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Samenwerking Vorden, Hengelo en Steenderen:

Profielschets en toekomstbeeld
De gemeentebesturen van Vorden,
Hengelo en Steenderen (VHS) hebben
afgesproken om zoveel mogelijk te
gaan samenwerken zonder samenvoeging op voorhand uit te sluiten.
Om dit uit te kunnen werken heeft de
stuurgroep, die werkt op basis van
een bestuursopdracht, een profielschets en toekomstbeeld vastgesteld
van deze gemeenten. Deze profielschets en toekomstbeeld liggen vanaf
8 januari tot en met 5 februari voor
iedereen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage
bij de afdeling bestuur (units).
U kunt op de profielschets en het toekomstbeeld reageren bij burgemeester
en wethouders, schriftelijk en/of monde
ling tot en met 5 februari om 12.30 uur.
Tevens ligt de bestuursopdracht voor het
totstandkomen van de intergemeentelijke samenwerking ter inzage. De gemeenteraad van Vorden zal de profielschets en
de bestuursopdracht naar verwachting
op 30 maart 1999 behandelen. Onderstaand treft u een korte samenvatting
van de profielschets aan.
Het gebied Vorden-Hengelo-Steenderen
is 161 vierkante kilonieter groot, bestaat
uit 24 kernen en buurtschappen, gele
gen in een zeer fraai landschap.
Cultuurhistorisch en landschappelijk is
het gebied nog vrij ongeschonden. Het
landschap, de rust en de extensieve re
creatiemogelijkheden oefenen aantrekkingskracht uit op een toenemend aantal recreanten en op mensen die in deze
streek willen gaan wonen. Voor het werken in dit van oudsher agrarische gebied
valt op dat de agrarische functie terugloopt, behalve in het meest zuid-westelijke deel van het gebied. De industrie is lokaal en regionaal van aard.

De profielen van de gemeenten vertonen
grote overeenkomsten op de gebieden
van economie, werkgelegenheid en
ruimtelijke ordening. De voorzieningen
voor de bewoners van het gebied zijn
goed. Er is behoefte aan nieuwe woningen voor starters. De toenemende vergrijzing is een gezamenlijk punt van
zorg. Voorzieningen voor recreanten zijn
er voldoende. Tussen bestuur en bestuurden bestaan korte lijnen. De openbare orde en veiligheid is voor de gemeentebe
sturen een punt van aanhoudende zorg.
GEZAMENLIJK BELEID

De geconstateerde ontwikkelingen leiden tot noodzakelijke aanpassingen van
beleid. Deze kunnen zeer goed in nauwe
samenwerking tussen de drie gemeenten worden opgepakt. De gemeenten zullen sturing moeten geven aan de herstructurering van diverse activiteiten en
voorzieningen in Vorden, Hengelo en
Steenderen.
De volgende hoofdlijnen worden ge
noemd:
-Agrarische activiteiten concentreren in
het westelijk en zuidwestelijk deel van
het gebied^toeristischerecreatieve activiteiten in l^pnoordoostelijk deel.
-Industriële ontwikkeling op één industrieterrein voor middelgrote industriën
en voor groei van bestaande industrieën.
-Het cultuurhistorisch- en landschapsbe
leid dat gericht is op duurzaam instandhouden c^^vaar nodig verbeteren van
het landscnap, moet worden geïntensiveerd.
-Aan de kwaliteit van de kernen in hè ge
bied moeten de besturen bijzondere aandacht schenken.
-In het gebied moeten betaalbare woningen beschikbaar blijven voor starters en
ouderen die rond moeten komen van
een relatief laag inkomen.

Workshop
Zaterdag 16 januari vindt in de galerie
van Agnes Raben te Vorden een
Workshop plaats. Deze workshop
"Werken met draad", met de nadruk op
metaaldraad en hout, wordt verzorgd
door sieraadontwerper en goudsmid
Karin Kortenhorst.
In deze workshop zullen verschillende
bewerkingen van diverse soorten metaaldraad aan de orde komen. Ook zijn er
voorbeelden te zien hoe je hout en me
taaidraad kunt combineren.

Jong Gelre

Oud-Vorden
Donderdag jongstleden hield de oudheidkundige vereniging Oud-Vorden
haar traditionele 'Niejaorsvesite'. In een
heel goed bezet 'Pantoffeltje' werden de
aanwezigen getracteerd op oliebollen en
niejaorskoekn, gebakken door de families Bosch, nbrink en Reindsen. In zijn
openingswoord kon de voorzitter positie
ve geluiden laten horen over het functioneren van de vereniging.

Op het programma stond verder een diaVrijdagavond 15 januari organiseren de lezing door de heer R. Danser, voorlichafdeling Vorden en Warnsveld van Jong ter van het Gelders Landschap. Deze liet
Gelre een gezamenlijk Nieuwjaarsfestijn. op zeer deskundige wijze de diverse be
Dit feest wordt gehouden in "De Bos- zittingen van deze stichting in de
Achterhoek de revue passeren. Zowel de
rand" in Vierakker.
Er is een optreden van de 'Alstarband', dia's als de lezing waren van een uitste
terwijl ook de Vordense rockband 'Who's kende kwaliteit. Rest nog te melden dat
Serious' van de partij zal zijn. Bovendien zojuist weer een 'Midwinterpraot' van
zijn er twee gastoptredens: Miranda Oud Vorden is verschenen. Het boekje be
Jansen op keyboard en Wendy Zieverink vat lezenswaardige artikelen, onder an(zang). Deze avond is bedoeld als opening dere over kruidenier Eskes in Delden,
van het nieuwe Jong Gelre jaar en is voor een inbraak bij café Lettink in de eerste
helft van deze eeuw en een artikel over
iedereen toegankelijk.
Als er sneeuw ligt, gaan Jong Gelre Vor- meester Bosecke, eerste hoofd van de
den en Warnsveld op 24 of 31 januari school op het Hoge. Leden kregen dit
langlaufen in Duitsland. De bus zal ver- nummer gratis thuisbezorgd, voor be
trekken vanaf het Dorpscentrum in langstellenden is het nog beperkt te
Vorden. Liefhebbers kunnen zich tot 15 koop bij boekhandel Bruna.
januari opgeven bij Annet Harenberg te
lefoon 44 13 72.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 januari 10.00 uur ds. M. Beitier, H.
Avondmaal; 14.00 uur Jongerendienst in de N.H.
Kerk, ds. M. Beitier, m.m.v. Jeugdkoor uit Zoelen.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkHervormde kerk Wichmond
dagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
Zondag 17 januari 10.00 uur ds. M.J. Vos, 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
Doetinchem.
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonGereformeerde kerk Vorden
nummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314Zondag 17 januari 10.00 uur ds. P. Boomsma,
626126.
Nijverdal; 14.00 uur Jongerendienst in N.H. Kerk.
Voorganger ds. M. Beitier, m.m.v. een jeugdkoor
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruisuit Zoelen; 19.00 uur ds. HJ\. Speelman.
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 090O-8806 (20 ct/min).
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 16 januari 18.30 uur eucharisitieviering,
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
volkszang.
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
Zondag 17januari 10.00 uur Eucharistieviering
(0575) 51 64 63.
m.m.v. het 30+ Koor.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
RJC kerk Vierakker
Zaterdag 16januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; me
Zondag 17 januari 10.00 uur Woord- en Commuvr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkinknieviering.
Kasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Weekendwacht pastores 16-17-18 januari past.
J. Nijrolder, Baak. Telefoon (0575) 44 12 91.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
Huisarts 16-17 januari dr. Haas, Christinalaan 18,
556767.
tel. 551678.
^^
Alleen voor dringende^H^llen is er op zaterdag
Gehandicapten Platform Vorden Infonumen zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
mer 55 33 48.
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvraMaatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorgen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
vrijdag 8.30-9.30 uur.
voor overleg.
^^
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Tandarts 16-17januar^KA. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur voor spoedgevallen
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder af(0575)551256.
spraak).
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an- 4a, tel. (0575) 55 27 49.
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. HartbewaBegrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30Openbare bibliotheek Vorden Geopend dins16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
dag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond OpeningsPolitie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
tijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. LudAlarmnummer 112. De openingstijden van het
gerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de school7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
vakanties worden de openingstijden verruimd.
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30
uur. Tel. (0575) 52 09 34.
VOOR DIRHCÏÏ l ) K I N ( , i : N l ) i : M U I . P
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POLITIE VORDEN:

dajï en naclil (0575) 55 12 30
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)441351.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56. Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- 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 advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

• Barney GEFELICITEERD.
The Hague on the TOP. (eFFe
'n Hagenaar)
• De zoetste kern ooit in een
ruwe schil. Deze maand ananasschijven van 2,69 voor
2,29! Wereldwinkel Vorden
• Goede voornemens voor
1999? Begin dan met het
beheersen van uw gewicht.
(0575) 46 73 81
• Hondenschool 'Klein Weetink' begint op 16 januari
1999 weer met de nieuwe cursus. Voor inlichtingen en opgave: Lucia Mullink (0314) 64
2361; Ap Peters (0314) 64 14
36
• Te koop: Ford Escort 1100
b.j. 1982 + APK f 500,-. Tel.
(0575)55 11 16
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

Lekker bij de stampot of de
erwtensoep 3 Rookworsten

Gepaneerde

schnitzels

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

f 1,50 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

10 soorten

m.m.v. muziekvereniging
J u ba I

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN
vandaag voor f

Dorpscentrum Vorden
aanvang 11.30 uur, toegang gratis

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

f 10,-

NORDEKv,

100 gram f Uj98

gekookte worst

lj~ per 100 gram!!!

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

2 eigengemaakte PIZZA'S ff 1 0,—

250 gram f 2,45

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram F 4j98
1 kilo f 6,95

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

WEEKENDAANBIEDING

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

COMBI-VOORDEEL

Rundergehakt
1 kiio f 8,95
Riblappen

4 saucijzen +
4 boerengehaktschnitzels

500 gram f 6,95

samen ff 7j95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

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

JAN

Dorpsstraat 32

7251 BC Vorder
Telefoon (0575)
55 14 7C

RODEN BURG

Op 1 februari a.s. start een nieuwe^ursus

TOUCH FORflEALTH l

• Gratis meting van uw
bloed glucosegehalte. Wilt u
weten of uw bloedsuiker goed
is, bel dan 55 67 67. Trudy
Tolkamp, diëtiste-natuurgeneeskundige, Eikenlaan 20a
te Vorden, het adres voor deskundige adviezen

J. VERSPIEK-BOS, instructeur

• Gevraagd: hulp in de huishouding voor 3 uur per week.
Bellen tussen 18.00 en 19.00
uur (0575) 55 35 51

Donderdag Schnitzeldag

VRIJDAG PIEKENDAG

Duur: 7 maandagavonden van 19.30 tot 22.00 uur.
Plaats: Barchemseweg 33 te Ruurlo.

• Gevraagd: lieve enthousiaste oppas voor onze 2
zoontjes van 1,5 en 3,5 jaar
oud. Voor 1 a 1,5 dag per
week. Tel. (0575) 55 44 37

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

orkest o.l.v. tl ugo Klein Severt
drumband o.I.v. Bert Lamers

• Te koop: 2e hands computer met R U MA rundveemanagement en Minas-programma. Tel. (0314) 62 42 79

• De Achterhoekgids 1999
is weer uit. Alle tips voor een
plezierig dagje uit in eigen
streek zijn erin te vinden. VW
Vorden

voor 1 Tientje

NIEUWJAARSCONCERT
MUZIEKVERENIGING

Inlichtingen en opgave:

%**+

'Omdat het verser is'

Telefoon (0573) 45 22 24

Zitptinnsawag IA • Taleloon (0575) 5518 85

Nieuw
Vezelbruin, lekker en gezond
Vezelbruin is een heerlijk mals donkerbruin brood, rijk aan
de natuurlijke voedingsvezel van tarwe, maïs en haver.
Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere manier op
te lossen

Afslanken met
Vezelbruin
Vezels nemen veel vocht op en
werken zo op een verantwoorde en snelle manier verzadigend.
Hierdoor vermindert het honger
gevoel. Daarom is Vezelbruin
de goede basis in een voedingspatroon gericht op evenwichtig en gezond afslanken

• Te koop wegens overbodig:
gasstel/heteluchtoven i.z.g.st.
net 3 jaar oud, wit/grijs. Na
18.00 uur tel. (0575)554042

iBroodspecialiteiten van de echte warme bakker

• Te koop: voorbout van
een pimothees. Tevens te
koop: kuilvoersnijder. T. Zents,
tel. (0575) 55 19 24

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

kogelharde

ANANASKAAS

SPRUITEN

100 gram

heel kilo slechts

de enige echte

298

vers gebrande

CHIQUITA BANANEN
heel kilo

298

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten, 200 gram

™jfB

heerlijke zoete
WITTE DRUIVEN
500 gram

2

blank

WITLOF
heel kilo slechts

gezouten of ongezouten

3?5

HUISMIX
250 gram

350

alle aanbiedingen zijn geldig van
maandag 13 t/m donderdag 16 januari

SUIKERPINDA'S
250 gram

kortingen tot

• Gezocht: lieve oppas voor
2 kinderen, 3 maand en 2 jaar.
Flexibele tijden. Br.o.nr. V 44-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden
• Te koop: elektrisch orgel
type G7, merk GEM. Tel.
(0575) 55 20 61
• Te koop: Izuzu bestelwagen diesel, gesloten, verhoogd, 68.000 km, van part.
bouwj. '91, f 7500,-. Telefoon
(0575) 55 68 92

IE5EH

SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Beatrixplein 6
7031 AJ WEHL
Telefoon (0314) 68 1378
Dorpsstraat 4
7251 BB VORDEN
Telefoon (0575) 55 30 06

Vol liefde en dankbaarheid
verwelkomen wij onze dochter

Lisette Joanne
Zij is geboren op 4 januari
1999, weegt 2520 gram en is
45 cm lang.

Na een arbeidzaam leven en zorg voor ons allen is
in alle rust van ons heengegaan onze lieve moeder
en fijne groot- en overgrootmoeder

Wim en Evelien
Koetsen ruiterHarmsen

HARMINA EVERDINA
STEEGE-LEUNK

De Boonk 15
7251 BS Vorden

Zo k:omtu
lekker c ag door

Gelijk een landman, moe van't ploegen,
de neigend avond schaduw groet,
en zich verheugt in het genoegen,
dat hij naar 't huis der ruste spoedt.

WEDUWE SINDS 27 FEBRUARI 1993 VAN
HENDRIK JAN WILLEM STEEGE

op de leeftijd van 84 jaar.

BEHANGSTOMER
te huur

Warnsveld: Jan Steege t
Tilburg: Gerda Hulshoff-Steege
Hans Hulshoff
Mariët - Joan
Laura en Tim
Ingrid - Hans
Bram en Vera
Zutphen:

DWS-VERHUUR
Warnsveld
Tel. (0575) 43 1111

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Willy Brummelman-Steege
Henk Brummelman
Paul - Hennie
Sander
Arthur - Aafje
Ursula - Marco

4 januari 1999, „'t Ganzenslag"
Correspondentie-adres:
Hekkelerdijk 12, 7207 DB Zutphen
De begrafenis heeft zaterdag 9 januari in Warnsveld
plaatsgevonden.

4 Hamburgers
500 gr. runderlappen en
100 gr. leverkaas
sameh
varkensvlees in
"y98 uienkruier,

braadzak, soopr.

WO gr.

1

gegrild spek,

39 kip-kerry salade,
WO gr.

100 gr.

è contant + RDW vrij waring

179

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

65 Canadese bacon,

2

achterham,
WO gr.
De overweldigende belangstelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader

BARRE WENTINK
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
•" produktpresentaties
*" vergaderingen en congressen
•" besloten diners

heeft ons diep getroffen en die koude dag in december
een warm gevoel bij ons achtergelaten.
Wij willen hierbij allen onz^prechte dank betuigen voor
het medeleven.

• Te koop: 4 winterbanden
op velg 205-65-15 (o.a. BMW
5-serie) in prima conditie
f400,-; nostalgische koelkast met ronde deur (jaren
'50) werkt prima f 50,-; wasemkap (itho) f 25,-; 4-pits
gasstel f 25,- aardgas; centrifuge 2800 toeren f 25,-. Tel.
(0575) 55 68 92
• Te koop: ± 120 antieke
bloempottegels en tegeltableau met rand t.e.a.b. Tel
;0575) 55 68 92

Een woord geschreven of gezegd
een arm troostend
om onze schouders gelegd,
de preek, het zingen in de kerk.
Uw gebed, uw gift
een kus een traan
het heeft ons goed gedaan.

SEIZOENS
OPRUIMING
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

geeft weer een
vorstelijke korting.
Deze winter f65,- per man perdagl

Voor het meeleven in ons verdriet om het heengaan
van mijn man en onze vader en opa

JAN WILTINK
willen wij u hartelijk danken.
W. Wiltink-Ebbers
Kinderen - kleinkinderen
Januari 1999
Smidsstraat 18
7251 XS Vorden

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

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel
Zaterdag 16 januari
werkdag van

Jo Teunissen

Deze
Week

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

De schilder

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax:(0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(" univcrsal.nl
www.huisdevoorst.nl

• Yoga in Vorden, Zutphen,
Brummen, Doetinchem, Dieren,
Barchem, Zieuwent. Inlichtingen Theo de Gans (0573) 44
11 38

Vlogman

Keurslager

H.G. Wentink-Lebbink
Kinderen en kleinkinderen

Huis De Voorst

• Cursussen innerlijke genezing, chakra's in Zutphen,
Lochem, Barchem. Inlichtingen Marjan de Gans (0573) 44
11 38

WO gr.

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

Na ruim 43 jaar neemt zij dan afscheid van Modecentrum Teunissen.
Wij nodigen u uit om samen met haar
een borrel te drinken op zaterdag 16
januari a.s. van 14.30 tot 17.00 uur in
onze winkel.
U bent van harte welkom.
Corrie en Rob Teunissen

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrp1- glas in lood otelier
Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

J£QEMEENTE _g U I L E T I N
FSLUITING OUDE ZUTPHENSEWEG

donderdag van 10.00 - lï.OQwwm volgens
a/spraak. ' :
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(GEDEELTELIJK)

Deze week is het Waterbedrijf Gelderland gestart met het vervangen van een viertal
wegkruisingen onder de Oude Zutphenseweg. Het gaat om de volgende wegkruisingen:
- nabij de aansluiting met de Zutphenseweg;
- nabij de aansluiting met de Almenseweg (oostzijde);
- nabij de aansluiting met de Van Lennepweg (oostzijde);
- zo'n 120 meter ten zuidoosten van de Zelstweg.
Het waterbedrijf denkt zo'n 2 werkdagen per wegkruising nodig te hebben om de waterleiding te vervangen. Daarom wordt vanaf woensdag 6 januari 1999 tot en met vrijdag 16 januari 1999 de Oude Zutphenseweg tussen de Galgengoorweg en de
Zutphenseweg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

:

Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden langer of korter duren.
m volgens a/spraak,

'B

OORONTWERP PARTIËLE HERZIENING

Op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) van het gemeentehuis ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid,
partiële herziening 1998" vanaf donderdag 14 januari 1999 vier weken ter inzage. Dit
plan voorziet in de bouw van twee woningen op een perceel grond aan de
Christinalaan (terrein voormalige brandweerkazerne).

OUWAANVRAGEN

plaats
aanvrager
Nieuwstad 65
G.J. Ulkeman
Lankhorsterstraat A. Maandag
18, Wichmond

BESTEMMINGSPLAN

inhoud
datum ontvangst
uitbreiden woning
05-01-99
uitbreiden timmerwerk- 06-01-99
plaats

Binnen de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze
(schriftelijk) aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

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

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

OUWVERGUNNINGEN

plaats
Komvonderlaan l

aanvrager
G.J. Beerning

inhoud
bouwen woning met
bergruimte
4

vrijstelling
verplaatsen
hoofdgebouw
situering bijge
bouw

ILIEUVERGUNNINGEN

plaats
bedrijventerrein
Werkveld-Oost

inhoud
oprichtingsvel^Hnning voor een
metaal-constructiebedrij f

ILIEUMELDINGEN
aanvrager
Vereniging Zwembad
"In de dennen"

inhoud
uitbreiden van een zwembad
met een glijbaan

VERIGE

plaats
Vorden

aanvrager
LH. Klein Winkel

inhoud
herplantplicht
vellen l eik, l els en 3 eiken (stam3 populieren
omtrek 8-10 cm)

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1999

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Ondergetekende
Straat
Postcode en Woonplaats
Verklaart dat hij/zij m.i.v.
199
hond(en) ouder dan 3 maanden.

houder/houdster is van

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,

VERGUNNINGEN

aanvrager
CJ.P. Bakker

HONDENBELASTING

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

APVERGUNNINGEN
plaats
Zelledijk

Op de agenda voor de vergadering van de commissie wonen, werken en recreëren van
12 januari 1999 en de agjttfa voor de raadsvergadering van 26 januari 1999 is een
voorstel opgenomen over vergoeding van planschade. De correcte vermelding van het
onderwerp moet zijn: "verzoek om vergoeding van planschade".
NLICHTINGEN

aanvrager
Barendsen Vorden B.V.

plaats
Oude Zutphenseweg 7

AADSVOORSTEL PLANSCHADE

inhoud
standplaatsvergunning verkoop kaas 1999

Koffieconcert Boh Foi Toch en Posbank Jagers uitverkocht

Boh Foi Toch zet volle zaal
van De Herberg op z'n kop
Bijna een uur voor de aanvang van
het koffieconcert was de zaal van 'De
Herberg' zondag tot de laatste plaats
bezet. Een koffieconcert met allereerst een optreden van de 'Posbank
Jagers' uit Rheden. Gezellige Egelandermuziek, een voorproefje van het
optreden van de populaire Achterhoekse Band 'Boh Foi Toch'.
Met alle respect voor de 'Posbank Jagers'
h2t publiek kwam toch wel voor Hans

Keuper en zijn mannen. Nadat Hans
Keuper op de hem bekende wijze de
bomvolle zaal een 'Gelukkig Nieuwjaar'
had toegewenst, trokken Hans, Ferry en
Willem alle muzikale registers open.
Het 'Hondje', 'In het Asiel', 'Marianne',
'Beernd van de Kuperie', kortom het
complete repertoire werd de zaal 'ingeslingerd'. Het duurde dan ook niet lang
of de oer-hollandse polonaise werd inge
zet. Het publiek genoot van een bijna
drie uren durend koffieconcert.

Vorden,

19
(handtekening)

Veel inbraken
In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9
januari is er in Vorden op 11 plaatsen ingebroken c.q. gepoogd in te breken in woningen. Men kwam binnen of probeerde
binnen te komen door middel van verbreking van deuren aan de achterzijde
van de woningen. De desbetreffende woningen werden uitvoerig doorzocht. De
buit bestond hoofdzakelijk uit geld en
sieraden. Ook werd er bij een adres diverse apparatuur klaargezet om mee te
nemen. Dit is niet gelukt. De inbraken
vonden onder andere plaats op de
Steege, het Hoetinkhof, het Brinkerhof,
het Vaarwerk, het Eelmerink, de Horsterkamp en de Koppel.

De politie van Vorden heeft de zaak in
onderzoek. De technische recherche
heeft op diverse plaatsen onderzoek verricht. Een ieder die wat verdachts heeft
gezien of gehoord wordt verzocht contact op te nemen met de politie van
Vorden, telefoon (0575) 55 12 30.

BRIDGECLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN 4 JANUARI 1999

Groep A: 1. van Burk / Hendriks 67,9%; 2.
Wyers / Thalen 54,2%; 3. Bergman /
Walter Kilian 53,8%.
Groep B: 1. echtp. Verwoerd 60,4%; 2. den
Ambtman / Thalen 59,9%; 3. van Asselt /
Vruggink52,l%.

OPEN CASINO
AVOND
voor kleinere groepen, alleen op reservering.

Oostenrijkse specialiteitenweek
Ganz gemüttlich
DEZE WEEK

DATUM:
27 FEBRUAR11999
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

SALZBURGER VLAAI
een heerlijke kersenbavaroise

m

95
•

f 77r50 p.p.
O 2 bossen Narcissen

PARTYRESTAURANT DE SMID

APFELSTRUDEL

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

O Azalea's

goed gevuld met appel en mom,
met of zonder slagroom

O 2 bossen bloemen naar keuze

Stickers

O Voorjaarsbolletjes in pot

a

WIENER APPELPARTEN

DRUKKERIJ
DE VALEWEIDE-bloemen

WEEVERS

Shalen 4hetalen

SCHAARPLATFORM

BAUERN BROT DAS*
SMECKT

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

lekker stevig gevuld brood

te huur

3 kg. Elstar

,13.75

6.-

KAISER BROTCHEN
SEHR BILLIG
550

3 pond Chiquita bananen 5.lekkere Spaanse bloemkool

3.50

KOLDENHOF's Versmarkt
V e r s en * o o r d e l i

f1295

"Omdat hel verser is

dit weekend 10 voor

DWS-VERHUUR

f4.

SACHER SCHNITT

Warnsveld
Tel. (0575)4311 11

f Q95

nu l 9.

Perzik/kwarkvlaai
5
nu

io?

BOLLETJES

6 5
halen

betalen^.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Stapels korting bij Bruna!!!

Elke donderdag:
5 broden voor f

3 halen 2 betalen

f 19,90
f 8,OO
ff 10,00

kopieerpapier 3 pak
ordners wolkenmarmer 3 stuks
ordners gekleurd 3 stuks
correctievloeistof 3 stuks
brievenbakjes 3 stuks
faxrollen 3 stuks
100 enveloppen 3 stuks
plakstift 3 stuks
permanent markers 3 stuks
50 insteekhoezen 3 stuks
CD recordable 3 stuks
4 duracell penlite batterijen 3 stuks
schrijfbloks A4 4 stuks
10 diskettes 3 stuks

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

5,00
9,90
9,90
7,OO
3™
9,90
9,90

f21,50

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

f 7,95

7,95
Bruna pocket van de maand
4,95
Pop-up sprookjesboeken
Nederlands spreekwoorden boek
van f 29,95
voor ff 14,95
Het complete kookboek van f 39,95 voor f 22,5O
Het teddyberenboek van f 1 9,95
voor ff 9,95
Wereldberoemde kunstenaars van vroeger en nu
van f 39,95
voor ff 1 4,95
en nog veel meer

Stapels korting bij Bruna!!!

GEVRAAGD:

MEDEWERKER
voor 16 uur op varkensbedrijf
in Toldijk.
liefst met enige ervaring.
TEVENS GEVRAAGD:

HUISHOUDELIJKE
HULP

On1

brunatr

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

halve dag per week.

B.J. LEISINK
Z.E.-weg 33, 7227 DG Toldijk, telefoon (0575) 45 21 71

Landbouw RAI 1999
Woensdag 20 januari 1999 gaan wij met de bus naar de
LANDBOUW RAI.

Voor uw
autorijlessen, theorie en praktijk

Vertrek: 7.45 uur bij H.C.R. Stegeman te Laren.
Opgave is mogelijk tot en met 16 januari a.s. bij onderstaande
Mechanisatiebed rijven:

v/h autorijschool Brinkman

Tel. (0575) 44 12 6O of O6-5323284O

Dondertman B. V.

0573-401273

Kerkwijk Ruurlo
Slootsmid Laren B. V.

0573-451440
0573-401227

L.M.B. Nijenhuis
Fa. Postel
Schouten B. V.
Slootsmid Geesteren B.V.
L.M.B. Woestenenk B. V.
Mechanisatie Lochem B. V.

0573-251689
0573-221224
0573-251141
0545-273859
0573-421206
0573-252445

het was weer Erwin Hengeveld die na
voorbereidend werk van Ronald Visser 03 maakte. Hierna was het goede voetballen van Vorden kort voorbij en 't was niet
verwonderlijk dat Roger Telgenhof 1-3
aantekende.
Kort daarop echter tikte Erwin Hengeveld zijn 3e treffer binnen na een voorzet
van Sander Verkijk; 1-4. Na een mooie
voorzet van goalgetter Erwin Hengeveld
kopte Mare van der Linden zijn 2e treffer
binnen en bracht de stand op 1-5.
Vorden probeerde de buitenspelval uit,
maar dat leverde de 2-5 op, weer van
Roger Telgenhof. Vorden stond onder
druk, maar zag Maarten Vos scoren na
een goede uittrap van doelman Marinho
Besselink. Hier ging een fout aan vooraf
van de 52-(!!!)jarige doelman van MW
'29, die verder goed keepte. 3 Minuten
voor tijd bracht Coen Heffer de eindstand op 3-6.
Door dit resultaat gaat Vorden door naar

Nieuwjaarsreceptie brandweer

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van brandweer Vorden zijn
maar liefst zeven jubilarissen gehuldigd. Harrie Arendsen en Jan Rodenburg zijn gehuldigd voor hun 12,5 jarig jubileum. Gerard Beek vierde zijn
20-jarig brandweerjubileum. Vier
brandweermensen vierden zelfs hun
zilveren brandweerjubileum. Johan
te Velthuis, Martin Wolsing, Bernard
Wunderink en Bennie Lebbink kregen door burgemeester Kamerling de
bijbehorende versierselen opgespeld.

werd even vaak voor brand als hulpverlening uitgerukt. Een zorgelijke ontwikkeling is volgens commandant Peter van
Zanten het aantal loze meldingen voor
brand, veroorzaakt door automatische
brandmelders. Hiervoor rukte men in
1998 maar liefst 13 keer uit (29% van het
totaal). Het komend jaar wil de brandweer extra aandacht schenken aan het
voorkomen van deze loze meldingen.
Een zorgelijke ontwikkeling is ook het
werven van nieuwe vrijwilligers. De doelstelling voor 1998 (het werven van 4 vrouwelijke brandwachten) is niet gehaald.
Wel is l nieuw mannelijk lid verwelkomt, dit is echter nog niet genoeg.
Onlangs zijn ook de resultaten van het
onderzoek dat in het kader van het landelijke project Versterking Brandweer is
uitgevoerd, bekej^ geworden. In de gemeente zijn alld^Pbouwen beoordeeld
op hun brandrisico. Daaraan is een uitruktijd gekoppeld. Brandweer Vorden
kan in de hele gemeente binnen de daarvoor gestelde tijd op de plek van het incident zijn.

Door brandweermensen zijn ook weer
cursussen gevolgd, de burgemeester kon
diverse diploma's uitreiken. Wilbert de
Leeuw en Marcel Boekholt zijn bevorderd tot brandwacht Ie klas.
Door de ingebruikname van de nieuwe
kazerne en een nieuw voertuig was 1998
voor brandweer Vorden een druk jaar.
Voor wat betreft het aantal uitrukkingen
was het redelijk rustig. In 1998 rukte
men 45 keer uit tegen 38 keer in 1997. Er

Voetbal
MW '29 - V.V. VORDEN 3-6
Vroeg in het nieuwe jaar moest Vorden
aantreden tegen MW '29 uit Mariaparochie. In verband met de wintersportvakantie van een aantal spelers, reisde
Vorden met een deels vreemde selectie af
voor dit bekerduel. Vorden deed zeker
niet onder voor de 3e klasser K.N.VJB. In
de Ie minuten had Erwin Hengeveld de

kans om de score te openen, maar zijn
schot ging in een baan om de aarde.
In de 17e minuut lukte het hem wel na
aangeven van Ronald Visser. Vorden
bleef goed voetballen en zag dat Mare
van der Linden raak kopte na een vrije
trap van Jeroen Tijssen. Hierna kwam
MW '29 beter in het spel en miste een
dot van een kans op de aansluitingstreffer. Met 0-2 gingen de ploegen rusten.
Na rust zette Vorden het scoren door en

AGENDA
JANUARI
ledere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
13 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
13 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
18 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
19 Soos Kranenburg gewone
soosmiddag
20 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wat veur pak mo'k antrekn, dat blauwe pak of den sportjas met die broene
bokse?"." Oh, 'k zol den lesten maor doen, denblauwen he'j meer veur begreffenissen en zo. En zo'n treurige boel zal 't daor op 't gemeentehuus toch ok wel
neet wean". "Jao, daor he'j wel geliek an".
Gat Jan Piepers was een hotjen eleen ekoazen tot veurzitter van de witte poedelclub en dan he'j bepaolde veplichtigen. Zoas 't bezuukn van de niejaorsreceptie van de gemeente. As notabel, want zo vuuln e zich now, heurn iej daor
hen te gaon.
Hee was van te veurn al knap zenuwachtig. Hee was jao neet gewend nao zukke ampatte dinge hen te gaon. Wieter as 'n ambtenaar van de borgelijke stand
umme kinder an te geven was e nooit ewes. Zien hande beven zo dat e de kneupe van zien oaverhemp haos neet dichte kon kriegen.
Geleagenheid umme de wensen van de poedelclub, een eigen terrein allene
veur witte poedels, nao veurn te brengen, kreeg e neet. Daorveur was 't vols te
druk, iej wodn as 't waÉ^veur de borgemeister hen edrukt. De raodszaal was
knap vol too de borgerrRister an zien niejaorsspeech begon. Onder 't genot
van een glas wien.Chateau Haut Medoc du Migraine.luustern Gat Jan met andach.Van dezelfde wien was e lekker warm ewodn too hee een uurken later op
huus an ging.
In huus wol Leentjen, 4to vrouw, natuurlijk wetn hoo 't um egaon wash Wat
hef de borgemeister vsFt nieje industrieterrein ezeg?". "Helemaols niks".
"Wat gebeurt t'r met de gebouwen van de Sorbo, komp daor huuze?". "Wodn
neet enuumd". "De Wientjesvoort dan, komp daor zommerhuuskes?". "Hef e
ok niks van ezeg". "Waor hef e dan in 's hemelsname wel oaver epreot?".
"Oh, de molle van Kluvers die zal an 't ende van 't jaor weer vier wieken hemmen en da's jao mooi. Maor meschien was e wel zo veurzichtig umme
Kamminga neet op de teene te trean. Want die zit die excuses natuurlijk nog
dwars. En straks, nao de fusie met de buurgemeenten, mot t'r ok nog een borgemeister wean. Veur een gemeente met zo'n twintigduuzend inwoners. En
da's een baantjen wat goed geld opbreg, biej ons in d,n Achterhoek".
H. Leestman.

/en

Aha!

het nieuwe jaar in.'

Elk tweede

Boerenkool
198

300 gr.

11,90

3 HAIEN 2 BETALEN

van 1 f ^67 voor

brood voor
half geld!

1,49

Unox magere rookworst
3 «ftlEN 2 BETALEN
e van 17.81 voor

de volgende bekerronde. Volgende week
speelt Vorden uit in en tegen Voorst als
het weer dit toelaat.

7,78

Appelsientje
3 HALEN 2 BETALEN

van 5,85 voor

Ook dat is Albert Heïjn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

i
LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

OPENDAG
STUNT l
RIETDEKKERSBEDRIJF
Laat u zich op zondag 17 januari
van 14.00 tot 17.00 uur door de hieronder
vermelde bedrijven verrassen

Een mooie lijst geeft een stukje waardevermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

+
Bronkhorst Banden.

+
Autobedrijf Robert Nijenhuis.

+

Kom gerust eens langs voor een goed advies

Sport en Gezondheidsstudio
Vorden.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

Natuurlijk maakt u van deze éémalige gelegenheid gebruik om Vorden eens van
boven te bekijken. Tot ziens bij de Burgemeester Galleestraat 67 !

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

TEGELHANDEL

o,

o

mullcr-vordcn bv
VERBOUWINGSOPRUIMING
Op het complete
assortiment

0.

o

VORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

vmi

MEUBELSTOFFEERDERU

CAROSSERIEBEDRUF

Nijverheidsweg 13
7221 CK Steenderen

HOBBYCURSUS
MEUBELSTOFFEREN

Maak uw eigen 'Footchair' 4 lesavonden
Maak uw eigen 'Fauteuil' 12 lesavonden

Telefoon (0575) 55 69 02

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

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhofiaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)
Mevo b.v., Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden,
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 17 / Fax (0575) 55 11 91

'•^^^^s^\^.Mtkn-'-(^-gélHkkig en
een voorspoedig 1999.
Hierbij onze aktiviteiten voor dit jaar
Zo. 3 i-i Koud, wamt en nagerecht-buffet f29,50
Zo. 14-2 Valentijnsmenu
J39,50
Zo. 28-2 Koud, warm en nagerecht-buffet i2**™
Zo. 28-3 Koud, warm en nagerecht-buffet
Zo. 4-4 Paasbrunch van 13.00 tot 16M uur "f 29,
Zo. 4-4 Paos-buffet
f35,
Zo. 25-4 Koud, warm en nagerecht-buffet ƒ 29,50
Mei maand 3 gangen asperge menu
f35,—
Zo. 9-5 Moederdag-buffet
f35,Zo. 23-5 Koud, warm en nagerecht-buffet
f29,50
Zo. 30-5 Pinkster-buffet
f29,S*
Zo. 20-6 Vaderdag-buffet
f29,9
Zo, 27-6 Koud, warm en nagerecht-buffet
f29,50
Zo. 25-7 Koud, warm en nagerecht-buffet
f29,50
25 -26 - 27 augustus Barchems Revue
Zo. 28-8 Barchems f eest wederom met het orkest
KALIBER
entree/ 7,50
Bruitofts-arrangement van 20.00 en 24.00 uur
f29,50 per persoon
Receptie-arrangementper 2 uurf 18,— per persoon
Hotel Restaurant

TI

'Meilink'

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Videotheek Castle.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

(SI

OTTEN

Barchem
Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Mevo Precision Technology, een metaalbewerkingsbedrijfmet hoogwaardige CNC-mach/nes gespecialiseerd
in de productie van fijnmechanische onderdelen gevestigd te Vorden op het industrieterrein Werkveld', zoekt
ter versterking van de afdeling Nabewerking op korte
termijn.

produktiemedewerkers m/v
Op de afdeling Nabewerking worden verschillende
bewerkingen uitgevoerd zoals elektrochemisch polijsten, ontbramen, honen, leppen en speciale schoonmaakprocedures.
Bent u in staat precies en nauwkeurig te werken? Heeft
u interesse en bent u enthousiast en gemotiveerd? Dan
behoort u tot de personen die wij zoeken.

Indien belangstelling heeft voor deze functie dan verzoeken wij u uw sollicitatiebrief met curriculum vitae
vóór 22 januari 1999 te zenden aan Mevo BV, Postbus
105, 7250 AC Vorden.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot
onze productieleider de heer P. Huyskes (telefoon 0575
552617).

Zondag 17 januari
om 11.OO uur:

N l EU WJAAR S-

Start: begin februari
Aanmelding en informatie: (0575) 45 18 30

Banden - velgen accu's - APK
Hieuw: steenslag wegwerken

I
SCHOUWBURG AMPHION
DOETINCHEM

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
AUTOBAND fN
Jp

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

Als vanouds zal een programma gebracht worden
met de bekende Böhmische en Tsjechische
Egerlander muziek.
Informatie: telefoon (0314)) 62 52 71

Publicatie Trajectnota/MER
Noord-oostelijke verbinding
maandag 18 januari

Zevenaar
in Zalencentrum Staring
Groessenseweg 5

woensdag 20 januari

Vel p
in Hogeschool Larenstein
Larensteinselaan 26A

donderdag 21 januari

Doesburg
in Restaurant IJsselhoeve
Eekstraat 15

dinsdag 26 januari

Steenderen
in Café-restaurant De Engel
Dr. A. Ariënsstraat 1

woensdag 27 januari

Goor
in Zalencentrum Bebsel
Hengevelderstraat 20

donderdag 28 januari

Gorssel
in 't Trefpunt
Molenweg 53-55

maandag 1 februari

Zutphen
in De Hanzehof
Coehoornsingel 1

dinsdag 2 februari

Delden
in Het Wapen van Delden
Langestraat 242

woensdag 3 februari

Oldenzaal
in Partycentrum Hulsbeek
Bornsedijk 100

maandag 8 februari

Hengelo
in Zalencentrum De Waarbeek
Twekkelerseweg 327

dinsdag 9 februari

Groenlo
in Zalencentrum Meyer
Ruurloseweg 1

Diepenheim \
V

X

~" \ ï

, » . . -

A* / Haaksbergen '
Neede.v,**
i
•* **

„Groenlo
f Doesburg
ƒ Angerlo Hummelo en Keppel ^?
«y* Lichtenvoorde
1

'

F tracé (indicatief)
D tracé (indicatief)

l mm B -K- Bij keuze E1 of
E2 tracé goederenvervoer
naar Noord-Nederland via
bestaand spoor.

Gedurende de periode 14 januari tot 11 maart
ligt de Trajectnota/Milieu-Effectrapportage Noord-oostelijke verbinding ter inzage. In deze periode kunt u op
dit document reageren.

Noord-oostelijke verbinding
In juni 1995 heeft de regering besloten tot de aanleg
van de Betuweroute. Dit besluit vormde de aanleiding
voor de studie naar een Noord-oostelijke verbinding.
Een Noord-oostelijke verbinding is een goederenspoorlijn die aftakt van de Betuweroute en bij Oldenzaal de
grens over gaat. Het goederenvervoer richting Noorden Oost-Europa groeit sterk. Om de toename van dit
goederenvervoer op te kunnen vangen, is het nodig het
spoor tussen de Betuweroute en de grensovergang bij
Oldenzaal uit te breiden.

De Trajectnota/MER Noord-oostelijke
verbinding
Om de minister van Verkeer en Waterstaat en de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) in staat te stellen een Standpunt
inzake het project te bepalen, is in deze fase van de
studie bekeken welke effecten de alternatieven uit de
Startnotitie hebben op de omgeving. In de Trajectnota/
MER Noord-oostelijke verbinding staan de resultaten van
alle verrichte onderzoeken beschreven en worden de
alternatieven op voor- en nadelen met elkaar vergeleken.

Waar ligt de Trajectnota/MER ter inzage?
De Trajectnota/MER Noord-oostelijke verbinding ligt
vanaf 14 januari tot 11 maart 1999 gedurende de
reguliere openingstijden ter inzage op de volgende
locaties:

- de gemeentehuizen van Almelo, Angerlo,
Ambt Delden, Arnhem, Bathmen, Bergh, Borne,
Brummen, Deventer, Didam, Diepenheim, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Eibergen, Eist, Enschede, Goor,
Gorssel, Groenlo, Haaksbergen, Hengelo (O
Holten, Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde,
Losser, Markelo, Neede, Oldenzaal, Renkum, Rheden,
Rijssen, Stad Delden, Steenderen, Voorst, Vorden,
Warnsveld, Weerselo, Wehl, Westervoort, Wierden,
Wisch, Zevenaar en Zutphen;
- het provinciehuis van Gelderland in Arnhem;
- het provinciehuis van Overijssel in Zwolle;
- de kantoren van de regio's Twente in Enschede,
Achterhoek in Doetinchem, Arnhem/Nijmegen in
Nijmegen en de Stedendriehoek in Deventer;
- de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken
in bovengenoemde gemeenten;
- het kantoor Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland
in Arnhem en het kantoor van de Hoofddirectie van
Rijkswaterstaat in Den Haag;
- de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en
Waterstaat en van VROM beide in Den Haag.

Informatieavonden
Om u zo goed mogelijk over de inhoud van de Trajectnota/MER te informeren, worden 11 informatieavonden
georganiseerd door Rijkswaterstaat en NS Railinfrabeheer. De projectmedewerkers staan vanaf 17.30 uur
voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Om
ongeveer 19.30 uur wordt een algemene inleiding over
de procedure en de inspraakmogelijkheden gehouden,
waarna een informatieve presentatie volgt over de
inhoud van de Trajectnota/MER. Deze presentatie is
voor een deel specifiek gericht op de regio waar de
avond wordt gehouden. De bijeenkomsten vinden
plaats op:

Hoe kunt u inspreken?
U kunt zowel schriftelijk als mondeling op de Trajectnota/MER reageren. Uw schriftelijke reactie kunt u tot
uiterlijk 11 maart sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Noord-oostelijke verbinding
Kneuterdijk 6
2514 EN Den Haag
Indien u dat wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Uw mondelinge reactie kunt u kenbaar maken tijdens
één van de door het Inspraakpunt georganiseerde,
openbare hoorzittingen. Deze hoorzittingen onderscheiden zich van de informatieavonden, doordat het
accent tijdens de zittingen nadrukkelijk ligt op het naar
voren brengen van zienswijzen door een ieder die dat
wenst en niet op het geven van een toelichting op het
project door de projectorganisatie. De hoorzittingen
worden gehouden op:

P RO GR A MM A

19 9 9

Vrijdagavond
12 februari
aanvang 20.30 uur
entree f 5~,5()

woensdag 24 februari

donderdag 25 februari

maandag 1 maart

Velp
in Hogeschool Larenstein
Larensteinselaan 26A
Zutphen
in De Hanzehof
Coehoornsingel 1
Hengelo
in Zalencentrum De Waarbeek
Twekkelerseweg 327

De hoorzittingen beginnen om 19.30 uur (zaal open
om 19.00 uur). Indien u gebruik wilt maken van
de mogelijkheid mondeling in te spreken, wordt u
vriendelijk verzocht dit vóór 6 februari aan het
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat kenbaar te maken.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze
onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM. Vervolgens bepaalt de
minister van Verkeer en Waterstaat, in samenspraak
met de minister van VROM, een Standpunt over de
vraag of het project kan worden voortgezet en zo ja,
welke van de in de Trajectnota/MER beschreven
alternatieven de voorkeur heeft. Deze afweging wordt
mede gemaakt op basis van inspraak op en adviezen
over de Trajectnota/MER. Het Standpunt met betrekking tot een Noord-oostelijke verbinding, wordt
- indien is besloten het project voort te zetten gedetailleerd uitgewerkt in een Ontwerp-Tracébesluit.
Op het Ontwerp-Tracébesluit kan te zijner tijd eveneens worden ingesproken.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn
kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen mondelinge en schriftelijke reacties inzien op de locaties waar
momenteel de Trajectnota/MER ter inzage ligt.

Nadere informatie
In het kader van de voorlichting over de Trajectnota/
MER Noord-oostelijke verbinding is een gratis samenvatting verkrijgbaar. Overig informatiemateriaal zoals
het Hoofdrapport, de gehele Trajectnota/MER, de
verschillende deelrapporten of de gehele Trajectnota/
MER op CD-ROM, kunt u bestellen door middel van
een bestelformulier. Voor bestelling van de samenvatting en/of delen van de Trajectnota/MER en/of
informatie over de kosten die hieraan zijn verbonden,
kunt u contact opnemen met de heer R. Panis van
NS Railinfrabeheer, telefoon (030) 235 83 21. Ook voor
nadere inhoudelijke informatie over de Trajectnota/MER
kunt u bovenstaand nummer bellen.
Voor meer informatie over de inspraakprocedure kunt
u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en
Waterstaat, telefoon (070) 361 87 78.

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat

/omlag
21 februari
aanvang 11.30 uur
entree f 17,50

Boh Foi Toch

Zaterdagavond
6 maart
aanvang 20.00 uur
entree f 22,50

Revue Boert! Leu
(NIEUW PROGRAMMA)

VOORVERKOOP VANAF HEDEN

Stichting Sport en
Cultureel Centrum Gorssel
Molenweg 53/55 • Gorssel • Telefoon (0575) 49 35 76

De schilder

geeft weer een
vorstelijke korting.
Deze winter f65/- per man per dag.'

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

Dc srfuf r/er. De beste vriend van je huis."l
' Dtie premie geldt vaar iinrliciilin^n bii cru nnditiihl win iiiiiimintil diie imimluurii lonfui/n vooiwiiiinlrn.

Winterschilder Regelink is ook deze winter weer heel voordelig. Boven de al
gebruikelijke premie van ff 65,- (per man per dag) doen wij daar nog eens ff 35.(per man per dag) bij jHdat de totale premie ook deze winter weer uitkomt op
f100,- per man per dagV

ERKEND SCHILDEREN AFWERKINGSBEDRUF

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF v.o.t.
7255 BN Hengelo (Gld.) • Raadhuisstraat 40
Telefoon (0575) 46 16 55 • Fax (0575) 46 11 90

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Inschrijven
nieuwe
danscursus
In januari starten wij weer
met een korte danscursus
van 14 lessen voor volwassenen.
Trouwplannen of een jubileum in 1999? Gewoon een ge/ellig avondje uit?

Schrijf dan nu in voor deze cursus
Wij leren u de beginselen of frissen uw geheugen op.
Tramstraat 37 • 7241 CH Lochem • Tel. (0573) 25 18 36

Body Pump is nieuw op het gebied
van aerobics en fitness: fïtnesstraining op muziek en in een groep.
Hartstikke leuk, want het is eenvoudig - er komen geen moeilijke pasjes
bij kijken, het is gezellig, er wordt gelachen en soms spontaan gezongen.
Iedereen kan het doen. De meeste oefeningen worden namelijk met een Barbell
gedaan, een lange staaf met aan het uiteinde gewichten. Hoe zwaar die zijn, dat
bepaal je zelf. De een neemt vijf kilo, de
andere vijftien een derde neemt er geen
en traint alleen met de stang. Leuk, want
zo kunnen beginners en gevorderden,
mannen, vrouwen, moeders en dochters
samen trainen.
De training is gericht op duurkracht; je
maakt veel herhalingen met weinig gewicht. Je wordt er dus niet breed en gespierd van, maar wel strakker, steviger en
gestroomlijnder. En dat zie je al na een
paar weken. Veel deelnemers aan aerobic- en fïtnessprogramma's noemen als
beweegreden afvallen en figuurverbeteren. Dit zijn twee motieven die bij Bodypump nauw op elkaar aansluiten. Om
dit te verduidelijken eerst in vogelvlucht
enkele opmerkingen over methoden om
af te vallen. Bij afvallen en figuurverbeteren draait het vooral om het terugdringen van het percentage lichaamsvet. Om
dit te bereiken moet de energiebalans
(energieopname- energieverbruik) worden beïnvloed. Dit kan grofweg op twee
manieren. Allereerst door een beperking
van de energieopname. Ten tweede door
verhoging van het energieverbruik. De
combinatie van beiden is het meest effectief. In het verleden werd het accent

bij afvallen vooral gelegd op het verlagen
van de calorie-inname (dieet).
Al snel bleek dat een dieet alleen niet
succesvol was, met name niet op de lange termijn. Naast het volgen van een
dieet werd daarom extra lichamelijke activiteit geadviseerd.
Het totale energieverbruik wordt voor
zo'n zestig tot zeventig procent bepaald
door de ruststofwisseling. Dit betreft de
energie die noodzakelijk is voor de normale lichaamsfuncties, bijvoorbeeld tijdens het slapen en in rust. Slechts zo'n
twintig procent van de totale energiebehoefte wordt gebruikt voor lichamelijke
inspanningen tijdens werken of sporten.
De hoogte van de ruststofwisseling is
enerzijds erfelijk bepaald, anderzijds
door training beïnvloedbaar. Met name
de spiermassa is hierbij van belang. De
stofwisseling in spiermassa is vele malen
hoger dan bijvoorbeeld in vetmassa.
Door de spiermassa te activeren kan de
ruststofwisseling worden verhoogd,
waardoor meer energie wordt verbruikt
ten gunste van het afvallen. Daarom is
Bodypump zo effectief want daar nemen
de spierversterkende oefeningen een cruciale plaats in. Er worden vele oefeningen uitgevoerd in het bijzonder voor grote spiergroepen (onder andere been- en
bilspieren) dit leidt tot activering van
spiermassa met als gevolg een verhoging
van de ruststofwisseling. Dit aspect van
afvallen zorgt voor succes op de lange
termijn.
Kort samengevat: afvallen wordt bereikt
zowel door een beperking van de energie
opname als een verhoging van het energieverbruik. De vele gerichte oefeningen
bij Bodypump zorgen voor activering van
spiermassa waardoor de ruststofwisse-

Culinaire avond Chinee^
22£f»
Indisch Restaurant "Azië
Over smaak valt te twisten. Maar chefkok Liu Chunming van het ChineesIndisch Restaurant "Azië" te Ruurlo
heeft in de korte tijd dat hij in zijn
keuken de maaltijden bereidt, bewezen een uitstekende kok te zijn die
zijn gasten steeds weer weet te verrassen met heerlijke, tongstrelende gerechten. De heer Chunming komt uit
de Chinese provincie Fujian (vele keren groter dan Nederland) waar hij in
1992 tijdens een kookdemonstratie
de eerste prijs heeft gewonnen. Hij
wil zijn gasten ook laten kennismaken met de vele, origineel Chinese gerechten die zijn land kent.
Tot nu toe heeft hij reeds enkele keren
een culinaire avond georganiseerd (met
een zeven-gangen diner) waarvoor zeer
goede belangstelling was. Binnenkort, op
zaterdagavond 30 januari 1999, is er
weer zo'n culinaire avond, of beter gezegd een culinair avontuur en dat voor
slechts negenenvijftig gulden en vijftig
cent per persoon. Voor tijden zie de advertentie in dit blad. Reservering is (tijdig) gewenst, zodat hij met zijn voorbe
reidingen op tijd kan starten. In het restaurant is ruimte voor veertig tot zestig
personen. Mocht u belangstelling hebben, reserveer dan tijdig, want vol is vol.
U zult verrast zijn van de vele heerlijkheden die hij serveert, bereid van verse
groenten, vlees en garnalen. Wat dacht u
van een origineel kommetje haaienvinnensoep, zeer smakelijk en gegarneerd
met krab, een soep die u nergens zo kunt
kopen. Verder verrukkelijk gemarineerde, gefrituurde spareribs met fïjngehakte groenten; krokant gebakken en matig
pittig gekruide reepjes kipfllet en runderhaas met garnering; een heerlijk gevulde casserole met diverse, knapperige
Chinese groenten, paddestoelen, runderhaas en garnalen. Ongetwijfeld zult u
ook gemeten van de heerlijke schotel
met groenten (en stukjes aardappelen)
en vlees (speenvarken in een dun jasje),
geserveerd in een heerlijk gekruide saus.

De Pekingeend vanJéu Chunming is wel
een verhaal apart.^ree dagen heeft hij
nodig om de Pekingeend te bereiden, die
pas klaar is, wanneer hij een krokant
korstje heeft. Dat krokante korstje wordt
door Liu aan tafel voorzichtig verwijderd. Stukjes hiervan worden op een
klein, dun flensje gelegd, waaronder een
Chinese saus komt te liggen met reepjes
komkommer en prei. Het flensje wordt
dan opgerold. U zult ervan genieten. Ook
het dessert zal menigeen verbazen: ge
bakken ijs! U krijgt een bolletje ijs verpakt in een heel dun jasje. Het geheel
wordt gebakken geserveerd, het is dus
warm van buiten en koud van binnen!
De culinaire avond wordt afgesloten met
een geurig kopje koffie.
Anderhalfjaar geleden zijn Liu en zijn
vrouw Rong naar Ruurlo gekomen, zonder kinderen. In Ruurlo hadden zij een
bescheiden start en wilden zich volledig
op hun keuken en restaurant toeleggen.
Daarom leek het hen verstandig om hun
twee kleine kinderen (twee zoontjes) achter te laten bij oma in China. Vorig jaar
heeft Rong hun zoontje Casper (3,5 jaar)
naar Ruurlo gehaald. Hier gaat hij inmiddels naar school, waar hij zich prima vermaakt. Dit jaar wordt Lucas (5 jaar) naar
Ruurlo gehaald en dan is de familie compleet.
In drukke tijden worden Liu en Rong in
hun keuken en restaurant geholpen
door familie en vrienden. In minder
drukke tijden wordt het werk alleen
door henzelf verzet. Liu probeert veel variatie te brengen in zijn menukaart. Dat
kan ook gemakkelijk, want de Chinese
keuken is zeer gevarieerd. Uu toont veel
liefde voor zijn vak. Groenten en vlees
worden met de grootste zorg behandeld,
zodat de groente altijd knapperig (beetgaar) en het vlees mals blijft.
Bij het serveren van de gerechten worden
de verschillende groenten op kleur afgestemd, want de gerechten zijn niet alleen tong-, maar ook oogstrelend. Met
zijn creativiteit weet hij de mooiste schotels op tafel te zetten.

ling gunstig wordt beïnvloed en dit leidt
tot afvallen op de lange termijn.
Wil je afvallen en je figuur verbeteren,
dan is Bodypump dus een uitermate geschikt programma. Daarnaast is het gewoon leuk om te doen. De ervaring leert
echter dat mannen en vrouwen die eenmaal met Bodypump begonnen zijn,
nooit meer willen stoppen. Elke spiergroep wordt op andere muziek getraind de armen bijvoorbeeld op een lekker vlot
nummer vol power. De nummers zijn
stuk voor stuk lekkere meezingers. Maar
niet alleen de muziek is opzwepend, ook
de groep waarmee je traint. En de trainer
natuurlijk. De Body Pumptrainer is een
echte entertainer, die je meeneemt, je
over dieptepunten heensleept. Body
Pump is dus goed vol te houden, waardoor je nu een keer wél je doelen kunt
bereiken. Op een veilige, verantwoorde
manier, want er wordt voortdurend op je
houding gelet.
Een perfecte training voor mensen met
houdingsproblemen want je leert op een
leuke manier hoe je veilig moet tillen.
Body pump is een nieuwe manier van bewegen die onder licentie en alleen door
speciaal geselecteerde sportcentra mag
worden uitgebracht.
Indoor Sport Vorden is zo'n sportcentrum dat aan alle gestelde eisen voldoet
en waar de sportinstructeurs een speciale opleiding hebben gevolgd. Dit geeft u
de zekerheid dat u veilig traint onder
deskundige begeleiding in een veilige accommodatie.
Een keer proberen kan altijd bij Indoor Sport Vorden Overweg 16 Vorden tel: 0575.553433.

Volksuniversitemielpt
beginnende belegger
op weg

Landelijke start van
'Een eeuw tafelen in
Nederland'
Zondagmiddag 10 januari ging de
restaurantcampagne 'Een eeuw tafelen in Nederland' officieel van
start met een feestelijk buffet dat
simultaan werd geserveerd in 200
restaurants overal in het land. Ook
restaurant 'De Timmerieë' in
Warnsveld was daarbij.
De campagne brengt gedurende het
hele jaar 1999 alles op tafel wat in de
afgelopen honderd jaar lekker, boeiend en spannend was.
Iedere maand staat een ander menu
centraal, gebaseerd op de culinaire
voorkeuren en gebeurtenissen van
een van de decennia van deze eeuw.
En ieder menu bestaat uit verrukkelijke gerechten die een blik gunnen achter het gordijn van onze eigen gastronomische geschiedenis.
Archieven werden doorgespit, chefkoks gesproken, honderden recepten
gelezen en brieven en notities van legendarische keukenmeesters opgediept. Restaurant 'De Timmerieë' is
dan ook trots zijn gasten op deze wijze kennis te laten maken met de vaderlandse culinaire historie.
Behalve de historische menu's zijn er
een jaar lang tal van evenementen gekoppeld aan de campagne 'Een eeuw
tafelen in Nederland'. Zoals de Nationale Culinaire Tentoonstelling in
meer dan twintig musea door het hele land. Verder verschijnen er twee
kleurige magazins en een prachtig
uitgevoerd Kookboek van de Eeuw
met recepten en achtergronden op de
tien decennia. Dit boek is ook te bestellen bij restaurant 'De Timmerieë'.
Nadere inlichtingen over deze en tal
van andere activiteiten zijn verkrijgbaar bij de WV- en ANWB-kantoren
en natuurlijk ook bij restaurant 'De
Timmerieë'.

Steeds meer mensen overwegen te beleggen. Men wordt overspoeld^rt brochures, telefoontjes en informafWda de media waarin men beloofd wordt met inzet
van luttele bedragen steenrijk te worden.
Vijfjaar geleden belegde ruim 12% van
de volwassen Nederlanders in effecten.
Velen staan op het punt om het besluit en het risico dat men loopt. De docent
tot beleggen te nemen om hun inkomen gaat er van uit dat de deelnemer gereenigszins te verruimen, nu of op langere geld de financiële pagina in de kranten
termijn. Vaak is men terughoudend om- leest.
dat men niet voldoende op de hoogte is
van het 'wat, hoe en waarom'.
In een cursus van vijf bijeenkomsten, Voor opgave en informatie kan men in
welke aanvangt op 27 januari, wordt de de morgenuren de Volksuniversiteit
beginnende belegger op weg geholpen Zutphen bellen (0575) 515589.
een reëele kijk te krijgen op de mogelijkheden die een particulier belegger heeft

Carnavalsoptocht 1999

No.gr een maandje en dan is het carnaval. Carnavalsvereniging De Deurdreajers houdt
zaterdag 13 februari weer een optocht waar iedereen aan mee kan doen. voor meer
informatie en opgave kan men terecht bij Erwin Hiddink, telefoon (0575) 55 33 10.

Actie
'zuinig
stoken
Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

ilpienmode

tabel voor de week van:
maandag 28 december 1998 t/m
zondag 03 januari 1999.
Bijeen
hoort een
jaarverbruik j streefvervan:
bruik voor
de afgelopen
week van:
800 m3
1000 m3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3609 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

i
i
i
i
]
i
i
i
i
i
i
i
j
i
i
i

j
i

• en een totaal
streefoeri bruik sinds
i i november
i '98 van:

23 m3
29 m 3
34 m3

238 m3
299 m3
360 m3

40 m3

419 m3

46 m3
51 m3
57 m3
63 m3
69 m3
74 m3
80 m3
86 m'
94 m3
103 m3
3

111 m
120 m3
129 m3
143 m3

157 m3
171 m3

j
j

i
j

|
i
i

j

state of art sweatshirts zware truien
katoen, diverse dessins
winkelwaarde f 139,95

BlueDrake
winkelwaarde f 249,-

i:j O
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478 m3
535 m3
596 m3
658 m3
716 m3
777 m3
837 m3
895 m3
985 m3
1076 m3

n6jm

state of art broeken
5 pdeket en bandplooi
wirikelwaardè f 139,90

i irVïriLj c "3 Ó:£^G^^
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kortingen tot 60% op: jacks, colberts, kostuums, pantalons, overhemden

3

1254 m3
1345 m3
1495 m3
1643 m'
1791 m3

I3|pesmode
pantalons

kabeltruien

combinatiesets

diverse merken en kleuren
winkelwaarde f 129- / f 179r

katoen in diverse kleuren
wirtkelwaarde f 129,-

Essentio, zwart en marine

y*^ Ö::

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten temperaturen.

a

QDGOB

kortingen tot 60% op: jacks, rokken, pantalons, blazers, blouses, gilets

ÉodeGentrill

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:
O800 - 1548

Boeken

ruurlo

Periodieken
Raambiljetten

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

DRUKKERIJ

WEEVERS

•T»
__

SHOWROOMMODELLEN
kasten, fauteuils,
bankstellen etc.nu
met kortingen tot

Hoogpooltapijt 'Nobel*
Groen, 400 breed op actionback
Van 149,- nu voor Op=Opprijs
KANTOOR VERNIEUWEN?
Nu bij ons meer dan 50 reststukken zwaar
projecttapijt op 400 breed en tussen de 2 en 9
MET KORTINGEN VAN 40 TOT 70%
Tapijt 'Carré'
400 breed, ecolook Van 1 19,- nu

Fantastische zithoek, spectaculair geprijsd!

ROMANTISCHE SLAAPKAMER
Compleet met 2 nachtkastjes in 140, 160 Lamous 2- en 3-zits bank
of 180 cm. Van 1798,- voor f AO0
Met interieurvering. In
diverse kleuren leverbaar «7OOC
Nu samen voor slechts ** W 7«P

1498.-

Salontafel
Massief eiken.
Nu van 1195,- voor

f /| IT/I
l I/*J l/ —

Buffetkast
Massief eiken
Nu van 3 1 50,- voor
Dressoir
Nu van 2250,- voor
Spiegel
Van 895,- voor

2795.f995.-

QQ
Tö«"

Woonkamertapijt 'Malta' j"%Q
In terra, geel, groen Van 179,- nu f A^»™
Karpetten
1 70 \ 230, div. dessins Nu vanaf
Gordijnstoffen van de rol
Div. dessins en uni's van 29,95/26,95
etc. UITZOEKEN nu p.m. voor

795.- MEER DAN 300 TAPIJTCOUPONNEN
IN 200,400 EN 500 CM BREED VAN l METER TOT 12 METER.
/Vleet snel uw kamer want uw maat is er vast bij!

Tegen geringe
meerprijs in eiken

meubelen

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.'j
•^

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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Koffie-ca
UITSLAG 'KIND EN DIER'

Haan: 1. Leon Arendsen. Rat: 1. LUC Brinkman. Cavia: 1. LUC Brinkman; 2. Linda en
Iris Berenpas. Konijnen: 1. Kevin Eykelkamp; 2. Flores Besseling; 3. Leon Arendsen; 4. Marthe Brinkman, Roy en Bjorn
Polman, Ellen en Frank Waenink, Micha
en Gideon Bolink, Ellen en Emile Besseling.
TOTALE UITSLAGEN CLUBSHOW
Grote hoenders

kaanse geelsnaveleend: Joh. Rouwenhorst 2 x F. Europese pijlstaart: Joh. Rouwenhorst l x ZG, l x G. Bahama pijlstaart: Joh. Rouwenhorst l x ZG. Blauwvleugeltaling: Joh. Rouwenhorst l x G.
Sierduiven
Pauwstaart: mevr. M.D. Zevenhoeken l x
F, l x ZG, 2 x G. Arabische trommelduif:
Silvia Jansen l x F, 3 x ZG. Nonduif: F. van
Olst l x F, l x Zg, 2 x G. Felegyhazer tuimelaar: F. van Olst l x G.

Hollandse hoen: H. Rietman 2 x ZG, l x
G. Friese hoen: AJ. Dijkstra l x ZG, 2 x G.
Twentse hoen: DJ. Lijftogt 2 x ZG. Barnevelder: HJ. Rietman l x G. Vorwerk: 2 x
ZG, l x G. Appenzeller spitskuif: H. van
Olst 2 x ZG. Appenzeller baardhoen: H.
van Olst l x F. Orpington: HJ. Rietman l
x F, l x ZG. Modern Engelse vechthoen: l
x F, 2 x ZG, l x G. Leghorn Amerikaans type: H J. Rietman 3 x ZG, l x G. Wyandotte: J. Rouwenhorst l x U, l x F, 3 x ZG; H.
Berenpas 3 x F, 5 x ZG, l x G; HJ. Rietman
l x F, l x G. Australorp: G.D. Nijkamp 2 x
F, 3 x G; H J. Rietman l x ZG, l x G.

Konijnen
Vlaamse reus: R. Bruinsma l x F, 2 x ZG, l
x G; H J. Rietman 2 x G; W.H. Arends l x
ZG; J. Lenselink l x ZG, 4 x G; combinatie
Dijkstra 2 x F, 4"x ZG, 2 x G. Groot lotharinger: mevr. Borgman 4 x ZG, l x G.
Franse hangoor: R. Bruinsma 2 x ZG, l x
G; J.F.H. Dekkers l x F, l x ZG, 2 x G; W.H.
Arends 2 x ZG,1 x G; D. Kuiper l x F, 2 x
ZG. Witte Nieuwzeelander: H. Bolwiender 2 x G; H. Verstege 5 x ZG, 2 x G; HJ.
Rietman l x F, l x G; M. Boersbroek l x F,
2 x ZG. Gele van Bourgondië: M. Boersbroek 2 x ZG, l x G. Californian: W.H.
Arends 2 x G; H. Verstege l x F, l x ZG, l x
Dwerghoenders
Fries hoen: AJ. Dijkstra l x F, 2 x ZG. La- G. Wener: H J. Rietman 2 x ZG, l x G; W.H.
kenvelder: H. Regelink 2 x ZG. Welsumer: Arends l x ZG; W. Rietman l x F, 3 x ZG, l
Scholengemeenschap 't Beeckland 2 x G. x G. Rode Nieuwzeelander: J. Bakering 2
Rijnlandse kriel: T. Zevenhoeken 2 x ZG. x F, 3 x ZG, 3 x G; H. Gosselink 3 x ZG, 4 x
Vorwerk: H. Regelink l x G; H. van Heer- G; G. Lenselink 2 x F, l x ZG, l x G; H. Rietde l x F, l x ZG, l x G. Orpington: B J. van man l x F, 2 x G; E J. Kamperman 2 x ZG,
Dijke 4 x F, 6 x ZG. Modern Engelse vecht- 3 x G. Rijnlander: H. Verstege l x ZG. Alaskriel: 3 x F, 4 x ZG, l x G. Minorca: JA. ka: H. Pardijs 4 x ZG, l x G. Rex: M.G. LijfRoeterdink l x F, 2 x ZG. Wyandotte: togt l x F, l x ZG. Angora: combinatie 't
H J.W. Siemes l x F, 3 x ZG, l x G; M. Klein Wolletje l x F, 3 x ZG. Tan: L.Jansen 2 x F,
Bramel 2 x F, 2 x ZG, 3 x G; G.D. Nijkamp l x ZG, l x G. Hollander: H J. Rietman 3 x
l x F, l x ZG, 2 x G; H. Berenpas l x F, 4 x G; BJ. Looman 2 x F, 2 x ZG, l x G; T.H.
ZG, 2 x G; HJ. Rietman 2 x G; T. Zeven- Janssen 2 x G; AJ. Everink l x ZG, l x G;
hoeken 2 x F, 2 x Zg, 2 x G; Scholenge- H. Regelink l x G; T^evenhoeken l x ZG,
meenschap 't Beeckland 2 x ZG; Jan l x G. Kleine zilv^flj. Rietman 2 x ZG,
Menkveld 2 x G. Amrocks: HJ. Pardijs 2 x M. Klein Bramel 2 xF, 2 x G. Hulstiander:
F, 3 x ZG, 2 xG. Australorp: HJ. Rietman l combinatie Dijkstra l x F, l x G. Rus: T.
Zevenbergen l x ZG, 2 x G; Scholengex ZG, l x G.
meenschap 't Beeckland l x ZG; W.H.
Arends l x ZG, l x^L Nederlandse hangoordwerg: H. van ^Prde 2 x F, 2 x ZG, 5 x
Siervogels
Amerikaanse breedborstkalkoen: HJ. G; DJ. Grobben l x F, l x ZG, l x G; J. Martens 2 x F, l x ZG, l x G; J.F.H. Dekkers 4 x
Rietman l x F, l x G.
ZG; G. Lenselink l x G; C. Lammers l x
ZG, 2 x G. Pool: G J. Bierhof l x ZG. Kleurdwerg: Wiebe Franssen l x F, 2 x G; G J.
Watervogels
Rode casarca: AJ. Dijkstra l x ZG. Afri- Bierhof l x F, l x ZG.

30 januari tot en met 6 juni 1999:

Tentoonstelling
'Drugs, je lust of je leven'
Vanaf zaterdag 30 januari t/m zondag
6 juni 1999 staat het Nederlands Politie Museum in Apeldoorn in het teken van paddo's, smart drugs, bolletjes bruin en wit, hasj en marihuana,
koffie, alcohol en sigaretten.
Aan al deze soorten genotmiddelen en
drugs, die kunnen leiden tot geestverruiming en verslaving, wordt aandacht besteed in de tentoonstelling 'Drugs, je lust
of je leven'. De tentoonstelling kwam tot
stand in samenwerking met het Noordbrabants Natuurmuseum in Tilburg.
In de tentoonstelling wordt algemene
onbekendheid met drugs en de taboes
daaromheen doorbroken. De bezoeker
kan een kijkje nemen in een xtc-laboratorium, een smartshop en bij een houseparty en hennepplanten zien groeien.
Verschillende soorten drugs zijn ook
echt te zien. De bezoeker kan aan de
hand van een beschrijving en een geur
raden om welke drug het gaat. Uiteraard
wordt ook aandacht besteed aan de Ne
derlandse wetgeving ten aanzien van het
in bezit hebben en verhandelen van
drugs en het optreden van de politie als
de wetgeving niet wordt nageleefd.
De tentoonstelling is boeiend voor al die-

genen die meer willen weten over de verschillende soorten drugs, hun herkomst,
lusten en gevaren. De expositie richt zich
echter vooral op jongeren tussen de 10
en 18 jaar. Er is educatief materiaal ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor deze jongeren zijn ook
speurtochten verkrijgbaar. Speciaal opgeleide medewerkers verzorgen op afspraak een rondleiding door de tentoonstelling.
Op dit moment wordt getracht een werkgroep samen te stellen die zal bestaan uit
vertegenwoordigers van de Instelling
voor Verslavingszorg Stedendriekhoek,
de GGD, het JIP, het onderwijs, de gemeente Apeldoorn, de politie Noord- en
Oost-Gelderland en het Nederlandse Politie Museum. Doel van de werkgroep is de
krachten te bundelen en te komen tot extra activiteiten op het gebied van drugsvoorlichting en -preventie. De tentoonstelling 'Drugs, je lust of je leven' geeft
hiervoor een goede aanleiding.
Bezoekadres: Arnhemseweg 346, Apeldoorn. Opening dinsdag t/m vrijdag en
zaterdag- en zondagmiddag.
Informatie: Marijke Holtrop, hoofd pre
sentatie.

De Stichting Commissie Oost-Europa
Hengelo (Gld.) organiseert een koffïecabaret met medewerking van het
duo 'Karin & Caroline'. Op de uitreiking van hun HAVO-diploma stonden
zij voor het eerst op de planken met
sketches over docenten en liederen
over hun school.
Caroline ging naar Maastricht waar zij
eenjaar lang klassieke solozang studeerde om daarna naar Nijmegen te komen
voor een studie Nederlands. Karin is na
de middelbare school aan het conservatorium in Arnhem de richting Schoolmuziek gaan studeren.
In 1996 wonnen zij alle Open Podiumprijzen in Amphion: die van het publiek,
de pers en de vakjury. Eind oktober vorig

jaar zijn ze als derde geëindigd bij het beroemde 'Groninger Studenten Cabaret
Festival'. Inmiddels zijn ze ook doorgedrongen tot de finale van de Holland Casino Podium Prijs in Nijmegen op 15 januari a.s.
Wilt u een sprankelende, vrolijke morgen/middag over liefde en leed, vol beren, boa's en bontjassen en wilt u hun talent bewonderen - ze schrijven hun muziek en teksten zelf - kom dan zondagmorgen 17 januari a.s. naar Party-restaurant De Smid te Keijenborg.
Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar
bij VW Hengelo (Gld.), café 't Hoekje en
Party-restaurant De Smid, telefoon (0575)
461293.

Opendag-stunt in Vorden
Op zondag 17 januari wordt er een
opendag-stunt gehouden aan de Burgemeester Galleestraat f^üi Vorden.
Op dit adres zijn gevesnPf Sport en
Gezondheidsstudio Vorden, Bronkhorst Banden, Autobedrijf Robert Nijenhuis en Videotheek Castle.
Deze vier Vordense bedrijven willen op
deze dag hun bedrijven graag aan iedereen presenteren en in de gelegenheid
stellen om Vorden van boven te zien zoals het nooit weer te zien is.
In luttele seconden worden de luchtvaarders door een enorme kraan met personenbak naar 50 meter hoogte getrokken
waar zodoende genoten kan worden van

een schitterend uitzicht over Vorden en
omstreken.
Bij opgave als klant bij één van de vier bedrijven ontvangt men ook nog een leuke
attentie.
SPELREGELS VOOR DEELNAME

- Nadat men zich heeft opgegeven als
klant van één of meerdere van genoemde bedrijven.
- Of nadat men de route met opdrachten (leuk voor de kinderen) door de bedrijven heeft gevolgd en ingevuld.
- Jeugd beneden de 14 jaar alleen toegang met ouders of verzorgers.
Zie de advertentie in dit nummer van
Contact.

De heilzame combinatie
van Zen en T ai Chi Chu'an
Art of Chi, de school voor Chinese bewegingsleer, begint in januari met
het lesprogramma van het nieuwe
seizoen. De school heeft de afgelopen
jaren een goede reputatie opgebouwd met zorgvuldig uitgewerkte
lesprogramma's in Zutphen en Deventer. Cursisten zijn enthousiast
over de combinatie van Zen-meditatie en de bewegingsleer Tai Chi
Chu'an en het aantal inschrijvingen
stijgt dan ook snel.
T'ai Chi Chu'an heeft niet alleen een
heilzaam effect op de gezondheid, maar
bevordert ook innerlijke rust. Dé technieken die in China al eeuwen worden gebruikt, verbeteren het concentratievermogen en de coördinatie. Bovendien
houden zij spieren en gewrichten soepel
waardoor de weerstand en de conditie
van het lichaam worden opgebouwd.
Het aantrekkelijke van Tai Chi Chu'an is
dat iedereen, van jong tot oud, de technieken kan leren en er zijn voordeel mee
kan doen. Als het eenmaal is aangeleerd

volstaan tien minuten oefening per dag.
GRATIS OPEN LESSEN

Art of Chi is een door het Ministerie van
VWS erkende school die ook lesprogramma's verzorgt als aanvulling op medische behandelingen.
Al sinds het ontstaan van Art of Chi, zo'n
zes jaar geleden, wordt op de school gestreefd naar een optimale wisselwerking
tussen T'ai Chi en Zen-meditatie. Zen
werd door boeddhistische monniken in
India ontwikkeld en vond zijn weg naar
het Westen via China en Japan. Bij Art of
Chi creëert men met Zen-meditatie een
toestand van rust, om vervolgens de les
met T'ai Chi Chu'an voort te zetten.
Een eerder dit jaar gehouden enquête
onder cursisten wees uit dat de combinatie door velen zeer op prijs wordt gesteld.
Art of Chi biedt belangstellenden de mogelijkheid om in januari een gratis open
les te volgen in Zutphen of Deventer.
Voor meer informatie over de open lessen of inschrijving kan men bellen met
Art of Chi (0575) 523250.

ONSTENK
Rieten Daken
lekink 10
7255 XR
Hengelo (Gld.)
Telefoon
(0575) 46 33 67

Installatiebedrijf Wim Bosman is op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons
team van 12 medewerkers komt versterken. Wij zoeken een ambitieuse
medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en planning van al
onze opdrachten en projecten. Iemand met voldoende ervaring in de installatiebranche, vooruitstrevend en met innovatieve ideeën.

Welke planner/werkvoorbereider
durft de uitdaging aan?
Uw taken liggen op een breed technisch vlak waarbij de nadruk ligt op de planning en
werkvoorbereiding. Hieruit volgt tevens het contact met de klant en met leveranciers.
Ook het uitwerken van voorcalculaties en offertes en het verwerken van de werkbonnen behoren tot uw werkzaamheden.

Voor

• nieuwbouw
• onderhoud
• renovatie

Uiteraard verlangen we van de kandidaten aantoonbare ervaring in de loodgietersen CV-branche. Een opleiding MTS-installatietechniek heeft onze voorkeur maar is
niet strikt noodzakelijk. Wij verlangen goede contactuele eigenschappen en een prettige collegiale werkhouding.
Wij bieden u een prima beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede een
grote mate van zelfstandigheid.

Tevens vervaardigen
en repareren wij uw
hooiberg, vollere, etc.

Bent u de kandidaat die we zoeken en en wilt u zich verder ontwikkelen in klantgericht
installatiewerk? Richt uw schriftelijke sollicitaties aan:
Installatiebedrijf Wim Bosman, Enk weg 28,7251 EW Vorden. Telefoon (0575) 55 26 27.

Wilt u uw rieten dak nazien en/of repareren?
Of wilt u mos verwijderen?
Bel vrijblijvend voor een offerte of afspraak.
Tevens kunnen wij u een onderhoudscontract
aanbieden

Onze
kapsalon

KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE • ARA • pRANKENWALDER • SEDA • ROBERTO
SARTO • WEBER • BIANCA • SANDY DRESS • SCARLATTI • MARCONA •
SANDWICH • ANOTHER WOMAN • STREET ONE • CECIL • ROSNER • MAC • PART
Two • OLSEN • BANDOLERA • HERENMODE • MELKA • ROBERTO SARTO • STATE
OF ART • LEDÜB • PIERRE MONEE • COTTONFIELD • CIOPPA • LOVE • BOGART •
MEXX • HENRI BAKER • KINDERMODE • CAKEWALK • LA PAGAYO • LEE • LOCKER
SALTY DOG • RAGS • O'NEILL • BIRD DOG • BAD BOYS •

is nu óók op
woensdag- en
donderdagavond
geopend tot 22.00 uur!
De gehele maand januari
25% korting
op alle behandelingen!

•betalen

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

MODE

BURGEMEESTER CALLÉESTRAAT 9, VOROEN, (0575) 551381

OPRUIMING

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

t/m 6 februari 1999

Showroom Hengelo:

diverse showroommodellen fauteuils,
wandkasten, bankstellen en eethoeken
met kortingen van

10 tot 50%

Vele couponnen tapijt
van 3 tot 8 meter, nu met kortingen tot liefst
75

10% korting

Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra
in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

oproepkrachten m/v
Functie-omschrijving

Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden die zich
in de voedingsdienst voordoen.

Functie-eisen

Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten;
(werktijd dagelijks tussen 07.00 en 17.00 uur).
Collegiale instelling.

Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum

O-uren contract.
Oproepbasis.
Zo spoedig mogelijk.

100f— per stuk
Op alle niet afgeprijsde artikelen buiten de

De Stichting

In de voedingsdienst in de Wehme hebben wij op korte termijn plaats voor:

vO neem de maten mee.

Vele karpetten, nu uitzoeken

Showroom
Hengelo en Ruurlo:

Msser

SPANNEVOGEL

U kunt ook telefonisch solliciteren. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 23 januari 1999
richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

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

Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575) 55 73 02 en
vragen naar de heer E. van Proosdij, hoofd voeding.

Wijnhuis Vorden wordt een écht wijnhuis
Ingegeven door de wensen van veel
klanten hebben Willum van Loon en
zijn dochter Mijntje besloten de activiteiten van Wijnhuis Vorden een ander karakter te geven. Op weg naar
een nieuwe eeuw vraagt de klant om
aankooppunten waar alles te koop is,
van aardappelen tot benzine, of héél
speciale winkels. Tot die laatste categorie behoort Wijnhuis Vorden.
Wijnhuis Vorden gaat zich verder specialiseren in de verkoop van wijnen en het
betere gedistilleerd. Dit betekent dat ons
assortiment wijnen en portwijnen de komende weken aanmerkelijk zal worden
uitgebreid.
Dit wil zeker niet zeggen dat alleen dure
(port)wijnen een plaatsje krijgen in de
schappen.
Wijnhuis Vorden blijft zoeken naar
mooie en aantrekkelijk geprijsde wijnen.
Deze zal men zeker onder uw aandacht
brengen via de gebruikelijke kanalen:

Advertenties, mailings en het stoepbord.
Deze wijnen komen vandaag de dag niet
alleen uit de beroemde wijnstreken van
Frankrijk. Andere delen van Frankrijk
produceren wijnen die meer dan de
moeite waard zijn. Ook uit de rest van
Europa en de rest van de wereld wordt
het aanbod steeds gevarieerder en ook
steeds beter. Wijnhuis Vorden blijft zich
beijveren om voor u mooie en betaalbare
wijnen te ontdekken.
Ook speciale distillaten uit binnen- en
buitenland krijgen een meer prominente plaats in de schappen: Zo zult u een
uitgebreid assortiment aantreffen van
Van Perlstein uit Doetinchem en van
Rutte uit Dordrecht, maar ook meer exotische eau-de vie's.
Door prijsverhogingen in het "eigen
merk"-segment is het prijsverschil met
het A-merk Floryn bijna geheel teniet gedaan. Wijnhuis Vorden heeft daar de
consequentie uit getrokken om van
Floryn ons huismerk te maken.

Frans en Bennie Nijenhuis
25 jaar lid Vordens Mannenkoor

U begrijpt dat op één plek maar één fles
kan staan. Door bovengenoemde uitbreiding moeten andere producten plaats
maken.
Het zal u duidelijk zijn dat de "eigen"
merken uit het schap zullen verdwijnen.
Ook andere producten zult u binnenkort
niet meer aantreffen in de schappen.
Deze week zijn deze producten nog verkrijgbaar tegen zeer lage prijzen, maar
op =op. De meest opvallende plek ontstaat door het verdwijnen van bier en
frisdrank uit het assortiment van Wijnhuis Vorden.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
NIEUWE ACTIVITEITEN

De nieuwe activiteiten van Wijnhuis
Vorden zullen voor veel mensen buiten
beeld plaatsvinden, zoals het organiseren van proeverijen en cursussen voor bedrijven en personeelsverenigingen. Eén
ding kan voor iedereen heel duidelijk
zijn: op bestelling kunt u alles op het ge
bied van drank blijven kopen, ook bier. U

Aanstaande zaterdag speelt het nog ongeslagen Dash 2 thuis tegen deze rechtstreekse concurrent om de eerste plaats in
de derde divisie Oost. De wedstrijden te
gen de dames uit Eibergen waren tot nu
toe altijd heuse volleybal-thrillers, dus
dat belooft wat in 't Jebbink.

Dammen
DOSTAL WEGENBOUW VORDEN 1BENNEKOM DE LIER 10-10

In de vertrouwde thuishaven in Vorden
opende damclub Dostal Wegenbouw
Vorden het nieuwe jaar tegen Bennekom
en de Lier. Vooral voor het eerste team
was de wedstrijd tegen de L m e n onver-

'Gospel Unlimited':
The sky is the limit

Op maandag 4 januari jl. werd, na
een korte repetitie, de nieuwjaarsbijeenkomst van het Vordens Mannenkoor gehouden.
Voorzitter Jan van Heugten opende de
bijeenkomst met een korte terugblik op
het afgelopen jaar waarin een vrij druk
programma werd afgewerkt.
Vervolgens werden Frans en Bennie
Nijenhuis gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van het Vordens
Mannenkoor. 25 jaar geleden werd Frans
door zijn broer Theo samen met Henk
Bloemendaal gevraagd om mee te gaan
naar het Vordens Mannenkoor en na enkele maanden kon broer Bennie ook

overgehaald worden om lid te worden
van het koor. Tot op heden hebben zij er
geen spijt van dat ze deze stap hebben
genomen en zijn dan ook zeer trouwe leden die slechts zelden een repetitie overslaan.
De voorzitter speldde Frans en Bennie
het insigne van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond behorende bij het
25 jarig lidmaatschap op en overhandigde hun de bijbehorende oorkonde. Voor
hun echtgenotes was er een bloemetje.

zult alleen geen kratten bier meer aantreffen in de winkel. Neemt hierover contact op met Wijnhuis Vorden.
Vraag dan ook naar de nieuwe mogelijkheden die Wijnhuis Vorden u biedt om
op goede voet te geraken ofte blijven met
uw relaties.
Dit kunnen relaties in de privé-sfeer zijn:
oom Willem die 19 juli vijftig jaar wordt,
maar ook zakelijke relaties kan men zo
voor u onderhouden.
Eén van de nieuwe servicefaciliteiten van
Wijnhuis Vorden.

O p 2 3 januari s'avonds t ^ t i n h e t
Isendoorn College het koor 'Gospel
Unlimited' op. Het koor bestaat uit dertig enthousiaste zangers en een professionele dirigent, die gezamenlijk hard
werken aan gospelmuziek van hoge kwaliteit.
Het koor is in 1992 opgericht en bestaat
uit mensen uit diverse lokaties in
Nederland. Hieronder de regio Amsterdam en Rotterdam, Gelderland en de

Bovenstaande wijzigingen hebben ook
consequenties voor de openingstijden.
Om de klanten optimaal te bedienen én
nieuwe aktiviteiten te ontplooien moet
ook Wijnhuis Vorden woekeren met de
tijd. De winkel is vanaf nu alleen open op
donderdag van 9.00 tot 18.00 uur; vrijdag
van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur.

valste vierpunten-wedstrijd. Vorig jaar
speelden beide ploegen met nagenoeg de
zelfde spelers tegen elkaar met als inzet
de derde plaats. Nu ging het om de tiende plaats. Dostal Vorden met vier punten
en de Üer met drie kennen tot nu toe een
desastreus seizoen en hebben beiden de
punten hard nodig.
Met het gelijkspel zijn beide ploegen niet
echt geholpen, maar de belangrijkste
winst aan Vordense zijde is dat er weer
een team staat. Alle spelers waren een
uur voor de aftrap aanwezig en gaven
blijk vol vertrouwen te zijn in de goede
afloop. Voorlopig is Dostal Vorden een
plaats geklommen naar de negende stek
en in de komende drie wedstrijden zal
gebouwd worden aan de weg omhoog.

Hoekse Waard. Juist de diversiteit in de
samenstelling versterkt de onderlinge
band en levert een bijdrage aan de inzet
van de koorleden.
Zoals de naam 'Gospel Unlimited' al aangeeft, is het repertoire vrijwel onbegrensd. De nummers variëren van klassiek, via a cappella en gevoelige ballads
tot stevige gospelrock. Het merendeel
van het repertoire bestaat uit eigen arrangementen. Iedereen is van harte welkom deze avond bij te wonen. De toegang
is gratis.

Prijsuitreiking vuurwerkactie
Barendsen Vorden

Als afsluiting van de huldiging werden
zij door het koor toegezongen met een
toastlied en door de aanwezigen gefeliciteerd.

trainer Limpens wist tijdens de time-out
de 'koppies er weer bij te krijgen'.
Hierna werd de achtervolging ingezet,
DASH 2 WINT EIGEN TOERNOOI
De volleybalsters van het tweede Dash- DVO voelde de druk en ging fouten mateam wonnen afgelopen zaterdag de ken. De winst was dan uiteindelijk ook
vierkamp die werd gehouden in sporthal voor Vorden. De twee volgende sets gin't Jebbink in Vorden. De meiden moesten gen vervolgens redelijk eenvoudig naar
zich in de eerste wedstrijd direct al bewij- de meiden van het tweede. De laatste
zen tegen het zeer jonge team van partij tegen derde divisionist SVS ging
Taurus. Dit veelbelovende promotieklas- behoorlijk tegen elkaar op met veel lanse-team, waar erg veel geld en trainings- ge rally's voor de toch al vermoeide beuren in gepompt worden, verraste derde nen. Een afwisselende partij met prachdivisionist Dash in de eerste set. Maar ge tige acties maar ook met dol dwaze kolukkig herstelden de Vordense dames mische momenten. Ondanks de verzich en wisten de volgende twee sets met moeidheid wist Dash met de tanden op
goed volleybal naar zich toe te trekken. elkaar ook deze laatste partij winnend af
Geen simpele pot voor de 'oudjes' tegen te sluiten.
een team waarvan de oudste speelsters Trainer Gerrit Limpers was tevreden:
17 (!) jaar zijn. Taurus werd uiteindelijk "Met één keer in de week trainen duurt
dan ook tweede in het toernooi.
het wel zes weken voor je weer volledig
De tweede pot tegen het Hengelose DVO in vorm bent na de winterstop, met zo'n
begon ronduit slecht. Door ongeconcen- toernooi maak je een goede inhaalslag
treerd spel van Dash stond het team al en dat hebben we hard nodig voor de
snel op een achterstand van 1-8. Maar
zware pot tegen Boemerang".

Volleybal

De firma Barendsen aan de Zutphenseweg hield tijdens de vuurwerkverkoopdagen
een grote actie. Afgelopen vrijdag namen de gelukkige winnaars hun prijzen in ontvangst. De mountain bike ter waarde van zeshonderd gulden ging naar Arjan
Siemerink; de cadeaubon ter waarde van tweehonderd gulden was voor de familie
Arfman in de Leuke. De vuurwerkpakketten - welke al voor de oud- en nieuwviering
waren overhandigd -gingen naar Rody Bos, De Steege met een pakket ter waarde van
honderd gulden en voor Daan Vrieler aan Het Wiemelink was er een pakket ter waarde van vijfenzeventig gulden.

(Advertorisl)

Fusie Jong Gelre afdeling Vorden en afdeling Warnsveld:

'Een fusie uit weelde'
In feite nog een kwestie van tijd en
dan is de fusie tussen de afdeling van
Vorden en Warnsveld van Jong Gelre
een feit. Afgelopen vrijdagavond 8 januari besloot de afdeling Warnsveld
dat wat hun betreft de fusie £ la minute kan plaatsvinden. Alle aanwezige leden stemden die avond voor. Het
was de tweede keer dat de afdeling
Warnsveld zich over het bestuursvoorstel boog. Tijdens de eerste vergadering (najaar 1997) kon de stemming niet doorgaan, aangezien toen
geen tweederde van de leden aanwezig was.
Voorzitter Kordrik van der Meulen van
de afdeling Warnsveld noemde de op
handen zijnde fusie, 'een fusie uit weelde'. Beide afdelingen organiseren al diverse dingen samen. En dat verloopt uitstekend. Zowel Vorden als Warnsveld
ontplooien vele activiteiten met in beide
situaties soms te geringe deelname.
Bovendien wordt de agrarische functie
van Jong Gelre in zijn algemeenheid
minder.
Beide afdelingen zijn kerngezond. "Dus
kun je beter nu fuseren dan dat het op
gegeven moment straks noodzakelijk
wordt", aldus Kordrik van der Meulen.
Vorden en Warnsveld zijn beiden even
groot. Vorden telt 120 leden en
Warnsveld 115. De afdeling Vorden zal in
het voorjaar gaan stemmen. Volgens
voorzitter Wendy Zieverink een formaliteit.
'Waarom ik dat zeg? Onze leden zijn al
vrij lang op de hoogte van de plannen.
Onlangs hebben we een enquête gehouden. De uitkomst was zeer positief. De le-

Diabetes
Diabetes is een aandoening die steeds
meer voorkomt. Het is een ziektebeeld,
waarbij een probleem ontstaat bij de verwerking van de opgenomen suikers
(koolhydraten). Om de koolhydraten (in
de vorm van glucose) op te kunnen nemen in de cel voor verbranding, is insuline - een hormoon uit de alvleesklier nodig. Wanneer er te weinig of geen insuline geproduceerd wordt, blijft het
bloedglucose-gehalte te hoog. Steeds
meer Nederlanders worden geconfronteerd met dit probleem.
Diabetes kan worden behandeld met
dieetadviezen, eventueel met daarbij tabletten of insuline-injecties. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat veel diabeten niet
op de hoogte zijn van de aandoening. De
diabetes wordt niet (h)erkent. Ook blijkt
dat men de ernst van de aandoening onvoldoende inziet. Een wisselend glucose
gehalte in het bloed is een risicofactor
voor het ontstaan van complicaties op de
langere termijn. Met name hart- en vaatproblemen.

BEURSPRAAT

den zagen een samengaan met
Warnsveld wel zitten. Dus is het straks alDe euro, lang verwacht... inmiddels gekomen
leen nog een datum afspreken", aldus
Terwijl het laatste jaar van deze eeuw met champagne
Wendy Zieverink.
is ingeluid, is de Economische Monetaire Unie (EMU) in
Wat ook een rol bij de beide besturen
werking
getreden. Per l januari 1999 is er één geldheeft gespeeld is het feit dat inmiddels
markt ontstaan voor alle deelnemende landen.
veel leden door de gemeentelijke herindeling Vorden-Warnsveld- Zutphen, een Op l januari 2002 komen de eurobiljetten en munten in roulatie. Op l juli van dat
flink aantal leden van Jong Gelre jaar zullen de nationale bankbiljetten en munten van de deelnemende landen (dus
Warnsveld thans op Vordens grondge- ook onze gulden) zijn ingetrokken. Deze blijven overigens nog wel dertig jaar inwisselbaar.
bied wonen.
-s

De afdeling Warnsveld bestaat in mei Wat betekent de komst van de EMU en de euro voor u als belegger?
tachtig jaar. "Dat willen we graag zien als De overgang naar de euro heeft geen gevolgen voor uw koopkracht, niemand wordt er
het einde van een nieuw begin. Slotfeest rijker of armer van. Zoals u wellicht al weet is de waarde van de euro vastgesteld op
afdeling Warnsveld en dan dezelfde ƒ2,20371. Voor een brood van ƒ 2,50 betaalt u straks € 1,13. Iemand die nu ƒ 3.000,00
maand het definitieve samengaan", al- per maand verdient, zal dan circa € 1.360,00 ontvangen. Vanzelfsprekend zal ook het
dus Kordrik van der Meulen. Onder het aantal guldenmiljonairs als gevolg van de invoering van de euro flink verminderen.
motto regeren is vooruitzien, wordt er
op bestuurlijk niveau bij Vorden en Rente
Warnsveld al volop met de toekomst re Vanaf l januari is er één geldmarkt ontstaan voor de deelnemende landen van de
EMU en neemt de Europese Centrale Bank (ECB) de besluiten over het monetaire be
kening gehouden.
Een voorbeeld. Vrijdagavond 8 januari leid. Aangezien de korte rente tot stand komt op de geldmarkt, zal deze in de hele
waren bij Jong Gelre Warnsveld Joke EMU gelijk zijn. Het niveau van de lange of kapitaalmarktrente (het rendement op
Rossel en Henny Ilbrink aftredend. Er staatsleningen) kan blijven verschillen. Deze renteverschillen zullen echter kleiner
werd één persoon gekozen en wel Eddy zijn dan nu, aangezien wisselkoersrisico's en uiteenlopende inflatieverwachtingen
Rietman. Hij zal de functie van penning- verdwijnen uit de lange rente van de deelnemende landen.
meester gaan bekleden. Dit met als ach- De rente op euro-obligaties zal laag blijven en misschien nog wel verder dalen. De
tergrondgedachte dat bij Jong Gelre Europese Centrale Bank zal proberen na te streven dat begrotingstekorten van deelVorden binnenkort de penningmeester nemende landen omlaag gaan, waardoor de financiële positie van deze landen verbe
afscheid zal nemen. Jong Gelre Vorden tert. In dat geval hoeven deze landen minder te lenen en komen er dus minder overkende de afgelopen jaren slechts vijf be heidsleningen op de markt. Dit betekent schaarste in het aanbod van deze leningen
stuursleden. Een oorzaak: moeilijk be wat vervolgens de koersen opdrijft (en dus een neerwaarts effect op de rente heeft).
stuursleden kunnen vinden en bovendien met in het achterhoofd de aan- Aandelen
In plaats van in guldens staan uw beleggingen voortaan in euro's genoteerd. Tussen
staande fusie.
Wanneer 'straks' alles rond is, blijven er de deelnemende landen van de EMU is afgesproken dat de invoering van de euro de
precies 9 bestuursleden over, die als zo- particulier geen geld mag kosten, er worden dan ook geen kosten gehanteerd voor de
danig worden voorgedragen. Er onstaat omrekening van guldens naar euro's en viceversa. Beursfondsen kunnen vanaf heden
dan een afdeling met 230 leden Resteert kiezen of ze het dividend in guldens of in euro's betaalbaar willen stellen. Voor de be
alleen nog de naamgeving, maar ook dat legger maakt dit niets uit, want op diens rekening wordt het contante dividend bijge
schreven in de muntsoort van de rekening.
zal een formaliteit zijn.
Voor beleggers heefLde euro veel voordelen. Bedrijven in de EMU zullen voor verslaggeving waarschijn^Bmeer uniforme regels (bijvoorbeeld winstbegrip) gaan hante
Wat kunt u er aan doen? Hebt u diabetes ren. De resultaten van bedrijven in de diverse landen van de EMU zijn beter te verge
en bent u niet in het bezit van een bloed- lijken en de risico's van beleggen in andere EMU-landen worden kleiner doordat valuglucosemeter? Bel Trudy Tolkamp (55 67 taschommelingen niet meer voorkomen. Mede hierdoor wordt beleggen in een euro67) om kosteloos te laten prikken. Hebt u land aantrekkelijker en gemakkelijker.
geen diabe^s, maar bent u bang dat uw
vage klac^pn daarop zouden kunnen Obligaties
duiden? Laat uw bloedglucosegehalte Obligaties noteren altijd in procenten van de nominale waarde, voor deze notering is
eens meten. Denkt u er aan om een er door de komst van de euro dan ook niets veranderd. Tussen de landen die deelne
bloedglucosemeter aan te schaffen, men aan de euro is afgesproken dat alle nieuwe staatsleningen vanaf l januari 1999
maar wilt u eerst eens zien hoe het zullen worden uitgegeven in euro's. Ook de meeste andere debiteuren zullen vanaf
werkt? Bel gerust, het kost u niets. Zie deze datum obligaties uitgeven in euro's. De nominale waarde van deze nieuwe obliook advertentie.
gaties zal naar verwachting € 500,00 bedragen.

Concordia
Zondag 17 januari geeft de Vordense muziekvereniging 'Concordia' een Nieuwjaarsconcert in het Dorpscentrum. Het
jaar 1999 staat geheel in het teken van
het 130 jarig bestaan van de vereniging.
Voor het eerst wordt het Nieuwjaarsconcert gegeven met de muziekvereniging 'Jubal' uit Wichmond. Van zowel
'Jubal' als 'Concordia' zullen het korps
en drumband voor het voetlicht treden.
Ook zal er gezamenlijk worden opgetre
den.

Opties
Ook de optiehandel is vanaf l januari 1999 op euro's overgegaan. De uitoefenprijzen
van bestaande optieseries zijn gedeeld door de vaste omrekenkoers van de euro.
Daarnaast zijn er direct in het nieuwe jaar nieuwe optieseries geïntroduceerd. De pre
mies van aandelen-, index- en valutaopties noteren voortaan in euro's.
Wij zijn positief over de invoering van de euro. Het voordeel van één valuta voor de re
gio waarnaar 80% van onze export gaat, is ontzettend groot. Wisselkoersen zijn een
bron van onzekerheid en brengen kosten met zich mee. Deze wisselkoersen (en dus de
bijbehorende kosten) komen te vervallen, wat weer meer zekerheid met zich mee
brengt. Zekerheid is goed voor de Nederlandse bedrijven en dus ook goed voor u als
belegger!
Voor nadere informatie: Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen (0575) 55 78 42
Kirsten Nijweide en Henk Kreeftenberg

GEMEENTE
VOROEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 14 januari 1999 voor een
ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan " 't Olde Lettink ".
Dit plan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van de horecaactiviteiten, in de vorm van logies-accommodatie, in de
voormalige boerderij en schuur direct ten westen van 't Olde
Lettink, Almenseweg 35/37. Voor het perceel Mispelkampdijk 9 wijzigt de bestemming agrarisch bedrijf in burgerwoning.

verkoopmedewerker
ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester,
EJ.C.Kamerling.

die taken kan overnemen van
een der firmanten.
Wij denken aan iemand die:
- Jong en ambitieus is, met vakgerichte opleiding,
- Breed en flexibel inzetbaar.
- Enige jaren ervaring in de branche.
Bij gebleken geschiktheid een volledige baan.

DRUKKERIJ

Vorden, 13 januari 1999.

de secretaris,
MrA.H.B. van Vleuten.

In onze supermarkt te plaats voor ééft:

WEEVERS

VORDEN - TEL (0676) 561010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
BBS 5S7378 - E-mail: info@WMvere.nl - ISDN 657370

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

nu 32,95
nu 45,00
nu 47,95
nu 54,95
nu 15,95

Jersey Lakens
100% katoenen jersey
90/200 cm van 29,95
90/220 cm van 32,95
140/200 cm van 39,95
160/200 cm van 49,95
180/200 cm van 54,95
voor waterbedden
190/220 cm van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

22,95
29,95
39,95
44,95

nu

49,95

19,95

Donzen dekbedden
van 100% katoen, in 10 kleuren
80/200 cm van 24,95
90/200 cm van 25,95
90/220 cm van 29,95
1 40/200 cm van 33,95
1 60/200 cm van 43,95
1 80/200 cm van 44,95
Slopen per 2 stuks
Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00
nu
1 40/200 van 69,00
nU
180/200 van 89,00
nU

39,00
49,00
69,00

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

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

Morton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu

24,95

Lakens

100% katoen wit

nu
nu
nu

24,95
39,95
44,95

Lakensets Broderie wit en ecru
1 persoons van 79,95
nu
59,95
2 persoons van U9,95
nu
99,95
Lits Jumeaux van 139,nu 119,00

o.o. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 1000 stuks

i-pe«oons

vanaf 29,-

ook extra lang

2-persoons

vanaf 39,-

lits jumeaux
1 -persoons y«ie
y«ierdessins

vanaf 59,vanaf 29,-

mtitt

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.

van 29,95

nu 2 voor

Eendeveren kussen
van 69,- voor 49,nu 2 VOOF

Teletubbies^^bedsets
met gratis sierkussentje

nu

99,-

Croot aantal voor
de halve prijs of minder.

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr

Wollen kussen
gevuld met 100% scheen/vol,

Half dons kussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en
veerkrachtig.

25,-

2,95

nu 2 voor 14,95
19,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95
nu 39,95
Badlakens kobaltblauw 100/200
effen van 49,95
nu voor

^ nu 69,-

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.

van 139,-

nu 99,-

Neksteunkussen
gevuld met iuxorel ook bij te vullen.
van 99,n U 69,-

nu

van 19,95

baddoek Seahorse

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95
nu VOOf

'nu 69,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek vele kleuren en dessins
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

Washandjes Seahorse

nu

69,-

nu 69,-

van 99,-

van 99,-

50/100 van 16,95

39,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte teva Kapok.

van 89,CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
1-persoons van J9.00
(IU
59,2-persoons van 149,00
nu
79,lits jumeaux van 189,00
nu
99,-

van 3,95

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carrégestikt.
140/200 van 450,n U 259,2-persoons 200/200 van 599,n U 399,lits jumeaux 240/200 van 699,- nu 459,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetisch kussen
gevuld met 'LuxoreP en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,nu 2 VOOr 99,-

1 persoons van 34,95
2 persoons van 44,95
Lits Jumeaux van 54,95

150/260
200/260
240/260

Donzen dekbed met een vulling van 65%
eendendons. In carrégestikt.
l-persoons 140/200 van 279,nu 159,2-persoons 200/200 van 399,nu 249,lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 299,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

14,95
15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
9,95

29,95

Grote partij restant baddoeken
voor de halve prijs!

Velours badjas
met modieus panter-sjaalkraag. In de kleuren
zwart en bruin.

nu voor maar 99,95
Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van/ 129,n U 79,95
Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95

nu 24,95

Restanten badjassen
met kortingen van 50 tot 50%

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 70% kleine veertjes.
In carrégestikt
l-persoons 140/200 van 599,nu 399,2-persoons 200/200 van 899,nu 599,lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 699,Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheerwollen vulling en een 100% katoenen
tijk.
1-persoons van 299,n U 199,2-persoons van 439,n U 299,Lits jumeaux van 499,nu 369,Ook leverbaar in extra lang:
l-persoons van 169,nu
99,2-persoons van 269,nu 159,Lits jumeaux van 299,nu 189,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 99,nu
69,2-persoons 200/200 van 149,nu
99,lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l-persoons 140/200 van 189,~
nu 119,2-persoons 200/200 van 259,n U 179,lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. -t- lits j.)
Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een super soepele qualofill vulling en een
mooie katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 299,nu 199,2-persoons 200/200 van 429,nu 279,lits jumeaux 240/200 van 499,- n U 319,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

9,95

set van De Witte Litaer in blauw en rood
(met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95
nu 4 voor 19,95
Synthetisch
Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk
n U 4 VOOr

i-persoon s

n u vanaf 69,-

2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 119,10,00

Theedoeken ruiten

in vele kleuren

nu 3 voor 11,95

Pannenlappen
van 3,95 per stuk

nu 4 voor

5,00

Keukenschorten

vanaf

9,95

100% scheerwol
l persoons
nu vanaf 199,2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 399,-

Véél restanten
keukengoed halve prijs!

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

