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Vordens Mannenkoor
huldigt jubilarissen

iel. (0575) 551010 • Lid NNP
Overname advertenties berichten verboden

staag groeie3nde toenadering tussen christenen uit evengelicale en
oecumenische hoek.
De dienst van aanstaande zondagmorgen in de Gereformeerde kerk
belooft dus een bijzondere dienst
te worden. Hervormd, Gereformeerd en Rooms-Katholiek samen
onder één dak. Voorganger in deze
dienst is pastoor W. Vrehe en er is
muzikale medewerking van het
gemengd koor "Cantemus Domino" o.l.v. mevr. A. Strik en organist
dhr. Holtslag. Het orgel wordt be
speelt door dhr. B. Veldkamp uit
Zutphen.
Verder werken de leden van de liturgische commissie van de Raad
van Kerken mee evenals de Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa. De Vordense kerken hebben
een speciale band met onder andere Roemenië (partnergemeente

Sighet) en on langs is er een voedselactie voor Roemenië gehouden
die erg succesvol was. Tijdens de
dienst zal er een collecte worden
gehouden voor een project van de
Werkgroep Partnergemeenten, namelijk een kindertehuis in Roe
menië.
De kinderen van de basisschoolleeftijd en de jongeren (voortgezet
onderwijs) zullen ook een bijdrage
leveren en gaan tijdens de dienst
voor hun eigen ruimte om het the
ma te bespreken.
Na afloop van de dienst is er gele
genheid om na te praten en elkaar
te ontmoeten onder het genot van
koffie, thee of limonade.
Het is dus de moeite waard om
zondagmorgen naar de Gereformeerde Kerk te komen. De Raad
van Kerken nodigt een ieder, jong
en oud, van harte uit!

GS zetten streep door
plan Wientjesvoort

Op de foto de jubilarissen dhr. Jaap Buunk en dhr. Ludo Eykelkamp met echtgenote.
Na deze terugblik werd dhr. Jaap
Buunk gehuldigd met het feit dat
hij 25 jaar lid van het Vordens
mannenkoor is. dhr. Jaap Buunk
heeft in die 25 jaar verschillende
Voorzitter dhr. Jan van Heugten functies binnen het koor vervuld.
opende de avond met een terug- Zo is hij een tijd penningmeester
blik op het afgelopen jaar waarin geweest en heeft hij de laatste
voor het koor een grote verande jaren zitting gehad in de muziekcommissie. Vervolgens werd dhr.
ring plaats vond.
Ludo Eykelkamp gehuldigd met
Na 32 jaar nam het Vordens Man- zijn 40 jarig lidmaatschap.
nenkoor afscheid van dirigent dhr.
Bert Nijhof en werd na de vakantie Dhr. Ludo Eykelkamp kwam al
een nieuwe start gemaakt met op zeer jeugdige leeftijd bij het
dirigent dhr. Frank Knikkink.
Vordens Mannenkoor. Hij is een
tijd bestuurslid geweest en zingt al
Een trieste gebeurtenis was het jaren de baritonsolo. Ook heeft hij
plotseling overlijden van dhr. zitting in de muziekcommissie. De
Henk Eggink die reeds 25 jaar lid voorzitter speldde beide jubilarissen de insigne van het Koninklijk
van het koor was.
Op maandag 8 januari j.l. werd
de nieuwjaarsbijeenkomst van
het Vordens Mannenkoor gehouden.

Oecumenische viering
Raad van kerken
Aanstaande zondagmorgen 21
januari wordt er in de Gereformeerde Kerk een oecumenische viering gehouden, uitgaande van de Raad van kerken. Deze bijzondere dienst
vindt plaats in het kader van de
Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
Elk jaar wordt het voorbereidend
materiaal door een ander land
aangeleverd; deze keer door de
broeders en zusters in Roemenië.
Van 18 t/m 25 januari wordt we
reldwijd deze week van gebed voor
de eenheid jaarlijks gehouden. Als
thema werd gekozen de woorden
van de Here Jezus uit Johannes 14
vers b: "Ik ben de weg, de waarheid
en het leven". Deze kernachtige
woorden van Jezus die centraal
staan in deze week maken deel uit
van de indrukwekkende afscheids-

rede tot zijn leerlingen. Daarin
probeert Jezus zijn volgelingen
voor te bereiden op zijn dood aan
het kruis en zijn opstanding en te
gelijk ook op hun uiteindelijke toe
komst, wanneer zij voor altijd bij
God zullen zijn.
Jezus als de weg ten leven. Het is
een prachtig beeld dat ons aange
reikt wordt door christenen uit
Roemenië. De kerken zoeken er
naar nieuwe wegne in een situatie
vol verwarring en onduidelijkheid. Na de Tweede Wereldoorlog
en vooral na de dramatische omwenteling van 1989 hebben zich in
het land grote veranderin gen
voorgedaan op economisch, politiek en cultureel gebied. Gelukkig
is er een groeiende samenwerking
tussen de kerken. Samen bidden
om eenheid gebeurt in enkele ge
bieden van Roemenië al sinds
1948, terwijl de jaarlijkse Gebeds-

Nederlands Zangersverbond op en
overhandigde hen de bijbehorende
oorkonde. Voor de echtgenotes
was er een bloemetje.
Voor het komende jaar staan er
belangrijke gebeurtenissen voor het
Vordens Mannenkoor op programma. Zo is er een concertweekend
gepland i.s.m. Eltens Mannenkoor.
Vrijdag 25 mei in de Christus
Koningkerk te Vorden en zaterdag
26 mei in het stad theater in
Emmerich. Beide avonden m.m.v.
een Duits en Engels mannenkoor.
Op vrijdag 9 en zaterdag 10
november viert het Vordens
Mannenkoor haar 65 jarig bestaan
met een lustrumconcert m.m.v.
pianist Jan Vayne.
week sinds 1964 wordt gehouden.
Zo zoeken de kerken gezamenlijk
een we gom van het Evangelie te
getuigen en het in praktijk te brengen. Ook als christenen in Nederland zijn we op weg.
Na de viering van het jaar 2000 als
een Jubeljaar, een jaar vol aandacht voor herstel van rechtvaardige verhoudingen en kwijtscheldingvan schulden, ligt nu het jaar
2001 voor ons als een open ruimte
waarin de kerken hun weg moeten
vinden.
Het is daarom goed om ook dit
jaar in de eerste weken de Week
van Gebed voor de Eenheid te vie
ren om samen kracht en inspiratie
op te doen voor onze verdere pelgrimstocht, om te ervaren dat we
deze weg niet alleen gaan, maa
rons vergezeld mogen weten van
de Opgestane Christus! Dat ook dit
jaar de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie
samen de Zondag van Gebed voor
de Eenheid van de Christenen
viern op zondag 21 januari 2001 is
verheugend en getuigt van de ge

De kans dat er op landgoed
Wientjesvoort 172 vakantiebungalows worden gebouwd,
wordt steeds kleiner. Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland zetten vorige week
voorlopig een streep door het
plan. De gemeente Vorden kan
tegen het besluit van de provincie nog in beroep gaan bij de
Raad van State.
Gedeputeerde Staten vrezen dat
de 172 vakantiebungalows permanent bewoond worden en dat is in
strijd met het provinciaal beleid.
Verder denken GS dat de markt
van vakantiewoningen op dit mo-

ment helemaal verzadigd is. In de
afgelopen jaren zijn zoveel bungalows gebouwd dat de bezetting ervan terugloopt. Bovendien vinden
GS dat een bungalowpark het
hoogstaande natuurgebied van
landgoed Wientjesvoort teveel
aantast.
Burgemeester E.J.C. Kamerling van
de gemeente Vorden vindt het besluit van GS onverstandig. Volgens
de burgemeester neemt de druk
op het landgoed juist af als hier
een bungalowpark komt. Hij vergelijkt daarbij de 172 vakantiebungalows met de 270 kampeerplaatsen die de landgoedcamping van
Wientjesvoort op dit moment telt.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112
Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur Gebedsdienst voor de eenheid in Geref.
kerk. Uitgaande van de Raad van kerken; m.m.v. "Cantemus Domino".
Voorganger pastor Vrehe.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. A. Hagoort en fr. B. Broekman. Oec.
dienst m.m.v. Oecumenische Werkgroep Herv. kerk..
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur Gebedsdienst voor de eenheid. Uitgaande
van de Raad van kerken; m.m.v. "Cantemus Domino". Voorganger
pastor Vrehe; 19.00 uur ds. D. Westerneng.
RJC kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur Gebedsdienst voor de eenheid in Geref.
kerk. Uitgaande van de Raad van kerken; m.m.v. "Cantemus Domino".
Voorganger pastor Vrehe.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 januari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 21 januari 10.00 uur Oecumenische Dienst.
Weekendwacht pastores
21-22 januari H. Agterhoek, Doetinchem, tel. (0314) 30 00 76.
Weekenddienst huisartsen
2021 januari dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
20-21 januari J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15,00-15,45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewakiiig en
intensive care dagelijks11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamaftieling 10,30-11.30,15.30- 16.45 en 18.45-19,30 uur, PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochern, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
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.
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8,30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L. Evers-Jansen; tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-KasteeL tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr J Wèntink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 3.3 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor drie
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- 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 herplaatst.
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127
• Sander (3 maand en slaapt
veel): "ik zoek een lieve oppas bij mij thuis voor de
di/wo/do (overdag). Die mijn
pasgeboren handjes iets vertrouwds wil geven en die tevens mijn papa en mama een
handje wil helpen. Wij wonen
lekker vrij in Vorden; 5 km van
het centrum. 0575-556380.
Vraag naar papa of mama"
• Plezier met judo. Elke
maandag: 15.50-16.40 uur 6
t/m 8 jaar; 16.40-17.35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
jaar en ouder. Gratis proefles,
judopakken aanwezig. Sporten gezondheidsstudio Vorden,
Burg. Galleestraat 67a, tel.
0575-554091, 0543-517467

• Ik zoek werk in de huishouding ± 3 halve dagen in
de week in Vorden. Bellen na
18.00 uur 0575-552986
• Wilt u het gemakkelijk hebben voor uw haarverzorging?
Thuiskapster Ma n n ie bellen!
Tel. 0575-526784 of mobiel
0615102403
• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt per medio januari voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kinderoppas voor hun tweeling
van ± 10 mnd oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor reacties bel 0575-572560 na
18.00 uur

8 stuks

200 gram

Mandarijnen
Clementines 20 st.

Giezerwildeman QQQ
stoofperen 11/2 kilo O<7O

Salustiana's

Toetje gezond

598

15 voor

per bakje

Panklare andijvie 400 gram
Hierbij spekreepjes voor HALVE PRIJS

249
298

Aanbiedingen week 3

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

• Heeft u altijd al meer willen
weten over het christelijk geloof? Op 23 januari praten
we hierover in huiselijke
kring. Welkom! Hervormd/
Gereformeerde Evangelisatie
Commissie. Voor info bel:
552104/551060
• Vanaf 6 maart 2001 voor tijdelijke bewoning een gemeubileerde woning te huur in het
buitengebied van Vorden, 2
km van het centrum. Tel. 0575551602
• Jong gezin zoekt: woonruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Bereid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575552201

• Verhuisd: J. Arfman-Mennink van Wildenborchseweg
21 naar: De Wehme, kamer
• Te koop: heteluchtkanon 102
(Master) 20.000 cal. i.z.g.st.
• Gevraagd: akkerland en/of
f 350,-. Tel. 0573-453144
telers voor de verbouw van
• Vrouwen in de overgang bel CCM of suikerbieten. J. Vruggink, tel. 551568
voor hulp José la Croix, verpleegk., tel. 0575-560381

Monuta uitvaartverzorging uitvaartcentrum Het Jebbink
4a, tel. 0575-552749 of 0800-0230550.

VITAMINEWEKEN!
Rode grapefruit
598 Leek salade 298

Wintervlaai
groot §Qm

50

klein

Sinaasappelbavaroisvlaai
klein

4 450
ff.

Hartige broodjes

zo uit de oven.
Hamburger of champignonvlees

nu

GEMEENTE
VORDEN

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
Vrijdag van 09.30-1730 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp* Tel. 0575r54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bprnhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarniering info/aanvraag bij de SWOV.
tafeltiêdek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
55 34 05.
B(DS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05,
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag; Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel; 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.0Q
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen yrox Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van donderdag 18 januari tot en
met woensdag 15 februari 2001, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Kern Kranenburg".
Dit plan omvat de algehele herziening van de bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Kranenburg,
alsmede enkele aangrenzende percelen, te weten: het
sportterrein, de gronden ten noorden van de Hamsveldseweg en rondom het pand Ganzensteeg 1-1a-1b, die
nu nog liggen binnen het bestemmingsplan "Buitengebied 1982".
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.
Vorden, 17 januari 2001.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C.Kamerling

www.pelgrum.nl

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575^152020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

TE HUUR

woonruimte voor 1 a 2 personen
nabij het centrum van Vorden
Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
T 0575-555555, F 0575-553697
pelgnjm@pelgrum.nl

EÏ3

NVM

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.

Een lichtverteerbaar donker brood met een authentieke mix
van volkoren tarwe, rogge en geroosterde mout.

PELGRUM
Woningmakelaars

NORDEkv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Vol vreugde verwacht
met liefde ontvangen
ons kindje klein
waar wij heel dankbaar voor zijn.

Hoera!
Robin en Laura hebben er een broertje bij. Hij heet

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend en heeft willen betekenen, is op de leeftijd van 84 jaar in vrede
van ons heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

HENDRIK WILLEM
GROOT ENZERINK
Hij is geboren op 13 januari 2001.
De trotse ouders zijn:
Johan en Gerrie Verstege
De Bongerd 15
7251 CC Vorden

Op woensdag 24 januari 2001 hopen wij
ons 50-jarig huwelijk te vieren samen met «
onze kinderen, kleinkinderen en familie

C. Klein Obbink
C. Klein Obbink-Wittebol
U bent van harte welkom op de receptie
van 16.00 tot 18.00 uur bij 't Pantoffeltje, $
Dorpsstraat 34 te Vorden.

An Groot Enzerink-Hoogerwaard

Oosterhout:

Ben Groot Enzerink
Manneke Groot Enzerink-Postma
Petra, Henk Willem

Amstelveen:

Bert Groot Enzerink
Lenette, Bart

Warnsveld:

Ina Groot Enzerink

Zeist:

Heleen Groot Enzerink

Barendrecht:

Corrie Righolt-Dam
Henk Righolt
Christiaan, Bernhard
Barend Dam
Jacqueline Dam-Oskam
Bart, Alieske

Mispelkampdijk 34
7251 DC Vorden

Vorden:

Jan van Wijk

Emmen:

Janette van Wijk
Esther

D/ede
Laura
Marijn
Amsterdam:

Christa van Wijk

Het Jebbink 67
7251 BK Vorden
Geen bloemen.
Jannie is thuis opgebaard, waar op dinsdag 16 januari
en op woensdag 17 januari 's middags en 's avonds
gelegenheid is om afscheid te nemen. Ook kunt u op
donderdag 18 januari van 12.30 tot 12.50 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden nog afscheid van haar
nemen.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 18 januari om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op woensdag 17 januari om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.
Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

JAN EN RIET VRUGGINK-PARDUS

Voor de dienst is van 11.30 tot 11.50 uur gelegenheid
om afscheid te nemen in het Achterhuus van de Gereformeerde kerk.

Vorden, januari 2001
„'t Riethuis"

t Vorden
14 januari 2001

* Beekbergen
4 februari 1931

t Zutphen
12 januari 2001

Vorden:

Ede:

Wij willen u allen hartelijk danken voor de vele felicitaties, cadeaus en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

JANNIE VAN WIJK-MIDDELINK

(Verzetsnaam: Karel Overijssel)
ECHTGENOOT VAN
AN GROOT ENZERINK-HOOGERWAARD
EERDER GEHUWD GEWEEST MET LENA NOPPERS
Drager van het Verzetsherdenkingskruis
Mede-oprichter van het Dagblad Trouw

* Warnsveld
29 januari 1916

•,'•>. «•...;......••.•.:». -..-W/..--. .:«,..«:..•

Hopend op een eeuwig Godzalig leven heeft de Heere
tot onze grote droefheid plotseling uit ons midden weggenomen mijn lieve meiske en onze lieve en zorgzame
mama en oma

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

De leden van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vorden zijn ontroerd door de berichten van het
overlijden van
HENDRIK WILLEM GROOT ENZERINK
ECHTGENOOT VAN WIJKOUDERLING
AN GROOT ENZERINK-HOOGERWAARD

en van

JANNIE VAN WIJK-MIDDELINK
ECHTGENOTE VAN ORGANIST JAN VAN WIJK

Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing.

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid
ging, toch nog onverwacht in haar eigen vertrouwde
omgeving, in alle rust van ons heen onze lieve moeder

In het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland is van
ons heengegaan

br. H.W. GROOT ENZERINK

ALISE JOHANNA WILHELMINA
BIJENHOF
* Vorden,
25 oktober 1921

t Vorden,
10 januari 2001
Henny en Cora

Hendrik van Bramerenstraat 9
7251 XH Vorden
De crematie heeft op 13 januari plaatsgevonden.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij betekend heeft voor
de Gereformeerde Kerk van Vorden en ver daarbuiten.
Zijn grote inzet voor de kerk van Christus zal ons ten
voorbeeld zijn.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de
kracht toe om verder te gaan.
Namens de Gereformeerde Kerk Vorden,
H.G. Dijkman, voorzitter
L.J. van Hoorn-Versloot, scriba
Vorden, 12 januari 2001

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

Wij leven met beide families mee.
Mede namens de kerkenraad,
Jan Rigterink, preses
Hannie Wichers-den Hoed, scriba
Vorden, 12 en 14 januari 2001

"Mijn genade is u genoeg." (2 Cor 12 : 9)
De Here heeft heden tot Zich genomen mijn lieve man

LAMBERTUS WEIDE
ECHTGENOOT VAN DIEN WEIDE-HEUTINK

* 10 februari 1917
Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van
onze zorgzame vader en opa

GERRIT VAN WERVEN

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons comitélid, de heer

Mijn bijzondere dank gaat uit naar het verplegend personeel van Verpleeghuis 'Zuytvenne', afdeling 'Drogenap'
voor hun liefdevolle verzorging.

G.G. Weide-Heutink

H.W. GROOT ENZERINK
betuigen wij onze oprechte dank.
Hennie Laarkamp-van Werven
Bernard Laarkamp
Bart
Vorden, januari 2001

Met name zijn vrouw en kinderen wensen wij sterkte
met het dragen van dit verlies.
Namens het Comité 4 mei Vorden,
A.J.A. Hartelman, voorzitter

111 januari 2001

Dorpsstraat 23
7234 SM Wichmond
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vorden, 12 januari 2001

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve zoon, onze broer,
zwager en oom

MARINUS DOORNINK
Uit aller naam:
M.J. Doornink-Dijkman
Vorden, januari 2001
Van Lennepweg 4

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien \
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden A/A
Telefoon (0575) 552928
JHB

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve
zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

JOOS BÖHMER
Het heeft ons diep getroffen en heel veel steun en
troost gegeven.
Riek Böhmer-Bouwman
kinderen en kleinkinderen
Vorden, januari 2001
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BURGERZAKEN

Avondopenstelling
Op 30 januari 2001 is burgerzaken buiten de normale openingstijden ook van 18.30-19.30 uur geopend.
Sluiting
Op woensdagmiddag 31 januari en op l februari 2001 is burgerzaken gesloten in verband met de installatie van nieuw programmatuur.
Op vrijdag 2 februari kunt u van 10.30-11.30 uur terecht voor het aangeven van geboorten en overlijden.
•

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

S ^ LUITING SECTOR SAMENLEVING OP l EN 2 FEBRUARI 2001
De medewerkers van de sector samenleving volgen op l en 2 februari 2001 een training. Op die dagen is de sector dan ook gesloten.

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

EGWIJZERS VOOR TOERISME

van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:

De gemeente Vorden wil in samenwerking met de ANWB toeristische ondernemers de gelegenheid bieden te participeren in een bewegwijzeringssysteem voor toeristen. Het systeem kenmerkt zich door een voor
automobilisten eenvormige en herkenbare uitvoering. De kosten voor
deelname worden vergoed door middel van een af te sluiten abonne
ment. Uit het abonnement worden de stichtingskosten, het onderhoud
en de vervanging vanwege schade, vermissing en slijtage bekostigd. Ondernemers worden opgeroepen voor l februari aanstaande zich op te ge
ven. Belangstellende kunnen een introductiebrief en deelnameformulier
aanvragen bij de heer Van Woudenberg van de gemeente Vorden (0575)
55 74 92 email: h.vanwoudenberg@vorden.nl De aanpak is erop gericht
in de loop van het komende seizoen de bewegwijzering te plaatsen.

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder D.J. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

bouwen bergruimte

Lankhorster- J.GA. Korenblek
straat 8, Wichmond

bouwen garage

Deldense
broekweg 13

W.C. Zweverink

veranderen twee bedrijfsgebouwen

Enzerinckweg 12

camping
"de Reehorst"

gedeeltelijk veranderen en
vergroten toilet-gebouw

Zuivelhofl

T.W. Baak

bouwen serre

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

NZAMELINGSAKTIE KLEIN WIT- EN BRUINGOED
GESLAAGD
LADHEID
De proefaktie inzameling klein wit- en bruingoed in de maanden november en december 2000 leverde 1057 apparaten op. U leverde het
meest koffiezetapparatuur, radio's, scheerapparaten en strijkijzers in. De
aktie, die is gehouden bij de supermarkten A & P en Super de Boer, kadoshop Sueters, Fa Barendsen en de Welkoop Vorden, overtrof de resultaten van een proef die enige jaren geleden in Delft is gehouden. In Vorden zijn per 1000 inwoners gedurende de 2 maanden 132 apparaten ingeleverd. In Delft destijds (aktieduur 3 maanden) 115 apparaten.
Elvira Groot Jebbink krijgt een walkman, omdat zij een kleurplaat heeft
ingeleverd bij de landelijke klein web-organisatie NVMP.
De aktie gaat de komende maanden door. U kunt dus apparatuur gratis
in blijven leveren. De verlotings- en kleurplaataktie is echter voorbij. De
winkeliers waar u het klein wit- en bruingoed kunt inleveren gaan zelf
voor de promotie zorgen.

Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

Molenweg 16a J. Schröer

ELEIDSPLAN 2001 ALGEMENE
IOAWENIOAZ

BIJSTANDSWET

Gladheid, als gevolg van ijzel en sneeuw, is in deze tijd van het jaar heel
gewoon. Gladde wegen kunnen in het verkeer tot flinke overlast leiden.
Files, slippartijen en blikschade zijn hiervan vaak het gevolg. Maar ook
ernstigere ongevallen komen regelmatig voor.
- Zorg daarom in de winter voor ruim voldoende bandenprofiel.
- Krab alle ruiten van uw auto goed schoon. Volsta niet met het schoonmaken van een klein stukje ruit, ook al heeft u haast.
- Controleer regelmatig of uw koplampen niet besmeurd zijn met pekel
- Houdt er rekening mee dat viaducten, bruggen , toe en afritten glad
kunnen zijn bij lichte vorst, ook al is de hoofdrijbaan niet glad.
- Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent.
En tot slot: wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders,
omdat het zicht vanuit de auto soms gedeeltelijk belemmerd wordt door
pekel op de ruiten.

Op 19 december 2000 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Algemene
bijstandswet, IOAW en IOAZ vastgesteld. U kunt het beleidsplan gedurende de openingstijden van het gemeentehuis inzien bij de sector Samenleving in de units. Tegen betaling van de rechten kunt u kopieën
krijgen.

woensdag
van 1330 tot 1730 uur
OUWAANVRAGEN
donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

aanvrager

inhoud

gewijzigd uitvoe- 02-01-2001
ren bouwplan

datum ontvangst

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

de Decanije
33 t/m 43

V.O.R De Decanije

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Overweg
3 en 5

Beheerstichting
bouwen dubbele 05-01-2001
Urtica De Vijfsprong bergruimte

de Bongerd 2 J. Hertgers en mw.
R.J.M. Besselink

vergroten woning 08-01-2001

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

ERGUNNINGEN
r
bouwen

EEN BET ER

plaats

aanvrager

inhoud

Zutphenseweg 105

HJ. Korenblik

vergroten woning garage en
en bouwen garage dierenverblijf
annex dierenverblijf

vrijstelling

BEGINT BIJ

4 Megabites
bij uw Keurslager

Een bedankje voor alle gasten van

bistro-restaurant
De Rotonde en
kinderrestaurant Kidts
Wij, Hans en Anneke, hebben 8 jaar met veel plezier
in Vorden gewoond en gewerkt.
Fijn dat u onze gast bent geweest!
Wij hebben in Wendie en Thomas hele aardige en
vakbekwame opvolgers gevonden.
Wij wensen hen veel succes.
Tot ziens,

Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 .
Fax 0575-467652

Hans Poort en Anneke van Rossum

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

4 megaburgers

Schoonmaakbedrijf

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

Wij zoeken een

interieurverzorgster
voor dinsdag en donderdag van 16.30 tot 18.30 uur voor
een project in Vorden.

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Voor inlichtingen en/of aanmelding kunt u bellen
naar 0575-552414

; . Bedankt!

:
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Schwarzwalder,
WO gr.

3

katenhaasjes,

225

&

kalkoenpestorol,

€4M

€125

~7r
75

WO gr.

l

gegrilde spekrollade, n 98
WO gr.
inotten Hivprsp
Stamppotten
diverse
soorten, per portie
(500 gr.)

498

scharrelsalade,

P> CL „ , . , . L . „ , , ,

Vlogman

$ V^lmiè KANKERBESTRIIDING
GIRO 26000

Hair & Beauty

10

00

Saksische leverworst, ^ 19

100 gr.

«MP*«—
r-—

(met gratis saus)

100 gr.
We hebben 't afgelopen jaar
weer geweldig in de toekomst
kunnen investeren.

—y

^ \t~

Keurslager

Ned« land» Xanktrbfstnjding/KWF. Sophiala
1075 BK Amilerdam. Telefoon: 020 5 700 500
et: www.fcankerbestrijdin9.nl
f

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Kapster aan huis
Zonnestudio
Schoonheidssalon

Dreef 7 2
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Contactjes?

Schoonheidsbehandelingen
alleen op donderdagavond

Het cement tussen vraag en aanbod!

10% korting
KENNISGEVING

t/m l maart

Ambtshalve wijziging wet milieubeheer/Algemene wet
bestuursrecht Vorden

drukwerk dat
gezien wordt...
Het 'gezicht' van uw bedrijf
wordt mede bepaald door
uw drukwerk. Het is uw visitekaartje dat er onberispelijk behoort uit te zien, zowel in ontwerp, opmaak, kleur en tekst.
Goed drukwerk valt OP... sterker,
het verhoogt de herkenbaarheid
van uw onderneming.
Wij ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 655678

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de ontwerpbeschikking hebben vastgesteld met
betrekking tot de ambtshalve wijziging van de op
19 oktober 1999 onder nummer MW98.5825 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aan
Vandervalk+degroot B.V. De inrichting gaat zich
vestigen aan de Handelsweg 8 in Vorden.
De ambtshalve wijziging betreft de aanscherping van de
verleende vergunning. Deze vergunning wordt
ambtshalve gewijzigd door het verbinden van
geurvoorschriften aan de vergunning.
De ontwerpbeschikking en de stukken die daarbij horen
liggen ter inzage van 17 januari tot en met 31 januari
2001 bij:
- de gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden,
sector Grondgebied, bureau Milieu, tijdens
openingsuren. Tevens ter inzage bij de openbare
bibliotheek, Dorpsstraat 3 in Vorden, tijdens
openingsuren;
- de provincie Gelderland, bibliotheek in het Huis der
Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer A.D. Schreutelkamp, tel. (026) 359 99 10, van de
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland.
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen tot en met één
dag na het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot
en met l februari 2001) schriftelijk bedenkingen worden

provincie

Gl

DEiRLAND

ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij kan worden
verzocht dat de persoonlijke gegevens van degene die
bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt
worden.
Gedeputeerde Staten van Gelderland verzoeken
eenieder die bedenkingen inzendt, daarop het MWregistratienummer te vermelden dat onderaan deze
kennisgeving staat.
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk bedenkingen
inbrengen tegen de ontwerpbeschikking, kunnen tegen
de later vast te stellen definitieve beschikking beroep
instellen, tenzij kan worden aangetoond dat men
redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het inbrengen
van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking.
Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,
te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve
beschikking beroep instellen, die ten opzichte van het
ontwerp gewijzigd worden vastgesteld
Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de
ontwerpbeschikking tot aan de tervisielegging van de
later vast te stellen definitieve beschikking kunnen de
stukken uitsluitend op afspraak worden ingezien. U kunt
daarvoor een afspraak maken, tel. (026) 359 83 48.
Arnhem, 22 december 2000 nr. MW00.4I69I

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
j. Kammmga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier

Bleumink nu ook in Zutphen

van bereidwilligheid van leiders,
ouders en vrijwilligers. De opkomst van de jeugd was navenant
hoog, bijna alle teams waren compleet aanwezig.
Meer dan zo'n 200 jeugdspelers en
begeleiders waren actief op deze
zaterdagmorgen. Ook dit jaar
heeft het gemeentebestuur weer
voor ondersteuning gezorgd want
naast het beschikbaar stellen van
een container voor het statieloze
glas, was ook de Gemeentewerf
aan de Enkweg geopend. Super de
Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuis en A&P in Vorden, zij zorgden

wederom voor een snelle in name
van de statiegeld flessen.
Op verschillende plekken in de
wijken had de organisatie "moe
ders" bereid gevonden om warme
chocolademelk voor de inzamelaars te maken, Bakkerij de Molle
voegde daar nog een lekker krentenbol aan toe. Met een goed ge
vulde maag werd de actie den ook
weer fanatiek voortgezet. Om ongeveer 12.30 uur reed de laatste
groep de gemeentewerf op zodat
de flessenactie 2001 voor de jongens althans was afgelopen.
Een goed begin van het nieuwe
jaar.

Bibliobyte brengt bibliotheek
dichter bij mensen thuis
De openbare bibliotheek gaat
vanaf medio februari werken
met Bibliobyte, een toekomst
gericht automatiseringssysteem.

Joke en Frans Bleumink van
Profile Bleumink uit Vorden
hadden er eigenlijk nog geen
moment over nagedacht om
een tweede fietsenwinkel in deze regio te beginnen. 'Het
kwam gewoon op ons pad', legt
Joke Bleumink uit.
Sinds l januari van dit jaar heeft
de familie Bleumink naast de
vestiging in Vorden een tweede
zaak aan de Spittaalstraat 34 in
Zutphen. De winkel in Zutphen
wordt gerund door dhr. Ruben
Bleumink en dhr. Jeroen Mulder.
Het is inmiddels acht jaar geleden
dat Joke en Frans Bleumink hun
zaak in Vorden openden. In die
periode is er veel gebeurd. Zo ging
de winkel enkele jaren geleden in
z'n geheel tegen de vlakte en verrees er aan de Dorpsstraat in Vorden een nieuw pand van maar
liefst zeshonderd vierkante meter.
Toen Profile met de vraag kwam
of wij de winkel in Zutphen wilden overnemen, hoefden we daar
eigenlijk geen moment over na te
denken. Want als wij het niet doen

dan doet een ander het', zegt Joke
Bleumink. Verder is het zo dat
Ruben - de zoon van Joke en Frans
Bleumink n gediplomeerd fietsenmaker is en graag in de voetsporen
van zijn ouders wil treden. De
winkel aan de Spittaalstraat in
Zutphen is wat dat betreft dus een
uitgelezen mogelijkheid. En om
het familieverhaal helemaal
compleet te maken: schoonzoon
Jeroen Mulder houdt zich in
Zutphen bezig met de verkoop.
Frans Bleumink geeft aan dat de
twee winkels elkaar alleen maar
kunnen versterken. 'Als wij bepaalde onderdelen in Vorden niet
hebben dan kunnen we even naar
Zutphen bellen. En andersom
geldt dat natuurlijk ook'. Het
assortiment van de winkel aan de
Spittaalstraat in Zutphen is sinds
de overname flink uitgebreid.
Naast de merken Gazelle, Union
en Altra worden er nu ook fietsen
van Giant, Multicycle en Fico verkocht. Zowel nieuw als tweedehands. Verder heeft Profile Bleumink in Zutphen een uitgebreide
keus op het gebied van ATB's. Met

name de merken Kenosha en
Giant zijn goed vertegenwoordigd.
Het spreekt voor zich dat Profile
Bleumink ook alle benodigde ATBaccessoires in voorraad heeft zoals
helmen. Ook kinderfietsen zijn er
bij Profile Bleumink in alle soorten en maten.
De winkel in Zutphen heeft een totale oppervlakte van vierhonderd
vierkante meter. Als we Ruben
Bleumink vragen wat de klanten
aan de Spittaalstraat gaan merken
van de overname dan hoeft hij
niet lang na te denken. 'Kwaliteit,
service en garantie. Daar gaat het
bij ons om. Dat betekent dus dat
elke fiets die hier de deur uitgaat,
alle aandacht krijgt. Ze worden
dus goed afgemonteerd maar ook
een extra laag vaseline op de
velgen zal in de winter zeker niet
ontbreken. De mensen moeten er
gewoon van op aankunnen dat ze
kwaliteit krijgen. En dat gecombineerd met een goede service', legt
hij uit.
Profile Bleumink is gevestigd aan
de Spittaalstraat 34 in Zutphen,
telefoon (0575) 51 95 26.

Saamhorigheid flessenactie W Vorden

Dit systeem biedt talrijke nieuwe
mogelijkheden. Bibliobyte is een
totaalpakket voor alle administratieve handelingen, zoals de catalogus-, bestel-, uitleen en lenersadministratie. Het combineert Internetaansluitingen en kantoorautomatisering in één systeem onder
Windows 2000. Gebruikersvriendelijkheid staat daarbij voorop.
Op de nieuw geïnstalleerde pc's
kan de bibliotheekbezoeker in de
totaal nieuw vormgegeven catalogus eenvoudig uitzoeken door met
de muis te klikken op de duidelijke symbooltjes. De zoekmogelijk-

heden zijn verruimd. Auteurs
vindt men nu zowel op voornaam
als op achternaam. En wat ook be
langrijk is, de bibliotheekcatalogus kan straks thuis ook via Internet worden geraadpleegd.
Binnenkort kan ook het verlengen
of het reserveren via Internet
plaatsvinden, ongeacht de sluitingstijd van de bibliotheek. Bovendien kan men via Internet zien
welke boeken hij of zij geleend
heeft en welk leengeld nog verschuldigd is. Ook worden in de
toekomst variabele abonnementen mogelijk. Bibliobyte maakt gebruik van de modernste internettechnieken. Om de overgang zo
goed mogelijk te realiseren is de
bibliotheek in Vorden in de week
van 5 tot 10 februari gesloten.

Stichting Kranenburgs
Carnaval
Teneinde de speciale kindermiddag op zondagmiddag 25
februari te kunnen bekostigen
heeft het bestuur van de Stichting Kranenburgs Carnaval een
grote verloting op touw gezet.

door de nieuwe Prins, die op zaterdag 24 februari bekend zal worden
gemaakt. Ook geeft een dweilorkest acte de présence. Er zijn
duizend loten.

Tijdens die middag, die voor de
kinderen gratis is, zal kindertheater "Fiets" de jeugd vermaken.
Daartoe zal achter het pannekoe
kenhuis "Kranenburg" een tent
worden opegzet.

Zaterdag 27 januari worden deze
loten in de buurtschappen aangeboden. Zaterdag 3 februari zullen
leden van de Stichting Kranenburgs
Carnaval en een aantal vrijwilligers
trachten om de loten huis-aanhuis in het dorp te verkopen.

Bovendien is er die middag in het
buurtschap Kranenburg een optocht die zal worden opgeluisterd

De hoofdprijs van de verloting is
een fiets, terwijl er tal van verrassingspakketten zijn te winnen.

Arjan Mombarg nadert
top-10 klassering.
Tijdens de marathon van afgelopen vrijdag-avond in Assen
heeft Arjan Mombarg een uitstekende prestatie geleverd.
Hij eindigde op een 13e plaats zonder dat hij echt in de problemen
was geweest. Volgens Mombarg
had hij die avond "super"-benen.
Mombarg reed een aantal rondes
op kop van het peloton en haalde bij wijze van vriendendienst - Erik
Hulzebosch terug na een valpartij.
Voor Mombarg was zijn optreden
in Assen een bevestiging van de
progressie, die hij dit seizoen doormaakt.

De dag erna tijdens de marathon
in Haarlem eindigde Mombarg op
een verdienstelijke 22e plaats. Martin Rietman moest wegens ziekte
de afgelopen keren verstek laten
gaan. Beide rijders uit de formatie
van Ecotrans/Free-Wheel maken
zich op voor Het Nederlands Kampioenschap Natuurijs en de Alternatieve Elfstedentocht, die eind januari/begin februari op de Weissensee in Oostenrijk zullen plaatsvinden. Als de vorst mocht aanhouden wordt het NK in Nederland gehouden, maar daarover bestaat op dit moment nog geen enkele zekerheid.

Flip Pelgrum nieuwe
trainer SV Ratti
Onder leiding van Gerrit Wentink, Andre Siemerink en Gerrit Koerselman organiseerde
de Voetbalvereniging Vorden
haar traditionele flessenactie
op zaterdag 6 januari.

Kranenburg en Wichmond. Alle
aangeboden lege statiegeld en statieloze flessen werden opgehaald.
Dat deze actie een vriendelijk karakter draagt blijkt wel uit het
motto" Wij helpen u, u helpt ons."

Gesteund door goede weersomstandigheden bezochten de jeugdvoetballers het gehele dorp, de

De bereidheid van de vele vrijwilligers en ouders is groot te noemen.
Want naast alle pupillenteams en

junioren elftallen stonden per
groep ongeveer 3 begeleiders klaar
inclusief een tractor met platte
wagen en een auto met aanhang
wagentje. Jeugdvoorzitter Gerrit
Koerselman sprak dan ook vlak
voor de start van een zeer goed begin van 2001, nog nooit verliep de
organisatie vooraf zo soepel. Dit
was te danken aan een hoge mate

De 44-jarige dhr. Flip Pelgrum,
uit Almen, zal het komende
seizoen de selectie van SV Ratti
trainen.
Dhr. Flip Pelgrum is zelf nog actief
als voorzitter en speler bij de
Almense voetbalvereniging.
Bovendien heeft hij de jeugd
aldaar onder zijn hoede gehad.

Dhr. Pelgrum wil graag de stap
maken naar de senioren. Hij krijgt
bij Ratti volop de kans deze stap
waar te maken, met een relatief
jonge groep. Voor beide partijen
dus een mooie uitdaging.
Ratti is dan ook zeer content dhr
Pelgrum te kunnen contracteren
en ziet de toekomst positief tege
moet

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

VLAAI VAN DE WEEK:

MAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Wintervlaai f 10,-

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Kaascrackers, pakje f 3,xjx * J** l* * I* / J** J*

3 halen 2 betalen
slim voordeel!

APPELSIENTJE

BIG AMERICANS PIZZA'S

liter

DR. OETKER, doos

3 halen ->• 2 betalen 3 halen +• 2 betalen

COCA COLA

LOTUS KEUKENROL

1,5 liter

2 stuks

3 halen >- 2 betalen

3 halen +- 2 betalen

YOGHO YOGHO

WHISKAS

liter

blik 400 gram

3 halen •>- 2 betalen

3 halen ^ 2 betalen

SULTANA'S

on SLAATJE

pakje

150 gram

UIT EIGEN BAKKERIJ:

Roggebrood soo gram f 2,20
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje f 7,50
verschillende smaken

3 halen ->- 2 betalen 3 halen -+• 2 betalen
organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag
18 januari

Gesorteerde mini harde
broodjes 10 stuks f 2,50

on ACHTERHAM

on PASTA ITALIAANS

voorverpakt, 100 gram

500 gram

3 halen ->• 2 betalen

3 halen ->* 2 betalen

::,.-,:,,-

NÖfik X&
SCHOUDERKARBONADE

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Rectificatie

1 kilo

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

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

t^S\

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

f50,- korting per man per dag
Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SCMldCT en niemand anders
'Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform de voorwaaitlen

^^

l

50 % extra KORTING
op alle afgeprijsde artikelen
Donderdag 18, vrijdag 19 en
zaterdag 20 januari a.s. de
laatste opruimingsartikelen
met 50 % extra korting!!

mannenmode

Spalstraat 7-9

Hengelo (G.)

Tel. 0575^161383

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67
S C H I L D E R S B E D R I J F

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

schildersbedr^f

üsmti'-

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

Keukenkast
met
laden.

Openingstijden:
Donderdag:
10.00-12.0O uur en
13.30-10.00 uur
Vrijdag:
1O.OO-12.OO uur en
13.30-21.00 uur
Zaterdag:
10.00-12.OO uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis '5o°^'n^elen
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

blijft groeien
gemeente Warnsveld. In 1983
kreeg hij opdracht een nieuw huis
te bouwen. Inmiddels had Dijkman 10-12 man personeel. De opdracht voor het "eerste nieuwe
huis" staat hem nog helder voor
de geest. "Toen het huis klaar was,
was ik apetrots. Zo trots, dat ik de
nieuwe eigenaar verzocht of ik er
geen "open huis" mocht houden".
Zo gezegd, zo gedaan. Jan Dijkman
nodigde zo'n 150 man uit, die allen positief reageerden. Het" open
huis" werd dermate goed ontvangen dat hij van de gemeente
Warnsveld in 1985 de vraag kreeg
voorgeschoteld "Heb je geen zin
om 18 woningen te bouwen". Dijkman: "Ik dacht bij mijzelf, dat
moet lukken, gewoon d'eran"! Architect Vaags maakte de tekeningen en kon met de bouw worden
begonnen.

Nieuw pand Dijkman Bouwgroep
en dan bijvoorbeeld over een jaar
of vijf pas beginnen met de bouw.
Je praat dan over miljoenen- investeringen. Bedrijven zoals die van
ons, kunnen zich dat niet permitteren", aldus Jan Dijkman. Wij
hebben in feite 2 planningen. Een
lange termijnplanning voor over
pakweg een halfjaar tot een jaar
en een korte termijnplanning,
waarbij we binnen 2 weken een begin kunnen maken met het karwei.

Aan het slot van het gesprek
dat wij vorige week hadden met
Jan Dijkman, algemeen directeur van Dijkman Bouwgroep
en zijn bedrijfsleider in de
vestiging in Vorden, dhr.
Roekevisch, liet de bouwondernemer duidelijk blijken de toekomst optimistisch tegemoet
te zien. Medio februari wordt
namelijk een "nieuwe loot" aan
de Dijkman- stam toegevoegd
en wordt het bouwbedrijf
Boesewinkel uit Brummen
overgenomen.

weest om de Bouwgroep op één
locatie te vestigen? Jan Dijkman:
"Ik kan mij deze vraag wel voorstellen. Het heeft echter allemaal
te maken met een stukje "verleden". Dhr. Rondeel had in Vorden veel klanten. Datzelfde geldt
ook voor dhr. Groot Roessink (die
overigens nog steeds werkzaam is
bij de Bouwgroep Dijkman). Een
soort plaatsgebondenheid.

Vorige maand is aan de Netwerkweg 2 in Vorden een nieuw pand
geopend (zie foto) met de naam
"Bouwbedrijf Rondeel- Groot Roessink B.V." Tegelijkertijd nam dhr.
Rondeel afscheid van het bedrijf.
De beslissing om zowel vanuit
Warnsveld als vanuit Vorden te
opereren is weloverwogen genomen.
Ook om de naam Rondeel (ondanks diens afscheid) blijvend aan
het bedrijf te koppelen, is een
bewuste keuze geweest.

PLANNING
We schreven het in de aanhef,
Jan Dijkman is een man met een
optimistische kijk op het leven, zo
liet hij zich tijdens het gesprek een
paar maal ontvallen. Een bedrijf
met 70 medewerkers schept nogal
wat verplichtingen en voor iedere medewerker moet uiteraard
"brood op de plank" komen. Dijkman weet als geen ander dat de
grote projecten " in den lande" in
handen zijn van de kapitaalkrachtige projectontwikkelaars.

Nadat hij zes jaar als timmerman
bij een Vordense aannemer had ge
werkt, belandde hij een poos bij
architect Piet Bakker, eveneens in
Vorden. "Een zeer leerzame periode", zo omschrijft Jan Dijkman de
ze fase uit zijn leven. Daarna toog
hij naar Warnsveld om bij de firma Addink aan de slag te gaan.
Twee jaar later ( in 1976) nam hij
op 26 jarige leeftijd het bedrijf met
drie man personeel over.

We legden dhr. Jan Dijkman de
vraag voor of het economisch "Die kunnen zich veroorloven om
gezien niet "handiger" zou zijn ge nu al stukken grond aan te kopen

EERSTE NIEUWE HUIS
De boterham werd verdiend middels veel onderhoudswerk voor de

De Vordense bevolking kent hen,
dus vandaar de naam "Bouwbedrijf
Rondeel- Groot Roessink B.V. Daar
komt nog bij dat de medewerkers
Dat betekent tevens dat het per- eveneens in Vorden woonachtig
soneelsbestand (11 man) in de deal zijn. Het is een pand met uitstrais inbegrepen. Met de vestigingen ling geworden", aldus Dijkman.
in Warnsveld (45) en Vorden (15) is Eenzelfde soort situatie doet zich
de onderneming uitgegroeid tot nu in feite ook met de overname
ruim 70 medewerkers. En dan te van Boesewinkel voor. "Tot dusver
bedenken dat dhr. Dijkman ooit kwamen we de Yssel vrijwel niet
als 15 jarige aspirant gezel bij een over. En daar komt dus nu verandering in".
Vordense aannemer is begonnen!

Bridgen
BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 10 januari
Groep A:
l Vruggink/Costermans 55,5%; 2
mv/hr Scholten 54,2%; 3 v. Burk/
Hendriks 52,1%.
Groep B:
l mv/hr de Bruin 60,4%; 2 v. Manen/v, d. Berg 58,3%; 3 Steenbeek
Brandsma/Post 55,5%.
Groep C:
l mv/hr Stertefeld 59,7%; 2 mv/
hr Speulman 55,5%; 3 Machiels/
Visser 52,1%.
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 8 januari
Groep A:
l dms. den Ambtman/Thalen
64,6%; 2 echtpaar Vruggink 60,4%;

Bouwgroep Dijkman legt zich met
name toe (ca. 70 procent!) op verbouwingen, restauraties e.d. Circa
30 procent wordt ingevuld met
nieuwbouw. Dit laatste illustreert
Jan Dijkman met een paar voorbeelden zoals dat in Warnsveld
heeft plaatsgevonden, in welke ge
meente hij diverse nieuwe woningen heeft gebouwd. Daarvoor
"even" terug in de historie.

SCHIETVERENIGING R.A.W
RA.W. organiseert op woensdag
31 januari en donderdag l februari in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker weer schietwedstrijden.

streefd. Naast de wisselbeker zullen
ook dit jaar weer een aantal andere
bekers worden verschoten. Om
deel te nemen bestaan er enkele
voorwaarden o.a.: Een 'team' be
staat uit 3 personen; Een 'team'
mag bestaan uit zowel dames
en/of heren; Elke deelnemer mag
maar in één 'team' meeschieten;
In een 'team' mag max. l persoon
lid zijn van een bestaande schietvereniging of bedrij fsschietbond;
De geweren worden door de leden
van RA.W. geladen en aan de
schutters ter hand gesteld; ledere
schutter betreedt het wedstrijdlokaal op eigen risico; Er mag
alleen staande en uit de losse hand
worden geschoten.

Aangezien het schieten hoog in
het vaandel staat, rekent RA.W.
er op dat dit sportieve doel door
alle deelnemers zal worden nage

Opgave bij de onderstaande
bestuursleden:
J.W, Klein Kranenbarg, tel. 540640
AG. Hummelink, tel. 441327

3 dms. van Burk/Hendriks 51,4%.
Groep B:
l echtpaar Meijers 57,3%; 2 dms
Polstra/den Elzen 54,2%; 3 echtpaar Wientjens 53,1%.
Groep C:
l hrn. Verwoerd/de Niet 56,8%; 2
hrn. den Ambtman/Kip 56,3%; 3
dms. de Bruin/Lamers en Jansen/
Reindsen 55,2%.

Schieten

ontwikkeling, grondaankopen,
onderhandelingen met plaatselijke overheden etc. Daarbij behoort
het scheppen van een goed werkklimaat. Een ziektepercentage van
ver beneden het landelijk gemiddelde, spreekt boekdelen. Dijkman Bouwgroep " staat" bijvoorbeeld ook voor levering van "complete installaties. "De klant kan in
feite voor alles bij ons terecht", zo
zegt Dijkman.
Een "vast gegeven" is bijvoorbeeld
de klant Natuurmonumenten.
Henk Roekevisch hierover:" Wij
hebben bv. met "Hackfort" een calamiteitendienst afgesloten. Dat
wil zeggen dat wanneer er een calamiteit is bij het kasteel of bij de
50 boerderijen ( die onder Hackfort vallen), dat wij direct paraat
zijn". Dan lenen we snel even een
paar man van een "ander werk" ,
zo vult Jan Dijkman aan.

Het bedrijf van Dijkman groeide,
kreeg naamsbekendheid en stond
vooral bij de gemeente Warnsveld HOOGWAARDIG PERSONEEL
in een " goed blaadje"! Bijvoor- Hij beklemtoont dat, wil je het verbeeld rond 1992/1993. Een (ver- trouwen van de klanten niet be
volg) opdracht in Warnsveld om schamen, het een vereiste is datje
een aantal appartementen met de medewerking hebt van, zoals
daaronder enkele winkels te bou- hij dat noemt, "hoogwaardig perwen. Jan Dijkman: "Ik zegje eerlijk soneel". Zo bestaat er in de regio
dat ik die tijd wel eens slapeloze een soort samenwerkingsverband,
nachten heb gehad". Stel je voor, waarin 100 leerlingen in een poueen project van zo'n 5 miljoen gul- le zijn ondergebracht. Leerlingen
den. De kreeg te maken met bank- die na hun opleiding operationeel
garanties e.d. Gelukkig heb ik in zijn. De opleiding geschiedt door
echtgenote Ria een geweldige een twaalftal "leermeesters". Zo
steun en toeverlaat (de echtgenote werken ook bij Dijkman een aanvan Jan Dijkman vervult nog tal leermeesters.
steeds een belangrijke rol in het
bedrijf van haar man).
Hoe dat werkt? Een voorbeeld. Een
scholier heeft de ambachtschool
Ik ben nogal snel enthousiast en doorlopen en wil b.v. metselaar of
ga ervoor. Gelukkig trapt mijn timmerman worden. Gaat bij Dijkvrouw bij tijd en wijle op de rem", man aan de slag. Hij krijgt dan
aldus Jan Dijkman die nuchter "aan de hand" van zijn leermeesconstateert dat opdrachtgevers, ter, een twee jaar durende basisopvoor welke klus dan ook, vertrou- leiding, waarbij hij bovendien een
wen hebben in zijn ondernemers- dag in de week naar school gaat.
schap. In 1996 heeft Dijkman het Gedurende die periode krijgt hij
pand aan de Hofweg in Warnsveld twaalf toetsen uit te voeren. Hij is
laten slopen en op die plek zes dan aspirant gezel.
nieuwe woningen gebouwd. Hij
verhuisde naar een nieuw pand Na die 2 jaar volgt weer een perioaan de Lage Weide in Warnsveld.
de van 2 jaar voor opleiding tot ge
zei. Tweemaal per week s'avonds
Op l januari 1997 werd het bedrijf naar school. De "leermeester"
van Henk Groot Roessink uit Vor- neemt ook nu weer 12 toetsen af.
den overgenomen. Op l maart van Eerst dan is de jongeman zover dat
datzelfde jaar volgde de overname hij "alleen op pad" kan. "Wij zijn
van de firma Rondeel. Vanaf die met deze gang van zaken best te
tijd nam Henk Roekevisch al een vreden en stromen er elke 2 jaar
aantal taken van Rondeel over, nieuwe mensen in" zo zegt Dijkmet als uiteindelijk resultaat dat man. Voor de branche een goeie
hij Bennie Rondeel thans defini- zaak want er is altijd volop werk.
tief heeft opgevolgd, waarbij Henk
op zijn beurt weer door Henk Jan Dijkman: " De tendens is dat
Groot Roessink wordt geassisteerd. de mensen elke vier of vijf jaar wel
In Warnsveld bekleedt Jan Klein "iets" aan hun woning willen verLenderink de functie van bedrijfs- anderen. Een serre erbij, badkaleider.
mer vernieuwen, de keuken moet
groter e.d., je kent dat wel. Men
Algemeen directeur Jan Dijkman heeft daar, zo blijkt, graag geld
houdt zich met "de grote lijnen" voor over. Wij springen daar met
bezig dat varieert van werkzaam- "veel zorg en een goeie service
heden op het gebied van project- graag op in", zo zegt hij.
G.B.M. Holtslag, tel. 553195
H. ter Vrugt, tel. 441867
G.W. Zomer, tel. 441421

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag en zondag 6 en 7 januari
was er een dressuurwedstrijd voor
paarden in Lochem hier werden
de volgende prijzen behaald.
Suzan Koop met Kevin een vijfde
prijs met 163 punten in de B.
Martien Brunshorst met Rubin
een eerste prijs met 178 punten in
de Ml.
Irene Regelink met Lea een eerste
prijs met 155 punten in de M2.
Ninette Brunshorst met Grace een
tweede prijs met 155 punten.

Zaterdag 13 januari was er een
wedstrijd in Gorssel, hier werden
weer enkele prijzen behaald.
Suzan Knoop met Kevin een tweede
prijs met 180 punten in de B.
Marleen Mokkink met Monseigneur SP een vijfde prijs met 168
punten in de B.
Martien Brushorst met Rubin een
eerste prijs met 173 punten in de
Ml. Mede door dit behaalde resultaat werd zij kringkampioen en
mag zij naar de Gelderse kampioenschappen op 16 en 17 februari in Putten. Ook Irene Regelink
met Lae mag naar de Gelderse
kampioenschappen in de klasse
M2.
Ook was er nog een springwedstrijd voor paarden in Lochem hier
behaalde Wim Lenselink met Nelson een eerste en negende prijs bij
het B springen.

MEER
DAN
en

TAPIJT
COUPONNEN
In 200, 400 en
500 cm breed
van l inctcM tot l 2
mett'i l

Meet snel uw
kamer want
uw maat is e.r
vast bij!

Helmink ruimt op!
Projecttapijt'El ba'

All Season dekbed

Groen op rubberrug

Katoenen tijk met wollen vulling texelse schaap.

Van 399^nu voor OP=OP-PRIJS

eenpersoons

140 x 200 /24-3C- voor

In groen, blauw of geel» 400 breed
Van 99:30 voor OP^ÖP-PRIJS

extra lang

140x220 ƒ3897-voor j£m

Hoog pool tapijt 'Fashion'

tweepersoons 200 x 200 f39$s voor mm «
hts jumeaux 240 x 200 ƒ479,- voor <^
J

Vinyl 'Carrïsma'

Grijs, 400 breed
Van ;t98?liu voor OP~OP-PRIJS

extra lang

Trapmaantjes Diverse kleuren.

Per set van 13 stuks. VanJÖS^nu voor

69.-

Vitrages Op diverse hoogten.
Uitzoeken van de rol. NU PER METER

l O,

'y

5<

240x220 /S39T-voor J»

Vachtwollen onderdekens
Van het Texelse schaap.

ê

90x200 cm. Van JS9s nu voor

«•

OOK IN ANDERE MATEN VERKRIJGBAAR,

Alle tapijten Worden gratis 0emeten en gelegd (met uitzondering van trappen en couponnen!)

\/o r d e n
Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190
H E L M l N K

meubelen

MA A K T

HET

M O O I E R

www.helminkmeubelen.nl
BIJ
U T H U I S ,

Biej ons in
d'n Achterhook
"Now Toon, iej heb nogal wat deur 't halsgat egotn a'k mien den stapel flessen zo bekieke. Die brenge iej op de fietse nog ens neet in een
keer weg".
"'t Üekt wel of wiej volle edronken heb maor wiej heb ze al een tiedjen opespaord. Um dizze tied komp de kleine voetballertjes ze jao altied ophaaln. Dan is 't veur die junkskes aadig at ze een betjen biej
mekare kriegt. Ze sjouwt t'r veur dat 't en lust is umme nao te kiekn.
Applaus zölt ze d'r wel neet veur kriegn".
"Jao zo geet 't meespat, 't peerd wat 'n haver vedient krig ze neet."

H Al VF

P R l l 7 FN

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Nu elke maandagmiddag open

Bu'j nog nao de receptie van de gemeente ewes?" "Jao, zoas ieder jaor.
Maor daor was now wel wat minder volk. Kan'k mien ok wel be
griepn".
"Hoe dat zo dan, kreej niks te drinken?" "Te drinken was t'r zat maor
iej vewacht ok nog wat niejs van de börgemeister en dat misse wiej
nog wel 's." "Hee hef toch een hele rede eholn?" "Oh jao, woorden zat
maor daor wod soms epraot zonder dat t'r wat ezeg wod en dat was
ok hier 't geval. Van Volendam ha'w allange eheurd en dat de fietsers
veurrang kriegt ha'w ok al lange en breed in de krante eleazn. Een be
paolde visie op de dinge wodn neet nao veurn ebrach", aldus Toon.
"Wat had e dan motn zeggen?"
"De luu van de Zutphenseweg 's antwoord geevn op eur gemarjaow.
Iej heb jao wel eheurd dat ze daor akties op touw gaot zetn? Spanduuke, handduuke, kinderduuke en wet ik wat al neet meer, wilt ze
daor ophangen. En meschien brekt ze de hele boel nog wel op zo dat
t'r gin mense meer deur kan en de luu daor röstig kont slaopn. At ik
börgemeister was ewes ha'k tegen de luu ezeg: Waorumme bu'j daor
gaon wonen. Want die d'r 't leste ekommen bunt (too d'r al volle ve
keer was) schreeuwt now 't hardste. Die luu mot eur huus vekoopn en
buutenaf gaon wonen. Want binnen tien jaor wod ok de Zutphenseweg zo druk (ok zonder vrachtwagens) da'j d'r zonder stoplichten
neet meer oaver kont stekn.
Maor dan is t'r wel weer wat anders, daor buutenaf stinkt 't nog wel
's agrarisch. En zo blieft de luu an 't hekkeln biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Het 'N.E.T.'

(Nieuw Entertainment Theater)

Allerhand
in 't Saksenland

De toneelgroep N.E.T.
Op vrijdag 9 en zaterdag 10
februari wordt er in het Dorpscentram een uitvoering gegeven door de toneelvereniging
'N.E.T, hetgeen staat voor
'Nieuw Entertainment Theater*.
Een nog zeer jonge vereniging
die in 1998 werd opgericht door
de uit België afkomstige dhr.
Peter Bormans.
Deze Bormans heeft voor zijn
komst naar Zutphen (waar hij
thans woont) in zijn geboorteland
België een aantal jaren toneel
gespeeld. Ook heeft hij een poos
bij een toneelvereniging in
Zutphen gespeeld. Bormans: "De
vond de toneelstukken echter
allemaal veel te serieus. Er werd
weinig gelachen. Ik heb toen een
advertentie geplaatst met de be-

doeling een eigen toneelvereniging op te richten.

aanpassingen e.d", aldus Peter Bormans die zelf de regie voert.

Dat is gelukt en zo is 'N.E.T' ontstaan. We zijn met zijn zevenen.
De repetities vonden in eerste
instantie in de Vrije School in
Zutphen plaats. In november 1999
hebben we met veel succes de
komedie "De aap uit de mouw"
opgevoerd. Op gegeven moment
konden we in Zutphen niet meer
terecht en zijn we uitgeweken
naar het Dorpscentrum.

Het blijspel "In de kleine Hemel"
(in twee bedrijven) is geschreven
door Emile Lotz. Tegenover een begraafplaats is een café gevestigd,
waar drie weduwen, elk afzonderlijk, regelmatig een borrelde komen
drinken. De kastelein wordt door
de dames voor allerhande situaties "gebruikt".

In april zijn we begonnen met de
repetities voor het blijspel "In de
kleine Hemel". We hebben het erg
getroffen met beheerder Bos van
het Dorpscentrum. Hij staat ons
met raad en daad terzijde. Hij
helpt ons met de decors, de zaal-

Zo moet hij een jaloerse echtgenoot spelen, dan weer wordt hij
betrokken bij erfenissen, leningen
e.d. Met als gevolg dat de beste kastelein de kluts volkomen kwijt
raakt

Actie Klein bruin/witgoed

Foto auteur.
Ten Noord-Oosten van Duimen in Westfalen ligt de eenzaam gelegen kerk van Karthaus. Vanuit Duimen richting
Munster moet u 3 km voor Bulder linksaf slaan. Na onder
de snelweg te zijn doorgereden weer links en dan ziet u de
kerk al snel. Kerk en bebouwing herinneren aan het klooster van de orde van de Karthuizers, afkomstig uit het Franse Grande Chartreuse bij Grenoble, vandaar de naam. Dit
was een beschouwelijke orde die een biddend, werkend en
zwijgzaam bestaan leidden.
Er zijn enkele prachtige houten beelden in de kerk te zien
o.a. van Hugo van Grenoble. Het mooiste in de kerk is wel
het koorhek dat de kerk in twee helften verdeeld. Het
stamt uit 1757 en diende om de priestermonniken van de
broedermonniken te scheiden. Dit prachtige smeedijzeren
hek werd aan de kerk geschonken door de uit ons land afkomstige familie Van Keppel, leden van die familie woonden ook in Borken. Het schelpmotief van dit koorhek vinden we ook terug in het familiewapen van de Van Keppels,
(drie pelgrimsschelpen) De vormgeving van het hek is typisch rococo. Ook de houten koorstoelen zijn van fraai
beeldhouwwerk voorzien.
De toren uit 1840 heeft een bijzonder mooie ingangspartij.
Kerk en toren zijn eigendom van het bisdom Munster. De
parochie in Karthaus droeg het geheel over aan het bisdom
voor l DM, waren ze mooi van de onderhoudskosten af! In
het plaatsje bevindt zich ook het Anna-Katharina Stift, een
complex bestaande uit een kapel, zusterhuis en woningen.
Vanuit Vorden is het ongeveer 80 km rijden maar de moeite van het bezoeken meer dan waard. En de Höhe Mark,
ideaal om te wandelen, ligt dichtbij.
H.G.Wullink

l

JANUARI

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

Vorige week plaatsten we de foto van de trekking van het winnend lot. Deze week willen we niet nalaten de
uitreiking van de hoofdprijs af te drukken

17 HVG Linde Ledenvergadering
17 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
17 BZR Vorden bridgeclub
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 de Wikke volksdansen

!üL_M

18 HVG Wildenborch, Jaarvergadering
20 Klein Axen Lezing Evart Wagenaar
22 Bridgeclub Vorden
23 KBO Jaarvergadering
23 Passage project Arbeid en Zorg
At/mZ
24 NBvP Jaarvergadering
24 Welfare handwerkmiddag
Wehme
24 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 BZR Vorden bridgeclub
25 PCOB Dialezing Hans Abbink
in 't Stampertje
25 HVG dorp Vorden Jaarvergadering
25 de Wikke volksdansen

onerij

n et

e v e n

mt op!
Liefhebbers van sfeervol wonen zitten bij De Wonerij
goed. C o m f o r t a b e l e fauteuils en banken, salontafels,
smaakvolle eethoeken en dressoirs zijn slechts voorbeelden van wat u bij De W o n e r i j zoal zult vinden.
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g of v l o e r b e d e k k i n g bent u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e adres,
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n sfeermakers bij
uitstek en zorgen voor een persoonlijk karakter in
i e d e r huis. U pakt nu al snel h o n d e r d e n guldens
v o o r d e e l mee.

Opruimingskorting
MAGAZIJNVERKOOP

, stoelen, banken, kasten etc.
Weg = Weg Op = Op Eenmalig
Groenloseweg 9
7261 AM R u u r l o
(0573) 45 12 39

Adres

Telefoon

i n

e r v o l l e

i

de Bos Makelaardij og

ENZERINK

prima de weg!

Ons werkgebied strekt
zich uit van Zutphen tot
en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in
de Achterhoek. Wanneer
u in deze regio een woning
wilt kopen of verkopen,

Voor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

Kom dus snel even langs
of bel. We zijn ervoor!

Firma H. Enzerink
is een
aannemersbedrijf
op tiet gebied van
sloop-, grond-en
straatwerk.
Wij zijn een
VCA-gecertificeerd
bedrijf en werkzaam
in geheel Gelderland,

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

Door toename van onze werkzaamheden zijn wij op
korte termijn op zoek naar

kraanmachinist
(mobiele graafmachine)

asbestsaneerder
(ervaring niet vereist, wel enige kennis van sloopwerk)

stratenmaker
Wij verzoeken u uw sollicitatie (bij voorkeur schriftelijk)
te richten aan
Firma H. Enzerink
Varsselseweg 49, 7255 N R Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467474

Jaarverslagen

DRUKKERIJ

WEEVERS

zijn wij u graag van dienst!

t i n g e n

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Ook in uw regio kent

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoopün uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

n r i c h

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

OPRUIMING
restant partijen

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé : (0575) 46 50 93

SIERBESTRATING
TUINHOUT
BLOKHUTTEN enz.

Bennö Klein Goldewijk te Borculo

deBos
makelaardij o g

Telefoon privé : (0545)274250

Bezoek onze website
: dGbos.nl
De Nierslichtmg wil merpolienlen zoveel

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

De andere makelaar voor uw regio!
0800-222 400 07 ol slorl u* bijdrage op
giro 88000 Hartelijk dank

Hypotheek

• adviseur

NVM

NIERSTICHTING
ALS HET JE OVERKOMT. ZIJN WE ER.

De specialist in:
sierbestrating
tuinhput
tuinhuisjes •
bielzen
grind en split
natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

Krasactie bij Super de Boer Grotenhuys
Super de Boer geeft tot en met
13 januari gratis iedere week
één lang weekend Center Parcs
weggegeven.

Bij iedere vijfentwintig gulden besteed ontvangt men een kraskaart.
Op de foto's ontvangen de prijs-

winnaars dhr. F. Agteres en mevr.
Jurriens uit handen van Wilbert
Grotenhuys het geheel verzorgde
weekend Center Parcs.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

De olieprijs zal komend jaar waarschijnlijk terecht komen in de range 20 tot 25 dollar, dit werkt weer
positief door in de inflatiecijfers.
De groeivertraging leidt ook tot
een lagere toename van de vraag
naar olie.

BELEGGEN IN 2001:
EEN VOORUITBLIK
Groei in de Verenigde Staten
neemt af
Al negen jaar lang groeit de economie van de Verenigde Staten onafgebroken door. Dat is de langste
periode in de geschiedenis. Voor
2001 staat wederom een jaar van
economische groei op de agenda,
al zal de economie dit jaar beduidend minder hard groeien dan in
2000. De laatste cijfers van het BBP
(bruto binnenlands produkt) tonen nog een groei van ruim 5%.
Analisten verwachten dat de groei
in 2001 nog hooguit 3% zal bedragen. Daarnaast bevindt het ondernemersvertrouwen zich al sinds februari 2000 in een dalend patroon
en ook de detailhandelsverkopen
nemen af.
Groeitempo Europa loopt terug
In Europa zijn de economische
prestaties in de jaren negentig
niet zo indrukwekkend geweest
als in de Verenigde Staten, maar al
met al bedroeg de economische
groei in 2000 toch 3%. Omdat de
vraag vanuit de Verenigde Staten
afneemt, zal ook in Europa het
groeitempo enigszins teruglopen.
Naar verwachting zal deze vertraging duidelijk kleiner zijn dan in
de Verenigde Staten. Ten eerste
gaat de belasting in diverse landen
omlaag, ten tweede wijzen de indicatoren in Europa wel op een afzwakking, maar kunnen we niet
spreken van een grote terugval. Op
zich is dat ook niet zo verwonderlijk aangezien de Europese economie niet zo oververhit was als de
Amerikaanse economie. Tenslotte
loopt Europa achter op het gebied
van ICT-investeringen. De inhaalslag op dat terrein zorgt er mede
voor dat de groei op peil blijft.

Wilbert Grotenhuys overhandigt aan mevr. Jurriens de prijs

Dhr. Fokko Agteres on tvangt de prijs

o l i i i e varia
24 december:
Vandaag deed een bewoner uit
Vorden aangifte van diefstal. Uit
haar handtas is een portemonnee
met inhoud weggenomen.

op 6 januari om 10.00 uur bij zijn
personenauto terugkwam zag hij dat
het slot van het portier vernield was.

6 januari:
Vandaag werd er gemeld dat er
afval op de Gazoorweg was gestort
Onderzoek naar de veroorzaker
zal volgen.

Tevens werd er vandaag een bromfiets uit het verkeer genomen
waarbij het vermoeden was dat de
ze opgevoerd was. Na onderzoek
bleek dat deze conclusie juist was.
De bestuurder van de bromfiets
kreeg een proces-verbaal.

8 januari:
Er werd vandaag aangifte gedaan
door een inwoner uit Zutphen van
poging tot inbraak in zijn personenauto. Hij had zijn auto op 5 januari
om 18.00 uur op de Hertog Karel
van Gelreweg geparkeerd. Toen hij

9 januari:
Er werd vandaag aangifte gedaan
door een inwoonster uit Deventer
van diefstal van haar fiets. Ze had
haar fiets op 5 januari op de
Stationsweg neergezet. Toen ze op
8 januari terugkwam zag ze dat

haar fiets verdwenen was.

Inflatiebeeld
wereldwijd gunstig
De inflatie ontwikkelt zich gematigd. In de Verenigde Staten is de
totaalinflatie momenteel ruim boven de 3%, maar zonder de beweeglijke voedings- en olieprijzen
blijkt de onderliggende inflatie
ongeveer 2,5% te zijn. De economische groei in de Verenigde Staten
toont reeds enige tekenen van vertraging, wat positief is voor de inflatie-ontwikkelingen. In Europa
loopt de totale inflatie tegen de
2,5% en de onderliggende inflatie
is ruim 1%. Deze laatste kruipt wel
omhoog, maar vormt op het huidige niveau geen bedreiging voor
prijsstabiliteit.

Korte rentevooruitzichten
prima, lange rente kan verder
omlaag
Aan het begin van 2001 heeft de
Fed (Amerikaanse Centrale Bank)
onverwacht de rente met 0,5% verlaagd. De ECB (Europese Centrale
Bank) heeft de rente vooralsnog
niet aangepast. Wij verwachten
dat de Fed en de ECB de rente in
2001 (verder) zullen verlagen omdat de economische groei vertraagt en de onderliggende inflatie zich gematigd ontwikkelt.
Euro kan flink aantrekken
De goede economische prestaties
van euroland verbleekten het afge
lopen jaar bij de uitstekende prestaties van de Verenigde Staten. Dit
had tot gevolg dat de euro sterk
daalde ten opzichte van de dollar.
Nu het groeiverschil lijkt af te nemen, kan de euro dit jaar herstellen. Een voorzichtig begin is al gemaakt.
Winstontwikkeling
een minpunt
De winstontwikkeling is een minpunt voor de aandelenbeurzen.
Per l januari 2000 gingen analisten nog uit van een gemiddelde
winstgroei voor 2000 van ongeveer
15% in Europa en de Verenigde
Staten. Inmiddels is de verwachting nog slechts 10%. Veel bedrijven hebben ook al aangegeven dat
de vooruitzichten voor 2001 minder goed zijn als werd verwacht.
De waardering van aandelen is
echter normaal te noemen, dat wil
zeggen dat ondanks de minder
gunstige winstverwachtingen
voor 2001, de huidige koers-winstverhoudingen passen bij de lage
lange rentes.
Samengevat is er ruimte voor rentedalingen omdat de economische
groei vertraagt en de onderliggende inflatie zich gunstig ontwikkelt. De winstgroeiverwachtingen
lijken te hoog gegrepen, maar
daar staat tegenover dat de waardering van aandelen normaal is,
waarbij Europa de beste vooruitzichten biedt.
Dat 2001 maar een goed beleggingsjaar mag worden.
(Bron: IRIS, Insütute for Research
and Investment Services van
Rabobank en Robeco)
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Horselenberg,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

10 januari:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Almenseweg. Een
bestuurder uit Warnsveld had zijn
personenauto onbeschadigd geparkeerd. Teruggekomen bij zijn
auto zag hij dat z'n auto aan de
rechterachterzijde was beschadigd.
Veroorzaker heeft zich niet gemeld,
onderzoek naar mogelijke veroorzaker volgt.

Passage
GEVONDEN VOORWERPEN:
Identiteitsbewijs.
VERLOREN VOORWERPEN:
Handschoenen.

De vergadering van Passage wordt
gehouden op dinsdagavond 23
januari in samenwerking met de
werkgroep Vorming en Toerusting'. De avond wordt gehouden in

het 'dorpscentrum'. Mevrouw ds.
E. Pot zal deze avond spreken over
het onderwerp 'Sabat, zondag en
24 uurs economie'. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Gratis
op vakantie?

Een

A Is u nu uw zomervakantie bij uw Rabobank
/ l Reisbureau boekt gaat u straks misschien wel gratis
op vakantie. Met de Gratis-op-VakantieQuiz kunt u
namelijk uw reissom terugwinnen. Met een maximum
van f4000,-. U maakt T O weken lang kans om te winnen.
Elke week wordt uit alle deelnemers een hoofdprijs winnaar

HARMSEN

getrokken. Plus 3 winnaars van een Stedentrip naar

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Antwerpen. Dus: hoe eerder u boekt, des te groter de kans
dat u wint. Haal snel de nieuwe zomergidsen én het

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

wedstrijdformulier bij uw Rabobank Reisbureau.

Wasautomaten, drogers,

koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

Rabobank

0575-538046

Reizen

Kijk voor

meer
nieuws
op:

Win uw reissom terug in de Rabobank Gratis-op-VakantieQuiz

Rabobank

Kantoren te:

Graafschap-West

Vorden

Zutphenseweg 26

telefoon: 0575-558237

Hengelo

Raadhuisstraat 21

telefoon: 0575-558340

Steenderen

Burg. Smitstraat 21

telefoon: 0575-558105

Bij ons zorgen

Eppink

SERVICE EN VAKMANSCHAP

UITVAARTVERZORGING

steeds voor het gewenste resultaat.

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575^52020

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedr^f
•• ÉÊ HB ^B^K ^B ^^B

^H^W^^B

•

LP

mm DE8 llTfS I»V

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink * A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

De woonwinkel van
Warnsveld ruimt op!
Diverse nylonkousen en panty's
vanaf f 1,- per paar.
Lafina panty's
3 paar halen 2 paar betalen.
Diverse kussenhoesjes f 10,- per stuk.

PRECIES GOED

Baak Metaal Industrie BV is een
modern toeleveringsbedrijf gevestigd
in Baak met 25 medewerkers in
dienst. Het doel is het bewerken van
metalen en andere grondstoffen met
een juiste precisie voor de algemene
industrie.

Door de toenemende werkzaamheden zijn wij op korte
termijn op zoek naar
collega's:

Montagemedewerkers m/v
eventueel ook parttime

Interieurverzorger m/v
Ben je geïnteresseerd, wil je nadere inlichtingen neem
dan contact op met Johan Brink (tel. na werktijd 0575553808) of stuur je brief voorzien van CV aan:

Kleine couponnen:
tapijt vanaf f 5,- / vinyl vanaf f 2,50

Baak Metaal Industrie BV
t.a.v. de heer J. Brink
Dambroek 22
7223 DV Baak
Telefoon 0575-555193

Restanten dekkleedjes/dekservetten
vanaf f 15,Polyether matras

90 x 200 cm van f 380,- nu f 249,90 x 200 cm van f 295,- nu f 195,Rokado lattenbodem

90 x 200 cm van f 295,- nu f 195,en nog tientallen andere koopjes.
interieuradviseur
'da woonwinkel van Wsrnsveld'

Rijksstraatweg 39
Warnsveld
Tel. 0575-526132

I

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BflVU

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Omdat je rekent
op elkaar

Nieuwe Idedingsponsors

Volleybal
PELGRUM MAKELAARS DASH

Dat de volleybalvereniging flink
aan de weg timmert dit seizoen
wordt ook nog eens duidelijk in

een groot aantal nieuwe, enthousiaste kledingsponsors die hun
vertrouwen in de vereniging

hebben gesteld. Twee hiervan
vindt u op de bijgaande foto's.

Op de foto: boven in Lisette Eskes en Paula Pasman, sponsor Wilbert Grotenhuys van Super de Boer (links),
coach/trainer Gerard van Laar (rechts), verder Carin Vlogman (4),Janneke Meekes (2),Jorike van der Werff(3),
Marieke Coppiëns (8), Anouk Fransen (10), Ellen Jurriëns (5), Wendy Hekkelman (6), Francis Bogman (9) en
Michelle van Laar (7)
NIEUWE SUPER-SPONSOR
VOOR DAMES 3

Jonge volleybaltalenten zijn verzameld in het derde damesteam
van Pelgrum Makelaars / DASH.

Dit team heeft een goede nieuwe
sponsor aan de Vordense Super de
Boer Grotenhuys want eigenaar
Wilbert Grotenhuys sponsort niet
alleen het volleybaltenue maar

ook de pakken en tassen van de
dames. 'We zien er wel beregoed
uit in deze stoere kleding', aldus
de blije volleybalsters die voor het
kampioenschap gaan dit jaar.

Dames.

Op donderdag 11 januari speelde
Pelgrum Makelaars Dash dames l
haar tweede bekerwedstrijd. De te
genstander was Sparta uit Zelhem
dat uitkomt in de derde divisie.
Van tevoren was het dus al een
moeilijke pot om te winnen, wat
later ook het geval bleek te zijn.
De eerste set begon Sparta goed;
veel moeilijke opslagen en harde
aanvallen. Daar kwam nog bij dat
Dash een aantal persoonlijke fouten
maakte, en Sparta kon de set winnen
met 25-21.
Voor de tweede set was de doelstelling om boven de 21 punten te
komen. Met veel lef in de opslag en
goede aanvallen wist Dash de
tweede set te winnen met 25-22.
Ook de derde set was Dash goed
en maakte Sparta veel persoonlijke
fouten. Hierdoor won Dash de set
met 25-21.
In de vierde set kon Dash het goede
spel voortzetten en kwam Sparta
ook weer wat beter in haar spel.
Het ging gelijk op tot 23-23, maar
toen kon Sparta doordrukken en
werd het 25-23 voor Sparta. Een
vijfde set moest de beslissing
brengen.
Dash liep door een goede service
beurt al snel uit via 6-2 en 10-4
naar 12-6. Sparta kon toen toch
nog wat punten scoren, maar
Dash bleek uiteindelijk toch de
sterkste. De vijfde set ging met 15-9
naar Dash. Een mooie 3-2 overwinning die er voor zorgt dat Pelgrum
Makelaars Dash weer een ronde
verder bekert.

De volleyballers van Pelgrum
Makelaars / DASH willen graag het
glas heffen met alle mensen die
deze Vordense volleybalvereniging
weer als vanouds tot een bruisende club hebben gemaakt. Adverteerders, sponsors, leden, donateurs, trainers, scheidsrechters,
vrijwilligers, supporters en overige
belangstellenden die zich verbonden voelen met de vereniging zijn
daarom zaterdagmiddag 20 januari van harte welkom in sporthal 't
Jebbink.
PRESENTATIE NIEUWE
STERSPONSOR

Deze middag is de officiële pre
sentatie van nieuwe stersponsor
Pelgrum Makelaars. Aansluitend
volgt de altijd spectaculaire streekderby tussen Dames l en het
Zutphense Side-Out. Hierna is er
een feestelijke nieuwjaars borrel
met de bijbehorende hapjes. Bovendien zorgt een band voor feestelijke livemuziekü Dus kom en
proefde sportieve gezelligheid van
deze Vordense volleybalvereniging!
UITSLAGEN
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
BEKER:
Dames:

Dash - Sparta 3-2 (Dash naar kwartfinale).
Meisjes:
Dash - Wivoc (Wivoc niet op komen
dagen, Dash naar kwartfinale!
COMPETITIE:
Heren:

Dash l - Boemerang l 4-0 (25-10,
25-16, 25-9 en 25-13).
Dash 2 - Bovo 4 3-1
Dash 3-Tornado 2 04
Dash 4 - Bovo 6 04

De Spelers: Bas de Bruijn (2, inmiddels naar Heren 4), Robert Zieverink (3), Bert Vrieler (6), Henry Meekes (5),
Bram Becker (9), Michiel van Dorsten (4), Dennis Eykelkamp (10), Roei Derksen (7). Op de foto ontbreken
Armond Ngue en Martijn Rouwen

Zaterdag 13 januari speelde Pelgrum Makelaars Dash dames l haar
laatste competitiewedstrijd van
de eerste helft tegen Wivoc in
Winterswijk. Wivoc bekleedt de
laatste positie op de ranglijst en
theoretisch had Dash makkelijk
moeten kunnen winnen. Dit bleek
in de praktijk iets lastiger te zijn.
De eerste set begon Dash zeer
matig, er werden veel persoonlijke
fouten gemaakt. Tevens werden er
veel opslagfouten gemaakt en was
de pass ook zeer matig waardoor
de aanval er niet uit kwam. De
stand liep gelijk op, maar door een
paar persoonlijke fouten te veel
aan de kant van Dash, ging deze
set naar Wivoc. Het werd 25-22.
De tweede set verliep bijna gelijk
aan de eerste, maar Dash maakte
nu iets minder fouten en er kwam
meer uit de aanval. Deze set eindigde dan ook in het voordeel van
Dash: 20-25.
De derde set leek op de voorgaande
twee sets. Het ging gelijk op tot
de 20, daarna wist Dash net iets
minder fouten te maken dan Wivoc,
het werd 22-25.
De vierde set werd het wat spannender, het ging weer gelijk op,
maar boven de 20 gekomen maakte
Dash wat persoonlijke fouten. Ook
begon Wivoc weer meer en beter
aan te vallen. Via 23-22 werd het
door een paar goede acties een
opslagen aan de kant van Dash
uiteindelijk 23-25.
Een overwinning met 3-1 dus.

Het Vordense installatiebedrijf
Emsbroek sponsort dit jaar het
derde herenteam van volleybal-

vereniging Pelgrum Makelaars
/Dash.

Dit herenteam is een goede mix
van ervaren spelers met jeugdige
talenten.

SPORTIEVE NIEUWJAARSBORREL DASH

Afgelopen zaterdag wonnen de
heren l van Pelgrum Makelaars/
Dash thuis eenvoudig van hekkensluiter Boemerang met 4-0. Na een
periode met veel blessures was het
hele team weer aanwezig, al kon
nog niet iedereen meespelen. Trainer/speler Johan Boerman die herstellende is van de operatie, heeft
het coachwerk overgenomen van
Mark Droppers. En deze heeft voor
het eerst sinds lange tijd weer
meegespeeld. Hij mocht de laatste
minuten van de wedstrijd in het
veld staan, maar in deze korte tijd
heeft hij niet de mogelijkheid ge
kregen een bal aan te raken. Het
was een wedstrijd met weinig sensatie met de volgende setstanden:
25-10, 25-16, 25-9 en 25-13.
Aanstaande donderdag speelt men
tegen Side Out in Zutphen.

Zaalvoetbal

ook de fairplaycup die door voetballiefhebber Luth Harmsen beschikbaar gesteld was. Het was aan
de heren scheidsrechters om hier
over het hele toernooi een beslissing over te nemen. De 18 teams
waren over 3 poules van 6 verdeeld, waarvan de nr 1. en 2 naar
de finaleronde gingen, aangevuld
door de 2 beste nr. 3. De overige
ploegen zouden op zondagmorgen
in de verliezersronde uitkomen.
Nadat op zaterdagavond na de
laatste voorronde-wedstrijd het
kaf van het koren was gescheiden
werd er op zondagmorgen weer fanatiek gestreden om de verliezers-

beker. Die ging dit jaar met groot
gemak naar Woonzorg Oost, die
alleen in de finale tegen Garatrallala tegenstand kregen. Na strafschoppen werd ook dit varkentje
gewassen. Geheel laatste werd het
damesteam van Velocitas.
's Middags ging het er zowaar nog
fanatieker aan toe, maar er stond
dan ook nogal wat op het spel. Nu
werd er in 2 poules van 4 gespeeld,
waarna de winnaars naar de finale zouden gaan. Het noodlot had
er voor gezorgd dat de nr. l -2 en 3
van vorig jaar bij elkaar in de poule zaten, en nadat de kruitdampen
waren opgetrokken bleek dat OOE

net voor De Boonk, en Asya aan
het langste eind had getrokken.
In de nadere poule leek Oldenhave
de beste papieren te hebben, maar
toen er verrassend met 0-1 verloren werd van nieuwkomer Broadworst United ging het feest niet
door. In de finale bleek 0-OE te
sterk voor de debutant. Daar dient
ook bij gezegd te worden dat dit de
eerste finale voor OOE was, wat
overigens al wel 4 keer in successie
3e geworden was. In de strijd om
de 3e en 4e plaats werd De Boonk
met 24 geklopt door Oldenhave.
Voorzitter Hendrie Barendsen
reikte na afloop de prijzen uit. Dit

deed hij niet voordat hij de heren
scheidsrechters, de sponsoren,
tij d waarnemer Henk Wenneker,
en het kantinepersoneel bedankt
had voor hun optreden dit weekend. De fairplaycup ging naar het
damesteam, die toch al druk waren geweest de afgelopen zondag.
Zij hadden namelijk ook een verloting georganiseerd om zodoende
de kosten van hun trainingsuren
te drukken. De dames spelen nl. al
enkele jaren competitie in de zaal.
Zaalvoetbalvereniging Velocitas
kan met een goed gevoel terug kijken op het sportief en organisatorisch goed verlopen toernooi.

Emsbroek sponsort Heren 3

VELOCITAS

Op 6 en 7 januari werd er door
zaalvoetbalvereniging Velocitas
het jaarlijkse kampioenschap van
Vorden georganiseerd. In totaal
streden 18 teams om de fel begeerde titel die dit jaar door Asya verdedigd werd.
Zaterdag werd er om 8.15 uur door
de eerste 2 ploegen afgetrapt met
een bal die gesponsord werd door
JMV uit Vorden. Nieuw dit jaar was

Dames:
Wivoc l - Dash l (25-22, 20-25,
22-25 en 23-25).
Dash2-ViosEefde l 3-1
Wivoc 4 - Dash 3 3-2
Wivoc 3 - Dash 4 1-3
Wivoc 5 - Dash 6 2-3

Recreanten heren:
Dash l - Sociï l 3-0
GEMAKKELIJKE OVERWINNING
HEREN l PELGRUM
MAKELAARS/DASH

TREKT
DE KAR?

Wij zijn 'altijd op zoek naar het beste'. En
dat motto passen we toe op alle facetten
van onze winkel. De beste producten, de
beste prijs. Maar vooral ook de beste medewerkers. Zij zijn het immers die van onze supermarktformule een succesformule
maken. Door middel van interne opleidingen en diverse cursussen kunnen onze
medewerkers(sters) hun kennis en vaardigheden vergroten. En daarmee hun carrièrekansen.
Bij Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys
zijn wij op zoek naar
DE BESTE KASSAMEDEWERKER
Ofwel het visitekaartje van onze supermarkt.
We vragen.
• 24-urig dienstverband
• een opgeruimd karakter
• klantvriendelijke instelling
• goed in teamverband kunnen werken
We bieden:
• een prima salaris
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• een prima team om in te werken

WIE
TREKT
DE KAR?

Ook zoekt Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys

Stedelijk Daltoncollege te Zutphen houdt

OPEN HUIS
zaterdag
20 januari
10.00- 14.00 uur
in het gebouw Isendoornstraat 3
Informatie over:
gymnasium-havo/atheneum
mavo/havo(vMBo)-vbo/mavo(vMBo)
(n.b. vmbo is de nieuwe naam voor mavo en vbo tezamen)

dalton-onderwijs
"icT voorhoede schoof
P» •

DE BESTE VULPLOEGMEDEWERKER(STER)
OF VAKANTIEHULP
We vragen:
• 2avonden in de week de winkel
aanvullen
• een opgeruimd karakter
• klantvriendelijke instelling
• goed in teamverband kunnen werken
• minimale leeftijd 16 jaar
• in de zomervakantie minimaal 4 weken
werken
We bieden:
•een prima salaris
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• een prima team om in te werken
Je reactie:
Wil je meegroeien met ons en spreekt
het werken binnen een iong en enthousiast team je aan ? Laat net ons of schriftelijk weten (Dorpsstraat 18,7251 BB
Vorden) of kom gewoon binnen en
vraag naar Yvonne, Wilbert, Freek,
Ruud.

crèche aanwezig
Informatie over de beroepsrichtingen van het vmbo:
vrijdag 26 januari 17.30 - 20.00 uur
in hét gebouw Wijnhofstraat l
Inlichtingen: (0575) 59 09 09
Isendoornstraat 3 • mevrouw Szekeres / de heer Franken
Wijnhofstraat l • de heer Hiemstra
www.stedelijkdalton.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

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

o

OM DOOR EEN RINGETJE TE HALEN ...

voor
meer nieuws op:
De bruid is om door een ringetje te halen, de bruidegom
ziet er puik uit en alle genodigden hebben zich in de
mooiste kleren gestoken, want het is feest, het is uw trouwdag!
Op zo'n feestelijke dag ziet alles er prachtig uit,
om door een ringetje te halen!

& 2 bossen tulpen
* 2 bossen narcissen
H 3 primula's
6 voor
® 2 bossen bloemen

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Valeweide

Laat het drukwerk voor zo'n unieke gebeurtenis niet
achterblijven, ook dat moet verzorgd zijn tot in de puntjes.
Wij laten u graag onze uitgebreide, nieuwste collectie
huwelijkskaarten zien en adviseren u graag met de opstelling
van de tekst, indien dat nodig mocht zijn.
Wij zorgen ervoor dat het drukwerk voor uw huwelijk
er schitterend uitziet en geheel naar uw wensen is.
Kom eens met ons praten.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 561010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0576) 566678

WEVODRLK

ZUTPHEN NL - TELEFOON OS7S 512304 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

Over wijn en meer...
JANUARI 2001
BORDEAUX 1998
GELUKKIG NIEUWJAAR!

^

Allereerst wil ik deze gelegenheid
graag aangrijpen om u en de uwen
het allerbeste te wensen voor 2001.
Laat het u vooral goed gaan met
de gezondheid en dat u in 2001
alleen maar wijnen mag drinken
die u lekker vindt. Deze column
wil ik graag gebruiken om u het
één en ander te vertellen over de
Bordeauxwijnen in z'n algemeenheid, de veranderingen in de
vinificatietechnieken, de prijzen
van Bordeauxwijnen, verschillende
jaren en 1998 in het bijzonder.
BORDEAUXWIJNEN

9

Rond de stad Bordeaux vinden we
een groot areaal aan wereldberoemde wijngaarden. In het
noord-oostenkomen we de wijnen
tegen waarin vooral veel Merlotdruiven zijn verwerkt, de Cötes de
Bourg, Cötes de Blaye, Fronsac,
Saint-Emilion, haar Satellietgemeenten, Lalande de Pomerol
en Pomerol. In het zuidoosten
vinden we vooral de gewone witte
en rode Bordeauxwijnen. In het
zuiden liggen de gebieden met
veel zoete wijnen, zoals de Sauternes. Daarna zien we in het zuidwesten de Graves, waaronder Pessac-Léognan. Last but not least
komen we in het noordwesten de
Médocwijnen tegen, zoals SaintEstèphe, Pauillac, Saint-Juliën,
Margaux, Listrac, Moulis-en-Médoc
en natuurlijk de Medoc en HautMédoc.
BORDEAUX EN VINIFICATIE

Er is in de Bordeaux de laatste 15
jaar veel geld verdiend. Een groot
gedeelte hiervan hebben de eigenaren geïnvesteerd in betere uitrusting om de kwaliteit in alle jaren te vergroten. Daarnaast is er
een nieuwe generatie wijnbouwers en oen oiogen (wijnbouwdeskundigen) van de opleidingen ge
komen die allerlei nieuwe technieken geleerd hebben. Net zoals
in Nederland worden deze jonge
boeren opgeleid met het besef dat

het voor het milieu en de producten van uiterst groot belang is dat
er met minder en milieuvriendelijker bestrijdingsmiddelen wordt
gewerkt. Uiteindelijk zou dit wel
eens kunnen leiden tot wijnen, die
allemaal dicht bij de huidige biologisch-dynamische wijnen liggen.
Hierdoor kun je nu gerust zeggen
dat er geen echt slechte jaren
meer zijn in de Bordeaux. Een
paar voorbeelden van nieuwe vinificatietechnieken zijn: Gebruik
van het (dure) systeem van de table
de trie tijdens de oogst. Naast deze
roestvrijstalen tafels met lopende
band staan mensen die alle slechte
druiven(trossen), bladeren en
andere ongerechtigheden eruit
halen, waardoor het basismateriaal
van een hele hoge kwaliteit is.
Verder probeert men de druiven
zo rijp te oogsten en zo voorzichtig
mogelijk te persen (vaak met
pneumatische persen met een ballon, die de steelij es en de pitten
niet plet). Op die manier krijg je
wijnen die alleen de rijpe tannines
uit de schillen in zich hebben en
geen groene tannines uit de pitten
en de steeltjes. Wijnen die op deze
manier worden gemaakt zijn veel
jonger al erg lekker, terwijl ze tevens goed kunnen rijpen.
PRIJZEN VAN BORDEAUX
WIJNEN

Je hoort veel commentaren dat de
Bordeauxwijnen zo duur zijn
geworden. Dat klopt maar ten dele. Ten eerste hebben de grootste
wijnen te maken met een sterk
toegenomen wereldvraag, waardoor de prijzen van deze wijnen
sterk zijn gestegen. Dit is echter
minder het geval met de Borde
auxwijnen van een meer normale
komaf, zoals de Crus Bourgeois, de
Saint-Emilions en haar satelliet-ge
meenten, de Lalande-dePomerols
en de wat minder bekende Pome
rols. Er zijn dus nog volop Bordeaux te koop (nu uit 1998) voor
redelijke prijzen, vooral van de
minder grote producenten die
niet mee gaan (en kunnen) in de
prijzenrace van de super-toppers.

Ook dit jaar 'Einen Lustigen
Abend' weer in de sfeer van een
grote reünie!
De afgelopen zes jaar was tijdens
de succesvolle jaarlijkse Lustigen
Abend de grote zaal van cultureel
centrum De Brink te Zelhem tot
de laatste plaats bezet. Reden voor
de organiserende partijen, de
vriendenkring Bergkapel en De
Brink om een extra concert in te
lassen.

BORDEAUXJAREN

In het algemeen is het niet zo
moeilijk om uiteindelijk een waardering te geven aan de diverse
oogstjaren. Wel moeilijk is het om
in een vroeg stadium (voor de
oogst, net na de oogst, als de wijn
nog niet op fles is gebracht en
kort hierna) een oordeel te geven
over het jaar. Ten eerste blijkt
meestal pas ruim na de oogst hoe
goed de wijn is en welke eigenschappen hij heeft. Ten tweede
maakt de wijn op fles een ontwikkeling door die niet helemaal
voorspelbaar is. Ten derde kun je
twijfels hebben bij degene die deze
oordelen geeft: een producent zal
vrijwel altijd eerst de positieve eigenschappen opnoemen van de
jongste oogst omdat deze in de
verkoop gaat komen. Ten vierde
kent de Bordeaux vele wijngebie
den. Per jaar kunnen er grote verschillen ontstaan in kwaliteit tussen deze gebieden. Ten vijfde is het
zelden zo dat alle druivenrassen
even rijp geoogst (kunnen) worden. Ten zesde en tot slot is er de
keuze van de individuele wijnboer
(met advies van zijn raadgevende
oenoloog) om al dan niet laat te
oogsten met alle positieve en ne
gatieve risico's van dien. Al deze
zaken leiden maar tot één conclusie: laat u goed adviseren door uw
wijnhandelaar. Deze heeft de wijn
meestal geproefd en kan, als hij
uw smaak kent, een betrouwbaar
advies geven.

WAARDERINGSTABEL VAN BORDEAUXJAREN
Jaar
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

waardering
10 punten
4 punten
3 punten
3 punten
3 punten
7 punten
8 punten
4 punten
8 punten
8 punten
5 punten
8 punten
9 punten
8 punten
6 punten
8 punten
8 punten
6 punten
8 punten
8 punten
9 punten
6 punten
6 punten
7 punten
6 punten
8 punten
8 punten
7 punten
9 punten
7?
7?

opmerkingen (2001)
perfect jaar, nu heerlij k, maar kunnen nog langer mee
zwak j aar, moeten nu op zijn
slecht jaar
zwak tot slecht, moeten nu op zijn
zwak tot slecht, moeten nu op zijn
leek perfect, zijn nu vaak aan het uitdrogen
waren heerlijke wijnen, nu echt opdrinken
zwak jaar, ideale restaurantwijn, moet nu op
mooie rijke wijnen, nu op hun hoogtepunt
als 1979, maar iets meer tannine
ideaal als restaurantwijn, moet nu op zijn
heerlijke typische bordeaux, nu drinken
het jaar van de beloften, kan nog liggen
lijkt op 1982, is iets romiger, nu drinken
goed jaar om in restaurants te gebruiken
heerlijke volle wijnen, nu aan beginnen
soms zelfs beter dan 1985
goed restaurantjaar
prachtige wijnen, nu heerlijk
als 1988, maar dan strakker
hoe romig en lekker, kan ook nog liggen
restaurantwijnen met veel fruit
lijkt sterk op 1991
degelijke Bordeaux, laat maar liggen
wat zachtere wijnen, nu drinken
mooie wijnen met veel toekomst
soms zelfs beter dan 1995
ideale restaurantwijnen, nu heerlijk
top voor Pomerol en Saint-Emilion en prima in Medoc
Medoc: goed, rest onzeker
Lijkt prima te worden

BORDEAUX 1998
Voor degenen onder ons die Bordeauxwijnen willen kopen om op
te leggen is dit jaar erg geschikt.
Het is een jaar waarin zowel de
Merlot al de Cabernet-Sauvignon
het erg goed heeft gedaan, waarbij
de Merlot-oogst welhaast perfect is
geweest. In heel Bordeaux werden
in 1998 goede tot excellente wijnen gemaakt. Toch is er, net als elk

DE COLUMN PER E-MAIL
jaar, onderscheidt per regio. In de
Medoc werden veelal goede tot
zeer goede wijnen gemaakt. De
wijnen uit Graves (Pessac-Leognan)
deden het dit jaar uitstekend en
ten noorden van de rivier oogsten
de wijnboeren uit Saint-Emilion
en Pomerol de kwalitatief beste
oogst sinds jaren, hier is echt sprake van een topjaar.

Het is ook mogelijk om deze
maandelijkse columns per E-mail
te ontvangen. Dat is helemaal
gratis. Als u hier belangstelling
voor heeft stuurt u mij dan even
een E-mailtje?
Wijnkopers Janssen van Loon
Willum van Loon
wjvloon@wijnkopers.nl

De traditionele Lustigen Abend zal
plaats vinden op zaterdagavond 7
april. Het extra concert zal in de
vorm van een spatschoppen zijn
op zondagmiddag 8 april.
Op het programma staan voor
zaterdag 7 april de Bergkapel uit
Barchem en de Grenzland Express
uit Kerkrade. Op zondag 8 april
spelen De Optimesten uit Breedenbroek en de Grenzland Express uit
Kerkrade. Deze laatste band is
inmiddels wereld beroemd. De
Grenzland Express heeft een gevarieerd programma van kloostertaler tot Alpenland Quintett. Deze
allround Tiroler formatie is een
begrip in de zgn. Duitse volktümliche muziekwereld. Met veel

succes traden zij reeds op voor
radio en tv in Nederland, België en
Duitsland. De afgelopen 2 jaren
verzorgden zij fantastische optre
dens in Zelhem, dit heeft veel
indruk gemaakt op de talloze
liefhebbers van deze muziek in de
Achterhoek. Ook De Optimisten
uit Breedenbroek zijn natuurlijk
geen onbekenden op het gebied
van blaas- en volksmuziek. En de
Bergkapel is inmiddels een begrip
in de regio. Al met al zijn er voldoende ingrediënten aanwezig
om er weer een oergezellige avond
van te maken.
Het programma van deze middag
is de Happy Power Band Grenzland Express nu samen met de optimisten uit Breedenbroek. De afgelopen jaren waren de kaarten
vaak al één maand van te voren
uitverkocht en moesten veel mensen uit de regio teleurgesteld worden. Dit was de reden om een extra concert in te lassen met dezelfde sfeer en professionaliteit. Ook
de zondagmiddag zal menigeen
moeite hebben om op de stoel te
blijven zitten.
Kaartverkoop: info bij De Brink te
Zelhem, telefoonnr. 0314 - 622140.

Nieuw Jaar Nieuw Werk 2001
Expositie in Galerie Gruitpoort
te Doetinchem.
Vanaf 7 januari tot en met 24
februari is er in de Gruitpoort te
Doetinchem een expositie van
kunstenaars uit Doetinchem en
omgeving, die het afgelopen jaar
zijn afgestudeerd aan een Hoge
school der Kunsten. Uit hun werk
is een selectie gemaakt.
Galerie Gruitpoort organiseert
deze expositie alweer voor de 15e
keer. De exposanten zijn: Astrid
Vredegoor, Femke Tomberg,

Wilma Wiltink, Suzan Huijbers en
Marion Bauhuis, allen afgestudeerd aan de Hogeschool voor de
Kunsten Arnhem.
üesbeth Kets, Carolien Wissing,
Menno Veldhuis, Mare Weikamp,
Aafje Bouwhuis en Eugenie Bakker, allen afgestudeerd aan de
Hogeschool voor de Kunsten te
Kampen. Jeroen Kuster en Walewijn
Grondman, beiden afgestudeerd
aan de AKI te Enschede.
Simone Snelder afgestudeerd aan
de Hogeschool voor de Kunsten te
Utrecht.

Help Andrea en haar
vriendjes opstaan!
Kinderen in Bolivia staan op uit hun uitzichtloze bestaan,
dankzij de door Kinderstem gesponsorde kinderbrigades.
Help mee, steun Kinderstem!

Workshops mondzorg bij
verstandelijk gehandicapten
Donderdagmiddag 8 februari
organiseert de GGD Regio Achterhoek een aantal workshops
over mondzorg en mondhygiëne bij verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen.
Deze workshops zijn bedoeld voor
groepsleiders van dag- en woonvoorzieningen, leerkrachten van
scholen voor speciaal onderwijs en
verder iedereen die zich bezig
houdt met de verzorging van ge
handicapten.
Er zijn in totaal 4 workshops waaruit de deelnemer er 2 kan kiezen.
De onderwerpen van de workshops zijn:
• Mondverzorging voor mensen
met een lichamelijke en/of geestelijke handicap gezien vanuit de
tandheelkundige invalshoek door
mevr. A. Diemei en mevr. Hasselbach, werkzaam als tandarts en

mondhygiënist bij het centrum
voor bijzondere tandheelkunde
Fatima.
• Responsiviteit in het mondge
bied door mevr. M. Jansen, logopediste.
• Hoe kan en moet ik als groepsbegeleider of leerkracht meewerken aan een goede mondzorg door
mevr. F. Brouwer, orthopedagoog
bij de Sociaal Pedagogische Dienst
Oost-Gelderland.
• Presentatie van een cd-rom met
poetsinstructies en enkele eenvoudige spelletjes voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten door de
heer M. Verkijk van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering
van de Tandheelkunde.
Voor meer informatie over de
workshops of voor een inschrijfformulier kan gebeld worden met
de GGD Regio Achterhoek 0314321260. Deelname is kosteloos.

Steun de
slachtoffers in
Volendam !

Dienstverlening in ONROEREND GOED
Zaterdag 31 maart a.s.

BOUW
Beheer

INVORM
GROENLOSEWEG 13c
7261 AM RUURLO

Verbouw
&
Onderhoud

met warm en koud
buffet.
All in prijs f 55,- p.p.
Muziek:

Op Pad

Tel. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

Giro 800

Reservering gewenst.

o.v.v. Stichting Slachtoffers Nicuwjaarsbrand
Volendam
Uw geld wordt ingezet voor nazorg en hulpverlening
aan slachtoffers, familie en andere getroffenen.

Tel. 0299 - 369878

Zaal Lovink

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Halle-Nijmanweg 13, 7025 EG Halle
Telefoon 0314-631388

Heelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

Bram's Paris spijkerbroeken
lengtematen 30-32-34-36-38

49.95 2 voor 89."

Vééééééél spijkerbroeken
KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

in stonewashed, zwart, superstone,

Sch ildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

blauw, al v.a.
44.95/49.95/59.90
Damesspijkerbroeken 6 modellen
(ook stretch)
49.95/54.95/59.95

Herenspijkerbroeken
denim, beige en zwart, stretch

59.00

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit 44,95

2 voor 79.00

ARWI
GROENLOSEWEG 13c
7261 AM RUURLO

Sterke overalls 46.95 2 voor 89.00
Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.

Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

Kozijnen
Ramen
Deuren
bv
' ' Serres
Gevel- en
gootbekleding

Tel. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Wij zoeken ter aanvulling van ons team een

all-round
vakman schilder
Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.
Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.
Zelfstandig kunnen werken en een
grote collegialiteit stellen wij op prijs.
Bedrijfsauto voor woon-werkverkeer
eventueel beschikbaar.

Het cement tussen vraag en aanbod!

DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN
voor de bouwnijverheid

LICHTENVOORDE

feestelijke
kaart

BORCULO

&

Kom bij ons een
Aalten, Beltrum, Groenlo
Lichtenvoorde en Winterswijk.

werken samen in de regio:
Lochem, Borculo, Eibergen,
Ruurlo en Vorden.

Kom eens in Lichtenvoorde of Borculo kijken, want wij kunnen de volgende
opleidingen bieden:

metselaar
timmerman
werkplaatstimmerman
voeger
tegelzetter

uitzoeken.
Of neem de monsterboeken
mee naar huis om samen uw
keus te maken uit onze grote
collectie.

ee/i
eeu&

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

Wat kun je bij ons verwachten?
Vier dagen werken en een dag naar een Regionaal Opleidings Centrum. Er wordt vijf dagen loon betaald!!!
Wie kan er bij ons terecht?
Iedereen die belangstelling heeft voor een baan en opleiding in de bouwnijverheid is van harte welkom.

OPEN DAG, 2 februari 2001 van 13.00 tot 20.00 uur.
Buiten deze dag kunt u altijd, na een telefoontje, bij ons terecht voor meer informatie.
NVOB 'De Bouwopleiding' NVOB 'De Achterhoek'
A. Schweitzerstraat 27 Bosberg 21
Lichtenvoorde Borculo
0544-376186 0545-274777
e-mail: bouwopleiding.og@intrabouw.nl e-mail: nvob@worldonline.nl
website: www.nvob-achterhoek.nl

Schaatsen in het buitenland
Donderdag 18 januari organiseert schaatsspecialist Freewheel uit Vorden een informatieavond voor zowel de ervaren
als de beginnende schaatser in
de Scheg te Deventer over
'Schaatsen in het buitenland'.
Enkele duizenden mensen trekken jaarlijks naar verre ijsgarante
bestemmingen om op natuurijs te
kunnen schaatsen. Om goed voorbereid op pad te gaan staat centraal bij deze avond het schaatsen
op de Weissensee in Oostenrijk en
de schaatsreis die Freewheel van
17 t/m 25 februari naar het Zweedse merengebied organiseert.
De avond wordt verzorgd door de
medewerkers van Freewheel en Ie

den van de marathonploeg van
Ecotrans-Freewheel met onder andere A-rijders Arjan Mombarg en
trainer Heter van Savoyen. De vragen die beantwoord worden tijdens deze avond zijn onder andere
• welke schaatsen met welke ronding zijn het meest geschikt voor
natuurijs • welke eisen worden er
aan de kledij gesteld bij (langere)
tochten op natuurijs in het buitenland • hoe kunnen de ogen zo
goed mogelijk worden beschermd
tegen kou en wind • wat is de
meest geschikte voeding (eten en
drinken) bij het rijden van langere
tochten • hoe wordt de race inge
deeld bij een tocht/wedstrijd over
200 km • welke specifieke eisen
worden er gesteld aan het schaat-

sen op Zweeds natuurijs (extra veiligheidsuitrusting, speciale schaatsen en dergelijke).
Tijdens de avond zal er een videoband worden vertoond van de
Zweedse expeditie die februari
2000 werd georganiseerd. Tevens
zal er in de pauze een demonstratie schaatsenslijpen worden vertoond door Raijmond Mars en Fie
ter van Geldrop, specialisten in het
slijpen en het ronden van schaatsen. Zowel voor de ervaren als de
beginnende schaatsers heeft de
avond belangrijke en bruikbare informatie te bieden.
Voor meer informatie en/of reservering kan contact worden opge
nomen met Freewheel: 0575554228 contactpers. Martien Pater.

ZorgGroep Oost-Nederland
en Stichting Ouderenzorg
bundelen hun krachten
De Raad van Toezicht van de
Stichting Ouderenzorg RuurloVorden heeft onlangs haar statuten gewijzigd. Door deze wijziging maakt de Stichting met
ingang van l januari 2001, als
een zelfstandige werkmaatschappij, deel uit van het concern
ZorgGroep Oost-Nederland.

De medewerkers van ZorgGroep
Oost-Gelderland en van de verzorgingshuizen De Wehme in
Vorden en De Bundeling in Ruurlo
zullen zeer nauw gaan samenwerken.
Hierdoor kan de zorgverlening
aan cliënten, ongeacht waar deze
woont, naadloos op elkaar aansluiten.

Relaties zullen vooral merken
dat de afstemming tussen beide
organisaties soepeler verloopt. In
de dagelijkse gang van zaken
verandert er verder niet zoveel,
bestaande contracten en samenwerkingsverbanden blijven functioneren als voorheen. De locatie
managers zijn verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken
in de verzorgingshuizen.

Gestreefd wordt naar een situatie
waarin medewerkers van beide organisaties de zorgverlening aanhun cliënt kunnen voorzetten ook
gedurende een tijdelijk verblijf in
het verzorgingshuis of in de overgangsfase van huis naar verzorgingshuis. Daarnaast kan de samenwerking een goede impuls ge
ven aan het realiseren van nieuwe

vormen van zorg ten behoeve van
oudere inwoners van Ruurlo en
Vorden.
De heer J. Lenselink directeur van
de Stichting Ouderenzorg RuurloVorden legt, op eigen verzoek, zijn
functie per l januari 2001 neer.
Zijn functie zal worden overgenomen door dhr. G.C. van der Logt,
lid van de Raad van Bestuur van
ZorgGroep Oost-Nederland.
De directies van de Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden en ZorgGroep Oost-Gelderland zien deze
fusie als een belangrijke stap om
kwaliteit en continuïteit van de
zorgverlening aan cliënten te
waarborgen en te verbeteren.

Steun de
slachtoffers in
Volendam !

Zweeds natuurijs nu op
rijafstand van Nederland
Met de nieuwe oeververbinding
tussen Denemarken en Zweden
komt het Zweedse natuurijs
binnen handbereik van de Nederlandse schaatsliefhebbers.
In het midden van Zuid Zweden
ligt de provincie Varmland. In de
ze provincie bevinden zich veel
grote en kleine meren die met elkaar verbonden zijn en waar tussen half november en begin april
eindeloos geschaatst kan worden.
Elke dag een andere tocht
Afhankelijk van de ijscondities en
de windrichting wordt een keuze
gemaakt uit de vele schaatsmoge
lijkheden die de provincie Varmland biedt. Onder leiding van ervaren Zweedse gidsen wordt het
Zweedse natuurijs verkend. Er zijn
geen geveegde banen zoals wij die
in Nederland kennen. Onderweg
bepaald de gids de route en de
pauzeplaatsen die zich vaak midden in de natuur bevinden.
Achtdaagse schaatsreis
naar Karlstad en omgeving
Op zaterdagavond vertrekt men
per luxe touringcar naar Zweden.
Na een ontspannende reis door
het Zweedse landschan arriveert
men tegen de middag in Karlstad
waar de begroeting is in het comfortabele Stadshotellet. Dezelfde
middag worden de schaatsen al
ondergebonden en als het meezit
kan zo vanaf de kade voor het hotel het ijs worden opgestapt.
De week staat in het tekend van
schaatsen op natuurijs. Als in een
ouderwetse Hollandse winter kan
de hele dag op het ijs worden doorgebracht. Alle tochten worden be
geleid door Zweedse gidsen en er-

varen Nederlandse schaatsers. Als
de omstandigheden het toelaten
kan ook onder begeleiding aan
langlaufen en mountainbiken
worden beoefend.
Slechts een rugzak met droge
kleren
Het schaatsen gebeurt op speciale
schaatsen van Freewheel, de free
skates. Het zijn schaatsen met een
stevige langlaufschoen waarvan
het gebruik bij de reissom is inbe
grepen. De veiligheid speelt een
belangrijke rol omdat over onge
repte meren door de Zweedse wildernis wordt geschaatst. Van Free
wheel wordt een veiligheidsuitrusting ontvangen die bestaat uit ijsprikkers, een reddingslijn en stokken om de dikte van het ijs te me
ten. Deze stokken worden ook ge
bruikt voor extra stabiliteit en als
hulpmiddel bij het schaatsen te
gen de wind in. De uitrusting be
staat verder uit een rugzak met
proviand en reservekleding. De
rugzak, waarin de spullen in een
waterdichte zak worden opgeborgen, fungeert tevens als reddingsvest.
De Free-wheel schaatsreis
duurt acht dagen
Het vertrek is zaterdag 17 februari
en de deelnemers zijn zondag 25
februari weer terug in Nederland.
Het is een volledig verzorgde reis
inclusief vervoer, verblijf op basis
van vol pension.m begeleiding van
Zweedse gidsen, gebruik van een
veiligheidsuitrusting én het ge
bruik van de speciale schaatsen,
de free-skates.
Voor informatie: Freewheel Sport
& Recreatie, Zutphenseweg 8 te
Vorden, telefoon 0575-554228.

Snoeien en onderhoud
van hoogstamfruit
Steeds meer boeren en burgers
in het buitengebied verfraaien
hun erf door het aanplanten
van hoogstamfruit. Vroeger
had vrijwel iedere boerderij
zijn hoogstamboomgaardje,
vaak een omheind gedeelte, dat
ook als karverweide werd ge
bruikt.
In de loop der jaren is hiervan veel
verdwenen. De laatste jaren wint
het aanplanten van de ouderwetse, kleinschalige hoogstamfruitboomgaard aan populariteit.
Hoogstamfruit is een aanwinst
voor landschap en natuur. In het
voorjaar geeft het bloesem en in
de nazomer en herfst fruit . Een
goed ontwikkelde boomgaard
biedt broedgelegenheid aan vogels
zoals de steenuil. Als u een boomgaard in goede conditie wilt hou-

den, dan is regelmatig onderhoud
in de vorm van uitbuigen en
snoeien van grootbelang.
De grondbeginselen van het snoeien en het herstellen van een verwaarloosde hoogstamfruitboomgaard komen aan de orde in een
cursus, verzorgd door de Stichting
Landschapsbeheeer Gelderland in
samenwerking met AOC-Oost. De
theorie rondom snoeien en onderhoud wordt gegeven op donderdagavond 25 januari en op zaterdag 3 februari wordt in de praktijk
gesnoeid. De theorieavond is in
Vorden, de praktijk in de omge
ving Vorden. Voor meer informatie bel Wied Hendrix tel 0314345511.
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij de cursusadministratie
van AOC-Oost tel 0573-222060. De
uitnodiging wordt thuis gestuurd.

Giro 800
ptöög

o.v.v. Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand

Volendam
Uw geld wordt ingezet voor nazorg en hulpverlening
aan slachtoffers, familie en andere getroffenen.
Tel. 0299 - 369878

DRUKKERIJ

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

Verdien een extra zakcentje
als bezorger bij
Media Expresse m/v
• iedere week een paar uurtjes werk
• je bezorgt tijdschriften en tv-gidsen
• deze worden bij je thuis gebracht
• je hebt twee dagen de tijd om te bezorgen
• dus prima in te passen naast je school en
andere bezigheden
• inzet is belangrijker dan leeftijd
• bezorgers bij Media Expresse
zijn niet alleen jongeren
• je moet wel secuur en precies kunnen werken
iets voor jou?
Bel dan: 0573-452532
of e-mail naar: g.kremer@mediaexpresse.nl
Een kort en bondig briefje mag ook.
Media Expresse Gertie Kremer
postbus 49, 7260 AA Ruurlo

II

v.o.f.

s c h o o r s t e e n ve eg bed rijf

Zei hem
Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. - 17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. - 17.30 u,
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. - 13.00 u.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Indoor Sport Vorden
Meer dan 60 begeleide
lessen per week,
óók overdag.
U kunt lid worden
voor l, 2, 3 keer per
week of onbeperkt
trainen.
Een strippenkaart
behoort ook tot de
mogelijkheden.
U betaald dus voor de
keren dat u traint. . .
Inhalen van gemiste
lessen is altijd
mogelijk.
U bepaald op welke
dag u wilt sporten en
welke les u wenst te
volgen.
Er is heel veel
mogelijk bij IS V

Fitness
55+ /essen
Totall-fitness
Apparatentraining
Jongerenfitness
Fysiofitness
Cardiofitness
Nek- en ruggym
Indoor cycle (spinning)
Sportief wandelen
Bodypower
Lowimpact aerobics
Step aerobics
Body heat
Tae-Bo
Streetdance
Benen, billen, buik fitness
Kinder aerobics (v.a. 4 \r.)
Judo (v.a. 4jr.)
Hapkido (karate)
Uitgebreide sauna
Kapsalon (ook's avonds)

Zonnebanken
Kinderopvang

Maak gebruik van de 2 gratis proeflessen.

Overweg 16 • 7251 JS Vorden
0575-553433

BIJNA DEGEHELE
WINTERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE

HALVE PRIIS
OF NOG LAGER
DE DEUR UIT!
PROFITEER VAN DEZE SENSATIONELE UITVERKOOP,
WANT GEKKER KAN HET NIET !!!!

utmtc
T3B
[FASh
mode voor het héle gezin
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

HOESLAKENS / LAKENS
Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200
van 24,95
nu 17,95
90/220
van 27,95
nu 19,95
140/200
van 34,95
nu 27,95
160/180x200
van 44,95 nu 37,95
190/220
van 54,95 nu 47,95

Lakens
100% katoen wit, strijkvrij
150/260 van 34,95
ttU
200/260 van 44,95
nu
240/260 van 51,95
ttU

24,95
34,95
39,95

Lakensets van Dijck effen gekleurd
1-pers. van 109,95
PU 39,95
lits jumeaux van 144,95
n U 59,95

Flanellen hoeslakens

van 100% katoen, in 5 kleuren
90/200
nu

32,95

180/200

nu

54,95

sloop 60/70 cm

n u l 2,95

140/200
160/200

nu
nu

39,95
47,95

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
80/200 van 23,95
90/200 van 25,95
90/220 van 29,95
140/200 van 33,95
160/200 van 43,95
180/200 van 44,95
Slopen per 2 stuks

RU
nu
nu
nU
nu
HU
nU

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

Waterbed hoeslaken
183/214 van 49,95

HU

39,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00
nu
140/200 van 69,00
HU
160/200 van 79,00
nu
180/200 va n 89,00
nu

39,00
49,00
59,00
69,00

29,95
42,95
59,95

BADMATTEN
katoen
r90
/no

70/140
Sat

van 42,95
van 59,95
van 79,95
van 29,95

nu

y3

+* '

nu 42,95
nu 56,95

nu 19.95'

synthetisch

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 n U 2 VOOf

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

nu

Eendenveren kussen
van 69,~ voor 59,nu 2 VOOf

99,-

Vogelveren kussen
van 29,~ voor 24,95

39,-

24,95

0.0. de merken;
CINDERELLA, BORAS, LI N-O-LUX,
ESSENZA, IDEENS ± 5000 Stuks
l-persoons
ook extra lang
vanaf 29,-

2-persoons

vanaf 39,-

lits jumeaux

vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
l-persoons van 199,nu
69,lits jumeaux van 349,ttU
149,-

van 14,95

Washandjes Seahorse
van 4,50

nu 3,50

Badlaken Seahorse
70/140 cm van 34,95

nu 24,95

nu vanaf 9,95

Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk
nu 4 VOOr 10,00
Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

nu 2 voor 25,-

Washandjes diverse kleuren

4 stuks voor 10,Möve Baddoeken
60/110
van 29,95 per stuk

van 99,-

nu 59,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,-

nu 79,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,nu 99,Neksteunkussen
van 149,-

nu 99,-

vanaf 9,95
BADJASSEN

100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.
van 99,VOOf 69,00

DEKENS

nu 2 VOOr 35,VAN DIJCK
Baddoeken ^ diverse kleuren
68/127 van 34,95
nu 24,95
Washand

220/240 van 419,-

van 6,95

HU 4,95

Gastendoek
45/60 van 14,95

260/240 van 489,-

HU 10,95

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

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.

nu 5,95

Baddoeken Royal
diverse kleuren
60/110 cm van 19,95

UU 2 VOOf

GROTE PARTIJ
SIERKUSSENS

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
25,-

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95
ttU
2 VOOf 39,Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,I1U 2 VOOr 79,-

KEUKEN
BADCOED

20 tot 80%
Korting

nu 29,95
nu 44,95
nu 47,95

van 100% katoen in 5 kleuren

nu
nu
nu

Grote partij ronde, vierkante en
rechthoekige tafelkleden en
dekservetten. Effen en gedessineerd.

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

Flanellen lakens

150/250
200/260
240/270

TAFELCOED

Wol
160/240 van 299,-

nu 199,nu 289,nu 349,-

Synthetisch
160/240 va n 129,220/240 va n 179,-

nu 99,nu 129,-

Kinderbadjassen

in diverse maten. In geel, ecru en blauw
van 59,95
nu vanaf 39,95
Badstof badjassen
in diverse kleuren, 100% katoen

van ƒ 1 29,Velours badjassen ecru
met satijnen bies
van ƒ 1 29,Heren badjassen
velours en badstof

nu 79,95
nu 79,95
nu vanaf 99,-

Restanten badjassen
met kortingen
van 30 tot 50%

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

| DEKBEDDEN
Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 299,n U 179,1-persoons xl 140/220 van 349,- n U 199,2-persoons 200/200 van 399,nu 279,lits jumeaux 240/200 van 469,- n U 319,lits jumeaux xl 240/220 van 509,- nu 349,Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 459,nu 259,1-persoons xl 140/220 van 499,- n U 299,2-persoons 200/200 van 599,nu 399,lits jumeaux 240/200 van 699,- nu 449,lits jumeaux xl 240/220 van 769,- nu 509,Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 450,n U 259,1-persoons xl 140/220 van 499,- nu 299,2-persoons 200/200 van 599,nu 399,lits jumeaux 240/200 van 729,- nu 479,lits jumeaux xl 240/220 van 799,- nu 549,Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1 -persoons 140/200 van 599,nu 399,1 -persoons xl 140/200 van 699,- nu 459,2-persoons 200/200 van 899,nu 599,lits jumeaux 240/200 van 999,- nu 679,lits jumeaux xl 240/200 van 1099,- nu 799,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol vulling
en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 169,nu 99,1-persoons xl 140/200 van 199,- nu 129,2-persoons 200/200 van 269,- -nu 159,2-persoons 240/200 van 269,- nu 159,lits jumeaux 240/200 van 299,- nu 189,lits jumeaux xl 240/220 van 329,- nu 209,Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
l-persoons van 299,nu 199,1-persoons xl 140/220 va n 349,- nu 249,2-persoons van 439,nu 299,Lits jumeaux van 499,nu 369,lits jumeaux xl 240/220 van 579,- nu 399,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 99,1-persoons xl 140/220 van 119,2-persoons 200/200 van 149,lits jumeaux 240/200 van 179,lits jumeaux xl 240/220 van 199,-

nu
69,HU
79,nu
99,nu 119,nu 139,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,nu
1-persoons xl 140/220 van 229,- nu
2-persoons 200/200 van 259,nu
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu
lits jumeaux xl 240/220 van 349,- nu

Deventer

129,149,179,219,249,-

