3 PRIMULA'S 4,95

0 2 DOSSEN BLOEMEN 9,95

O 2 AZALEA'S 6,9

Valeweide
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Visitekaartjes

Enveloppen

Brochures

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

OPRUIMING BIJ
«De woonwinkel' van Warnsveld

Restanten glas en aardewerk met 50% korting
Kleine tapijt en
vinyl coupons
70% korting

Draion dekens
met 30% korting

Sierkussens
50% korting

Dekbedovertrekken
lakens en slopen

10% korting

Hand- en theedoeken
10% korting

Tapijt nodig?
kom eens langs

voor een
leuke aanbieding

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

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

Tevens verzorgen wij al uw stoomgoed

geenuwncnoanxae juiste ondersteuning
•Aan beide Jijden is de matras afgedekt
met een .hoogwaardig comfortschuim en
een dikke lagg zuivere scheeiwol.

•De slretchhc ;baar en chemisch
reinigbaui.

•Deze matras is verkrijgbaar in soepel en
stevig ligcomfort en is geschikt

voor alle bedbodems.

Leverbaar
diverse maten
en extra lang.

VAN 689.- VOOR

529.-
AFM. 80X200 CM

90x200 cm van ƒ 779.-NU ƒ 599.
140x200 cm van ƒ 1199.- NU ƒ 929.

LAMMERS
WOON WINKEL

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 21

OPRU
DAMESMODE

kortingen
van 20% tot 50%

zie oranje sticker

Zeer voordelig geprijsd
jacks, rokken, broeken, pullovers enz.

Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 461235



Feestmiddag
Zonnebloem
De Zonnebloem, afdeling Vorden,
bestaat dit jaar 12,5 jaar. Men wil
dit jubileum vieren met een fees-
telijke middag o.a. met medewer-
king van het gezelschap "De Bar-
kelvrouwleu" uit Eibergen op za-
terdagmiddag 29 januari 2000 in
het Dorpscentrum te Vorden.
Deze feestmiddag is in de eerste
plaats bedoeld voor ouderen, hulp-
behoevenden en gehandicapten in
de gemeente, maar ook andere be-
langstellenden zijn welkom.
In de pauze zullen een groot aan-
tal prijzen worden verloot en na-
tuurlijk worden de gasten voor-
zien van koffie, een drankje en
een hapje.
Toegangsbewijzen (met naam-
strookje voor de loterij) zijn vanaf
heden verkrijgbaar bij de mede-
werkers van de Zonnebloem en op
onderstaande adressen: voor Vor-
den: mevr. T. Klein Kranenburg,
Molenweg 4, tel. 551347; voor
Wichmond: mevr. R. Klein Kranen-
barg, Hackfortseweg 31, tel.
441269.

Informatie-ochtend
oefentherapie
Cesar verschoven
De informatie-ochtend die dhr.
Melle Steringa zal verzorgen voor
de NBvP-Vrouwen van Nu over de
oefentherapie Cesar is verzet naar
woensdag 26 januari a.s.
Leden die geïnteresseerd zijn, kun-
nen zich nu nog aanmelden t/m
vrijdag 21 januari. Voor meer in-
formatie verwijzen we naar het
nieuwe programmaboekje van
NBvP-Vrouwen van Nu.

Ami Kappers
Per 15 januari 2000 zal mw. WA
ten Brinke-Nijhoff, eigenares van
Ami Kappers Vorden, kapsalon
Ami kappers Borculo overnemen.
Zij zal de kapsalon te Borculo even-
eens op franchisebasis gaan ex-
ploiteren. Mw. WA. ten Brinke-Nij-
hoff zal haar kapperswerkzaamhe
den over de 2 filialen gaan verde-
len. Mw. C. Melchers zal de alge-
mene leiding als cheffin op zich
gaan nemen.

Bridgen

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 5 januari
2000
Groep A: 1. dms. v. Burk / Hendriks
65.6%; 2. dms. v. Alphen / Warnaar
54.7%; 3. mv. / hr. Scholten - mv. /
hr. Führi Snethlage - mv. Smit / hr.
Kloosterman 54.2%.
Groep B: 1. mv. v. Gastel / hr. Cos-
termans 66.7%; 2. dms. den Elzen /
Kriek 56.9%; 3. dms. de Jonge / Ma-
chiels 54.2%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 3 jan. .
Groep A: 1. hr. Bergman / mv. Wal-
ter Kilian 62,5%; 2. dms. v. Burk /
Hendriks 60,8%; 3. mv. v. Gastel /
hr. Costermans 58,3%.
Groep B: 1. hr. Gille / mv. de Bruin
65,1%; 2. dms. Warringa / Rossel
63,5%; 3. dms. Reindsen / de Leeuw
59,4%.

Volleybal

TWEEDE BEKERSTUNT DASH
LUKT NET NIET!
De heren van Dash hebben het
nieuwe millennium geopend met
een goede bekerwedstrijd tegen
Wivoc uit Winterswijk. Na de
stunt in de derde bekerronde te-
gen Halley de nummer 7 van de
promotieklasse was ditmaal de
nummer 3 van diezelfde promo-
tieklasse Wivoc een uitermate ster-
ke tegenstander in de vierde ronde
van de beker.
Aangezien Dash een klasse lager
uitkomt, in de eerste klasse, en
daar de zevende plaats bezet was
het de verwachting dat de Vorde
naren in Winterswijk tegen een
nederlaag zouden oplopen. Toch
gingen de mannen van Dash vol
optimisme naar Winterswijk met
het doel daar een goede wedstrijd
te spelen om alvast in het ritme te
komen voor de tweede helft van
de competitie. Tijdens het inslaan
keken de Vordenaren elkaar nog
eens goed aan en groeide het besef
dat het een zeer zware avond zou
worden. Zoveel aanvalsgeweld had

dit team nog nooit gezien aan de
andere zijde van het net. De con-
clusie was dat de mouwen maar
eens goed opgestroopt moesten
worden. Aangezien Dash verdedi-
gend een sterk team is kreeg het in
de eerste set toch grip op het ge
weid van Wivoc. Zoveel grip dat er
halverwege de set heel brutaal een
10-14 stand op het scorebord stond.
Bekerwedstrijden worden echter
geheel volgens het rallypoint sys-
teem gespeeld hetgeen betekent
dat een set pas bij 25 punten
beëindigd is. De Vordenaren ble
ven echter zeer geconcentreerd
spelen en wisten zeer verrassend
de eerste set te winnen met 21-25.
Deze setwinst was eigenlijk al
meer dan de Vordenaren hadden
verwacht maar smaakte wel naar
meer. Dash ging vol vertrouwen de
tweede set in maar nu was het
toch Wivoc dat de sterkere ploeg
was. Zij namen meteen een kleine
voorsprong en gaven die niet meer
uit handen. Dash knokte hard
maar kwam niet dichterbij en ver-
loor de set met 25-17.

De derde set begon met een tacti-
sche wijziging in de opstelling aan
Vordense zijde. Deze wijziging was
echter onbedoeld en niet afgespro-
ken. Het opstellingsbriefje was per
abuis verkeer ingevuld en daarom
moest Dash starten met de opstel-
ling die genoteerd stond. Nu was
dit een avond waarop dit team bij-
zonder goed speelde waardoor de
ze opstelling geen problemen op-
leverde. Na een snelle time-out
waarin een aantal zaken kort werd
doorgesproken en aangepast zette
Dash met spectaculair verdedi-
gend werk een 6-2 achterstand om
in een 10-12 voorsprong. Zou er
dan nog een set gewonnen kun-
nen worden? Zo langzamerhand
steeg Dash boven zichzelf uit en
straalde uit klaar te zijn voor een
tweede bekerstunt. Het enthou-
siasme en plezier van de Vordena-
ren droop er van af. Zodanig dat
Wivoc chagrijnig werd van de Vor-
dense spelvreugde. Ook aanval-
lend begon Dash effectiever te spe
len waardoor de druk op de thuis-
ploeg nog groter werd. Met 20-25
namen de Vordenaren een onver-
wachte maar dik verdiende 1-2
voorsprong.

Dash ging de vierde set in om de
wedstrijd af te maken. Wivoc om 2-
2 op het scorebord te krijgen. Door
deze feiten ontstond er een set die
zeer lang gelijk op zou gaan. Tot
18-18 werd er beurtelings door bei-
de teams gescoord. Nog steeds was
er een groot verschil tussen het
krachtige aanvalsspel van Wivoc
en het verdedigend sterke en tac-
tisch goede spel van Dash waar-
door het een prachtig schouwspel
was. Het aanwezige publiek ge
noot dan ook zichtbaar. Helaas
maakte Dash enkele persoonlijke
fouten waardoor het met 21-18
achter kwam te staan. De Vordena-
ren bleven knokken maar verloren
de set met 25-23 waardoor een vijf-
de set noodzakelijk was. Hierin
nam Dash meteen een 0-4 voor-
sprong. De druk die op Wivoc uit-
geoefend werd, werd steeds groter.

Toch slaagden de Winters wij kers
ering om op 9-9 weer langszij te ko-
men. Aangezien de vijfde set ein-
digt bij 15 punten werden de pun-
ten steeds belangrijker. Wivoc
bleek echter toch nog in staat om
hard te scoren en zij kwamen bij
14-11 voor het eerst op match-
point. Dash wenste zich nog niet
gewonnen te geven en kwam te
rug tot 14-13 maar dat was helaas
het laatste punt dat de Vordenaren
maakten. Wivoc beëindigde de
wedstrijd in stijl door nog één goe
de, harde aanval waardoor zij door
het oog van de naald kropen.

Ondanks deze nederlaag kijkt
Dash terug een zeer goede wed-
strijd. Mochten de Vordenaren dit
niveau en vooral ook dit spelple
zier in de tweede helft van de ocm-
petitie ook kunnen tonen dan zit
er zeker meer in dan de zevende
plaats waarop Dash zich nu be
vindt. Deze zevende plaats is al
netjes voor een ploeg die vorig jaar
nog een klasse lager speelde. Toch
zit er misschien nog meer in. Aan-
staande zaterdag moet Dash dan
laten zien dat het ook tegne lager
geklasseerde ploegen een uitda-
ging ziet om goed te spelen. De
Vordenaren gaan dan op bezoek
bij Marvo in Mariënvelde dat mo-
menteel de negende plek bezet.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vrijdagavond speelde Velocitas de
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar.
Het betrof een bekerwedstrijd. De
ze moest worden gespeeld in Eer-
beek tegen Andrainyo. Deze ploeg
speelt een klasse lager als Veloci-
tas, maar staat strak op de eerste
plaats.

De Vordense ploeg begon haast te
afwachtend en Andrainyo zette
doelman Gerrit Wenneker gelijk
aan het werk. Deze liet zich echter
niet verschalken en hielp Velocitas
door deze moeilijke periode heen.
Door een vrije trap van Jeroen Tijs-
sen kwam Velocitas geheel tegen
de verhouding in aan de leiding.
De bal verdween met een fraaie
curve onbereikbaar voor de keeper
in de kruising. De ploeg uit Eer-
beek bleef echter aandringen en
maakte de verdiende gelijkmaker.
Deze keer was er voor Wenneker
geen houden aan. Toch nam Velo-
citas voor de rust weer de leiding.
Een mislukt schot van Rob Enze
rink werd door Dennis Wentink
toch tot doelpunt gepromoveerd.
Hij tikte de bal bij de 2e paal bin-
nen. De ruststand was 1-2.

üe 2e helft begon Velocitas beter
en counterde het zeer gevaarlijk,
terwijl Andrainyo vol op de aanval
bleef spelen. Dennis Wentink en
Erik Oldenhave waren een paar
keer dicht bij een treffer maar
houtwerk en keeper verhinderde
dat. Uit een mooie aanval scoorde
de ploeg uit Eerbeek de 2-2. Met
nog 10 minuten op de klok kon de
wedstrijd nog alle kanten op. Bei-
de ploegen waren goed aan elkaar
gewaagd. Uit een snel genomen
vrije trap op eigen helft stonden
Wentink en Enzerink in een keer
vrij voor de keeper. Dennis Wen-
tink gunde Rob Enzerink de
treffer en zo nam Velocitas weer
de leiding. Het gaf dit niet meer
uit handen, vooral dankzij een
voortreffelijk keepende Gerrit
Wenneker, die alleen in de laatste
minuut de hulp van Huberto Ey-
kelkamp op de lijn nodig had. Ve-
locitas bekert dus verder en zit nu
bij de laatste 16 in deze regio.

'Met de mond van de machtige, maar macht van de mondige'

Vordense lezers wilden drie keer per week een krant
Hetis niet nodig, zo'n dikke krant
van'wel twintig bladzijden op vrij-
dag, zeiden lezers van de Vordense
courant. Wat moet je d'r mee? Je
krijgt zo'n krant niet eens uit en
dat is dan zonde van het geld. Er
werden in de jaren dertig in Vor-
den en omgeving vooral streek-
kranten gelezen. Er waren lande
lijke dagbladen, zoals Het Nieuws
van de Dag en de Telegraaf, (alge
meen) de Nieuwe Rotterdamse
Courant en het Handelsblad, die
door liberalen werden gelezen, De
Standaard, vooral door anti-revolu-
tionairen, een paar christelijk-his-
torischen lazen de Nederlander,
socialisten hadden Het Volksblad
en in het klooster en in de pastorie
op de Kranenburg werd toen,
overeenkomstig de nadrukkelijke
wens van de aartsbisschop het dag-
blad De Tijd gelezen. 'Gewone
roomsen' hielden het bij De Gel-
derlander uit Nijmegen, die een
geestelijk adviseur had. De lezers
van De Gelderlander werd voort-
durend met klem voorgehouden
dat ze moesten mijden wat tot on-
kuisheid zou kunnen leiden en
daarom moest men zich hoeden
voor het bezoeken van zwemba-
den met 'gemengd zwemmen'
(mannen en vrouwen samen). Je
mocht dat volgens de pastoor van
de Kranenburg ook niet doen in de
Vordense beek.
Om terug te komen op de vrijdag-
se krant van twintig bladzijden,
dat is nergens voor nodig, zeiden
lezers, die in de zomermaanden

van 's morgens vroeg tot vaak
's avonds laat bezig waren op het
bouwland of in de weide. Je liet
dan een groot gedeelte van de
krant ongelezen, maar daar had je
de krant niet voor genomen. Dat is
geld verkwisten en dat doe je niet.
In de meeste gezinnen in Vorden
en omgeving kwam in de jaren
voor de tweede wereldoorlog geen
dagblad over de vloer. Een aantal
zakenmensen, de notaris, domi-
nees en de pastoor waren geabon-
neerd op een dagblad en lazen dat
nagenoeg altijd samen met een
ander, een buurman bijvoorbeeld.
De socialisten waren het meest
strijdbaar als het aankwam op
hun pers: 'echte rooien' streden
voor Het Volksblad en bespaarden
het abonnemnetsgeld op andere
zaken. Vaak waren ze ook bij 'de
blauwe knoop', de principiële ge
heelonthouders en gaven geen
geld uit aan drank. De meeste Vor-
dense gezinnen waren geabon-
neerd op een nieuwsblad, een
krant, die drie keer per week -
maandag, woensdag en vrijdag -
verscheen. Uitzondering was de
Zutphense Courant, die elke dag
kwam en door Beltman, de sta-
tionschef van de tram (Tramweg-
maatschappij De Graafschap) werd
bezorgd.

In veel Vordense gezinnen kwam
de Vordense Courant, die bij druk-
kerij Scheen in Lochem werd ver-
vaardigd. Dat gebeurde in combi-
natie met andere streekbladen: Lo-

chemse courant, Ruurlose Cou-
rant, Borculose Courant. De krant
van Scheen verscheen in elf plaat-
sen en alleen het plaatselijke
nieuws was anders in elk van de
kranten.

In Vorden dus veel nieuws uit dorp
en omgeving. Was er niet veel te
melden dan schreef apotheker
Van Mourik over de verkeersregels
of over de wenselijkheid van be
paalde gemeentelijke voorzienin-
gen. Hij probeerde dan de ge-
meenteraad te beïnvloeden. Aan
de vergaderingen van de Vordense
gemeenteraad werd heel veel aan-
dacht gegeven. Directeur Scheen
kwam er op de fiets uit Lochem
voor naar Vorden en noteerde alles
wat in de raadszaal onder leiding
van burgemeester Arriëns werd ge
zegd. Verslaggevers van andere
kranten zaten ook aan de perstafel
in de raadszaal. Elk gemeente
raadslid wilde graag in de krant
komen. Dan vonden lezers je een
goed lid van de raad. Een lid dat
nog niet veel gezegd greep de
rondvraag aan om te pleiten voor
betere straatverlichting of het ver-
beteren van bestrating in buurt-
schappen. Die opmerkingen 'de
den het goed' bij de bevolking.
Maar als er al heel veel was gezegd
in een raadsvergadering, hoopten
de journalisten, die verslag moes-
ten doen, dat de woordenstroom
zou ophouden. Als je dan als ver-
slaggevers met elkaar afsprak het
potlood voor je op tafel te leggen

en niet te schrijven, was de kans
groot dat de rondvraag snel tot
een eind kwam. Af en toe werd dat
middel gehanteerd en de burge
meester en de gemeentesecretaris
schenen dat niet onprettig te vin-
den.
Een ander streekblad was de
Graafschap-Bode, die in Doetin-
chem bij Misset werd gemaakt en
vooral bekend raakte door het we
kelijks publiceren van een verhaal
in dialect, geschreven door 'Her-
man van Velzen' uit Hengelo. Nog
een streekblad was De Graafschap-
per, ook drie keer per week, dat in
Aalten werd gedrukt. De krant was
aanvankelijk anti-revolutionair
van signatuur en was eind jaren
dertig 'algemeen christelijk'. Ad-
junct-hoofdredacteur was ds. G.P.
Klijn, hervormd predikant in Aal-
ten en afkomstig uit de journalis-
tiek, van het c.-h. dagblad De Ne
derlander. Er was voor krantenle
zers in oostelijk Gelderland op re
gionaal of streekgebied vrij veel
keus in de jaren voor de tweede
wereldoorlog. Het gevarieerde aan-
bod was mogelijk omdat de pro-
duktie (commercie, redactie, ver-
spreiding) veel minder kostte dan
in de jaren na de oorlog, toen er
een voortdurende stijging was. Er
was in beperkte mate radionieuws
en van televisie was geen sprake.
Bovendien was er minder tijd om
te lezen dan naderhand. De lees-
cultuur veranderede aanzienlijk.
De gevarieerdheid op persgebied is
de gemeenschap, ook die in Vor-

den, zeer ten goede gekomen. Was
er voor 1940 in Vorden (en ook el-
ders) een sterk monopolie van een
krant geweest, dan was de invloed
van dat medium op de plaatselijke
leefgemeenschap te groot gewor-
den.
Absolute objectiviteit was ook
toen in de media niet te bereiken.
Er was op mediagebied en ook op
andere terreinen vanouds een ster-
ke invloed van het liberale den-
ken. Het had, zelfs onbedoeld, -
niemand werkt als een robot - in-
vloed op de keuze van te behande
len onderwerpen en accentuering
van gebeurtenissen en levensuitin-
gen. De geschreven pers moest in
Nederland na de afschaffing van
het dagbladzegel (belasting op
kranten) en de invoering van het
algemeen kiesrecht 'macht van
mondige' kiezers worden, maar
dreigde door het ontbreken van fi-
nanciële middelen bij 'de kleine
man' tot 'mond van de machtigen'
te worden. De gevarieerdheid van
de pers in de jaren twintig en der-
tig doorbrak de ontwikkeling.
Kranten werden, ook in de Achter-
hoek, 'macht van het mondige
volk'. Dat je toen in minstens vier
kranten een verslag van de Vor-
dense genjeenteraad kon lezen is
het functioneren van de democra-
tie op plaatselijk gebied ten goede
gekomen. Nu, eindjaren negentig,
bestaat er (weer) vrees voor samen-
klontering van macht op mediage
bied.

G.J. Breuker
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Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SCnild.CT en niemand anders
'Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal dne mandagen conform de 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

schildersbedrjf- glas in lood atelier

. - ' " l 1 : ' . SM', 'W>: '

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

De nieuwe zomergidsen

De vakantievoorpret kan beginnen!

Bij uw reizenverkopende Rabobank liggen nu alle interessante reisprogramma's

voor de zomer van 2000 voor u klaar. Voor auto-, vliegtuig-, trein- of busvakanties.

Dicht bij huis of héél ver weg. Luxueus of budget. Lui of actie... Bij uw Rabobank

kunt u voor elke vakantie terecht. Dus ga snel naar de Rabobank en zoek uit wat u

leuk lijkt. U kunt dan meteen uw gratis VoorpretPakket meenemen, compleet met

boekingsformulier om direct uw droomvakantie te boeken. Plus een leuk boekje vol

vakantiedrankjes en een waardebon voor f 7,50 korting op elke reisgids uit de

bekende Dominicus-serie. En... alleen met het VoorpretPakket maakt u kans om uw

reissom (tot f4.000) terug te winnen. Dus kom snel langs!

Rabobank
Reizen

Rabobank, vakantiebank in Nederland

on Ook in 200O blijven we U verrassen

Januari Knallers
Een goed begin, is de halve prijs!!!

en
KNIPBRODEN
800 gram
ALLE SOORTEN

van 2,59 voor 1ff j van 4,49 voor

ACHTERHAM
200 gram

van 5,18 voor 2,59

GEHAKT H.O.H,
kg
van 11,50 voor 5,75

AH Hl KIP HAMLAPPEN

van 17,98

voor 0057"

2e pak halve prijs

•2P*van 79,90 voor

GOUDSE KAAS 48+ JONG
kg

van 12,50 voor

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.OO - 20.OO uur

Vrijdag 8.00 - 21.OO uur

Zaterdag 8.OO - 17.OO uur

ARIEL
ALLE SOORTEN
2E PAK HAUTE PRUS

2 pak a 3 kg
van 61,48 voor

Vanaf 10 januari 2OOO
Twintigtal artikelen

voor half geld

ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo en

Spittaalstraat 42 • Zutphen

SCHOENMODE
Heel Vorden, Warnsveld en Zutphen en omstreken
op zijn kop met grote opruiming van schoenen bij

Hoetink let op dit adres

HEREN INSTAPPERS nu

HEREN MOLL
IN ZW EN BRUIN nu

f 49,00

f 49,00
1/2 HOGE - A

HERENSCHOENEN ja ja nu f G9,OO

BERKELMANS
HEREN SCHOENEN 1/2 P F IJ ZO tl

DAMES MOLL VERHULST
nu met 25% KORTING
ORTHO DAMESSCHOENEN , ,
MET STEUN f 79,00

DAMES LEREN LAARZEN ja ja het kan niet
goedkoper f 79,OO f 69,00 f 59,00

HOGE JONGENSSCHOENEN EN
MEISJES 1/2 HOGE LAARZEN

f 39,00
CRISTIANIE KINDERSCHOENEN ELDERS

124,95 BIJ HOETINK f 49,00

DAMES RESTANTEN SCHOENEN

u leest het goed f 39,00 f 42,OO f 55,OO

Alles moet binnen 14 dagen verkocht zijn,
komt en overtuig u van uw voordeel

zie de rekken binnen en buiten ook pantoffels
op is op

Bent u slecht ter been of een andere oorzaak
wij komen bij u aan huis Tel. 0575-512582

HOETINK
uw schoenenspecialist



Basjongbloets (21):

Overleven in Finland, goed voor
de karaktervorming

Bibliotheek bevindt zich
in roerig vaarwater

"Ik heb een paar dingen duide-
lijk geleerd. Normaal ben ik
echt niet te beroerd om een
rondje te geven. Nu betrapte ik

m mij erop dat ik de grootste
moeite had een stukje chocola
weg te geven. Ik dacht bij mij-
zelf, wacht even Bas, denk er-
aan, ik heb eten en drinken
voor twee weken, dus niks weg-
geven. Je ziet dan ook duidelijk
je eigen persoon veranderen. Ik
voelde mij egoïstisch worden.
Daar stond ik toch wel even van
te kijken", aldus de 21 jarige
Vordenaar Bas Jongbloets, net
terug uit Finland waar hij een
paar maanden stage heeft gelo-
pen.

Bas Jongbloets volgde in Finland
samen met nog vier Nederlandse
jongelui, een aantal Finnen, De
nen en Belgen (totaal 20 man) een
cursus genaamd "Outdoor Adven-
ture Aducation" ofte wel " Buiten-
leven". In feite kwam de cursus er-
op neer " leren door te doen". De
vijf Nederlandse jongens en meis-
jes hadden voor de stage naar Fin-
land gezamenlijk een oud busje
op de kop getikt. ( De bus heeft
zich goed gehouden en is inmid-
dels weer verkocht. Maar dat ter-
zijde)
In Finland werd geopereerd vanuit
de plaats Tornio, waar de basis-
school is gevstigd. Bas Jongbloets:
"Een van de onderdelen van de
cursus was dus dat wij als groep
twee weken werden gedropt in het
National Park in Sarek in Zweden.
Twee weken waar je jezelf maar
moest zien te redden. Voorafgaan-
de aan deze "overleveingstocht"
moesten we zelf het programma
in elkaar sleutelen. Wat neem je

*" allemaal mee: voedsel, kleding e.d.
En daar gingen we dan, 30 kilo ba-
gage op je rug en voor twee weken
eten bij je. We waren ook voorbe-
reid op het veiligheidsaspect. Ge
lukkig was het juist in die weken
niet al te koud. Het vroor wel,
maar niet zo erg dat de dieren de
bossen uitkwamen, op zoek naar
voedsel", aldus Bas. In het bos
werd een kamp opgeslagen. De
jongelui leerden om te gaan met

een kompas. Een aantal dagen
werd aan bergbeklimmen gedaan.
( Op bijgaande foto zie je Bas bezig
met het beklimmen van een be
vroren waterval).
Bas: " Daarbij gebruikten we geen
kant-en klare gordels, nee, we
moesten de gordels zelf maken.
Toch wel leuk allemaal. Onderweg
nog meer aspecten. De vis die wij
vingen moesten we zelf klaar ma-
ken. Midden in de bossen kun je
nu eenmaal niet naar een super-
markt lopen", zo grapte Bas

KARAKTERVORMING
Het is echt leerzaam om te zien
hoe een groep van 20 jonge men-
sen zich in die twee weken onder-
ling verhoudt. Egoisme, rivaliteit.
Alle facetten komen aan de orde.
Je leert in zo'n omgeving pas goed
je medemens kennen. Heel goed
voor je eigen karaktervorming".
Tijdens de cursus in Finland kre

gen de jongelui nog meer praktijk-
lessen. Les in "kajakken", redding-
zwemmen, klimlessen in een
sporthal en buiten in het "echie".
Dat allemaal 'gericht op het wer-
ken met jongerenr Natuurlijk ont-
braken de Finse saunabaden niet
in het programma. ( Op de foto
neemt Bas een duik in het koude
water, buiten was het min 25 gra-
den.Brrr!)
Bas Jongbloets studeert in Nijme
gen aan de HAN (Hoge School Arn-
hem/ Nijmegen) voor Cultureel
Maatschappelijke Vorming, een
vierjarige HBO opleiding. Hij is
thans derdejaars. Zijn afstudeer-
richting is " Recreatie en Toeris-
me" met als hoofdvak "Spel en
Sport".
Bas: "De studie is niet gericht op
de traditionele sporten zoals bij-
voorbeeld voetbal, volleybal, ten-
nis e.d. maar bedoelt om de men-
sen iets aan te leren. Zelf wil ik
graag in organisatieverband iets in
buitensporten gaan doen. Bijvoor-
beeld met "probleemjongeren" (
uiteraard ook gewone jeugd) be
paalde sporten helpen ontwikke
len zoals bijvoorbeeld mountain-
biken, klimmen. Er ligt een scala
aan mogelijkheden.
Projecten van overheid en ge
meenten om buitenlandse jonge
ren te stimuleren te gaan sporten
zodat ze wat om handen hebben.
Bas noemt als voorbeeld een stage
in Ede, tijdens zijn tweede studie
jaar. "Gedurende 15 weken was ik
een dag in de week met buiten-
landse jongeren aan het sporten.
Hen te stimuleren". In het eerste
jaar van zijn studie heeft Basjong-
bloets vijf weken stage gelopen in
België bij een buitensportbedrijf.
Survivals, kanovaren, klimmen,
fietsen. En dat alles op begelei-
dend niveau. In het derde studie
jaar komen meer zaken op organi-
satorisch niveau aan de orde. Niet
zozeer begeleidend werk maar op
het terrein van beleidszaken en
het ontwikkelen van de program-
ma's.

Het " uitstapje" naar Finland was
in het kader van de cursus "Autum
Course". Een landelijke mogelijk-
heid om voor een aantal maanden
in het buitenland praktijkervaring
op te doen. Bas Jongbloets kijkt er
met heel veel plezier op terug, al
was het alleen maar vanwege de
blonde haren en de blauwe ogen
van de Finse meisjes. En mooi wa-
ren ze, of niet Bas?

In het jaar 2000 zal de biblio-
theek van Vorden in een aantal
opzichten van gedaante veran-
deren. Deze veranderingen heb-
ben vooral te maken met de
noodzaak om de bibliotheek
bij de tijd te houden. Maar ook
de bezuinigingsdrift van de ge-
meente is een belangrijke oor-
zaak. Positief is de aanschaf van
een tweede Internetcomputer.

Een moderne bibliotheek die vele
soorten informatie voor het pu-
bliek toegankelijk wil maken zal
zijn leden ook voldoende moge
lijkheden moeten bieden om de
electronische snelweg op te gaan.
Omdat niet alle huidige gebrui-
kers van de bibliotheek om kun-
nen gaan met een Internetcompu-
ter wordt het komend jaar aan en-
kele tientallen mensen de moge
lijkheid geboden om in de biblio-
theek een introductiecursus Inter-
net te volgen.
Een andere positieve verandering
is het opknappen van de jeugdbi-
bliotheek op de eerste etage. In de
loop van het jaar zullen daar nieu-
we moderne kasten worden ge
plaatst. Er gaan echter ook vormen
van dienstverlening verdwijnen.
Het aanbod compactdiscs en cd-
rom's zal niet worden vernieuwd
en binnen afzienbare tijd zelfs ver-

'dwijnen. De belangrijkste reden
hiervoor is het kleine aantal uitle
ningen. Blijkbaar voorzien de"ze
vormen van geluids- en informa-
tieoverdracht niet in een grote be
hoefte. Op termijn zal de ruimte
waar nu de compactdiscs en de cd-
rom's staan uitgestald, worden in-
gericht als een moderne Internet-
plek.

BEZUINIGING
Van geheel andere aard zijn, vol-
gens het bibliotheekbestuur, de
veranderingen die het gevolg zijn
van het beleid van de gemeente
Vorden.Er moet bezuinigd wor-
den. De meest in het oog liggende

consequentie hiervan is het be
sluit van het bestuur van de bibli-
otheek om de uitleenpost Wich-
mond met ingang van l juli 2000
te sluiten. Het is een besluit waar-
toe het bibliotheekbestuur ge-
dwongen is door de gemeente. Na-
tuurlijk is eerst gezocht naar an-
dere mogelijkheden tot bezuini-
ging. Deze waren er wel maar Ie
verden onvoldoende op om de slui-
ting van de uitleenpost te voorko-
men.
De bezuinigingen waartoe is be
sloten waren nauwelijks voldoen-
de om de hoofdvestiging aan de
Dorpsstraat op een aanvaardbaar
niveau te houden. Het gaat om een
geringere aanschaf van nieuwe
boeken; een kleine beperking van
het aantal openstellinguren; een
verhoging van de contributie voor
volwassenen met 4,6 procent, van
47 gulden naar vijftig gulden. En
dan is nog niet eens rekening ge
houden met de komende verho-
ging van het leenrecht ( vergoe
ding voor het gebruik van auteurs-
recht).
In het dilemma tussen sluiting
van de Wichmondse vestiging en
het enigszins bij de tijd houden
van de hoofdvestiging in Vorden,
is dus gekozen voor het laatste, al-
dus het bestuur van de biblio-
theek.Wel ligt er nog een drin-
gend verzoek bij de wethouder om
financiële ruimte te scheppen
voor de wekelijkse komst van een
bibliotheekbus in Wichmond (
openstelling:een uur). Het biblio-
theekbestuur hoopt op een snelle
reactie.
Uit het voorgaande blijkt dat de bi-
bliotheek in Vorden zich in roerig
vaarwater bevindt. Het bestuur
gaat ervan uit, dat op korte ter-
mijn heldere financiële afspraken
met het gemeentebestuur kunnen
worden gemaakt voor een^gripde
van vier jaar. Daarnaast w rdt on-
derzocht of samenwerking met
andere bibliotheken in de omge
ving van Vorden voordelen heeft.

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Bewondering voor de
jeugdvoetballers Al
t/m F6 van W Vorden
Dit jaar waren de weergoden
onze voetballertjes wel goed ge-
zind, enkele druppels regen tij-
dens de actie mochten de voet-
ballers niet deren.

Weken van voorbereiding gingen
aan deze actie vooraf en Zaterdag
8 januari 2000 was het dan zover.
Het begon op de Gemeentewerf
aan de Enkweg. De groepen sa-
mengesteld uit, ouders vrijwilli-
gers, trainers en alle jeugd en pu-
pillen vertrokken om 10.00 uur
naar hun wijk, voorafgegaan door
de geluidswagen die de mensen er
op attendeerde dat de jongens er
aan kwamen. Voor het eerst werd
het Joostink bezocht dit gebeurde
door een extra groep van de aller
kleinste voetballers de F5/F6. Ook
in deze nieuwe wijk was de mede
werking van de Vordense bevol-
king weer uitstekend te noemen
veel statiegeld flessen (waar het al-
lemaal om te doen is) werden aan-
geboden, maar ook de statieloze
flessen werden door de jongens
niet vergeten. De verzorging van
de groepen onderweg viel goed in

de smaak de warme chocolade
melk gaf wederom nieuwe ener-
gie. De wijken buiten Vorden de
den ook aan de actie mee, Wich-
mond en de Kranenburg werden
door de grootste jeugd bezocht, en
hier was de medewerking even-
eens spontaan te noemen. Dat de
ze actie alléén kan slagen met me
dewerking van zeer veel mensen
moge duidelijk zijn.
Ook Super De Boer Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys verleenden we
derom hun medewerking, reeds
vrijdagavond konden de organisa-
toren van deze actie bij de super-
markten de lege kratjes ophalen.
Waardoor de afhandeling op de za-
terdag voorspoedig verliep.
Belangrijk is natuurlijk de mede
werking van de Gemeente Vorden,
het beschikbaar stellen van de Ge
meentewerf met daarop de glas-
container voor het statiegeldloze
glas.
Het was een leuke activiteit van de
jeugdafdeling van de Voetbalver-
eniging Vorden, de financiële op-
brengst komt geheel ten goede
aan activiteiten voor de jeugd.



De mooiste keukens, de beste apparatuur,
KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT
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Kijk, kies en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur

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 78 (industrieterrein)

i^^1 Tonny Jurnéris
5— !3><C AUTOSCHADE
l /p T1EQSTELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 £1 • FAX (0573) 45 41 80

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein6,7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

IE5EN
*--ï-='-=""^»i»ij

-VORDEN

maandag 17 januari
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur

DEELNEMERS:

Banketbakkerij
Bloembinderij

Bruidsjaponnen
Bruidsheren

Bruidsmoeders
Drukkerij

Fotograaf
Juwelier

Kapsalon

Cadeau-artikelen

Makelaardij

Opticien

Reisbureau
Zonnehemelverhuur

Piet Jansen

Fred Hietbrink

Covers
Walle Tempelman
Pijnappel
Wevo-druk

Fred Bulten

Slotboom

Flair haarmode
Seasons

Drs. Prenger

Rinck

Globe
Koolwitje

Zaal open 18.45 uur

Aanvang show 19.30 uur

Onder het genot van een drankje kunt u de presentatie

bewonderen van de deelnemende bedrijven

Toegangsprijs f 18,50 (inclusief consumptie en gebak)

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling
en reserveer tijdig uw
kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Tel. (0575) 514418



in het oog
springend . . .
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PIJ Meel geiege n h ed e n
die voor u

l Föte t)ite ke n i s z i j n,
vyitfu anderen
kennis geven.

VVjj willen u daarbij
graag van dienst zijn en

Ken dat va n u it een
lange ervaring en kijk

wensen.

|n uitgebreide collectie
staat ons

om aan
a v v e n s e n tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

y itg eb re i de i ett e r ke uze
erv ons vakmanschap

dan zult u er van
raken dat uw

boodschap
ons gestalte krijgt

die u het
meest aa n sp ree kt .

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS, STUDIO MOL: ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0673 461286 - BARCHEMSEWEQ 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3667.14.446

e '
Zijn

1125x2940

2800 x 1600/1800

2440 x 2700

2880 x 2050

2870x 600

1500 x 2700

Van: Voor:

mm ~2ft42D 9.999
mm .22*70 12.500
mm .22400 14.250
mm .2&200 15.999
mm J4£92 6.999
mm 23^55 7.999

Kom dan snel even de
showroomkeukens

bekijken / kopen:
OP is OP !!

keukeris-tegelé-sanitalr
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. - 17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. - 17.30 u,
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. - 13.00 u.

Millennium
Concert
Op zondag 16 januari 2000 geeft
de Bargkapel weer haar traditione-
le Nieuwjaarsconcert in H.C.R. "In
De Groene Jager" te Barchem.
De Bargkapel staat o.l.v. Willem
Jan Jolink met zang van Mirjam
van Aken en Willem Jan Jolink.
Men gaat in dit concert terug in
de tijd, dat wil zeggen dat ze nu
nummers spelen uit de tijd dat ze
zijn opgericht tot aan nu toe. Ze
spelen dan ook voornamelijk
nummers uit die tijd, o.a. num-
mers van Ernst Mosch.
Tijdens de pauze is er weer een
grote verloting met prachtige prij-
zen.
Vanaf 3 januari kunnen de kaar-
ten besteld worden bij H.C.R. "In
De Groene Jager" te Barchem, tel.
(0573) 441201.

Helpt u zorgen?
De Stichting Oppascentrale Ou-
deren Oost-Achterhoek is bijna
zes jaar geleden opgericht. Aan-
vankelijk richtte deze centrale
zich op dementerende oude-
ren.

Naast deze groep zijn daar ook de
doelgroepen chronisch zieken en
gehandicapte ouderen bij geko-
men. De Oppascentrale Ouderen
verricht haar werkzaamheden in
de Oost-Achterhoek. Zij biedt hulp
aan mantelzorgers die thuis een
chronisch zieke, gehandicapte of
dementerende oudere verzorgen.
In vele gevallen is het een goede
aanvulling op de reeds geboden
hulp. De familieleden of buren
worden ontlast en kunnen daar-
door weer nieuwe krachten op-
doen om de zware taak als man-

telverzorger te blijven volhouden.
Doch ook alleenstaande ouderen
kunnen een beroep doen op de Op-
pascentrale Ouderen.
De vrijwilligers zijn de ruggegraat
van de Oppascentrale. Voordat zij
ingezet worden volgen zij een ba-
siscursus. Tijdens deze cursus wor-
den zij geschoold in de omgang
met de cliënten. Eveneens in lichte
verzorgende handelingen en krij-
gen zij informatie over gespreks-
technieken. Dit alles om de cliën-
ten in de thuissituatie zo goed mo-
gelijk bij te staan. De cursus start
op l februari 2000.
Om te kunnen ingaan op alle hul-
paanvragen zoekt de Oppascentra-
le Ouderen nieuwe vrijwilligers.
Voor info en/of opgave kan men
bellen met de coördinator Anja
Enserink, telefoon (0544) 46 46 68.

Helmink ruimt

NÜ DRASTISCH
AFGEPRIJSD!

*? tBodt

LEDEREN FAUTEUILS
Old Saddle leer met een
aparte uitstraling
Hoog model 2 ƒ 50." JBiyi jjK

.««üŝ Ê̂ip -ftiia*%1.WA~ :' i :'.
MMB i H ütes-

motfel 2050.

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Cocostapijt
400 breed, in visgraat of panama ~
Van 119.-nu Op—V?

KANTOOR VERNIEUWEN?
Nu bij ons meer dan 50 reststukken zwaar
projecttapijt op 400 breed en tussen de 2 en 9 meter

MET KORTINGEN VAN 40 TOT 70%

Hoogpooltapijt 'Camarque'
400 breed, in antra of geel l l O
Van 149,- nu voor f l f»**

Karpetten j'JQ
170 x 230, div. dessins Nu vanaf w M* r .—

Dekbedovert rekken
Diverse dessins. NU UITZOEKEN 7Q95

eenpersoons vanaf M* f* "

tweepersoons vanaf ^7»
AQ95lits-jumeaux vanaf O r*

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen!)

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K H E T M O O E R B U T H U I S



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK -^
accountants en belastingadviseurs

Bloemendaal & Wiegerinck is een accountantskantoor met een professionele aan-
pak. Wij verzorgen administraties, loon/salarisverwerkingen, controlewerkzaamhe-
den, het samenstellen van jaarrekeningen, financiële analyses, begrotingen en de
diverse fiscale aangiftes voor onze cliënten.

Wij zoeken op korte termijn een

Administratief medewerker (m/v) (full-time)

De werkzaamheden bestaan uit:
- het coderen en via de computer verwerken van boekhoudingen
- het verrichten van voorbereidende balanswerkzaamheden
- het verzorgen van omzetbelastingaangiftes

Tevens zoeken wij op korte termijn een

Salarisadministrateur (m/v) (full-time)

De werkzaamheden bestaan uit:
- het periodiek verwerken van de salarisadministraties
- het verzorgen van loonbelastingaangiftes
- het informatie verstrekken op fiscaal, arbeidsrechtelijk en sociaal-verzekeringstechnisch terrein aan

onze cliënten

Een combinatie van beide functies is eventueel mogelijk.

Wij zoeken voor beide functies een kandidaat:
- met minimaal MEAO-diploma
- die in teamverband kan werken
- met goede contactuele eigenschappen.

Geïnteresseerden kunnen binnen 2 weken een brief met cv. sturen naar:

Bloemendaal & Wiegerinck
t.a.v.: de heer T.J.H. Wiegerinck AA
Postbus 8, 7250 AA VORDEN
Tel.: 0575 - 551485

Berendsen
paardentrailers en
aanhangwagens
Per l oktober 1999 is de heer Be
rendsen, Hoefkensestraat 16a in
Drempt gestart met de in- en ver-
koop, verhuur en reparatie van
paardentrailers en aanhangerwa-
gens. Er is gebleken, dat er een
behoefte bestaat in deze branche,
in de Achterhoek, met name aan
vakkundige reparatie. Dhr. Beren-
dsen is al jarenlang werkzaam in
konstruktiewerkzaamheden en
heeft daarin veel ervaring opge-
daan, die nu bruikbaar is voor vak-
kundige reparatie en onderhoud.
Het bedrijf richt zich op verkoop
van zowel nieuwe als gebruikte,
maar in goede staat gebrachte,
paardentrailers en aanhangers. De
eersten maanden dat het bedrijf
draait is al veel belangstelling
gebleken voor de verhuur van
zowel paardentrailers als aanhang-
wagens. Het bedrijf is telefonisch
bereikbaar onder nr. 0313-476311
of 06-23734580.

GEEF WAT
VRIJE TIJD

aan epilepsie
COLLECTANTEN GEZOCHT! Het Nationaal Epilepsie Fonds

zoekt vrijwilligers voor de jaarlijkse nationale collecte (5 t/m 10 juni).
Al is 't maar een paar uur op één avond. De collecte is van groot belang
voor onderzoek, voorlichting, individuele hulp, begeleide vakanties en

bijzondere projecten in ontwikkelingslanden.
Help. Bel: Henny van Mourik, tel. (030) 6344063.

Nationaal Epilepsie Fonds
"ZEG GEEN NEE, MAAR HELP MEE! "

Telefoon (030) 634 4063 Fax (030) 634 4060
E-mail: info@epilepsiefonds.nl
Internet: www.epilepsiefonds.nl

Postbus 270, 3990 GB Houten
^ KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Start groep alleenstaand ouderschap
Een maatschappelijke werkgroep voor mensen die alleen hun kinde
ren opvoeden.

Veel mensen voeden in deze tijd alleenstaand hun kinderen op. Meestal
vrouwen, maar soms ook mannen. Men denkt hierbij aan weduwen en
weduwnaars, bewust ongehuwden en gescheiden mensen. Het komt ook
steeds vaker voor dat, na een scheiding, vader en moeder in coouder-
schap voor de kinderen zorgen.
Deze situatie vraagt soms een grote inspanning en kan de ouder voor al-
lerlei probleemen stellen zoals opvoedingsvragen, oppas en kinderop-
vang, financiële vragen, uitkeringen, werken, de omgang met de andere
ouder, vrijetijdsbesteding etc. Als men ook in zo'n situatie verkeert en
hierin begrip, steun en of goede raad zoekt, is deze groep wellicht iets
voor u. In 12 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur praat men met el-
kaar over bovengenoemde en andere thema's. Men zoekt samen naar op-
lossingen. Men oefent door middel van rollenspel, bijv. opvoedingssitu-
aties, communicatie met de andere ouder en situaties rond werk en geld.
Desgewenst nodigt men deskundigen uit, bijv. als het gaat om juridische
en financiële kwesties.
Als men belangstelling heeft, neem dan contact op met Ingrid Stroband,
tel. 0900-8806 of Ria de la Rie, tel. 0573-297515.
De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagmorgen, te beginnen op
dinsdag 8 februari in het nieuwe gebouw van ZorgGroep Oost-Gelder-
land, Ooyerhoekseweg 6 te Zutphen.

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 391269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

drukwerk dat
gezien wordt.

Het 'gezicht' van

uw bedrijf wordt

Het is uw visite-
kaartje dat er
onberispelijk

behoort uit te zien.

zowel in ontwerp.
opmaak, kleur en

tekst.

DRUKKERIJ
WEEVERS
STUDIO CONTACT

STUDIO MOL
BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

TEL./FAX (0573) 451286

Opruiming
De Won er i j

^ÊtU^J • ̂ V ^^^ ••''•'''''''''**' ̂  .«&*>•^^^ — __ m —«P**B^B^̂  A «•«•aî "̂

korting

p
korting

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen
oplopen tot 50%. U krijgt altijd 10% korting op alle
artikelen uit onze totale kwaliteits-collectie meubelen,
slaapcomfort. raamdecoratie. vloerbekleding,
verlichting en woonaccessoires. Grenzen in trends
en design worden verlegd voor een jarenlange tevre-
denheid. Nu heeft u de kans om voordelig woonsfeer
te creëeren passend bij de woonstijlen van deze tijd.
Uit deze meest complete collecties kunt u nu kopen
met opruimingskortingen. U moet dus gewoon komen
kijken om u aangenaam te laten verrassen. U pakt al
snel honderden guldens voordeel mee.

Tot ziens in 2000 bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

i n

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

s f e e r v o l l e i n t i g e n



Nieuwjaarsreceptie brandweer

Huldiging}. GrootJebbink.

Afgelopen zaterdag hield de
Vordense brandweer weer de
traditionele nieuwjaarsrecep-
tie voor leden en oud-leden van
het korps.

In zijn nieuwjaarstoespraak blikte
commandant Bennie Hekkelman
terug op het afgelopen jaar. 1999
kende een record aantal meldin-
gen, maar liefst 55 werden de
brandweerlieden gealarmeerd.

Ook op ander gebied was 1999 een
druk jaar voor de brandweer. Het
korps heeft afscheid genomen van
commandant Peter van Zanten.
Veel tijd en energie is gestoken in
de voorbereidingen voor de mil-
lenniumovergang. Bennie Hekkei-
man sprak zijn waardering uit

voor het gemeentebestuur. Het
korps werd in 1999 voorzien van
een nieuwe motorspuitaanhanger,
nieuwe helmen en nieuwe alar-
montvangers. Keer op keer forse
investeringen. Voor een korps dat
op een professionele wijze wil ope-
reren is de steun van het gemeen-
tebestuur dan ook hard nodig.
Het werven van nieuwe vrijwilli-
gers blijft een probleem, toch kon
in 1999 Mike Bouwmeester als
nieuw lid verwelkomd worden.

Jan Groot Jebbink werd zaterdag-
avond door burgemeester Kamer-
ling gehuldigd in verband met
zijn 12,5 jarig brandweerjubileum.
Diverse brandweermannen heb-
ben in 1999 cursussen gevolgd.
Herman Eskes, Wilbert de Leeuw,

Bernhard Bloemendal, Erik Bul-
ten, Rene te Velthuis en Robert Vis-
schers kregen uit handen van de
burgemeester de diploma's van de
door hen gevolgde cursussen.
Bram Lammers is per l januari
2000 bevorderd tot onderbrand-
meester/bevelvoerder.

Zaterdagavond heeft brandweer
Vorden op informele wijze af-
scheid genomen van ex comman-
dant Peter van Zanten. Het officië-
le afscheid was afgelopen zomer.

Peter had in Vorden echter nog en-
kele verplichtingen in de activitei-
tencommissie. Peter van Zanten
gaf de commandeurstok afgelo-
pen zaterdag door aan Bennie
Hekkelman.

"En Willem, smek de vis nogal?". "Oh jao, daor meug iej mien 's
nachs veur wakker maakn". 's Zaoterdagsmaans ko'j Willem van de
Slagboom altied zo tegen tien uur biej de viskraom op de markt tref-
fen. Dan hef e de boodschappen veur zien vrouw in de auto en trak-
teert e zich zelf op 'n zolten nering.

"Bu'j d'r vanwekke nog uut ewes, iej hadn jao vekantie zoas de and-
ren in de bouw?".
"Jao, dat wel maor waor zo'j hen in de winterdag?".
"Nao Spanje of nao de wintersport". "Oh nee, da's niks veur ons.
Trouwens ik mosse maondagaovend nao de receptie van de gemeen-
te namens onze vereniging en wieters ha'w ok nog een vejeurdag in
de femilie".

"Hoe was 't op 't gemeentehuus, 't schient t'r nogal geveurlijk te wean
umme te warken?".
"Jao, dat he'k kots eheurd, 't ston eavenwels vanwekke ok al in de
krante. 'k Bunne veur alle zekerheid maor zovolle meugelijk biej de
uutgang blieven staon. At t'r dan wat loos was kon'k t'r gauw uut. En
danderbie, de ambtenaren heb 't t'r ok al meer as twintig jaor uute-
holn zonder dat de ambulance geregeld op de stoepe ston, dus zo'n
vaart zal 't wel neet loopn". "Maor daor mos jao twee miljoen an ve-
spiekerd wodn, dan is t'r toch wel wat an de hand?'.

"Oh, alles kan better en luxer. Maor iej mot neet vegetn dat zo'n ar-
beidsinspectie ok zorgen mot dat t'r wark blif veur eur. En hoe meer
wark, hoe meer volk ze neudig hebt. En meer volk is ok meer salaris
veur de directeur. Dus zuukt ze geregeld weer wat nie'js umme rap-
porten oaver te maakn.. Daor hebt andren uut de bouw dan ok weer
wark met. Kiek nao 't kasteel. Dat steet now in de steigers, helemaol
inepakt met plastic tegen 't gevaor dat de bouwvakkers d'r af keukelt.
A'j tien jaor wieter bunt staot t'r ok nog een paar kearls met een vang-
net d'r biej. En zo blif't spul an 't draaien, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Advertorial
Informatie van uw Rabobank:

Arbeidsongeschiktheid
en de agrarische sector

Overdracht commandeurstok.

Momenteel is er veel te doen
over de hoogte van de uitkering
wanneer een ondernemer in de
agrarische sector arbeidsonge-
schikt mocht worden. Aanlei-
ding hiertoe zijn publicaties in
de media over het feit dat een
verlieslijdende agrariër geen
recht op een uitkering zou heb-
ben bij arbeidsongeschiktheid.
Juist in deze tijd, waarin het in
de agrarische sector wat min-
der gaat hebben ondernemers
behoefte aan duidelijkheid. En
deze duidelijkheid wil de Rabo-
bank u graag geven.

Veel Rabobankklanten hebben
hun arbeidsongeschiktheidsver-
zekering ondergebracht bij Inter-
polis, één van de grootste verzeke-
ringsmaatschappijen op het gebied
van arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen.
Bij het afsluiten van een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering wordt
rekening gehouden met het inko-
men. Of bij startende onderne-
mers met het te verwachten inko-
men. Wanneer iemand door ziekte
of ongeval zijn of haar werk niet
meer kan doen, dan moet het in-
komen beschermd zijn door een
goede arbeidsongeschiktheidsver-
zekering. Wanneer het inkomen
van verzekerde voor kortere of lan-
gere tijd daalt is het belangrijk,
dat met het oog op de toekomst de
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring toch op het oude peil blijft.

Beleid Interpolis
Interpolis heeft als uitgangspunt
dat zij in verzekeringsvoorwaar-
den zoveel mogelijk duidelijkheid
wil verstrekken. De verplichting
om een daling van het inkomen
('geen of minder verzekerbaar be
lang bij hetgeen verzekerd is') te
melden, staat niet in de verzeke-
ringsvoorwaarden. Interpolis is als
geen ander thuis in de agrarische
sector en kent de omstandigheden
waardoor inkomens in deze sector
sterk fluctueren. Zij vindt het on-
gepast om verzekerde bedragen te
verlagen wanneer het inkomen

daalt. Bovendien kan het verzeker-
de belang behalve aan het fiscale
inkomen, ook worden gerelateerd
aan op andere wijze in geld uit te
drukken arbeidsinbreng in het be
drijf. Bijvoorbeeld in een maat-
schap waar de winstdelingsrege-
ling is gekozen op basis van fiscale
overwegingen. Tegen deze achter-
grond hoeft een tijdelijke daling
niet doorgegeven te worden aan
Interpolis en is deze bepaling ook
niet opgenomen in de verzeke-
ringsvoorwaarden. Zo zijn de huidige
problemen in de varkenssector
voor Interpolis geen aanleiding
om de verzekerde bedragen yan de
getroffen varkenshouders te verlagen.

Structurele wijziging
Anders wordt het wanneer het in-
komen daalt door een structurele
wijziging in het beroep of bedrijf.
Bijvoorbeeld wanneer een onder-
nemer geheel of gedeeltelijk op-
houdt met het daadwerkelijk uit-
oefenen van zijn beroep of bedrijf.
Of wanneer de werkzaamheden
die verbonden zijn aan het beroep
of bedrijf veranderen. Ook wan-
neer de ondernemer verplicht ver-
zekerd wordt door elders in loon-
dienst te treden is het noodzake-
lijk dat verzekerde dit meldt aan
Interpolis. In al deze gevallen is
het raadzaam om samen met de
assurantie-adviseur en Interpolis
te beoordelen of de verzekering,
waaronder ook het verzekerd be-
drag, moet worden aangepast dan-
wel kan worden beëindigd.

Opschorten
Ook is het mogelijk om in overleg
de verzekering op te schorten. Bij-
voorbeeld in de situatie dat verze
kerde een incidenteel, kortdurend
tijdelijk loondienstverband aan-
gaat of wanneer verzekerde na be-
drijfsbeëindiging verwacht bin-
nen eenjaar weer een nieuwe acti-
viteit te starten.

Wilt u meer informatie? Bel dan
met de assurantie-afdeling van de
Rabobank Graafschap-West, tel.:
(0575) 55 83 61.



Vanaf vandaag heeft u als eerste de keuze uit onze herfst- en wintercollectie:
voor de helft en minder van de de oorspronkelijke prijzen

behalve basiscollectie en nieuwe collectie

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22

Telefoon (0573) 45 14 38

Op 16 januari a.s. geeft de lesel-
kapel uit Doetinchem s' mor-
gens een jubileumconcert van-
wege haar 25 jarig bestaan, in
schouwburg Amphion te Doe-
tinchem.

Onder leiding van Rinus Wagener,
zal er een programma gebracht

worden met de bekende Böhmische,
alswel de Tsjechische Egerlander
muziek.

Ook zullen er 3 solisten hun mede
werking verlenen aan dit concert,
nl. Daniëlle Elsinghorst, Jos Jansen
en Geert Sprick. Info tel. 0314 -
625271.

Alles hetzelfde op
l januari 2000?
Teleurgesteld of opgelucht dat
alles hetzelfde bleef op 31 decem-
ber 24.00 uur 1999? Voor mensen
die wel van veranderingen houden
en nieuwsgierig zijn brengt de
Volksuniversiteit Zutphen weer
een scala aan cursussen en lezin-
gen. In deze tijd van snelle ont-

wikkelingen blijft het basisprinci-
pe van de Volksuniversiteit gelijk.
Cursussen en lezingen worden ver-
zorgd door vakdocenten over onder-
werpen waar de mens van nu in
geïnteresseerd is.
Het samen leren, ontmoeting met
belangstellenden voor hetzelfde

onderwerp, is en blijft de kracht
van deze oudste vorm van leren.
De naam volksuniversiteit is mis-
leidend. De activiteiten staan open
voor iedereen ongeacht vooroplei-
ding en leeftijd. Dit betekent dat
de inhoud inspeelt op een gemid-
deld kennisniveau. De volksuni-
versiteit biedt de mogelijkheid
mee te blijven praten over velerlei
onderwerpen en misschien te
leren over zaken waar men tijdens
de schoolopleiding niet of minder
in geïnteresseerd was.

Uit een enquête onder de deelne-
mers bleek dat velen zeer enthou-
siast waren over de door hen
gevolgde cursus. Een greep uit de
onderwerpen: Omgangsvormen,
doe ik het wel goed zo?, Beleggen
in de 21e eeuw, Cultuurgeschiede-
nis van de Sovj et-Unie, Grote archi-
tecten van de 20e eeuw, Uw auto
APK klaarmaken, teken- en schil-
dercursussen op meerdere ochten-
den en avonden, Steen bewerken,
Beeldhouwen in hout, Muziek

beluisteren, starterspakket windows
en internet, 5 boekbesprekingen,
het Balkanconflict, De verfijnde
keuken van Japan, enz.. Het uit-
gebreide programma is gratis te
verkrijgen bij bibliotheek en VW

in Zutphen, Warnsveld, Brummen,
Eerbeek, Dieren, Doesburg, Henge-
lo, Vorden, Laren, Lochem, Gorssel
en Voorst. Informatie Volksuni-
versitiet Zutphen 0575-515589 en
www.volkuniversiteit.nl/zutphen.

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

ISO 9002



WINTEKOrWMING
fiOEBLAKENB

Flanellen hoeslakens
100% katoen
90/200, 80/200
140/200
160/200
180/200
Slopen per 2 stuks

nu
nu
nu
nu
nu

29,95
39,95
47,95
54,95
15,95

Jersey hoeslakens
90/200 van 24,95
90/220 van 27,95
140/200 van 34,95
180/200 van 44,95
190/200 van 54,95
190/220 va n 59,95
Voor waterbed

nu
nu
nu
nu
nu
nu

15,95
19,95
27,95
37,95
47,95
49,95

Badstof stretch
hoeslakens

l persoons van 39,95
1 persoons XL van 49,95
2 persoons van 59,95
Lits Jumeaux van 69,95

nu 29,95
nu 29,95
nu 34,95
nu 39,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

60x100
70x120
60x60
toüetmat

BADtjOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm. In 12 kleuren
van 19,95 per stuk nu 2 VOOf 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50 nu 3,50
Badlaken meerkleurig gestreept
70/140 cm nu 19,95
baddoeken Japanse karakters
55/110 cm van 14,95 2 VOOf 25,-
70/130 cm van 29,95 VOOF 19,95
Seahorse badlakens effen kleuren
70/140 cm van 34,95 nu 24,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Handdoeken met bloemmotief
van 24,95 VOOr 14,95

Gastendoekje
30/50 cm van 9,95 nu 5,95

Restanten badlakens
effen van 49,95 n U VOOr 29,95

Grote partij baddoeken prachtige
kwaliteit met korting van 20 tot 50%

Lakensets
Lakensets in rijk rozendessin
1 80/290 van 69,95 VOO r 49,95
240/290 van 99,95 VOOr 79,95
270/290 van 109,95 VOOf 89,95

Hoeslakens
Cinderella 100% katoen.
1-pers. hoeslaken, diverse kleuren
van 49,95 voor 29,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu
90/210 van 65,00 nu
140/200 van 69,00 n U
1 80/200 van 89,00 niï

39,00
45,00
49,00
69,00

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

Molton slopen
60/70 nu 2 stuïts van 32,95

nu
nu
nu

nu 24,95

DEKBED BETB
o.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DU A, ERBELLE,
BORAS ± 2000 stuks
i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux Vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-

CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
} -persoons van 99,- nu 39,-
2-persoons van 149,- nu 69,~
lits jumeaux van 189,- nu 89,-

DIVERSE MAKOSATIJNEN 1 PERSOONS
200/220 LENGTE DEKBEDSETS
van 199,95 nu 59,-
Ook lits jumeaux 240/220
van 349,95 n U 79,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95 nu 9,9$
keukendoek + theedoek (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes) J||
van 24,95 nu 4,95

*:%!:i:;:|:: ïS;0:-x'y-' jïxiS"''

Werk- en vaatdoekjes, in diverse kleuren
van 3,95 per stuk 4 voor 10,00

Theedoeken
Halflinnen vanaf 3,95

Ovenwanten en pannenlappen

Keuken schorten

halve prijs
vanaf 19,95

180/230cmvan 29, "^'95
230/230 cm van 179,- QQ
,60/230 cm van 189,- nU W,

^^^ •̂̂ ^^^^^^^^

Teveel om op te
noemen

20 tot 80% Korting
«eden vanaf f 10f»

n>teeivettenvanaU5,00_

• '

M BB EN B
Synthetisch kussen
met holtow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen
gevuld met luxere!' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,- nu 2 voor 99,-

Canzenveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 1 VOO r 69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOr 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok,
van 99,- nu 59,-

Boekweit kussen
100% katoenen tijk met rits ttU 39,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- nu 69,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 159,- HU 119,-

Luxorel neksteunkussen
met rits nu 79,-

(MDTABBEN
Velours badjassen
met diverse actuele motieven

nu vanaf 89,95
Dames en heren badjassen
in een mooie 100°/n katoenen badstof
van/ 129,- mi 79,95
van ƒ 69,95 hÜ 49,95

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

Meer dan 1000 badjassen
met kortingen van

30 tot 50%

KUBBENB
Talloze sierkussens
40 x 40 cm en grotere maten.
inclusief binnenvulling vanaf 9,95

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 299,- n U 179,-
2-persoori$ 200/200 van 399,- nu 279,-
lit$ jurrieayx 240/200 van 469,- nu 319,-
0$k leverbaar inextfa lang(l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- n U 259,-
•|-per50ons 200/200 van 699,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- ftU 449,-
Ook leverbaar in extiré lang (1-pers, -f ftts j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en J0% kleine veertjes.
In carré gestikt,
1-persoons 140/200 van 599,- nu 349,-
|l|̂ rsoons 200/200 van 899,- nu 499,-
iis jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang (1 pers. + lits j.)

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk
1-persoons van 299,- n U 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Paradies wollen dekbed met een soepele
perkal katoenen tijk. Waarbij het zomerdeel
gevuld is met linnen.
140/200 van 399- voor 249,-
200/200 van 549,- voor 379,-
240/200 van 699,- voor 489,-
Ook leverbaar in extra lang (1 pers. + lits j.)

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

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- n U 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- HU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- n U 219,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een super soepele qualofill vulling en een
mooie katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 299,- OU 199,-
2-persoons 200/200 van 429,- HU 279,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 319,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Wollen ondervachten 100% zuiver scheerwol.
i-persoons nu vanaf 99,-

EKEN,
Synthetisch
l-persoons nu vanaf 69,-

100% scheerwol
i-persoons nu vanaf 199,-
2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 349,-

Plaids
Diverse dessins van 89,95 nu 69,-
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