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Huur woningen Pastorieweg opgezegd:

Nieuwbouw Wehme in impasse
Dorpscentrum

De uitbreidingsplannen van
woonzorgcomplex De Wehme
verkeren op dit moment in een
impasse. De Wehme wil samen
met woningcorporatie De Stie-
pel en Stichting Zuytvenne 42
nieuwe appartementen en 24
verpleeghuisplaatsen binnen
het woonzorgcomplex realise-
ren. De appartementen moeten
op het achterterrein komen
waar nu nog zestien bejaarden-
woningen staan. De huidige be-
woners van deze woningen aan
de Pastorieweg hebben aange-
geven niet te willen verhuizen.
Woningcorporatie De Stiepel
heeft inmiddels door middel
van een briefde huur opgezegd.

Directeur L. Westerbroek betreurt
de huidige gang van zaken, maar
hoopt nog steeds in overleg met de
bewoners tot een bevredigende op-
lossing te komen. "Ik begrijp heel
goed dat er bewoners zijn die het
moeilijk vinden om te verhuizen.
Als verhuurder van de woningen
aan de Pastorieweg hebben wij er
dan ook alles aan gedaan om tege-
moet te komen aan de wensen van
de bewoners. Dit laatste heeft erin
geresulteerd dat wij tijdens de in-
formatiebijeenkomst van novem-
ber konden mededelen dat wij ak-
koord gaan met al hun voorwoor-
den. Voor de mensen aan de Pasto-
rieweg dus het maximale resul-
taat. Wij begrijpen het dan ook
niet dat de bewoners nog steeds
niet aan de plannen willen mee
werken", aldus Westerbroek.

Mevrouw M. Tissing van De Delle
57 treedt op als woordvoerder van
de bewoners van de Pastorieweg.
Zij vindt dat De Wehme en De Stie
pel uiterst onzorgvuldig zijn om-
gesprongen met de belangen van
de bewoners. "Het begon allemaal
in de zomer van 1999. In het huis-
krantje van De Wehme moesten
de bewoners lezen dat er plannen
waren om de woningen aan de
Pastorieweg te slopen. Er waren
zelfs mensen die daar nog maar
net waren komen wonen. Die

nieuwsbrief heeft destijds een hoop
onrust en spanning veroorzaakt.
Vervolgens heeft het toen nog tot
februari 2000 geduurd voordat er
een informatieavond kwam. Dat
lijkt natuurlijk nergens op".

Directeur L. Westerbroek van De
Stiepel zegt daarover: "De uitbrei-
dingsplannen van De Wehme za-
ten in 1999 nog in een soort van
brainstormfase. Er waren nog hè
lemaal geen tekeningen of zo. Ook
stond toen de locatie van uitbrei-
ding nog helemaal niet vast. We
waren ons nog puur aan het
oriënteren. Achteraf gezien kun-
nen we vaststellen dat het niet
handig is geweest dat de plannen
destijds al in het huiskrantje van
de Wehme stonden. Want het re
sultaat was natuurlijk dat de be
woners ons vanaf dat moment
niet meer vertrouwden".

Na de eerste informatiebijeenkomst
met de bewoners in februari 2000
werd dan ook een onafhankelijke
bewonerscommissie in het leven
geroepen onder voorzitterschap
van Vordenaar B. Bloemendaal
wiens ouders aan de Pastorieweg
wonen. Deze commissie - waarin
ook de huurdersvereniging HeVo
vertegenwoordigd was - had tal
van gesprekken met De Stiepel
met als uiteindelijk resultaat dat
alle wensen van de bewoners wer-
den ingewilligd door de woning-
corporatie. Toen elf van de zestien
huurders aan de Pastorieweg tij-
dens de laatste informatieavond in
november te kennen gaven dat zij
nog steeds niet mee wilden wer-
ken aan de uitbreidingsplannen
van De Wehme gooide een teleur-
gestelde B. Bloemendaal het bijltje
erbij neer. De woningcorporatie
was in zijn ogen immers op alle
wensen van de bewoners inge
gaan. Sindsdien zitten de gesprek-
ken tussen De Stiepel en de bewo-
ners van de Pastorieweg muurvast.

De Stiepel heeft binnen het huidi-
ge woonzorgcomplex appartemen-
ten vrijgehouden waar de bewo-

Bij De Eme geven
ze u de ruimte.

De Mitsubishi Spacerunner loopt
voorop als het om ruimte saat Een
multifunctionele auto voor het hele
Sezin. Bovendien is het een zaken-
auto om ü tesen te zessen. Bij De
Eme vertellen ze u er alles over.

de
De Stoven 23a, Zutphen
Tel. (0575) 526 590

BEZOEK ONS OOK OP INTERNET: WWW.DE-EME.NL

ners van de Pastorieweg als ze dat
willen tijdelijk naar toe kunnen
verhuizen. In de gemeente Vorden
is er een lange wachtlijst van pu-
deren die staan ingeschreven voor
een seniorenwoning. Het mag dui-
delijk zijn dat De Stiepel de leeg-
staande appartementen in het hui-
dige woonzorgcomplex niet onein-
dig lang vrij kan houden. Direc-
teur L. Westerbroek: "De druk van-
uit het dorp neemt toe. Wij kun-
nen dan ook niet langer wachten
met de uitbreidingsplannen en
hebben daarom afgelopen week-
end - met pijn in-ons hart - een
brief naar de bewoners gestuurd
waarin wordt aangekondigd dat
wij de huur opzeggen".

De bewoners van de Pastorieweg
laten het hier niet bij zitten. Me
vrouw Tissing: "Wij zijn een paar
keer naar de Rechtswinkel in
Zutphen geweest en daar hebben
ze tegen ons gezegd dat wij alle
rechten van de wereld hebben en
dat De Stiepel de bewoners van de
Pastorieweg niet zomaar uit de wo-
ningen kan zetten". Als De Stiepel
haar plannen doorzet dan nemen
de bewoners een advocaat in de
arm. "Want we vechten door. Des-
noods tot aan de Raad van State".
De heer L. Westerbroek van De
Stiepel hoopt dat het allemaal niet
zover hoeft te komen. "Wij willen
graag in gesprek blijven met de be
woners en hopen er nog steeds sa-
men uit te komen. Maar lukt dat
niet dan zal de kantonrechter dus
een uitspraak moeten doen".

PCOB houdt
ledenmiddag
De eerstvolgende ledenmiddag
van de PCOB afdeling Vorden
wordt gehouden op donderdag 25
januari a.s. in het Stampertje
(Dorpscentrum). De heer Hans
Abbink, schaapherder te Eibergen,
zal vertellen aan de hand van een
dia-serie over het werken met
schapen in een schaapskudde, de
flora en fauna en het trainen van
honden. Misschien brengt hij zijn
hond wel mee naar Vorden.
Tijdens de films op de nieuwjaars-
bijeenkomst van Oud-Vorden zag
men Hans Abbink aan het werk
op het Haaksbergerveen. Zonder
twijfel wordt het een interessante
middag. PCOB nodigt de leden en
belangstellenden uit deze middag
bij te wonen.

N.B.V.P.
Vrouwen van Nu
De maandelijkse avond is deze
maand op woensdagavond 24
januari a.s. in café-restaurant de
Herberg. Deze avond is de jaar-
vergadering, Bestuursverkiezing:
mevr. J.G. Korenblek en mevr.
G.W. RadstakeBloemendaal zijn
i.v.m. het jubileum t/m mei a.s.
herkiesbaar. In de pauze zullen
door de handwerkgroep gemaakte
handwerken worden verloot.
Dhr. Letterie uit Vorden zal na de
vergadering dia's laten zien van
penningen, welke hij maakt voor
bijzondere gelegenheden.

De ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum wordt momenteel
in een nieuw jasje gestoken.
Geen spectaculaire verbouwin-
gen of i.d. maar "gewoon" hier
en daar wat aanpassingen.

Het is allemaal begonnen met de
vloerbedekking. Die ligt er al vanaf
de inrichting van het dorpscen-
trum, zo'n 22 jaar geleden. En
zoals het zo vaak gaat, van het één
komt het ander.

Zo wordt de huidige bar vervan-
gen door een nieuwe. Het plafond,

dat inmiddels is verouderd wordt
ook helemaal vernieuwd. Om een
"eenheid" in de ontmoetingsruim-
te te krijgen is het ook noodzake
lijk het meubilair aan te passen.
Het streven is dat alles half febru-
ari aanstaande klaar moet zijn.

Het kantoor van beheerder Bos,
verdwijnt op de benedenver-
dieping. Die ruimte wordt bij de
ontmoetingsruimte aangetrokken
en zal voortaan dienst doen als
televisiehoek. Het nieuwe kantoor
wordt thans in de bovenverdie
ping in gereedheid gebracht.

Druk, Druk, Druk
Men is allemaal druk. Hard aan
het werk om het bestaan zo ple-
zierig mogelijk te laten verko-
pen en alle informatie te ver-
werken die dagelijks op ons af-
komt.

Voor je het weet word je geleefd en
kom je weinig toe aan nadenken
over de kwaliteit van je leven.
Leden van de evangelisatie com-
missie van de Hervormde en Gere
formeerde kerk zouden hierover
graag in een kleine groep eens van
gedachten willen wisselen. Dit wil
men doen rond het thema 'De
Mens die het leven inhoud geeft".

Men maakt daarbij gebruik van
een video over de Mens die bij uit-
stek inhoud wist te geven aan het
leven: JEZUS.

Aan de orde zullen o.a. komen:
- wat is echt belangrijk?
- Jezus' kijk op het leven
- is er meer tussen hemel en

aarde?

Men kan vrijblijvend kennis ko-
men maken. Men start begin fe
bruari met 2 groepen bij iemand
thuis. Om de 14 dagen.

De avonden zijn bedoeld voor
mensen van binnen en buiten de
kerk. Men hoeft geen bijbelkennis
te hebben en men wil ook nie
mand tot iets verplichten. Ieder-
een is welkom.

Voor informatie of opgave: Henry
Eskes, tel. 554422, Annie Reindsen,
tel. 552104 en Carolien Brouwer,
tel. 551060.
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Doopdienst. Collecte:
Oecumenisch werk in binnen- en buitenland. Na afloop koffiedrinken
in 'de Voorde'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dieren. Maaltijd van de
Heer met kinderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. C. van Egmond, Hasselt; 19.00 uur
ds. D.H. Borgers, Rijssen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur woord- en communieviering, m.m.v. 30+
koor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 27januari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 28 januari 10.00 uur Eucharistie.

Weekendwacht pastores
28-29 januari H. Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
27-28 januari dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
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
27-28 januari J.H. Hagedoorn, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-
12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaLOoyerfioekseweg 6, tel. (0575)
592592, Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00'-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30rl9.45 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), Alarmnumrner 112; De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, 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 apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur, Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (m^n 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 ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 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; rnevr. Kamphorst
tel/ 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942,

DitHis te/natu urgeneeslamdige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel, 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg IC, Vorden, tel. 0575-
552129; spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 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 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934, Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Undelijk klachténnummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp* Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarniering info/aanvraag bij de SWOV.
tafeltje<ïek je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.""""' ! :
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV, Aanmelden een
dag van tevoren by de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Rüurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hpbbyen op maandag-, woensdag-en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6^
Info/aanmelden via de SWOV, telJ 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.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, Rüurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg lè, behande^
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u hel-
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575-
572127

• Stem af op streekradio
Achterhoek FM elke zondag
van 10.00-22.00 uur geva-
rieerde programma's. Radio-
bingo van 12.00-13.00 uur.
Vorden Fm 105.4 kabel 87.5
Rüurlo Fm 105.4 kabel 87.5

• Jong gezin zoekt: woon-
ruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Rüurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Be-
reid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575-
552201

• Winterdepressie: denk daar
eens aan. Lichttherapie. Info:
Shiatsutherapeute Maria van
Rijsewijk, Warnsveld, telefoon
543924

• Streekradio Achterhoek
FM postbus 115, 7250 AC Vor-
den. Vorden Fm 105.4 kabel
87.5 Rüurlo Fm 107,1 kabel 87.5
Mariënvelde kabel 98.4

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• 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. Sport-
en gezondheidsstudio Vorden,
Burg. Galleestraat 67a, tel.
0575-554091, 0543-517467

• Kasteelconcert in Huize
Rüurlo op zondag 11 febru-
ari om 15.00 uur. De alt Anjo-
let Rotteveel zingt liederen
van o.a. Schubert en Brahms.
Toegangsprijs, inclusief koffie
en een drankje f 30,-; voor le-
den van de KunstKring Ruurio
f 27,50. Vanaf 1 februari zijn
kaarten te koop bij Reurles
Huus (alleen donderdagavond
en vrijdagochtend), de WV
Ruurio en het KKR-secretari-
aat (Slootsdijk 9, 0573-
452075). Restaurant De Tuin-
kamer (De Herberg, Hengelo-
seweg 1, 0573-452147) ser-
veert na afloop van het concert
graag uw zondagavondmaal-
tijd

• Jong werkend stel zoekt
zelfstandige woonruimte in
Vorden/Wichmond. Huur ±
f 800,- p. maand. Voor reacties
tel. 0573-253160 graag na
18.00 uur

• Reclame van januari: thee
voor de high tea maar met een
lage prijs. Wereldwinkel Vor-
den

• Toneeluitvoering Vierak-
ker-Wichmond 'Zo heeft Meu
Gerre het gewild'. Vrijdag 26
en zaterdag 27 januari, aan-
vang 20.00 uur in het Ludge-
rusgebouw Vierakker

• Uitnodiging tot het bijwonen
van onze te houden jaarver-
gadering op dinsdag 30 janu-
ari 2001 in café-restaurant De
Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden. Aanvang 20.00 uur.
Hengelsportvereniging De
Snoekbaars

IJSPRETWEKEN!

Kijk voor

meer nieuws

op:
www.contact.nl

MïïT

Omdat je rekent
op elkaar

Doyenne du
comicei1/2kiio 398
Handappels
Elstan1/2kiio 398
IJsbergsla
per krop 198

IJspretsalade
200 gram 298
Aardappel-
roerhak soo gram

Panklare boeren-
kool 400 gram

Verse erwtensoep per beker
Hierbij E.G.M, rookworst HALVE PRIJS

698
Aanbiedingen week 4

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

Sneeuwvlaai
^^%95

groot l{jm

JjJjSO
klein J f.

Abrikozenvlaai
[50

klein m

Elke donderdag
45

5 broden vanaf 13.

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

Echte Bakker
YAN ASSELT ®

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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



Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon

Niels

Hij is geboren op 4 januari
2001 om 08.12 uur.

Bart en Bianca
Masselink

De Boonk 45
7251 BT Vorden
Telefoon 0575-554289

Jongetje Meisje Jongetje Meisje

Na negen maanden in span-
ning te hebben gezeten,
mag hij u welkom heten.

Roy Brummelman

Ik ben geboren op 17 januari
2001.
Mijn ouders en zusjes zijn

Herbert en Yvonne,
Kim en Lian
Brummelman

De Eendracht 7
7251 GA Vorden
0575-551094

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten ne-
men van mijn lieve man en onze zorgzame vader

ALBERT JAN HISSINK

in de leeftijd van 79 jaar.

H.E. Hissink-Meenink
Alie en Jan
Diny
Henk t
Erna
Bert en Daniëlle

17 januari 2001
Storm van 's Gravezandestraat 13
7251 XE Vorden

De begrafenis heeft maandag 22 januari jl. plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die
ze ons gegeven heeft, delen wij u mede dat van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

GERRITJEN WEENK-HIETBRINK
SINDS 28 FEBRUARI WEDUWE VAN JOHAN WEENK

op de leeftijd van 96 jaar.

Borculo: K.H. Weenk
D. Verheij-Peters t

Doetinchem: H. Weenk t
B. Weenk-Schouten

Ruurlo: J.H. Nijland-Weenk
G.J. Nijland

Vorden: Joh. Weenk
T.C. Weenk-Rouwenhorst t
l. Holland
Klein- en achterkleinkinderen

Ruurlo, 19 januari 2001
'De Bundeling'

Correspondentieadres:
Zuivelweg 12, 7261 BA Ruurlo

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 25 januari om 13.45
uur in De Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Ruurlo.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
De Sprankel.

Mocht u geen rouwcirculaire hebben ontvangen, wilt u
dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

• 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.
Telefoon (0575) 552928

Wij willen u allen hartelijk danken voor de vele felici-
taties, kaarten en cadeaus die wij kregen ter gele-
genheid van ons 25-jarig huwelijksfeest.

Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Evert en Marian Kroesbergen |

Vorden, januari 2001
Zutphenseweg 94

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor haar
gezin is op 77-jarige leeftijd onverwacht overleden mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

DIRKJE HENDRIKA
HOLTSLAG-EELDERINK

ECHTGENOTE VAN DERK HOLTSLAG
EERDER GEHUWD GEWEEST MET DERK JAN TIESSINK

D. Holtslag

Henna en Herman
Dianne
Michel

19 januari 2001
Baron van der Heijdenlaan 21
7234 SB Wichmond

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
dinsdag 23 januari van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden en op
woensdag 24 januari van 10.30 tot 10.55 uur in de Ne-
derlands Hervormde kerk te Wichmond.

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 24 ja-
nuari om 11.00 uur in genoemde kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Wichmond.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze ge-
liefde schoonzuster en tante

DIRKJE HENDRIKA EELDERINK
ECHTGENOTE VAN DERK HOLTSLAG

EERDER VAN DJ. TIESSINK

Hengelo (Gld.): A.J. Ruesink-Tiessink

Vorden: J. Wesselink-Ruesink
B. Wesselink

Vorden: A.B. Regelink-Tiessink

Neven en nichten

Wichmond, 19 januari 2001

Met de dankbare herinnering aan de liefde en de
kracht die hij ons heeft geschonken, hebben wij af-
scheid genomen van onze bijzondere zoon, broer,
kleinzoon en vriend

ARNOUT
Voor de reis wens ik je

dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind steeds in je rug is,

de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen

en dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van zijn hand.

AREND EGBERT RÖTGERS

* Utrecht, 20 juli 1974 t Vorden, 21 januari 2001

Vorden: Ank en Fred Rötgers
Frank en Nanda

Nieuwstad 14
7251 AH Vorden

We willen Arnout gedenken in een dienst op 25 janu-
ari om 12.00 uur in de dorpskerk van de Hervormde
Gemeente, Dorpsstraat in Vorden.

Aansluitend zal om 13.15 uur de begrafenis plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de dienst is er van 11.30 tot 11.50 uur in de kerk
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

Na de begrafenis is er in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
de familie te condoleren.

De leden van de kerkenraad van de Hervormde Ge-
meente Vorden hebben meegeleefd met ouderling
Ank Rötgers, toen haar zoon ziek werd en zijn gevecht
tegen zijn ziekte begon.

Nu

ARNOUT RÖTGERS

op zondag 21 januari jl. overleden is, wensen wij het
gezin Rötgers, familie en vrienden heel veel sterkte toe
voor de komende tijd.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

(Lied 1 vers 4 - Jan Wit)

Mede namens de kerkenraad van de Hervormde Ge-
meente Vorden,

Jan Rigterink, preses
Hanny Wichers, scriba

"Veel te vroeg
maar toch in vrede ...
wat zullen wij jou missen ..."

Voor het warme medeleven tijdens het korte ziekbed
en het overlijden van mijn lieve vrouw, (schoon)moeder
en oma

GERDA WAENINK-WISSINK

willen wij u bij deze hartelijk bedanken.
De warme bezoekjes, de bloemen en vele kaarten tij-
dens haar ziekte en de grote belangstelling na haar
overlijden, geven ons heel veel steun en kracht.

Theo Waenink
Gonny & Michel Geurts

Danique
Kitty Waenink & Rudi Kornegoor

Lesley
Jordi

Mandy Waenink

Wilhelminalaan 10
7255 DC Hengelo (Gld.), januari 2001

c L L
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Deze week heerlijk, mmmmmm..

BANANENBRÖTT
3,95

(gevuld met vijgen, dadels en rozijnen)

APFELSTRUDEL 2,35
(tip: voorverwarmen in de oven en serveren

met vanille-ijs en slagroom)

KAISERBROODJES
per 4 stuks 2,00

Tbt ziens bij Mirjam Meulenbroek.

OPENINGSTIJDEN:
ma 8.00-18.00 /di 8.00-18.00 /wo 8.00-13.00
do 8.00-18.00 / vr 8.00-20.00 / za 8.00-16.00



JU* GEMEENTE B ULLETIN vORDEN

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

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
Onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Plaats

OUWAANVRAGEN

aanvrager inhoud datum ontv.

Hengeloseweg 11 mw. N.G.M. uitbreiden woning 11-01-2001
Koolen-Wouters

Deldense-
broekweg 9

mw. J.N. Gerritsen vernieuwen schuur 16-01-2001

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

j? VERGUNNINGEN
Bouwen

Plaats

Beunkstege 4

Hackforterweg 34,
Wichmond

Stationsweg 27

de Bongerd l

Slopen

Plaats

Schuttestraat 24

Kappen

Plaats

Brinkerhof 80

aanvrager

K. Hietbrink

W. Onstenk

F.TA Eijkelkamp

B. Weenk

aanvrager

R. Gosselink

inhoud

veranderen woning

bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

inhoud

slopen dierenverblijf

aanvrager inhoud herplantplicht

H.B. Wiekart vellen l conifeer

Galgengoorweg 15 J. van Amstel vellen 600 m2 600 m2

fijnspar gemengd loofhout
bosplantsoen

Groene Kanaal,
Wichmond

Waterschap vellen 46 are
Rijn en IJssel populier

100 essen
(maat "veren")

Overige vergunningen
Marktplein Vorden Amicon standplaats op maandagen

verzekeringen in 2001 van 09.00-10.00 uur

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.

ET MILIEUBEHEER/ ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1. openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 26 januari tot en met 8 maart 2001, ter inzage het
besluit op de aanvraag van:

maatschap Van Zuilekom-Jansen
Hackforterweg 27
7234 SH Wichmond
Hackforterweg 27
een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en
schapen.

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisie-vergunning voor:

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voorzover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen
van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de
directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikeh'jke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.

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

2. openbare kennisgeving besluiten inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
artikel 826 Wet milieubeheer/artikel 333 Algemene wet bestuurs-
recht
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van 26 januari tot en met 8 maart 2001 ter in-
zage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap HJ. en

RA Berenpas, Mosselseweg 3, 7251 KT Vorden, op 15 december 1998
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie D,
nummers 2157 en 2158, adres inrichting: Mosselseweg 3 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning gedeeltelijk in:
- op verzoek van 30 september 2000, ingekomen 18 oktober 2000, om de

productieruimte van 285 kilogram NH3 over te dragen aan het agra-
risch bedrijf van maatschap Te Biezebeek-Tankink, Hoonesweg 6, 7152
AH Eibergen;

- op verzoek van 20 september 2000, ingekomen 2 oktober 2000, om de
productieruimte van 530 kilogram NH.J over te dragen aan het agrarisch
bedrijf van de heer AJ.M. Kroezen, Vosdijk 15, 7134 RD Vragender.

Na afronding van beide transacties houdt vergunninghouder een pro-
ductieruimte van 599 kilogram NH3. De totale depositie neemt met 58%
af van 311 naar 132 mol.

3. openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
artikel 826 Wet milieubeheer/artikel 333 Algemene wet bestuurs-
recht
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van 26 januari t/m 8 maart 2001 ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.W. Nijland,
Zelledijk 5, 7251 NB Vorden, op 6 juli 1982 verleende vergunning inge-
volge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2715, adres in-
richting: Zelledijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in om de overdracht van (bruto) 285 kilogram NH, produc-
tieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer J.W. Gijgink, Mofenweg 5,
7151 NN Eibergen, mogelijk te maken.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie-
ruimte voor 816,62 kilogram NH3. De depositie neemt met 25,9% af van
104,4 naar 77,4 mol.

tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben

ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 9 maart
2001. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terin-
zagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist. Inlichtingen: bureau milieu,
tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

EGWIJZERS VOOR TOERISME

De gemeente Vorden wil in samenwerking met de ANWB toeristische
ondernemers de gelegenheid bieden te participeren in een bewegwijze-
ringssysteem voor toeristen. Het systeem kenmerkt zich door een voor
automobilisten eenvormige en herkenbare uitvoering. De kosten voor
deelname worden vergoed door middelvan 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
geven. Belangstellende kunnen een introductiebrief en deelnameformu-
lier 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 beweg-
wijzering te plaatsen.

LUITING/OPENSTELLING 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 nieuwe programmatuur.
Op vrijdag 2 februari kunt u van 10.30 n 11.30 uur terecht voor het
aangeven van geboorten en overlijden.

SLUITING SECTOR SAMENLEVING OP l EN 2 FEBRUARI 2O01
De medewerkers van de sector samenleving volgen op l en 2 februari
2001 een training. Op die dagen is de sector dan ook gesloten.



IEN EN GEZIEN WORDEN

Daarom verlichting aan!
Zien en gezien worden. Daar gaat het om bij de verlichting van je fiets,
auto of ander vervoermiddel. Maar welke verlichting moet je nu in wel-
ke omstandigheid gebruiken?

Wat mag wel en wat mag niet
- 's Nachts en overdag bij slecht zicht moeten alle bestuurders voor- en

achterlicht voeren. Dus ook fietsers en bromfietsers.
- Overdag mag je geen groot licht voeren in plaats van dimlicht.

's Nachts alleen als je niemand verblindt of hindert.
- 's Nachts en overdag bij slecht zicht moeten stilstaande autois buiten

de bebouwde kom op de rijbaan stadslicht en achterlicht aan hebben.
- Mistachterlicht mag je alleen gebruiken bij mist of sneeuwval met een

zicht minder dan 50 meter. Om verwarring met remlichten te voorko-
men heeft het gebruik van één mistachterlicht de voorkeur boven het
gebruik van twee van dergelijke lichten.

De noodzaak van verlichting
Het voeren van verlichting is aan de nodige regeltjes gebonden. Deze re
geltjes zeggen echter niets over de noodzaak ervan. In het verkeer moet
je kunnen reageren op wat de ander doet en laat. Dit kan alleen maar als
je elkaar tijdig ziet. Als jij iemand ziet, betekent het nog niet automa-
tisch dat hij jou ziet. Wil je veilig op de weg rijden, dan moet je behalve
zelf zien, ook gezien worden. En dat betekent: tijdig verlichting aan!

ANPASSEN TARIEVEN ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN 2001

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen
zo aan te passen dat de verhoging van deze belasting beperkt blijft tot 13 procent. Dit percentage heeft de
gemeenteraad bij de behandeling voor de begroting voor 2001 vastgesteld.

Alle woningen zijn gehertaxeerd. Door de grote waardestijging van de woningen zouden eigenaren en gebruikers
van woningen veel meer onroerende zaakbelasting moeten gaan betalen. Door nu de tarieven per eenheid van
ƒ 5000,— te verlagen blijft de prijsstijging beperkt tot 13 procent.

Burgemeester en wethouders stellen voor om de volgende tarieven vast te stellen:
de gebruikersbelasting voor woningen ƒ 2,56 per ƒ 5000,—
de eigenarenbelasting voor woningen ƒ 3,20 per ƒ 5000,—

de gebruikersbelasting voor niet-woningen
de eigenarenbelasting voor niet-woningen

Leuk om te weten:
De totale waarde van alle woningen in Vorden is
De totale waarde van alle niet woningen in Vorden is

ƒ4,03
ƒ5,03

perƒ 5000,
perƒ 5000,

ƒ 1.223.000.000-
ƒ 223.000.000-

De totale opbrengst van de onroerende zaakbelasting zou voor Vorden dit jaar moeten zijn ƒ 1.815.000,
Door leegstand is dit echter ƒ 26.000,- lager: ƒ 1.789.000.-.

Vrouwenraad Vorden ol itie varia GKOEP
De Vrouwenraad Vorden organi-
seert dit jaar op 8 maart in het
Dorpscentrum, in samenwerking
met de Werkgroep van Amnesty
International te Vorden de inter-
nationale Vrouwendag. Het pro-
gramma dat geboden wordt, be-
staat uit twee delen.

Voor de pauze wordt er een klank-
beeldpresentatie gehouden door
mevr. Anny Gussinklo en mevr. Li-
neke Becking. De dames noemen
het klankbeeld "De schitterende
rotzooi". Hoe zo rotzooi? üneke
Becking daarover: "Nederlanders
zijn een proper volk en daar zijn
de vrouwen verantwoordelijk voor.
Wij blijven stof, ongedierte, schim-
mel, etensresten e.d. graag de
baas. Wij scheiden het zelfs, bie-
den het in overzichtelijke propor-
ties aan en voeren het af via lei-
dingen, bakken, containers, op-
haaldiensten, " zo zegt ze.

Mevr. Üneke Becking noemt zich
zelf een "marginaal poetser", op
het randje na schoon! Soms ont-
dekt ze aan de andere kant van dat

"randje" de meest verrassende din-
gen die ze dan op foto's en dia's
vastlegt. En daarmee blijven dan
vaak prachtige lijnenspel, schitte-
rende kleuren, onverwachte vor-
men en ritmes bewaard. Dat foto-
materiaal heeft ze tot een diaserie
geordend met de ogenschijnlijk te
genstrijdige titel "schitterende rot-
zooi". Anny Gussinklo raakte er-
van onder de indruk, heeft er mu-
ziek bij gezocht. En zo kwam deze
klankbeeldpresentatie tot stand.

De tweede helft van het program-
ma is gegoten in de vorm van "Ver-
halende gedichten". Met onder-
werpen als "Vroeger en nu", "Oud
en jong", "Goed en verkeerd" en
"Werk en vrije tijd". Ook dit wordt
door Anny Gussinklo en Üneke
Becking, voor het merendeel in
het Achterhoeks dialect, gebracht.

Voor deze avond worden ook de
vrouwen van de AVO, Kranenburg,
die woonachtig zijn in het voor-
malig klooster, uitgenodigd. Overi-
gens is deze avond bestemd voor
alle Vordense vrouwen.

JANUARI
ledere dag:

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

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 Jaarvergade

ring
25 de Wikke volksdansen
26-27 Toneeluitvoering Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw
29 Bridgeclub Vorden
30 HSV de snoekbaars jaarvergade

ring in de Herberg
31 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
31 BZR Vorden bridgeclub
FEBRUARI
. l De Wikke volksdansen
1 Bejaardenkring Dorpscentrum
2 ANBO dialezing 'Geallieerde

luchtfoto's, spionage boven Ne
derland tijdens 2e W.O.", door
drs. R. Voskuil in 't Stompertje

5 Bridgeclub Vorden
6 KBO soosmiddag
7 BZR Vorden bridgeclub
7 HVG Linde zang en sketches
7 Welfare handwerkmiddag Weh-

me (kraamverkoop)
7 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 de Wikke volksdansen

12 Bridgeclub Vorden
14 BZR Vorden bridgeclub
14 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 Bejaardenkring dorpscentrum
15 de Wikke volksdansen
16 ANBO spelmiddag in de delden-

zaak van het dorpscentrum
17 Vriendenkring Klein Axen. Le

zing/workshop Nico Vogel
19 Bridgeclub Vorden
20 KBO gewone soosmiddag
21 BZR Vorden bridgeclub
21 Welfare handwerkmiddag
21 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 HVG Dorp kring biologische

tuin Vijfsprong
22 HVG wildenborch, J. Kieskamp

met dia's
22 PCOB Vorden lezing. Zieken-

huisclown's in 't Stampertje
22 de Wikke volksdansen
26 Bridgeclub Vorden
27 Passage jaarvergadering Int.

Vrouwendag
28 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 BZR Vorflen bridgeclub

14 januari:
Vandaag werd er een bromfiets uit
het verkeer genomen. Na onder-
zoek bleek de bromfiets opgevoerd
te zijn. De bestuurder van de
bromfiets kreeg hiervoor een pro-
ces-verbaal.

15 januari:
Vandaag werd er aangifte gedaan
van inbraak in een woning aan de
Mispelkampdijk. Via een boven-
licht is men de woning binnenge
komen. Geld en bankpasjes zijn
uit de woning weggenomen.

16 januari:
Vandaag tussen 07.00 en 08.00 uur
werd er op de Vierakkersestraatweg
een verlichtingscontrole uitgevoerd
waarbij met name op fietsers werd
gelet. Een keer werd er een proces-
verbaal terzake het niet voeren
van verlichting uitgereikt.

17 januari:
Vandaag tussen 07.15 en 08.15 uur

toezicht gehouden op het door-
gaande verkeer door Vorden. Vier
vrachtauto's werden als door-
gaand verkeer geconstateerd, allen
met bestemming in Vorden.

Er vond vandaag een aanrijding
plaats op de Zutphenseweg. Een
bestuurder uit Vorden reed met
zijn personenauto op de Rond weg,
komende uit de richting van Hen-
gelo. Hij verleende op het kruis-
punt geen voorrang aan een be
stuurder met zijn personenauto
uit Zutphen. Een aanrijding tus-
sen beide voertuigen was niet te
voorkomen. De bestuurder uit
Zutphen is met nekletsel overge
bracht naar Het Spittaal te
Zutphen.

GEVONDEN VOORWERPEN:
Horloge en sleutel.

VERLOREN VOORWERPEN:
Simkaart en horloge.

Biej ons in
d'n Achterhook
"'t Wod toch wel 's een keer tied da'w wat prakkezeert. Oaver veertien
dage he'w 't fees al". Harm van de Biele en Willem van 't Hietveld
woln van 't fees van eur kammeraod en buurman, Jan van 't Riethuus,
toch wel iets maakn. Jan was namelijk viefentwintig jaor met zien
Riet etrouwd . Van alle soorten geintjes waarn al nao veurn ebrach
maor daor was nog niks uut ekommen dat de moeite weerd was.

Oh, daor was genog uut te haaln waor de luu op de brulfte umme
zoln lachen. Maor 't mos ok weer neet zo wean da'j de gek met eur
stokn. 't Was 't fees van Jan en Riet en zoiets heurn iej neet te bedarvan
deur eur veur de gek te holn. "Meschien ko'w iets met een trekker
doen", oppern Harm. "Jan wol altied nog zo'n grootn John Deere
trekker met ik wet ik hoevolle pk". Willem von dat nog neet zo'n gek
idee. "Maor waor hale wiej zo gauw zo'n trekker vandan?".

"Daor wet ik nog wel een adresjen veur, laot dat maor an mien oaver.
Maor daor mot nog wel wat biej kommen. Zo'n kaaln trekker is ok
niks gin feestelijks an. Een of andere tekst en een betjen vesiersels. En
da's dan mooi wark veur ow umme wat uut te prakkezeern. At t'r wat
te praotn volt stao'j ok neet achteran".
En dat mot ezeg wodn, Willem kon praotn dat ow de oorne d 'r van
begonnen te toetn en hee wol altied nog geliek hemmen ok. "'k Zal
wel 's zien", zei e. En daormet had ieder wat tedoen veur 't fees van
Jan en Riet.
Willem had inderdaod neet zovolle moeite met zien opdrach. John
Deere en jonge deerne dat lek nog wel wat op mekare. Daor wis e wel
wat op te maakn. En zo wodn Jan van "t Riethuus en zien Riet op 23
december met een trekker van 't merk John Deere eers rond ereen en
daornao nao de Herberg ebrach. Op 'n plakkaat ston 't volgende te
leazen:
"Jan van 't Riethuus riejd geeme
Met een Jonge Deerne
Maor vandage hef e tied
en zit e biej zien Riet
En now maor hopn dat zukke brulften nog lange blieft bestaon.
Op staonde recepties zitte wiej ok neet te wachten, biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

HELP
LEPRA

DE WERELD

UIT!

GIRO

50500
LEPRASTICHTING

AMSTERDAM
LEFRA

Laai
uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Arjan Mombarg en Martin Rietman reizen af naar Oostenrijk:

Pieken op de Weissensee
Nieuwe eigenaars Bistro
"De Rotonde": Een vleugje
Weense romantiek in een
Vordense keuken!

Uitgerekend op het moment
dat vorige week in Nederland
de eerste marathons op natuur-
ijs werden verreden, lag A-rijder
Arjan Mombarg uit Vorden met
buikgriep in bed. "Als de vorst
door had gezet dan was het na-
tuurlijk mooi kloten geweest.
Maar gelukkig is het gaan dooi-
en en kan ik me nu helemaal
gaan richten op de wedstrijden
op de Weissensee in Oosten-
rijk", lacht Arjan Mombarg.

De Vordense A-rijder kan tot nu
toe terug kijken op een zeer ge-
slaagd marathonseizoen. Van de
21 wedstrijden reed hij er zeven-
tien uit waarvan vier keer bij de
eerste twintig. "Ik ben dan ook ui-
terst tevreden. Want neem van mij
aan dat het niet langzaam gaat bij
de A-rijders".

Het is algemeen bekend dat Arjan
Mombarg het beste tot zijn recht
komt op natuurijs. De goede resul-
taten op kunstijs tot nu toe geven
hem dan ook veel vertrouwen met
het oog op de Alternatieve Elfste-
dentocht in Oostenrijk. "Als ik de-
ze stijgende lijn weet vast te hou-
den kunnen we nog leuke dagen
gaan beleven op de Weissensee",
zegt hij.

De wedstrijden in Oostenrijk be-
ginnen met vrijdag 26 januari met
een toertocht. Zaterdag 27 januari
staat het Open Nederland Kam-
pioenschap op het programma ge
volgd door de AGM Marathon op
maandag 29 januari. De reeks
wedstrijden wordt op vrijdag 2 fe
bruari afgesloten met de Alterna-
tieve Elfstedentocht.

Deze wedstrijd over tweehonderd
kilometer moet gezien worden als
het hoogtepunt van de week. Vorig
jaar eindigde Arjan Mombarg als
22e op het Open Nederlands Kam-
pioenschap en als 25e bij de Alter-
natieve Elfstedentocht. Zijn doel is
om dit jaar in ieder geval één keer
bij de eerste tien te eindigen op
één van de wedstrijden op de Oos-
tenrijkse Weissensee.
Voor Martin Rietman uit Wich-
mond staat dit schaatsseizoen in
het teken van het uitrijden van de
wedstrijden. Rietman rijdt dit jaar
voor het eerst met de B-rijders mee
en finishen is voor hem op dit mo-
ment het hoogst haalbare bij de
marathons op kunstijs. De Wich-
mondse B-rijder doet het niet on-
verdienstelijk. Tot nu toe heeft hij
nog alle wedstrijden uitgereden
en dat betekent dat hij ook vol-
gendjaar weer bij de B-rijders mag

uitkomen. Als het om de Weissen-
see gaat zal het voor hem moeilijk
zijn het succes van vorig jaar te
evenaren. In 2000 won Martin
Rietman namelijk de zogenoemde
Snelle Toer. Dit is de Alternatieve
Elfstedentocht voor C-rijders en ve
teranen. Zijn tijd: 06.02.38. "Dit
jaar zal het een stuk lastiger wor-
den", zegt Martin Rietman. In de
eerste plaats ben ik natuurlijk
geen C-rijder meer.

Daarnaast is het zo dat de B-rijders
hun wedstrijden in Oostenrijk sa-
men met de A-rijders rijden. Het
tempo ligt daardoor een stuk ho-
ger. Met name bij de pieken. Voor
mij is het dus zorg om zo lang mo-
gelijk in het peloton te blijven".
Arjan Mombarg en Martin Riet-
man zijn beide lid van de Achter-
hoekse schaatsploeg Ecotrans-
Free-wheel. Naast het Vordense
tweetal zullen ook A-rijder Han
Donderwinkel en Yasmin van
Benthem in Oostenrijk aan de
start staan. Voor de vier schaatsers
is het belangrijk om goed te pres-
teren op de Weissensee omdat
ploegleider Martien Pater nog
steeds op zoek is naar een nieuwe
sponsor voor het komend schaats-
seizoen. Het is dus zaak om te pie-
ken op de Weissensee.

Velen hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de mogelijkheid de gladde ijzers onder te binden. Ook de
Vordense ijsbaan moch t over de bezoekers aan tallen niet klagen. Hopelijk kom t Koning Win ter voor de schaa ts-
liefhebbers nog terug.

Zo vlieg je als stewardess bij de
KLM de gehele wereld rond.
Guatamala, New York, Sidney,
Rio de Janeiro, Tokio, Peking,
Moskou, waar is zij niet ge-
weest? En dan plotsklaps ben je
gastvrouw in Bistro "De Roton-
de" te Vorden!

Nog anders gezegd. Zo ben je chef-
kok in een opera- restaurant in
Wenen, waar je voor gasten als de
wereldberoemde tenor José Carré
ras het diner bereidt. En dan plots-
klaps ben je kok in Bistro "De Ro-
tonde" te Vorden!

We hebben het over de 26-jarige
Wendie Vrieler die samen met
haar Oostenrijkse vriend de 32-ja-
rige Thomas Kniewallner sinds vo-
rige week de scepter zwaait in Bi-
stro "De Rotonde" aan de Kerk-
straat. Met daarbij wel een duide-
lijke scheiding van taken. Wendie
als gastvrouw in de bistro en Tho-
mas als "de baas in de keuken".

Een keuken, met hoe kan het an-
ders, een vleugje romantiek naar
het Weense. Zo prijkt op de menu-
kaart een echte Wiener schnitzel.
Thomas: "Er is wel terdege verschil
met de schnitzels zoals die in Ne-
derland bereid worden. Bij ons in
Oostenrijk wordt het vlees afge-
sneden, direct gepaneerd en direct
geserveerd. In feite alle dagen vers
vlees. Het paneermeel bestaat uit
kruimels van de bekende "Kaiser-
Brötchen". In Nederland gebrui-
ken ze veelal beschuit bij het pa-
neren".

Behalve de Wiener Schnitzel nog
een gerecht uit de Weense keuken
t.w. "Schwiebel Rostbraten". En
wat te denken van een dessert op
z'n Oostenrijks: chocoladetaart
met warme saus. Tomas bena-
drukt dat de menukaart uiteraard
een grote verscheidenheid aan ge
rechten bevat zoals wij die in Ne
derland kennen. Gerechten die
alom in de bistro- restaurants ver-
krijgbaar zijn.

Spareribs, tournedo's, T-bone ste
aks, Rib-Eye steaks etc. Ook de lief-
hebbers van vis (sliptong, zalm)
kunnen volop aan hun trekken
komen. En dan niet te vergeten de
diverse soorten saté's waar Wen-
die en Thomas "mee schermen".
Bistro "De Rotonde" kent een uit-
gebreide menu-afhaalkaart.

Een bestelling opgeven of doorbel-
len, een kwartier later kan het
worden afgehaald!

Het restaurant, in een andere op-
stelling dan bij de vorige eige
naars, ziet er gezellig uit en biedt
plaats aan circa 80 personen, ter-
wijl s'zomers het buitenterras ook
nog eens plaats biedt aan zo'n 40
personen. De plek waar in "vroe
ger dagen" een automatiek en
snackbar was gevestigd, gaat ver-
dwijnen. Daar wordt momenteel
de "hand gelegd" aan een zoge
naamde "Herenkamer", die plaats
biedt aan 20-25 personen.

Deze "Herenkamer", in tegenstel-
ling tot de naam, uiteraard ook
voor dames bedoeld, kan bijvoor-
beeld gebruikt worden voor een fa-
miliediner, een verjaardagspartij-
tje, vergaderingen e.d. Er kunnen
koude en/of warme buffetten (b.v.
stamppottenbuffetten) geserveerd
worden.

Eind februari wordt het in gebruik
genomen. Voor mensen die graag
in de omgeving van Vorden willen
fietsen biedt "De Rotonde" een
"all-in koffie fiets- diner- arrange
ment".

LIEFDE OP HET EERSTE
GEZICHT
Een voor de hand liggende vraag,
hoe is het allemaal zo gekomen?
Wendie Vrieler: "Ik kom uit Haaks-
bergen en heb in Almelo de mid-
delbare Hotelschool bezocht met
als droom ooit in Haaksbergen bi-
stro "De Postkoets" van mijn ou-
ders over te nemen. In de week-
ends werkte ik daar al. Voor mijn
stage ging ik naar Wenen, waar ik
op het vliegveld in het Sovitel/No-
votel ging werken.

Daar leerde ik Thomas kennen.
Die werkte in hetzelfde hotel als
sous-chef. Ja, je kunt wel zeggen,
het was liefde op het eerste ge
zicht", zo zegt Wendie. Thomas
Kniewallner is geboren en getogen
in Wenen, waar hij ook de koksop-
leiding heeft gevolgd. Toen de ken-
nismaking met Thomas "klikte"
besloot Wendie na haar stage nog
een poosje in Wenen te blijven. Zij
ging werken in het Mariott Hotel
in het centrum van de stad.

Thomas veranderde ook van baan
en ging als chef- kok in het reeds
genoemde opera- restaurant (met
de naam "La Bohème") aan de
slag. Om een idee te hebben hoe
zwaar het leven van een chef-kok
in Wenen is? Thomas: "Ik werkte
daar op gegeven moment, zonder
één vrije dag onafgebroken van
16 oktober tot 24 december.

Inderdaad, ik verdiende veel geld.
Opmaken kon ik het niet, daar
was geen tijd voor. Desondanks
een leuke tijd waar ik met veel ge
noegen op terug kijk".

Wendie:" Op gegeven moment zit-
ten daar een zestal hollandse mei-
den gezellig aan de bar te kletsen.
We komen aan de praat. Bleken
het stewardessen van de KLM te
zijn. Ik zeg tegen hen zo'n baantje
zou mij ook wel lijken. Schrijf een
brief, zo zeiden die meiden gelijk.
Na overleg met Thomas heb ik ge
solliciteerd en kort daarna werd ik
bij de KLM aangenomen.

Thomas wilde wel graag mee naar
Nederland, om ook beter Neder-
lands te leren, ("kon ik tenminste
met mijn aanstaande schoonmoe
der praten", zo grapte hij tussen-
door).

Thomas die overigens de neder-
landse taal al vrij behoorlijk onder
de knie heeft, werd kok in een ho-
tel in Utrecht. Wendie en Thomas
gingen daar ook wonen. Na drie
jaar over de aardbol te hebben
rond gezworven, vond Wendie de
baan als stewardess welletjes. Bei-
den achtten de tijd rijp om samen
naar wat anders (iets "gezamen-
lijks") uit te kijken.

In het voorjaar 2000 reden Tho-
mas en Wendie op familiebezoek
vanuit Haaksbergen naar Eefde en
kwamen zij door Vorden. Daar viel
hen naast de kerk in Vorden een
leuk restaurant met een gezellig
terras op (na later bleek "De Ro-
tonde"). Een aantal maanden later
kregen ze via een makelaar een
verkoopmap van "De Rotonde"
mee.

Wendie: "We waren gelijk enthou-
siast, ook mijn ouders waren en-
thousiast. Er woont een broer van
mijn vader in Vorden, die alleen
maar positieve dingen over Vorden
vertelde. Dus blij dat we de Bistro
"De Rotonde" vorige week konden
openen. We hopen nu maar dat de
Vordenaren ons weten te vinden.
We zullen er alles aan doen om
het iedereen naar de zin te ma-
ken".



De woonwinkel
van Warnsveld

voor all u w handwerkarti kelen

stoffen • Kaaslinn&n • Aida • Aidaband
•Beiersbont * Jobelanstoffen

• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens

> Borduurpakketten f Sokkenwoi/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

AUTORIJSCHOOL
B. VAN DER LINDEN

Uw rijschool voor de regio.
Tel. 0575-441260 of O6-5323284O

Aanbieding

Staring-
schnitt
van f 13,25 voor

FredBosve
BANKETBAKKERIJ / CHOCOMTERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Vindt u het leuk
om met mensen om te gaan?

In de WV-winkel Kerkstraat 1 te Vorden
is weer plaats voor

enige vrijwillige
medewerk(st)ers

Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met

Jopie Wullink, tel. 0575-553222
of 2222281

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

perdag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Surprise

gevulde varkensf Het,
700 gr.

Schwarzwalder,
WO gr. €179

gegrilde kipfilet,
100 gr.

kalkoenpestorol,
WO gr. €125

3ge Spinata Romana,
100 gr.

pastasalade,
45 WO gr.

149

275 rundergehakt,
1kilo £454

VlogmanKeurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

voor

meer nieuws op,

HARMSEN
VAKSCHILDERS

geeft weer winterkorting
ƒ 50,- per man per dag*

t*

Ja, daar kijkt u van op hél Maar wij werken in de winter gewoon door. En als u ervoor kiest uw huis deze winter in het nieuw

te steken, dan kiest u natuurlijk voor ons schildersbedrijf. Want bij ons kunt u profiteren van de voordelige winterkorting

voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk. Samen met het verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. de voormalige voor

schilderwerk gehanteerde 17,5 %) voor binnen- én buitenwerk aan woningen ouder dan 15 jaar, zorgt dat voor een

verrassend vriendelijk eindbedrag!

de SCnudGTm
' Deze premie geldt voor particulieren bij wn opdracht van minimaal drie mandagen conform de voorwaarden

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld. Telefoon 0575 - 46 40 00
Zelhem. Telefoon 0314 - 6219 98



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

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

installatie-
materiaal
t een

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Caramelvlaai f 10,-
• i • • I • * I" i * * J * * I •

Caramello's f 1,25 per stuk

Saucijzenbroodje f 1,75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje f 7,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

BOVENBOUW VMBO

vrijdag 26 januari
17.30 - 20.00 uur

in het gebouw Wijnhofstraat Tl

Informatie over de afdelingen:

BOUWTECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK

VERZORGING

CONSUMPTIEF

GRAFISCHE & MULTIMEDIATECHNIEK

VOERTUIGENTECHNIEK

HANDEL & ADMINISTRATIE

Inlichtingen:
de heer J. Hiemstra, (0575) 59 09 09

www.stedelijkdalton.nl

Kijk voor

V.'.V.V.V.'.\V.V.'.%V.V.V.%\VAV.V.V.-.V.-.V.V.V.V.V.V.'.V.V.V.V.n

013 ha/en 2 betalen™
slim voordeel!

AMSTEL BIER
krat 24 flesjes

9 halen -+- 2 betalen

on WASMIDDEL
pak 1,5 kilo

3 halen ->• 2 betalen

ANDRELON SHAMPOO
fles 300 ml

3 halen -*- 2 betalen

01 MAGERE ROOKWORST
250 gram

3 halen ->• 2 betalen

CROMA
pak 200 gram

3 halen ->- 2 betalen

PAGE TOILETPAPIER
8 rollen

3 halen ->• 2 betalen

UNOX STEVIGE SOEPEN
blik 0,8 liter

3 halen •+- 2 betalen

PEPSI COLA OF SISI SINAS
fles 1,5 liter

3 halen ^ 2 betalen

SPA REINE
fles 1,5 liter

3 halen -*- 2 betalen

LAY'S SUPERCHIPS
zak 200 gram

3 halen ->• 2 betalen

MAGERE VARKENSLAPPEN 6.98
Openingstijden:

maandag V'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 f^^\

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

www.compusystem.nl
KeuzePC
Pentium 633(A), 64 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk ; ;ll
Pentium 700(A},::64:;Mb tngrn gehelen, 20 Gb harddisk
Pentium III 733 MNz„ §4 Mb intern ge- O GB harddisk
Pentium III SOO^Hz;,, 128 Mb intern geheugen. 20 Gb harddisl

133 MHz. Moedê|bo>d ATX, 64 Mb shared VGA (AGP), 3D PCI
OM, 1,44MB Disjjpïve, 56K Modern, Midi-Tbwer ATX. Win 951

SpelletjesPC
AMD Thunderbird 900 MHz, 128 Mb intern geheugen, Geforce I|:M>> 32: Mb AGP VGA,
Soundblaster, 20,4 Gb Harddisk72ÖO|pm>;52 sp îd GDROM, t,44Mb Diskdrive, Midi
Tower, Muitimedia Toetsenbord, Scroll Muis.

v.a. f 1625,-
f 1.625,-

II f 1.725,-
m f2.195,-

f 2.345,-

speed CDR-
I Scroll Muis.

f 2595,-

TbpPC uitsluitend topmerken • 2995,-
Intel Pe^ur^--yx3^^^^'^M^^^»gei^&j^, Abrt 133 MHz, Moederbord,
Riva T M64;|; MB I/GA, 40,8;:<3b Harddisk, B3 4x4x32 od-rW, 1| |p DVD speler,

,: 1 ,44Mb Diskdrive, Midi Tower, Muiiiirnedia Toetsenbord, Sf roll Muis.

;dig moiHitöf(demoi f 175,-, 1:5 irjch dlaitale rnorrtor f 375,-, 17 in-
ch digitale monitorT499i:-v^P:|4Q: Printer f 229,f:Scanher f 139,-, cd-brander 4x4x32
f 225,- Windows 98 geïnstalleerd"H85î %kid^v^ ME oeïnstalleèfd f 285,"

Heeft u interesse in één van onze computers, of wilt u weten welk systeem het beste
bij u past, bel gerust.

Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 1 6 - Bezoek op afspraak



tv onen

Karpetten
Raadhuisstraat 45

Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 46 00

Sch ildersbedrijf

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

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

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-werk verkeer
eventueel beschikbaar.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Gevraagd:

medewerker
op modern
varkensbedrijf
(650 zeugen en 4000 vleesvarkens)

Wij zoeken:
• een enthousiaste medewerker
• opleiding op MAS-niveau
• voorkeur voor iemand met specialisatie varkenshouderij
• in teamverband met 3 personen kunnen werken

Wij bieden:
• een grote mate van zelfstandigheid
• een gemotiveerd team
• een goede werksfeer
• een goed salaris
• goede arbeidsvoorwaarden
• scholingsmogelijkheden

Durft u deze uitdaging aan?
Neem dan contact op met

mts Hakvoort
Uilenesterstraat 4, 7256 KD Keijenborg
tel. 0575-462317, fax 0575-464567

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

ieBeraerg"r
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL. 552243

\^*^
GEVRAAGD:

weekend
hulpen

j doen het weern
ME&A-AKTIÉ

wvinv.tegeltoko.nl

Wandclosetcombinatie
WIT eontplexcl. zitting, 5 jr garantie

m- 399.-p/set

OnbeMist de Bootste teqetspeciatist!

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • BADMEUBELS

Meeleweg 18
Tel. 0529-484661

Vrijdag Koopavond

Geerdinksweg 297
Tel. 074-2916023
Dond. Koopavond

Nieuwleusenl Hengelo

Middenweg 55
Tel. 0598-631455
Dond. Koopavond

Muntendam

M.L.Kingsingel 14
Tel. 0512-544725
Dond. Koopavond

Drachten

Smidsstraat 2
Tel. 0575-555859

Vrijdag Koopavond

Vorden

Op maandag zijn
wij gesloten!!!!

www.tegeltoko.nl j

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen
de kans geven zich op evenwichtige en speelse wijze
te ontwikkelen. Meer weten? Kijk op
www. j eugdf onds. nl. JantjeöBeton

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht. Tel. (030) 244 70 00

Word donateur: giro 1247



Wielersport

RTV CROSSNIEUWS
De RTV-ers reden de laatste weken
weer hun landelijke crossen. Op
30 december reden ze op een
spekglad parcour te Woerden.
Martin Weijers ging deze dag als
eerste van start bij de sportklassers
behaalde hij een 17 plaats; deze
uitslag was voor hem het maxi-
mum hij kan op een besneeuwd
parcour slecht uit de voeten.

Rudi Peters reed hier bij de vetera-
nen mee; hij reed voor de zoveelste
keer naar een 7 plaats.

Nieuweling uit Vorden Thijs van
Amerongen reed knap op deze
spekgladde omloop naar een 14
plaats.

De fietsende huismoeder Gretha
Klein Brinke werd in Woerden 26e.
In Zeddam reed zij in een interna-
tionaal veld naar een 21e plaats.
Winnaar werd hier Daphne van de
Brand; zij rijdt momenteel ijzer-
sterk.

Ook reden enkele RTV-ers een
GOW in Almelo. Hier won de Jan
Weevers uit Hengelo voor Martin
Weijers. Thijs van Amerongen
werd hier keurig 2e bij de nieuwe
lingen.

CLUBKAMPIOENSCHAP.
Afgelopen zondag was het weer
zover de R.T.V. clubkampioen-
schappen werden s.morgens verre
den dit alles gebeurde op Kamp-
huizen te Vorden.
Om 10.00 uur vertrokken zo'n 20
renners en rensters voor de helse
wedstrijd sneeuw en een harde
ondergrond maakte het parcour
af en toe bijna onbegaanbaar.
Vele glij partij en lijden dan ook tot
diverse uitvallers, menig renner
viel daardoor uit (oorzaak materi-
aalpech of geen risico willen ne
men). Maar de echte veldrijder
reed de wedstrijd met veel stuur-
mans kunst uit.

Jan Weevers de R.T.V. atb.er uit
Hengelo kon zijn plaatsgenoot
Martin Weijers met moeite klop-
pen.
Achter deze twee Hengeloers reed
Rudi Peters en later ook de jonge
Thijs v. Amerongen uit Vorden.
Hij verdiende na een sterk gereden
wedstrijd de derde plaats.
Uiteindelijk behaalde Rudi Peters
de vierde plaats.

w

De regio clubs E.T.P. uit Zutphen
en de Zwaluwen Deventer verre
den ook hier hun clubkampioen-
schappen. Na afloop was er weer
een gezellig samen zijn bij de fam.
Pardijs op de deel. De R.T.V.ers ver-
trokken naar Wichmond op de
camping De kleine Steege werd de
jaarlijkse familiedag gehouden.
Op een mooie wintersezondag-
middag werd er door de leden en
de diverse aanhang klootgescho-
ten en na afloop was er een over-
heerlijke stamppot buffet de uitge
hongerde renners aten als wolven
de boerenkool en zuurkool was
dan ook zeer goed van kwaliteit.
De Wichmondse wielerclub be
gint op zondag 4 februari aan de
eerste wegtraining ze vertrekken
vanaf garage Arends.

Voetbal

WVORDEN
Programma 27-28 januari
Cupa Cl-Vorden Cl.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 15 januari.

Groep A: 1. echtpaar Wullink
58,8%; 2. dames van Burk/Hen-
driks 56,3%; 3. de heer Bergman/
mevrouw Walter Kilian 53,8%.
Groep B: 1. heren Post/Vruggink
62,5%; 2. dames Vreeman/Beek
61,3%; 3. dames Warringa/Rossel
51,3%.
Groep C: 1. echtpaar Koekkoek
58,3%; 2. dames Brandenburg/
Eijerkamp 57,6%; 3. de heer Feij/
mevrouw van de Ven 55,6%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 17 januari.
Groep A: 1. Den AmbtmanfThalen
en Klaasen/Mouwen 57,6%; 2.
Vruggink/Costermans 56,9%; 3.
Gille/Post 52,7%.
Groep B: 1. mevrouw en de heer de
Bruin 58,6%; 2. van de Vlugt/Duin-
kerken 56,5%; 3. Lamers/Kip en
van Alphen/Warnaar 55,8%.
Groep C: 1. mevrouw en de heer
Stertefeld 66,7%; 2. mevrouw en de
heer Speulman 61,8%; 3. Belt-
man/de Leeuw 58,3%.

Volleybal

PELGRUM/DASH
Uitslagen heren:
Side Out l - Dash l 04 (24-26, 21-
25, 20-25 en 19-25)
Avanti 2 - Dash 2 1-3
Overa l - Dash 3 4-0
Dash 4 - Gemini 3 04

Dames:
Dash l - Side Out l 3-2 (14-25, 23-
25, 25-18, 25-18 en 15-12)
Dash 2 - Focus l 3-1
Dash 3 - Side Out 3 3-1
Dash 4-WIK 2 4-0
Side Out 4 - Dash 5 O4
Dash 6 - Overa 2 O4

Jeugd:
Meisjes A; Dash Al - Wevoc A2 3-2
Meisjes B; Dash BI- Favorita BI 4-0
Mix B; Halley XB1 - Dash XB1 4-0

VIJF PUNTEN VOOR HEREN
PELGRUM MAKELAARS DASH
Het nieuwe jaar is de heren van
Pelgrum Makelaars Dash goed ge
zind. Vorige week pakten de Vor-
denaren al vijf punten tegen hek-
kensluiter Boemerang. Afgelopen
donderdagavond traden ze op-
nieuw aan, nu tegen middenmo-
ter Side Out uit Zutphen en weer
pakten ze de volle buit.
Trainer/coach/speler en oud-speler
van Side Out Johan Boerman
stuurde het volgende zestal het
veld in: Arjan Bikkel, Herman
Vlogman, Daan Vrieler, Herman
Ellenkamp, Sander Spaarwater en
Robert Ellenkamp. Mark Droppers
zat op de bank, omdat hij terug-
komt van een slepende blessure.
Wietze ten Kate van Heren 2 com-
plimenteerde het gezelschap, om-
dat Hans Leunk door verplichtin-
gen elders niet aanwezig kon zijn.
Voorafgaand aan de wedstrijd
waarschuwde Boerman nog voor
de kracht van de Zutphenaren in
thuiswedstrijden. De waarschu-
wing bleek niet ongegrond. De eer-
ste set verliep vrij moeizaam. De
Vordenaren moesten duidelijk
wennen aan de rumoerige om-
standigheden in de grote zaal. Bij-
na de gehele set stond Side Out
een paar punten op voorsprong.
De kracht van de Zutphenaren
schuilde vooral in de aanval. Pelg-
rum Makelaars Dash kon daar on-
voldoende een goed blok tegen-
over stellen. Aan het eind van de
set begon het iets beter te draaien
en wisten de Vordenaren ternau-
wernood de set met 24-26 naar
zich toe te trekken. De stijgende
lijn in het spel werd de tweede set
doorgezet, mede door de tactische
aanwijzingen van coach Boerman.
Prikballen kort achter het blok
bracht de veelal oudere spelers
van Side Out in de problemen. De
set ging vrij gemakkelijk met 21-25
naar Pelgrum Makelaars Dash. In

het begin van de derde set walsten
de Vordenaren over Side Out heen.
Bijna alles werd afgeblokt en met
name middenaanvaller Sander
Spaarwater smashte de ene bal
nog harder dan de andere bij Side
Out op de grond. Op het telbord
stond al snel een stand van 2-11.
Het tweede deel van deze set ver-
liep echter weer zeer stroef. Uit-
eindelijk werd er gewonnen met
20-25. De vermoeidheid speelde de
oudere spelers van Side Out naar
het einde van de wedstrijd steeds
meer parten. De vierde set ging
daardoor ook naar Pelgrum Make
laars Dash met 19-25. De Vordena-
ren pakten hiermee vijf punten en
blijven daarmee tweede op de
ranglijst.
Als de heren van Pelgrum Make
laars Dash het spelniveau van deze
wedstrijd ook aanstaande zaterdag
thuis Avanti ten toon spreiden,
moet ook van deze middenmoter
gewonnen kunnen worden.

PELGRUM MAKELAARS/
DASH l - SIDE OUT l
Afgelopen zaterdag was het een
behoorlijke drukte in de sporthal,
want de hoofdsponsor had een
nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Dash greep deze gelegenheid aan
om de hoofdsponsor officieel aan
het publiek te presenteren. Na de
wedstrijd van dames l en de pre-
sentatie was er in de kantine een
bandje dat de gezelligheid moest
verhogen. Maar er moest eerst nog
een wedstrijd gespeeld worden en
het zou natuurlijk erg leuk zijn als
Pelgrum Makelaars/Dash de wed-
strijd zou kunnen winnen. Dit zou
een hele opgave kunnen worden
aangezien Side Out op een gedeel-
de 5e plek stond met Dash. De bal
voor deze wedstrijd werd gespon-
sord door drogisterij Ten Kate. De
eerste set begon Dash slecht; de
passing was heel slecht waardoor
er voor de rest ook niet veel leuks
uit het spel van Dash kwam. De te
genstander had een goede service
en prikte veel ballen heel slim in
het gat van Dash. Dash verloor de
set daarom met 19-25.

In de tweede set begon Dash net zo
slecht als ze de eerste geëindigd
was, maar naarmate de set vorder-
de kwam Dash steeds meer in de
wedstrijd. Maar Side Out had in
het begin van de set al een be
hoorlijk voorsprong opgebouwd
en ondanks de inhaalrace van
Dash wisten zij de set nipt te win-
nen met 23-25.

Dash had het zelfvertrouwen wel
terug gekregen en ging in de der-
de vierde en vijfde set steeds beter
spelen. In de derde set kon Side
out nog behoorlijk bijblijven en
werd de setstand 25-22. Maar in de
vierde set zaten de speelsters van
Side Out er helemaal doorheen en
Dash kon doorstomen naar een 14-
2 voorsprong, door een hele lange
servicebeurt. Uiteindelijk pakte
Dash de set met 25-20. De vijfde set
begon voor Dash erg moeizaam en
kwam ze op een 0-3 achterstand.
Maar al snel kon het oude spel her-
vat worden en trok ze ook de vijfde
set naar zich toe en wel met 15-12.
Een mooie overwinning in een
spannende wedstrijd voor een
groot publiek dat probeerde Dash
over het slechte punt heen te
schreeuwen en aan de overwin-
ning te helpen. Het publiek was za-
terdag de zevende man en mede
dankzij de luide aanmoedigingen
kon Dash weer drie punten bij-
schrijven. Na de wedstrijd was er
de presentatie van de hoofdspon-
sor en hierna werd de overwin-
ning en het nieuwe jaar uitbundig
gevierd in de kantine. Aankomen-
de zaterdag speelt Dash uit in
Dinxperloo dat ook een concur-
rent is. Op 3 februari speelt Dash
weer in Vorden en dan tegen Dy-
namo uit Neede dat de derde plek
bezit. Dash heeft nog wat goed te
maken tegen die ploeg dus wordt
uw steun en aanmoedigingen die
dag heel erg op prijs gesteld.

Z aalvoetb al

VELOCITAS
De afgelopen week was er een
zwaar programma opgesteld voor
de zaalvoetballers van het Vorden-
se Velocitas. Vorige week werd er
op vrijdagavond in sporthal 't Jeb-
bink gespeeld tegen ZVD uit Dene
kamp. Zowaar beschikte coach
Hans ten Elshof over een bijna
complete selectie. Er was een open
plek die door Erik Rakitow werd
ingenomen. Velocitas kwam eerst
op achterstand, voordat Rob Enze
rink voor de Vordenaren gelijk
maakte. Toch ging Velocitas met
een achterstand de rust in omdat
ZVD heel goed met hun kansen
omging, en bijna een 100% score
haalde. Doelman Gerrit Wenneker
moest 2 maal de gang naar het net
maken. Na de thee hielden beide
ploegen elkaar in evenwicht, en
pas na een tactische zet van Velo-
citas werd er weer gescoord. Ro-
nald de Beus had de plaats van
Gerrit Wenneker ingenomen, en
scoorde zelf de 2-3. Gelijk hierna
kreeg Erik Rakitow een straftijd
van 2 minuten. Dit kostte Velocitas
de kop. Met een mannetje meer
scoorde de ploeg uit Denekamp 2
maal, waarna de wedstrijd gelo-
pen was. Dat het in de slotminuut
nog 2-6 werd was voor de statistieken.
Maandagavond moest in Duiven
gespeelt worden tegen Olympic,
wat hoog in de ranglijst terug te
vinden is. Velocitas nam na goed
voorbereidend werk van Huberto
Eykelkamp, en de daaropvolgende
treffer van Rob Enzerink de lei-
ding, maar binnen de minuut
stonden beide ploegen weer op ge
lijke hoogte. Velocitas kon Olym-
pic tot 2-2, doelpunt Dennis Wen-
tink, behoorlijk bijbenen, maar
daarna stortte het aan Vordense
kant compleet in elkaar. De Duive
naren profiteerde optimaal van de
verdedigende flaters, en bij het
rustsignaal stond er 7-2 op het sco-
rebord. In de rust werden de kop-
pen bij elkaar gestoken, waarna
het in de 2e helft een stuk beter
ging. Velocitas liet zien dat het wel
tot goed zaalvoetbal in staat is, en
scoorde 2 maal via de van winter-
sport terug gekeerde Dennis Wen-
tink voordat het zelf weer een te
gentreffer moest incasseren. Uit-
eindelijk werd het 11-5 waarbij Ve
locitas de eer had om de mooiste
goal van de avond te maken. Ro-
nald de Beus zette de aanval op
waarna Jeroen Tijssen de bal op
maat aan Rob Enzerink gaf, die zo
zijn 2e goal van de avond maakte.
Al met al bleek maandagavond dat
Velocitas op dit niveau te veel fou-
ten maakt om het een klasseteam
als Olympic echt moeilijk te ma-
ken. Als je zelf toch 5 keer scoort
dan kan het in deHoofdklasse niet
zo zijn datje er 11 tegen krijgt.
Afgelopen vrijdag werd er in Vorden
voor de beker tegen Vios Beltrum
gespeeld. Op papier moest dit een
eenvoudige klus voor Velocitas
worden, omdat de tegenstander
een paar klassen lager speelt. Ech-
ter van onderschatting was geen
sprake omdat Velocitas de laatste
maanden ook geen wedstrijd ge
wonnen had. Sandor Verkijk nam
de plaats van de geblesseerde Erik
Oldenhave in. Ondanks alle goede
bedoelingen keek Velocitas bin-
nen 5 minuten tegen een 0-3 ach-
terstand aan. Niets ging er goed,
en geknoei in de achterhoede
werd door Vios koelbloedig afge
straft. Keeper Wenneker werd van-
wege een blessure na 10 minuten
vervangen door Jeroen Tijssen.
Voor de rust deed de thuisploeg
nog wel wat terug. Door doelpun-
ten van Huberto Eykelkamp en
Dennis Wentink kwam het terug
tot 2-3. Het leek dus of Velocitas de
2e helft alles recht ging zetten,
maar niks kwam hier van terecht.
Na een foute pass van Tijssen werd
het 2-4, en zelfs 2-5 toen een mes-
scherpe counter goed werd afge
rond. Velocitas kwam terug, toen
het met een man meer in het veld
stond, een speler van Vios moest
voor 2 minuten naar de strafbank.

Sandor Verkijk en Rob Enzerink te
kende voor de treffers. Het kwam
vlak voor tijd zelfs langszij. Bij een
afstandschot van jeroen Tijssen
stond de keeper van Vios op het
verkeerde been. Het bleef 5-5 mede
doordat Tijssen vlak voor het eind-
signaal een vrije trap net tegen
kon houden. Helaas wist de
scheidsrechter niet hoe het bij een
gelijkspel verder moest, waarna
maar werd besloten tot het nemen
van 5 strafschoppen. Rene Nijen-
huis en Rob Enzerink waren zo
ongelukkig om deze te missen
waardoor Vios Beltrum verder be
kert. Aanstaande vrijdag speelt Ve
locitas thuis tegen Ruvo uit Didam.
VELOCITAS
Vrijdagavond speelde Velocitas de
thuiswedstrijd tegen ZVD uit Dene
kamp. Zonder de 'wintersporter'
Dennis Wentink en geblesseerde
Erik Oldenhave verscheen het
Vordense team aan de aftrap.
Velocitas kreeg in de persoon van
Ronald de Beus de eerste kans om
de score te openen, maar zijn
schot ging voorlangs. ZVD kreeg
hierna het betere van het spel, en
opende de score na een snelle
counter. Halverwege de Ie helft
kwam Velocitas beter in zijn spel
en probeerde het initiatief weer
naar zich toe te trekken. Aanval-
lend gezien kreeg het echter te
weinig kansen, omdat op de be
slissende momenten de passes on-
zuiver waren. Voor rust kwamen
beide partijen op gelijke hoogte.
Een goed opgezette aanval werd
door Rob Enzerink afgerond.
In de eerste 5 minuten leek Veloci-
tas de wedstrijd weg te geven. In de
eerste minuut zag de Vordense ver-
dediging er niet goed uit, en zo-
doende werd doelman Gerrit Wen-
neker gepasseerd. Hierna kon Je
roen Tijssen na een overtreding 2
minuten op de strafbank gaan zit-
ten. Met een man meer wist ZVD
nog een keer te scoren. Na de 1-3
bleven de partijen lange tijd in
evenwicht, en werd er niet ges-
coord. In de 18e minuut besloot
coach Hans ten Elshof doelman-
Wenneker te vervangen voor veld-
speler Ronald de Beus. Dit had ge
lijk succes. ZVD werd met de rug
tegen de muur gezet, en het was
De Beus zelf die de 2-3 scoorde. Al-
les leek weer mogelijk, maar toen
Erik Rakitow voor 2 minuten naar
de strafbank werd gestuurd viel
dat ook in duigen. Met een man
meer scoorde ZVD zelfs 2 keer, en
ook in de slotseconden wisten ze
het net te vinden. Zo verloor Velo-
citas geflatteerd met 2-6, want veel
krachtverschil zat er niet tussen
beide ploegen. Vrijdagavond speelt
Velocitas voor de beker in sporthal
'tjebbink.

P a ardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 14 januari was er een dres-
suur wedstrijd voor paarden in
Gorssel, hier behaalde Anita Be
renpas met Laika en tweede prijs
met 163 punten in de klasse L.
Vrijdag 19 januari was er een
springwedstrijd voor paarden in
Barchem, hier werden de volgende
prijzen behaald. In de klasse B:
Inge Regelink met Lea een eerste
prijs. Mathijs van Middelkoop met
Nieuwmoeds limit een vijfde prijs.
Sandra Kappers met Nieuwmoeds
Oledo een negende prijs.
In de klasse L werd Anouk Pardijs
tweede van de kring zij mag daar-
om naar de Gelderse Kampioen-
schappen springen in Lochem op
26 februari.
Zaterdag was er een springwed-
strijd voor ponys in Barchem hier
werden de volgende prijzen be
haald. Annemieke Mulderije met
Bowie een eerste prijs bij het B-
springen. Elodie Stokman met Aif-
hia een zesde prijs. Zij werd twee
de van de Kring en mag ook naar
de Gelderse Kampioenschappen
op 17 februari in Apeldoorn. Bart
Hartman een negende prijs met
Spiderman in het M springen. Bart
Hartman mag naar de Gelderse
Kampioenschappen.



f 50,- korting per man

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 SChildeTen niemand anders
'Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform de voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel

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

S C H l L D ER S B E D R l J F

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon 0575-553999

schildersbedrïf

Het Hoge 3, Vorden, telefoon 0575-551208

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

DEM3E

11,00

7,95

RUNDERLAPPEN
1kg

VARKENSLAPPEN
1kg

POULET OF
HACHEEVLEES

500 gram 5,95

VERSE, DROGE OF
ROOKWORST Per stuk 3,50

3 voor 10,00

Weekpakket vleeswaren

100 gr GEKRUID SPEK 1,95
mr i, KERRYROLLADE

ii o g, KflASGEHAKT

NU VOOR

2,95
1.95
6,85

4,95

Uw vakslager DIJKGRAAF

* 2 BOSSEN ANJERS 7,95 Valeweide
& 2 BOSSEN NARCISSEN 7,95 Bloemen en planten

** 2 BOSSEN TULPEN 7,95

* VOORJAARSBAKJE vanaf 9,95

• 2 BOSSEN BLOEMEN 11,00

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

UITVERKOOP
dubbelvoordeel

op onze damesafdeling.

Rokken
o. a. Seda en Finn Karelia

2 stuks voor slechts

f 100,-
Blouses

OM. Er f o en La Kerko
2 stuks voor slechts

f 100,-

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

E
c
CD

0)

Bij veel gelegenheden die voor u
van grote betekenis zijn, wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag van dienst zijn
en doen dat vanuit een lange

ervaring en kijk op individuele wensen.
Een uitgebreide collectie kaarten

staat ons ter beschikking om aan alle
wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van overtuigd raken
dat uw boodschap bij ons de gestalte

krijgt die u het meest aanspreekt.

Wij leven met u mee van begin tot eind

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



Diner voor twee
van de Rabobank

Jaarlijks organiseert de Rabo-
bank Graafschap-West een aan-
tal seminars over diverse onder-
werpen om informatie en ken-
nis over te dragen aan haar le-
den/cliënten.

Tijdens een van de seminars die de
bank het afgelopen jaar heeft ge
houden kon een luxe diner voor
twee worden gewonnen. Alle be

zoekers aan het seminar over be
leggen konden hieraan deelne
men. De vraag die moest worden
beantwoord was de verwachte
stand aan te geven van de AEX op
de Amsterdamse beurs waarmee
het jaar 2000 zou worden afgeslo-
ten. Dat iedereen hierover ver-
schillende verwachtingen had,
bleek wel uit de zeer uiteenlopen-
de antwoorden die werden gege

ven. De beurs sloot het jaar af met
een stand van 637.60. De heer
Roording uit Hengelo benaderde
deze stand het dichtst en won hier-
mee de dinercheque.
Afgelopen week werd de heer
Roording op de bank ontvangen
door Jan Krooi, algemeen direc-
teur en beleggingsspecialist Rob
Jonker en ontving hij de diner-
cheque.

Nieuwjaarsborrel DASH

Dames 1-speelster Elly Nijenhuis in het nieuwe shirt van Pelgrum Makelaars met rechts voorzitter Theo Tankink
en links de sponsors Han Pelgrum en Udo Heij.

Vele volleyballiefhebbers, spon-
sors en adverteerders kwamen
afgelopen zaterdag naar de
nieuwjaarsborrel van Pelgrum
Makelaars / DASH in de kantine
van sporthal t Jebbink.

Allereerst genoot iedereen van de
volleybalthriller tussen Dames l
en het Zutphense Side Out 1. Het
publiek, dat een heuse yell had in-
gestudeerd met behulp van voor-
zitter Theo Tankink, schreeuwde
de dames van een 0-2 achterstand
naar een 3-2 overwinning. Met de
blijdschap van deze zwaarbevoch-
ten overwinning was het niet zo
moeilijk om het feestje op gang te

krijgen. De band Lichterlaaie
kreeg dan ook al snel alle voeten
van de vloer in de sfeervolle sport-
kantine.

PRESENTATIE PELGRUM
MAKELAARS
Ook werd deze dag de nieuwe ster-
sponsor Pelgrum Makelaars offi-
cieel aan iedereen gepresenteerd.
Han Pelgrum en Udo Heij bena-
drukten hierbij nog eens dat juist
het enthousiasme van de volley-
balvereniging hun keus had be
paald. Udo Heij: "Vooral de betrok-
kenheid van iedereen en de sfeer
bij de club is formidabel. Voorheen
bezocht ik af en toe de wedstrij-

den, maar nu zit ik elke wedstrijd
van dames l op de tribune".

Bovendien werden Transportbe
drijf Woltering, Visser Mode en Bo-
dega 't Pantoffeltje bedankt voor
hun hoofdsponsorschap in de af-
gelopen jaren. De laatste twee
steunen de vereniging nog steeds
maar Woltering heeft wegens ver-
koop van haar bedrijfsactiviteiten
de sponsoring beëindigd. Jan Wol-
tering: "Mijn hart ligt echter nog
bij deze gezellige vereniging.
Wanneer we ons bedrijf niet
verkocht hadden, heette Pelgrum
Makelaars/DASH vast Woltering
/DASH".

Mevrouw van der Hoeven komt 5 februari naar Hengelo (Gld.):

Thema-avond
over herindeling
Omdat deze maand het rapport
over de voor- en nadelen van fu-
seren met 3. 4 of 5 gemeenten
uitkomt, wordt door de CDA-af-
delingen van Hengelo, Humme-
lo & Keppel, Steenderen, Vor-
den en Zelhem een thema-
avond georganiseerd over her-
indeling.

De fractiespecialiste Ruimtelijke
Ordening van het CDA in de Twee-
de Kamer, mevr. Maria van der
Hoeven komt op maandag 5 febru-
ari a.s. naar zaal Leemreis in Hen-
gelo (Gld.) en zal over dit onder-
werp een inleiding houden.

Informatie
Een lid Van de stuurgroep, die het
onderzoek door Ernst & Young
heeft begeleid, zal ook een inlei-
ding houden. Hij zal nader ingaan
op het gehouden onderzoek en de
laatste stand van zaken, zodat de
aanwezigen goed geïnformeerd
zijn. De inleiding van mevr. Maria
van der Hoeven zal zeker ook in-
formatieve elementen bevatten,
maar gevraagd is haar visie te ge

ven op herindeling in het alge
meen en voor het gebied van de 5
gemeenten in het bijzonder. Als er
vergelijkbare voorbeelden met el-
ders zijn zal dat zeker aanspreken.

Discussie
Na de inleidingen is er volop gele
genheid vragen te stellen en op
hetgeen te berde is gebracht nader
in te gaan. Dit zal gebeuren onder
leiding van de fractievoorzitter
van het CDA Hengelo. Behalve dat
de inwoners geïnformeerd worden
over de stand van zaken, krijgen
de raadsleden zo ook een idee hoe
in de gemeenten over dit item
wordt gedacht.
Dit als aanvulling op de vorig jaar
door het CDA in Hengelo gehou-
den drie gespreksavonden. Door
de gemeenteraden zal waarschijn-
lijk in februari een besluit geno-
men moeten worden.

De CDA-afdelingen van de vijf ge
meenten rekenen op een goede op-
komst op 5 februari a.s. in zaal
Leemreis te Hengelo (Gld.). Zie ook
de advertentie.

Rijvaardigheidstest
voor senioren
Op 5 april organiseert de Stich-
ting Welzijn Ouderen in samen-
werking met de plaatselijke rij-
instructeurs. Stichting 3VO en
het COSBO weer rijvaardig-
heidsritten voor 55-plussers.

Om hieraan deel te nemen is een
eigen auto en geldig rijbewijs
noodzakelijk. Deze test is geen rij-
examen en er zijn geen conse
quenties aan verbonden. Samen
met de rij-instructeur wordt een
rit in de eigen auto gemaakt waar-
bij gekeken wordt naar de rijstijl
en naar de kennis van de verkeers-
regels. Na afloop zal de instruc-
teur wellicht een aantal tips geven
waarmee de manier van rijden
kan worden verbeterd.

Ook wordt de theorie doorgeno-
men, individueel of per groep, af-
hankelijk van het aantal deelne
mers. De verkeersregels verande
ren regelmatig en uit onderzoek
blijkt dat heel veel mensen niet
voldoende op de hoogte zijn van
de nieuwe regels terwijl de kennis
die men vroeger heeft opgedaan
soms ook wel wat is weggezakt.
Deze test biedt een uitstekende
mogelijkheid om die kennis weer
bij te spijkeren.

Opgave is reeds nu mogelijk want
alleen bij voldoende deelname
kunnen deze ritten worden geor-
ganiseerd. Voor opgave of meer in-
formatie kan gebeld worden met
de SWOV telefoon 55 34 05.

Unicef bericht
De opbrengst van de verkoop
van Unicef-kaarten en -artikelen
bedraagt dit jaar ƒ 1.659,60.

Jammer was dat de Unicef-agenda
zodanig 'gemoderniseerd' was dat
bijna niemand hem wilde kopen.
Veel verkooppunten in het land
hebben hierover in Den Haag
(hoofdkantoor) geklaagd. Genève,
de leverancier, heeft het boete
kleed aangetrokken en beloofd dat
de agenda volgend winterseizoen

weer de oude, vertrouwde indeling
zal krijgen. Een verheugend feit
was dat men (samen met A.I.,
Wereldwinkel en Rode Kruis) voor
het eerst op de kerstmarkt, 16 dec.
2000, mochten staan, wat erg goed
is bevallen: V.O.V. bedankt!
De kwis in de kraam leverde heel
aardige antwoorden op. Omdat er
moeilijk een keuze was te maken
heeft men gewoon geloot. Daniël
Schimmel was de gelukkige win-
naar die een prijs kreeg.

Jong Gelre
De afdeling Vorden/Warnsveld
van Jong Gelre houdt vrijdag-
avond 26 januari de jaarlijkse
ledenvergadering, welke wordt
gehouden in café "De Bierkaai"
aan de Wichmondseweg in Baak.

Opmerkelijk agendapunt: onder
de aanwezige leden wordt een
gratis lidmaatschap verloot. Jong
Gelre heeft de komende tijd nog

een aantal activiteiten op het
programma staan. Zo wordt er op
11 februari een uitstapje naar Win-
terberg gemaakt, waar een dagje
skieen op het programma staat.
Zondag 18 februari zal de afdeling
in de Hanzehof in Zutphen mee
doen aan de provinciale volley-
baldag. Op 9 maart wordt er in
Borculo een "smokkeltocht" geor-
ganiseerd.

VAMC "De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" houdt op
woensdag 24 januari aanstaande
de jaarvergadering. Deze wordt
gehouden in het clubgebouw aan
de Eikenlaan 2a. Bij de bestuurs-
verkiezing stellen de aftredende

leden Marieke Rouwenhorst en
Bert Regelink zich herkiesbaar. Be
halve de gebruikelijke agendapun-
ten komt ook een voorstel aan de
orde om de leden die langer dan
50 jaar lid zijn, vrij te stellen van
contributie.
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De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra in deze re-
gio; de Bundeling in Ruurlo en de Wehme in
Vorden. De stichting houdt zich actief bezig
op het gebied van de nieuwste ontwikkelin-
gen in de zorgsector. Sinds 1 januari 2001
functioneert de stichting als een zelfstandi-
ge werkmaatschappij binnen het concern
ZorgGroep Oost-Nederland.

In woonzorgcentrum De Bundeling is op korte termijn een vacature vacant voor een:

Teamleider zorg
voor (minimaal) 28 uur per week (m/v)
Functiedoel : Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen

de dienst zorg.
Ervaring met leidinggeven.
Inzicht in de problematiek rondom ouderenzorg.

Ben jij creatief, innovatief, empatisch en collegiaal?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Tevens hebben wij op korte termijn een vacature voor de functie van:

2 verzorgenden
voor (minimaal) 24 uur per week (m/v)
Functiedoel : Levert cliëntgerichte zorg van intern en extern wonende cliënten

binnen daartoe gestelde kaders.

1 zorgassistente (m/v)
Functiedoel : Voornamelijk huishoudelijke taken met daarbij licht verzorgende

taken.

Arbeidsovereenkomst: Nader te bepalen
Salaris : Volgens CAO-verzorgings-verpleeghuizen
Ingangsdatum : Zo spoedig mogelijk
Arbeidstijd : Flexibel inzetbaar

Ook hebben wij belangstelling voor de functie van:

Oproepkrachten
voor de dienst zorg en huishouding

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 31 januari a.s. richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden, t.a.v. afdeling personeelszaken,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

Voor meer informatie kunt u op maandag en woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur bellen
0573-458303 en vragen naar mevrouw JA Bakering-Prins, wnd. locatiemanager.

UITVERKOOP
Voordeel op onze mannenafdeling

Kostuums
o.a. Peter van Holland en New Bondstreet

winkelwaarde f 598,- /f899,-

nu voor maar

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

BV

sinds 1946

Aannemersbedrijf
H.J. Ruiterkamp BV
is een aannemersbedrijf
welke de meest voor-
komende werkzaamheden
op het gebied van metsel-
en timmerwerk uitvoert
welke door klanten wordt
gevraagd.

Wij produceren ons eigen
machinaal timmerwerk en
zijn toeleverancier van alle
houtwaren welke bij trap-
pen voorkomen, o.a. com-
plete traptreden met of
zonder slijtstrippen.
Dit kan voor steek- en of
wenteltrappen zijn.
Verder maken wij de
leuningen, in meerdere
modellen, ook in gebogen
uitvoeringen.

NVOB GARANT

Wij zijn op zoek naar een

machinale
houtbewerker
het betreft een 5-daagse werkweek.

Gevraagd wordt:
een persoon met een vooropleiding machinale
houtbewerking met voldoende motivatie en inzet
en bereid tot het volgen van opleidingen.
Lakspuitwerk met HVLP uit te voeren.

En een

allround
timmerman
met voldoende motivatie en inzet. Ook bereid tot
het volgen van vakgerichte opleidingen.

Belangstellenden kunnen een afspraak maken,
het liefst voor 31 januari met de heer H. Ruiter-
kamp, telefoon 0575-556631, fax 0575-556580,
Lindeseweg 26, 7251 NS Vorden.

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

AANGEBODEN
WEGENSLREÜMA

Reumapatiënten kunnen veel dingen
niet meer. Omdat hun gewrichten niet

meer willen. Reuma kan iedereen
treffen, op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

Nationaal Reumafonds

drukwerk dat
gezien wordt
Het 'gezicht' van uw bedrijf
wordt mede bepaald door
uw drukwerk. Het is uw visite-
kaartje dat er onberispelijk be-
hoort uit te zien, zowel in ont-
werp. 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 (0576) 651010 - FAX (0576) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

APK-
keurings-

bedrijf

In- en verkoop
nieuwe en
gebruikte

auto's

Reparaties
van

alle merken

Hyundai Atoz
Seat Ibiza 1.6
VW Golf 1.6 5d
VW Golf 1.6
automaat
VW Golf 1.8 5 d
Mazda 323
1.3 sport
Opel Astra 1.4

zilver 1750 km

rood 21000 km

grijs 43000 km

grijs 75000 km

wit 159000 km

2000 17950,-

1998 18950,-

1997 23950,-

1995 18500,-

1989 4950,-

rood 69000 km 1995 12500,-

grijs 103000 km 1993 8950,-

//ƒƒ AUTOBEDflUF BRUIL Illl
Zelhemseweg 19, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-464793 / privé 0314-641486



Vooral mensen die afhankelijk zijn op een zijspoor:

Zonnebloem met jaarthema 'Samen Leven?'
op de bres voor leefbaardere samenleving
De ruim 35.500 vrijwilligers van
de Nationale Vereniging de
Zonnebloem constateren een
groeiende behoefte van oude-
ren, zieken en gehandicapten
aan contacten waarin tiid voor
aandacht is. Dat toont welis-
waar de zin van het vrijwilli-
gerswerk dat de Zonnebloem al
jaren realiseert overtuigend
aan, het is minsters zo zeer een
teken aan de wand.

Kennelijk is er een toenemend ge-
brek aan niet-georganiseerde,
spontane contacten waarin de een
oog en hart heeft voor de ander en
dat niet alleen als het zo uitkomt.
Aan contacten die ziin gebouwd
op echte belangstelling en daar-
door helpen om in deze maat-
schappij mee te blijven teller. Deze
verschraling van aandacht is vol-
gens de Zonnebloem een keerzijde
van de welvaart. De floriserende
economie met prachtige groei-,
werkeloosheids- en koopkrachtcij-
fers, de zich in rap tempo ontwik-
kelende informatietechnologie,
met de mobiele telefoon en inter-
net voorop, de enorme prestatie-
drang en de om zich heen grijpen-
de individualisering hebben tot
gevolg dat mensen worden voor-
bijgelopen. In relaties, gezinnen,
families, in de straat. Vooral de
mensen die afhankelijk zijn. Een
ontwikkeling die de Zonnebloem
"rote zorgen baart en die de vrij-
willigersorganisatie met het jaar-
thema 2001 'Semen leven?' aan de
orde wil stellen.

ZWAARDERE OPGAVE
Samen leven blijkt voor steeds
meer mensen een steeds zwaarde-
re opgave. Nog noon' waren de per-
soonlijke ontplooiingsmogelijkhe-
den en vrijheden zo "root, maar te-
gelijkertidd is vlucht in onder
meer consumenti sme en aanp as
sing aan de ander nog no on' zo
mas saai en vergaand geweest.
Heel veel mensen maken steeds va-
ker keuzes omdat de ander die ook
maakt. Er is een onthutsende
vlucht in prestatiedrang, kapitaal-
vergroting, uitgaven en zogeheten
sociale verplichtingen: visite trier,
visite dear, etentjes en ontspan-
ningsverplichtingen. De individu-
alisering blijkt meer en meer een
lege cop: mensen ontplooien zich
niet als een zelfstandig denkend
en handelend persoon die bii-
draagt aan een leefbare samenle-
ving, maar zinken weg in heb-
zucht, overactiviteit en zinloos ver-
maak. Als compensatie vluchten
steeds meer mensen in allerhande
therapieën, onder noemers als 're
balance' en 'rebirthing'. Intussen
blijven steeds meer mensen van el-
ke noodzakelijke aandacht versto-
ken. Vooral langdurig zieken, li-
chamelijk gehandicapten en hulp-
behoevende ouderen zitten daar-
bij in de hoek wear de klappen val-
len.

VRIJWILLIGERS
Kortom: er mogen gerust "rote
vraagtekens worden gezet bij de
leefbaarheid van de samenleving.
Er vallen schrijnende gaten van

aandacht. Vooral in de zorg voor
chronisch zieken, in de ouderen-
zorg, de thuiszorg. Te meer daar
de laatste jaren een groot aantal
verplegenden de zorg verlaat. Vrij-
willigers vullen die gaten zo goed
mogelijk. En daarin zijn zij van let-
terlijk onschatbare waarde. De
contacten die zij realiseren zijn
voor veel mensen van levensbe-

lang. Dat wil de Zonnebloem in dit
Internationaal Jaar van Vrijwilli-
gers onderstrepen. Blijft het feit
dat de toenemende behoefte aan
contact een harde boodschap is.
Deze samenleving blijft in gebreke
waar het gaat om noodzakelijke
zorg en aandacht. Als vrijwilligers-
organisatie wil de Zonnebloem
daarom een appel richten aan de

samenleving. Een leefbare, mense-
lijke samenleving is alleen bereik-
baar als mensen naar elkaar kij-
ken, zichzelf en elkaar serieus ne-
men.
Dit alles kan alleen als men de
schaduwkanten van de manier
van leven en samenleven eerlijk
onder ogen willen zien en daar
consequenties aan verbinden.

Wie heeft tijd en zin ze te be-
schermen?

Wie kent niet de prachtige roep
van de grutto? Wie heeft ze nooit
zien vliegen over de weilanden of
zien zitten op een paaltje langs
het weiland? Wie zou ze willen
missen in ons landschap

Toch dreigt er dat gevaar, het ge-
vaar dat de grutto uit onze streken
verdwijnt. Die prachtige langsna-
velige vogel, zich voortbewegend
door het hoge gras. En niet alleen
de grutto loopt sterk terug in aan-
tal.

Hetzelfde geldt voor de kievit, die
fiere luchtridder, die zwart-witte
buitelaar, die gekuifde prachtvo
gel. Te veel kraaien, te intensieve
bewerking van vooral het gras-
land, maakt het steeds moeilijker
voor hen een compleet broedsel te
volbrengen. Als de eieren al uitko-

men, dan is er voor de jonge grut-
toïs vaak geen voedsel, want in het
kortgemaaide gras bevinden zich
te weinig insecten voor hen.

En zo vaak rollen de maaimachi-
nes over het land dat mochten de
eieren al uitkomen, de jongen
vaak alsnog slachtoffer worden
van het mechanische geweld.

Steeds meer worden boeren zich
ervan bewust dat ze ook een ver-
antwoordelijkheid hebben naar de
natuur. In samenwerking met
mannen en vrouwen van weidevo-
gelbescherm-groepen wordt ge
tracht het tij te keren. Nesten wor-
den opgespoord en gemarkeerd.
Eieren zo nodig verlegd. Adminis-
tratief wordt bijgehouden jaarlijks
hoe de stand van zaken is.

Dat vraagt menskracht! Meer dan
waar we nu over beschikken.
Steeds meer boeren verwelkomen

beschermers op hun land. Maar
waar zijn de beschermers?

U, die misschien tijd hebt, maar
denkt: 'Ik mis er de deskundigheid
voor',
U zou ons kunnen helpen. En wij
kunnen u helpen. Wij kunnen u
leren genieten van een prachtige
bezigheid. U leren hoe nesten te
vinden, buiten in de natuur. Hoe
ze te beschermen. En de vreugde
te ervaren van het vinden voor het
eerst van een nestje net uitgeko-
men donsjes.

We weten alleen nog niet wie u
bent. En waar u woont en hoeveel
tijd u erin wilt steken.
Daarom, als u zin hebt gekregen
mee te doen, of eerst nog wat
meer informatie wilt, neem dan
vrijblijvend contact op met Pieter
Vegter, Fokkinkweg 11, 7255 AJ
Hengelo Gld. Tel 057S465102 (pv-
heng@wish.net)

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

BLOKHUTTEN enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes i

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 'FAX 0573-454180

DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN
voor de bouwnijverheid

LICHTENVOORDE

Aalten, Beltrum, Groenlo
Lichtenvoorde en Winterswijk.

&

werken samen in de regio:

BORCULO

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
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



Veel plannen rond de Antoniuskerk
Nog steeds melden zich zo nu
en dan bij het Heiligenbeelden-
museum in de Antoniuskerk te
Kranenburg bezoekers die het
museum willen bekijken. Dat is
helaas niet mogelijk. Het muse-
um is gesloten vooral omdat
het in de wintermaanden een te
kostbare zaak is de kerk te ver-
warmen.

Na het succesvolle eerste seizoen
waarbij met inbegrip van de kerst-
groepententoonstelling in totaal
bijna 6.000 bezoekers konden wor-
den genoteerd is-de rust dus tijde-
lijk weergekeerd. Even tijd om op
adem te komen ook voor de vrij-
willigers die als gastvrouw of gast-
heer die vele duizenden bezoekers
hebben ontvangen.
Intussen is er tijd voor evaluatie en

het realiseren van verdere plan-
nen. Zo is het nodig meer systeem
aan te brengen in de collectie. Om-
dat er in mei vorig jaar uit België
nog een belangrijke aanvulling
van beelden binnenkwam en het
museum begin juni is geopend
was er toen onvoldoende tijd om
te zorgen voor een goede beweg-
wijzering, meer informatie per
heilige en een wat logischer inde
ling van het geheel. Daaraan
wordt nu gewerkt.

Een belangrijk onderdeel van het
bezoek aan het museum vormt
het klankbeeld 'Een heilig Beeld-
verhaal' dat door kerkbuurman
Fons Rouwhorst op zo creatieve
wijze in foto's en muziek is uitge-
beeld. Een bezwaar was wel dat dit
boeiende klankbeeld door gebrek
aan financiële middelen moest
worden vertoond op een groot-
beeld televisieapparaat via een vi-
deo-afspeler. Daardoor ging veel
van de kwaliteit in scherpte en
kleuren verloren. Het bestuur
heeft goede hoop dat het in het ko-
mend seizoen, dank zij een subsi-
die van o.a. de gemeente Vorden,
mogelijk zal zijn de kostbare appa-
ratuur aan te schaffen voor projec-
tie op een grootbeeldscherm van 4
bij 3 meter. Dit zal de aantrekke
lijkheid van een bezoek aan het
museum sterk verhogen.
Verder ligt het in de bedoeling het
seizoen te beginnen op zondag 31
maart. Dan is de normale beelden-

collectie te bezichtigen en is er te
vens een tijdelijke extra expositie
van kruisbeelden. De Stichting
VKK heeft namelijk tijdens haar
zoektocht naar beelden van kloos-
ters en van particulieren ook circa
200 kruisbeelden ten geschenke of
in bruikleen gekregen. Het zou
jammer zijn deze alleen in een kel-
der te bewaren want er zijn prach-
tige exemplaren bij in vele stijlen
en materialen. Het ligt in de be
doeling in een brochure uitleg te
geven van de betekenis van het
crucifix en van een aantal bijzon-
dere kruisbeelden. Zo kan men in
de weken rond Pasen een boeiende
'kruistocht' maken in de Antonius-
kerk. Deze extra crucifixen-ten-
toonstelling is tijdelijk en duurt
tot dinsdag 15 mei. Daarna blijft
het beeldenmuseum gewoon open
op de gebruikelijke dagen, dus op
dinsdag, donderdag en zondag.

Het is dus even stil rond de Anto-
niuskerk al wordt er intussen ook
nog gewerkt aan het opknappen
en verbeteren van het interieur.
Want dank zij de verrassend grote
belangstelling voor dit projekt zijn
er nu ook mogelijkheden onderde
len van de kerk op te knappen
vooral ook omdat enkele vakkun-
dige vrijwilligers daar graag hun
schouders onder willen zetten.
Het gaat dus best goed in de Anto-
niuskerk ook natuurlijk dank zij
de bijdragen van donateurs die de
Stichting VKK steunen!

MEER

TAPIJT
COUPONNEN

In 200. 400 en
500 cm breed

van l meter tot l 2
meter lang.

Me.e.t snel HM/
l<fimer want

uw m n fit is e. r
vast bij!

Helmink ruimt op!
Hoog pooltapijt 'H a waï'
Rood met streep

^ nu voor QP*®P-PRIJS 89.-
All-Season dekbed
Katoenen tijk met Dreamfïll holvezel vulling.

Karpetten afin. i60x 230 cm. f f A
Diverse dessins NU UITZOEKEN l l Zr«"*
Woonkamertapijt 'Malta'
Cognac of terra, 400 breed
Van 179T- nu voor OPOP-PRIJS

Gordijnstoffen
Div. dessins en uni. Uitzoeken van
de rol. NU PER METER vanaf
Vinyl
200 oreed, in diverse dessins.
Van S9T- en 49? p,m.
UITZOEKEN NU PER METER voor •

eenpersoons

extra lang

140x200 ƒ443;- voor

140 x 220 £&&>- voor

5.

l II Sr»""

tweepersoons 200 x 200 £179,- voor I*t Sr «"

Mts jumeaux 240 x 200 pA9s voor l * Sr »*

extra lang 240 x 220 /24SC-. voor ISrSr »

Comforei hoofdkussen met rits
Per stuk 59?95

NU 2 STUKS VOOR

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd (met uitzondering van trappen en couponnenf)

V o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibercjen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen
H E L M l N K M A A K T H E T M O O i E R

www.helminkmeubelen..nl

B I J U T tril l S .

Koude isolerend

Warmte isolerend

Geluids isolerend

Verduisterend

Inbraakvertragend

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
tel. 0573 452000

NIEUW:
WORKSHOPS

6 februari:
vogelpaddestoel

aanmelden voor 5 februari.

Qroot Roessfnk
b i o • m • n

Vordenseweg 84
Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-461622

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



SHOWROOM-
LINNENKASTEN

Geloogd grenen draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4495,- VOOr 2495,-

Schuifdeurkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOf 1995,-

4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken
incl. halogeen verlichting en open
middenkast met ladenbïok, 215 breed,
220 hoog
van 3790,- VOOr 2995,-

Schuifdeurkast beuken
beuken kleur met matglas 200/220/60
van 2495,- nu 1895,-

Draaideurkast zilver
zilvergrijs kleur met 2 spiegels
van 2195,- nu 1695,-

SHOWROOM-
SLAAPKAMERS

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 180/200
van 1895,- VOOr 1395,-
tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen 4- nachtkasten
met verlichting
van 5650,- nu slechts 3995,-

Sierlijk stalen slaapkamer
in roestbruin met nachttafels 160/200 cm
van 1495,- nu 995,-

Ledikant in Italiaanse stijl
Rotan ledikant met hoofdbord en massief hou-
ten delen 180/200 cm
van 3295,- HU 1995,-

Bali ledikant
Massief houten ledikant, zware kwaliteit
180/200 cm
van 2195,- n U 1695,-

Design kersen ledikant
fraai vormgegeven ledikant in kersen kleur met
aluminium accenten 180/200 cm
van 1995,- HU 1395,-

MÜF ledikant 90/200 cm
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder
delen mooi afgerond, incl lattenbodem,
matras en nachtkastje.
Compleet van 1495,-

voor 1149,-

HOOGSLAPERS |
üfe-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met
een matrasmaat van 90/200 cm V.a. 695,-

Degelijke verende lattenbodem, Millieu- en
kindervriendelijke lak.

Massief blank houten ledikant
90/200 cm gelakt vanaf 249,-

MDF ledikant
zwart gelakt
90/200 cm, van 499,-

Massief vuren ledikant
2 pers. in Japanse stijl
160/200 cm van 1195,-

Stalen TOOg ledikant

inci. Spiraal
90/200
met hout accent
120/200

voor 349,-

nu

nu
nu
nu

795,-

249,-
299,-
349,-

Auping Tondo
super degelijk l persoons ledikant met
dwarsgespannen spiraal 90/200 cm
van 865,- HU 749,-

Sierlijk ledikant Toscane
stalen ledikant 140/200 cm incl. spiraal en
160/200 cm excl. bodems

nu slechts 695,-

Uitgevoerd in alpine wit met beuken
accenten. Deze ledikanten zijn eenvoudig
van elkaar te schuiven.
Afmeting: 180/200 cm

van 3295, VOOf 2795,-

ELECTRISCHE
VERSTELBARE

BOXSPRINGCOMBINATIE

in wengé kleur met achterwand, voetborden
en nachtkasten en verlichting
2 x 90/200 cm
van 8495,- ,*•**•-*%nu 6950,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met crèmekleurig gestoffeerd hoofdbord en
kersenhouten voetborden en nachttafels met
halogeenverlichting
2 x 90/200 cm
van 9750,- nu 6950,-

AURONDE
IN VELE KLEUREN

Bedombouw Auronde 1000 160/200
met 2 Auping dwarsgespannen
spiralen en 2 LATEX matrassen

NU SLECHTS 299 5/"

RUIMTE
BESPARENDE BEDDEN
Stapelbed in geloogd grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200
van 1 195,- nu slechts 799,-

Vouwbed
met wielen en automatische uitklapbare
poten, tnd. matras maat 90/200
van 379,- VOOf 319,-

Degelijk houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken Jatten, voorzien van 4 zwenkwtelen
en automatisch uitklapbare poten, incl poly-
ether matras 80/200 cm nu 599,-

Onderschuif combinatie
Zwart of wtt, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
80* 1 90 of 90-200 nu 649,-

Slaapbank effen zwart nu

120-200 cm

599,-

Vouwbed
met zwenkwielen incl. matras maat 80/190
van 319, HU 269,-

SUPER-
OORDELIG

MATRASSE
Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,- VOOf 199,-
80/200 van 299,- VOOf 239,-
90/200 van 319,- VOOr 249,-
90/210 van 339,- VOOr 279,-
140/200 van 479,- VOOr 379,-
160/200 van 559,- VOOr 429,-
180/200 van 639,- VOOf 479,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/200 van 369,-
90/210 van 409,-
140/200 van 639,-

voor 229,-
voor 259,-
voor 299,-
voor 319,-
voor 459,-

Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De soepele stretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOf 549,-
80/200 van 800,- VOOf 549,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOf 699,-
140/200 van 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm

80/190 van 795,- voor 595'~
80/200 van 799,- voor

90/200 van 895,

VOOM029

Koudschuim stretch matras
geheel anti-allergisch, 16 cm dik, zeer elastisch
matras.
80/190 van 499,- VOOf 399,-
80/200 van 499,- VOOf 399,-
90/200 van 579,- VOOr 459,-
90/210 van 609,- VOOf 519,-
140/200 van 829,- VOOf 719,-

Boxspringcombinatie
incl. 19 cm BINNENVERING matras
met 12 cm poten.
80/200
90/200

100/200
140/200

nu samen 649,-
nu samen 699,-
nu samen 789,-
nu samen 1149,-

Deventer

Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten voorbehouden.

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

Voetganger»- Rabo Bank
gebied
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