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Overname advertenties berichten verboden

Warm onthaal
voor Sint Nicolaas

Wanneer de voetbalfans zich tijdens "Euro 2000" net zo zullen
gedragen, als de "fans" in Vorden die zaterdagmiddag Sinterklaas een warm onthaal bereidden, dan kan het volgend jaar
in Nederland nog een mooie
zomer worden!!
Veel kinderen, de meesten vergezeld door hun ouders, waren al tijdig bij kasteel Vorden aanwezig
om de Sint op te wachten. De
Goedheiligman kwam niet per
trein, hij arriveerde te paard. "Dat
heb ik bewust gedaan. De komende weken wordt veel van mijn
paard gevergd. Het lopen over de
daken, het vereist vooraf een flinke training, vandaar", zo fluisterde Sint mij in het oor.
Na een kort welkom door het
bestuur van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) stapte de
Sint in de koets voor een rondrit

door het dorp. Overigj^was de
Kindervriend een bee^^boos. In
de pers was de afgelopen week de
route niet vermeld, zodat velen
niet wisten of hij nu wel of niet
door hun straat zou komen!
Gelukkig bood de muziekvereniging "Sursum Corda" de helpende
hand. De vrolijke noten schalden
door het dorp en kwamen velen
op het geluid af, hetgeen resulteerde in een lange stoet "achter
de Sint aan".
De Pieten kwamen onderweg handen tekort tijdens het strooien van
de pepernoten. Een leuke bijkomstigheid: de grote Pieten werden in
de stoet vergezeld door een paar
neefjes zeg maar door "mini-Pieten".
Een drukke dag voor de oude doch
zeer krasse Sint. ( Wist U dat hij
ook een fervent liefhebber is van
bridgen?) Tussen de bedrijven
door bracht hij een bezoek aan het

Dorpscentrum waar hij door het
college werd verwelkomd en waar
hij zich vervolgens een poos met
de kinderen uit het dorp onderhield. De Sint bracht niet alleen
een bezoek aan "Villa Nuova" en
"De Zon", ook toog hij naar het
Wapen van het Medler waar de
kinderen uit de buurtschappen
hem al met rode koontjes opwachten. Gedurende zijn verblijf in Vorden zal de Sint in het Dorpscentrum overnachten. Op dit moment beschikt hij daar over een
'kale' slaapkamer, dus nodigt hij
alle kinderen in Vorden uit om
hem een kaartje, een briefje of een
tekening te sturen. Het adres luidt:
Postbus 70, 7250 AA Vorden. Overigens mogen de kinderen ook een
kijkje in de slaapkamer nemen en
wel tussen 15.00-16.00 uur op
woensdag 24 november, vrijdag 26
november, woensdag l december
en vrijdag 3 december.

Kerstnummer Contact
In week 50 (13-19 december) verschijnt het Kerstnummer. Het wordt
ingesloten in de vier edities van weekblad Contact.
Berichten en advertenties voor dit extra nummer uiterlijk woensdag
l december voor 17.00 uur in ons bezit.
Redactie Contact

Maandagavond 29 november zal
de voetbalvereniging "Vorden"
afscheid nemen van twee
bestuursleden. Werner Ratikov
heeft enige jaren de kantine voor
de vereniging beheerd en heeft
gedurende die periode ook een
aantal vrijwilligers aangetrokken.
Ook wordt afscheid genomen van
Wilco Klein Nengerman. Wilco
was drie jaar bestuurslid waarvan

de laatste jaren tevens wedstrijdsecretaris. Voor hen stelt het bestuur
Frank Meulenbroek en Peter Hoevers candidaat.
Naast de gebruikelijke jaarverslagen komt tijdens de vergadering
ook de begroting 1999-2000 aan de
orde. Ook komt de contributie aan
de orde. De vergadering wordt
gehouden in het clubgebouw "De
Ark".

Adventsdienst
Raad van Kerken

om na te praten onder het genot
van koffie of thee in 'het Achterhuis'. De Raad van Kerken nodigt
een ieder van harte uit.

Zondag 28 november is het alweer
de eerste zondag van de Adventstijd, de tijd van voorbereiding op
het naderende Kerstfeest. Op deze
eers^LAdventszondag is er traditiejj^pbuw 's avonds een Oecumenische Adventsdienst uitgaande van de Raad van Kerken.
Deze bijzondere dienst zal gehouden worden in de Gereformeerde
Kerk. Voorganger zal zijn pastoor
JA^fc Zeelst en er is muzikale
mecB^erking van de zanggroep
Interchrist o.l.v. Lucian VenderinkSmeenk. Het orgel zal worden
bespeeld door dhr. Veltkamp.
Verder zullen de leden van de
liturgische commissie van de Raad
van Kerken hun medewerking verlenen, die samen met pastoor van
Zeelst de dienst hebben voorbereid. Na afloop is er gelegenheid

Bloedafname
Op maandagavond 29 november
a.s. wordt weer de jaarlijkse bloedafname avond gehouden van het
Ned. Rode Kruis afd. Zutphen in
school Beeckland, Nieuwstad 49.
Mocht men onverhoopt geen uitnodiging ontvangen hebben dan
is men toch van harte welkom. De
leeftijd is tussen 18 en 70 jaar.
Inlichtingen eventueel kan men
krijgen als u belt 551701 (dhr.
Brummelman).

Collecte
De jaarlijkse collecte voor het Diabetesfonds heeft in Vorden opgebracht ƒ 8.752,40. Iedereen hartelijk bedankt.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur ds. J.C. van Egmond uit Hasselt,
gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk; 19.00 uur pastoor van
Zeelst, Adventsdienst Raad van Kerken dienst in de Geref. Kerk.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 november 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur ds. J.C. van Egmond uit Hasselt,
gezamenlijke dienst; 19.00 uur pastoor van Zeelst, Adventsdienst
Raad van Kerken.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 27 november 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 28 november 10.00 uur woord- en communiedienst;
19.00 uur Adventsdienst Raad van Kerken in de Geref. Kerk.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 28 november 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
28 en 29 november, ds. B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 44 12 86.
Huisarts
27-28 november dr. Haas, Christinalaan 10, tel. 55 16 78. Alleen
voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Contactjes
Tandarts 27-25 november].H. Lange, Lochem tel. (0573) 254357.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

• Amnesty kaarten en kaarsen te koop bij Leontine van
de Ven, Mulderskamp 23, Vorden, tel. 553226
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315) 241169

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 5 weken. Bel vrijblijvend voor info: mevr. A. Eysink,
tel. (0575) 572127.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575)
552749.

Het 'strooi' ns wat lekkers'
komt uit deze hoek

• Chocolademelktijd! Deze
maand cacaopoeder van 2,98
voor 2,49 Wereldwinkel Vorden
• Te koop; 6 boerenknopstoelen, eiken, z.g.a.n., biezen
zitting f275,-. Telefoon (0575)
520591 (na 17.00 uur)

Hpprliikp
Vlaaien

QC

'n heerlijke kombinatie van 'n bavaroise met
appel, peren en diverse vruchten o 30 cm en
goed voor 12 royale punten

speciale Sint prijs

l

l %Jm *

Nieuw:
'n heerlijke winterse traktatie
Appel room rolletjes
voor maar

vers uit eigen oven

l

l•

Nieuw: "Big Brother" bol

• 'Leven in harmonie met
de natuur'. Uniek dia-klankbeeld Jos Korenromp. Donderdag 25 nov. Hotel Bakker.
Entree gratis, aanvang 20.00
uur. Vereniging Bomenbelang.
Vol is vol. Inlicht. 552232

• Te koop: eetaardappelen
en kerstbomen (blauwspar).
H. Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden

Peciale reklame deze week
* * * Spaanse Abrikozen vlaai • •
speciaal recept van zwarte piet

• 27 november uitvoering
Toneelvereniging Krato "Waar
ligt Hengelo?". In PannekoekRestaurant Kranenburg

• Gevraagd: hulp in de huishouding voor 1 morgen per
week. Brieven onder nr. V 39-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

s

zelfs
voor maar
Sint
smult ervan Suprise Vlaai

• De bioscoopbon en de
theaterbon zijn nu verkrijgbaar bij de WV Vorden, Kerkstraat 1

• Te huur: Sint en Piet-pak• Amnesty kaarten en kaarken. Tel. (0573) 451385
sen te koop bij Leontine van
de Ven, Mulderskamp 23, Vorden, tel. 553226
• Te koop: dames- en herenrijwiel 'koppeltje', grijs, i.z.g.st.
• Te koop: buxusplanten 25
t.e.a.b. Tevens: elektr. orgel
cm hoog f 1,35 en ± 20 cm
Yamaha HS7 te.a.b. Tel. (0575)
f 1,20 per stuk. Tel. (0573)

'n nieuwe creatie
met een verrassende smaak

voor maar

proef en overtuig u zelf

Alles

Hot news!
Champignon-

even

vleesbroodje

lekker

ledere donderdag: 5 broden voor maar

95
fl ?
«Ji

f 175
f12?5

A.s. zaterdag:

voor de kinderen
grabbelen uit de zak van Sinterklaas
Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,
ledere dag . . . . vers vaode warme bakker

452641

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

• Te huur: fluwelen volwassen Zwarte Pietenpakken en
div. kinderpakken. Hoetinkhof 110, Vorden. Wilt u de
Vordense Sint en Piet bestellen? Dan even 553145
bellen

• Te koop: open haardhout
eventueel thuis bezorgd.Tel.
(0575) 461733
15 kilo onder-/over? En wilt u dit beheersen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467381

• Nutsfloralia. Bij voldoende
deelname kunt u op 14 december weer kerstbakjes maken
in het Dorpscentrum. Opgave
tot 1 december. Tel. 553284
• M van Mama; M van Max
Havelaar en M van Meer bij de
Wereldwinkel Vorden

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

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur. woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Wij houden, slechts 3 dagen, weer de

GRANDIOZE
MAGAZIJNVERKOOP
van damesVherenYkindercollecties van 1998

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltjedek-j^Jnfo/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

met kortingen tot 75%

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

V 55»
M O D E

Tevens

nu al opruiming op de
kinderafdeling!
Burg. Galléestraat 9, 7251 EA Vorden, (O575) 551381

1974

Wij strooien met
de lekkerste pepers

1999
Op maandag 29 november 1999 zijn
wij
-HUIS DE VOORST-

Paul Hoeksma

EEFDE (bij Zutphen)

en

Huis De Voorst in I-efcle biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts) party 's
w produktpivsentaties
•• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
«• bruidshuis op het landgoed

Reinie Hoeksma-Pelgrum
25 jaar getrouwd.
Wij willen dit graag vieren samen met
onze kinderen op zaterdag 4 december a.s. bij bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

•

U bent van harte welkom op de receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Eko voeders

Geurkenweg 4
7251 M N Vorden

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Een dag vol verrassingen en hartelijk meeleven.
Onze dank aan allen, die met hun komst of
met brieven, kaarten, bloemen en geschenken
de viering van ons 50-jarig huwelijk
tot een heel feestelijke en dankbare belevenis
gemaakt hebben.

|
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Na een kortstondige ziekte is, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader en lieve opa

HENDRIK JAN NIJENHUIS
op de leeftijd van 76 jaar.
Vorden:

G.A. Nijenhuis-Dommerholt

Warnsveld: Gerrit en Esselien Nijenhuis
Coen, Lian
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van 'Hospice Brummen' voor hun goede verzorging en begeleiding van HJ.

Brummen, 18 november 1999
Correspondentie-adres:
GA Nijenhuis-Dommerholt
Hoetinkhof 12, 7251 XN Vorden

Koopavonden
Vorden
voor uw
Sintaankopen

3

kipschnitzel

T 49

10

25 kalfsleverworst,
100 gr.

gebraden gehakt

^ 09

gr.

Waldorfsalade,
100 gr.

gebraden
fricandeau,

spaghetti

700 gr.

per 100 gr.

Vlogman

Keurslager

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

ing Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch
Op donderdag 9-, vrijdag 10- en vrijdag 17 december 1999
gespeeld wordt het blijspel -in dialect-:

Alleluja samen,
(Halleluja Beinand)

woensdag
1 december

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden dinsdag 23 november in het crematorium te Dieren.

Voorgoed uit ons midden
Voor altijd in ons hart

100 gr.

beef Mozarella,

per stuk

J. Veenendaal & J.M. Veenendaal-Smit |
November 1999
Riethuisweg 6
7251 RE Vorden

4 pepersteaks

00

donderdag
2 december

Kerstchaos in drie bedrijven, geschreven door
l lila Kling,
vertaald door Hub Fober.
De toegangsprijs bedraagt f. 8.00 per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen f. 4,00.

Alle avonden beginnen we om 20.00 uur precies.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten in voorverkoop op maandag 29 november van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Kapel,
Kapelweg l, Wildenborch-Vorden.
Telefonische reservering vanaf l december tussen 18.00 en 19.00 uur, bij
Frieda te Lindert, telefoonnummer: (0575) 55 67 26
Zorg dat u niet teleurgesteld wordt en reserveer tijdig, want vol = vol.
Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch mag het blijspel "Alleluja samen" opvoeren met
speciale toestemming van het I.B.V.A. "Holland" te Alkmaar.

Tot ons grote verdriet is op 18 november overleden
HENDRIK JAN NIJENHUIS
Bedankt lieve 'buurman' voor al die mooie jaren.

Wij wensen 'buurvrouw', Gerrit, Esselien en de kinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Frans en Carla
Wendy en Johny
Robert en Nicole

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze gewaardeerde oud-collega

H.J. NIJENHUIS
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
kracht om dit grote verlies te kunnen dragen.
Kluvers Vorden C.V.
en medewerkers
Vorden, 18 november 1999

vrijdag
3 december

Vorden, november 1999

OPEN HUIS
De aannemer, schilder en stucadoor hebben hun
werk gedaan. Dit is voor ons een goede reden u uit
te nodigen voor een Open Huis.

Vorden:
je kunt er
niet
omheen

Op maandagavond 29 november a.s. van 19.00 tot
21.00 uur bent u van harte welkom.

LAMMERS

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

G

B

EMEENTE

ULLETIN

V

ORDEN

kappen
OUWAANVRAGEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

plaats
aanvrager
inhoud
datum ontvangst
Hoekendaalseweg 5 E.J. Berenpas bouwen garage/dieren- 12-11-1999
verblijf
Holtmaet 2
R.E. Benjamins bouwen schuur
12-11-1999
Oude Zutphense- M.B. Hoek
bouwen schuur
12-11-1999
weg 5
gedeeltelijk vernieuwen 17-11-1999
Wildenborchseweg GJ. van Ark
schuur/bouwen sanitaire
ruimte
bouwen opslagruimte
17-11-1999
H.W. Eskes
Kapelweg 14,
Vierakker
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Vergunning
bouwen
plaats
aanvrager
Deldensebroek- H.W. Oldenhave
weg 14

inhoud
vrijstelling
bouwen kapberg ander
bouwwerk

slopen
Avdhdopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

plaats
Kerkhoflaan 2

aanvrager
inhoud
gemeente Vorden geheel slopen boerderij
met bijgebouwen

plaats
Hoetinkhof36
Zutphenseweg 73
(Villa Nuova)
Zutphenseweg 80

aanvrager
HJ. Eggink
Spectrum
Gelderland Oost
W. Rietman

herplantplicht
inhoud
vellen l spar
vellen 3 pinussen 3 taxussen
vellen l berk,
l den en l iep

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

PENSARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
OLDTIMER-EVENEMENT
De OTMV afd. Gelderland wil een oldtimer-evenement houden (tentoonstellen oude tractoren en oude landbouwwerktuigen c.a.) op het perceel
Boshuisweg 8 in Vierakker. Het evenement vindt plaats op 15 en 16 juli
2000. Burgemeester en wethouders passen voor dit evenement de openbare voorbereidingsprocedure toe overeenkomstig afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Van 26 november tot 23 december 1999 liggen
de aanvraag en de ontwerp-beschikking voor iedereen ter inzage bij de
afdeling bestuur, de Horsterkamp 6a te Vorden (units bij het gemeentehuis). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze mondeling en/of schriftelijk kenbaar maken. Bij de definitieve
besluitvorming zullen burgemeester en wethouders deze zienswijze
betrekken.

Winkelonderzoek van start:

. ,
Kampioensfeest
Wima
5S5ÏÏ3SS3"*
Radngteam
De toenemende leegstand van
winkels in het dorp is de plaatselijke politiek niet ontgaan.
De Vordense fracties delen de
bezorgdheid die er leeft bij de
Vordense Ondernemers V

Pelgrum maar vond wel dat de
kosten van het onderzoek erg
hoog zijn. "Het is dan ook te
hopen dat het onderzoek echt iets
oplevert", zei hij.
Wethouder D. Mulderij (WD)
sprong hier meteen op in door te
zeggen dat er straks een werkgroep gevormd wordt die met de
conclusies van het onderzoek aan
de gang gaat. "Want ik ben het
met u eens dat er iets mee moet
gebeuren", aldus Mulderije.

Toen er vorige week in de commissie wonen, werken en recreëren
gesproken werd over een gemeentelijke bijdrage aan een onderzoek
dat de VOV wil laten verrichten
naar de winkelvoorzieningen in
Vorden, hoefden de commissieleden dan ook niet lang na te den- De heer P. Hoogland vond het
ken.
vreemd dat de Vordense Ondernemers Vereniging zelf maar 10.000
De commissie stemde unaniem in gulden betaalt terwijl de gemeenmet een gemeentelijke bijdrage te en de Kamer Van Koophandel
van 15.000 gulden. Het onderzoek elk 15.000 gulden bijdragen aan
zal worden gehouden door MKB het onderzoek. "Ik vind die verReva en kost in totaal 40.000 gul- houding niet helemaal juist",
den.
aldus Hoogland.
De heer R. Pelgrum (WD) stak zijn
waardering voor het college niet
-onder stoelen of banken. Tijdens
de algemene beschouwingen in
oktober spraken alle politieke partijen hun bezorgdheid uit over de
winkelleegstand in het dorp. We
hadden toen alleen niet verwacht
dat er zo snel tot actie zou worden
overgegaan. We zijn dan ook prettig verrast en steunen dit onderzoek van harte. Ik vraag me alleen
af of een toenemende leegstand
van winkels in het dorp te sturen
valt. Maar goed, laten we eerst de
conclusies van het onderzoek
maar eens afwachten. En het mag
duidelijk zijn: die conclusies moeten niet onder in de la terechtkomen. Er moet wel wat mee gedaan
worden", aldus de heer Pelgrum.
De heer J. Klein Lenderink (CDA)
deelde de bezorgdheid van de heer

Jeugddienst in de
Veldhoek
Op zondagmorgen 28 november is
er een Jeugddienst georganiseerd
in de Goede Herder Kapel in de
Veldhoek gemeente Hengelo (G.).

Wethouder Mulderije liet weten
dat het bestuur van de Vordense
Ondernemers Vereniging heeft
aangegeven niet meer dan 10.000
gulden in kas te hebben voor het
onderzoek. "Er is dus absoluut
geen sprake van een kruideniersmentaliteit. Dit is gewoon het
maximale dat de VOV kan bijdragen", aldus Mulderije.
Het is de bedoeling dat het onderzoek van MKB Reval nog deze
maand van start gaat. Naast een
telefonisch consumentenonderzoek zullen ook straatinterviews
worden gehouden met het winkelende publiek.
Verder krijgen alle plaatselijke
winkeliers een enquêteformulier
opgestuurd. De conclusies van het
onderzoek zullen in het voorjaar
worden gepresenteerd.

De Jeugddienst commissie heeft
dhr. Dijkman bereid gevonden om
deze dienst te leiden. De Joy Singers zullen dan onze muzikale
gasten zijn. Ze zullen komen zingen.

Wim Verweijmeren en Koen Kruip
zijn in september Eurocup kampioen geworden. Mede dankzij dit
feit is er op zaterdag 11 december
een feestavond georganiseerd
voor genodigden en verder iedereen die Wim en Koen en natuurlijk ook de zijspanracerij een
warm hart toedragen. De feestavond vindt plaats bij De Herberg

in Vorden en later op de avond
worden de heren zijspancoureurs
officieel gehuldigd.
Wil men Wim en Koen in actie
zien, kijk dan op maandag 29
november op Nederland l naar
het jeugdprogramma Willem
Wever.

Let u op de extra winkelopeningsavonden
van de Vordense Ondernemers Vereniging?

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Voor het einde van dit millennium hebben we nog

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

TWEE MAANDEN OM U TE VERRASSEN

50 soorten WINTERJACKS EN PARKA'S

en dat gaan we ook doen!

kort - lang - halflang, diverse kleuren
zwart - blauw - beige - ecru - lever - bruin
geel/zw. - blauw/geel - rood/blauw - bruin/oker enz.
^^•••^^^^••^^^^^^^•^•^^^^^^•^IVl^H^^^^^^^HIHH^^^^M^M^^^H^^^^^^

3 kg
van 2,99 voor

f,49

DE AROMA-ROOD
2x250 gr+ 100 waardepunten
nu

PEPSI.7-UP
OFSISI .

GULDEN KRAKELING

PAGE
KEUKENROL

' SPECULAAS BROKKEN
'GEVULD SPECULAAS
* SPECULAAS MOLENS 3 PAK

Grol

RIBLAPPEN

CROMA

WAXPETTEIM;

8,98

20 soorten
BODYWARMERS!!!!!

DROSTE

24 ROL

CHOCOLADELETTER
135 gram

van 17,99 voor

3 halen -*-2 betalen
f f,97—-7,98

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

* Spectaculaire kortingen op non-food artikelen met de
bonuskaart of airmilespas.
* Natuurlijk krijgt u bij ons wel gratis Sinterklaaszegels!
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Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Pepernotenvlaai

Zo uit de winkeloven:

kersen- of appelflappen
K 95
4 stuks nu %Jm

GLINIMO
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Aardbeienbavaroisevlaai

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18
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en nog veel meer lekkers. Kom kijken
\^_.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Ja, mijn Sint, antwoordt dan Pieter, dat is de moderne tijd
ook in Vorden raken mensen veel charmante dingen kwijt.
't Gaat heel langzaam, stap voor stapje, maar over een jaar of tien
kun je, Sint, van 't oude Vorden, straks geen sikkepit meer zien.
i

...

peper noten brood

Als de Sint door stille Dorpsstraat van het nacht'lijk Vorden rijdt
zegt hij: Pieter, ook in Vorden zijn ze nu de weg toch kwijt.
't Leuke dorp uit oude tijden dat verandert helaas snel.
Hier 'n parkeerplaats, daar 'n rotonde, 'n hele nieuwe wijk, jawel!
Oude gebruiken worden vergeten, noaberhulp wordt 'n zeldzaamheid.
zelfs 't gemeentehuis verdwijnt straks, Vorden wordt verleden tijd.

\^/
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Lekkers van Sint en Piet

Nachtelijk idee van Sint Nikolaas

Ho, zegt Sint, wat zie 'k daar liggen voor het raam van bibliotheek?
Een boek over het leven in Vorden, dat is echt een slimme streek.
't Boek vertelt hoe Vorden eruit ziet op de drempel van de tijd
't boeiend bestaan van Vordenaren blijft bewaard zo voor altijd.
Dank zij veel foto's, leuke teksten, zie je goed hoe het nu is.
In dit boek staat mooi beschreven onze eigen geschiedenis.
Daarom krijgt u medesinten, hierbij een zeer goede wenk:
geef dit prachtboek, 't kost maar weinig, als een heel welkom geschenk.

WAXHOEDEN

Grote collectie waterdichte JACKS
in veel kleuren
89.00/119.00/129.00/199.00

2 halen •*• 1 betalen
2,79--+1,39

Schoonmaak- m
Schoorsteenveegbedrijf

/

JACKS: kort/lang

WAXKINDERJACKS: blauw/groen
WAXBROEKEN; WAXBEENPIJPEN

200 gr.

K6

Dat is leuk!
AL^ERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

WAXKLEDING;

WAXBODYWARMER: blauw/groen
van 9,99 voor

PAGE PLUS TOILETPAPIER

1,5 liter 3 flessen naar
keuze 295O korting

BOMBERJACKS/PILOTJACKS
zwart - groen - blauw - bordeaux - camo

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

\-)^j
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O
O
O

2 CYCLAMEN
1 BOS ROZEN
2 BOSSEN ANJERS
5 BLOKKEN OASES

Vorden '99
Sint bedoelt natuurlijk 'Vorden '99', het boek over een dorp op de drempel van twee eeuwen, 't Kost maar f 29.90 en is verkrijgbaar bij de bibliotheek, Bruna en het VW-kantoor.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

10,00

8,95
6,95
5,-

Valeweide
Bloemen en planten

Koffiecabaret HOE? ZO!

Reurlse midwinterhaornwandeling
te geven aan deze speciaal in de
winter gehouden folklore.
In de route zijn een aantal bezienswaardigheden en attracties opge
nomen. Zo zal er bij pannekoekboerderij De Heikamp een demonstratie gegeven worden van midwinterhoorns maken. De cactusoase Anny Cactus zal bezichtigd kunnen worden en tevens wordt er een
dia-presentatie gegeven in de cactuskwekerij van Anny en Bert v.d.
Vanaf de Eerste Adventszondag Meer. Het Kasteel Ruurlo heeft
mogen de midwinterhoorns gebla- haar deuren open staan en een be
zen worden. In de maanden de zichtiging is mogelijk.
cember en januari zal men op Voor de wandelaars zijn er volmeerdere plekken in de Achter- doende mogelijkheden tot het ge
hoek en Twente de tonen van de bruiken van een consumptie. Van
midwinterhoorns kunnen horen. koffie en warme chocolademelk
Ruurlo zal in deze als eerste de tot snert en speciale pannenkoe
spits afbijten en een midwinter- ken. Ook de koek en zopietent zal
niet ontbreken.
hoornwandeling organiseren.
Het is een schitterende wandeling De organisatie van de midwinterdoor de bossen van Ruurlo. Ver- haornwandeling is in handen van
spreid over de route staan de mid- pannekoekboerderij De Heikamp
winterhoornblazers opgesteld. Door in samenwerking met de Reurlse
te luisteren naar het geluid van de Midwinterhaornblaozers, buurtblazers kan de route gevolgd wor- vereniging De.Bruil, cactuskweke
den. Op markante punten zullen rij Anny Cactus en de VW Ruurlo.
een of twee blazers staan met een
vuurkorf. De midwinterhoornbla- Inlichtingen :VW Ruurlo, telefoon
zers zijn te allen tijde bereid uitleg (0573) 453926.
Op zondag 28 november aanstaande wordt voor de eerste
maal de Reurlse Midwinterhaornwandeling georganiseerd. Het
is de bedoeling dat dit evenement ieder jaar terugkeert op
de Eerste Adventszondag. De
wandeling start bij pannekoekboerderij De Heikamp aan de
Hengeloseweg in Ruurlo en is
ongeveer 6 kilometer lang.
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De Stichting Commissie Oost
Europa Hengelo (Gld.) organiseert een kofïïecabaret met medewerking van het sixtet HOE?
ZO! Een paar jaar geleden besloot dit zestal om voor zichzelf
te beginnen na meerdere malen met succes deelgenomen te
hebben aan culturele wedstrijden.

buiten, geresulteerd in een behoorlijke publiciteit. Naast de
schrijvende pers, zowel regionaal
als landelijk, schonk ook radio en
televisie aandacht aan deze groep.
Er werd opgetreden bij Jack Spijkerman in het programma 'Spijkers met koppen' en 'Cabaret met
een Achterhoeks accent' in het
programma Van Gewest tot Gewest.

De liedjes en schetsjes werden tot
een programma gesmolten, de
naam werd al snel HOE? ZO! en de
eerste podia werden beklommen.
Sindsdien heeft de groep, die bestaat uit Henriet Fokkink, André
Knoef, Erik Knoef, Karin Makkink,
Yvonne Makkink en Gerrit Rege
link, niet stil gezeten. Dat heeft
naast een groot aantal optredens
in onze regio, maar ook ver daar-

DE INHOUD
Het vernieuwde programr^kent
ook weer vele onderwerpe^rThe
ma's als relaties, hobby's, dialect
en de nieuwe 'golfgeneratie' op 't
Zelle komen aan de orde. Maar
ook het probleem 'vluchtelingen'
en thema's als verslaving
aangesneden. Naast
dosis humor wordt hier en daar

v

ook een serieuze noot gekraakt. Alhoewel het programma tweetalig
is, is het ook voor de niet-dialectspreker allemaal goed te volgen.
De inhoud is soms best pittig maar
er wordt niet botweg rondgeschept.
Het programma kent een hoog
muzikaal gehalte. De begeleiding
van de liedsjes is op gitaar, eenvoudig maar functioneel. Al met
al ingrediënten voor een leuke
ochtend cabaret. En wij weten
bijna zeker dat u na afloop zult
zeggen: 'Hiep, hiep, hiep . . . HOE?
ZO!
Wilt u een sprankelende vrolijke
morgen, kom dan naar party-restaurant De Smid op zondagmorgen 28 november. Kaarten in de
voorverkoop ook bij party-restaurant De Smid, tel. (0575) 461293.

Sfeervol kerstgala
op paleis Huis De Voorst
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar
weer een sfeervol kerstgala georganiseerd door de Stichting Vrienden van Huis De Voorst. Degenen
die de laatste kerst van deze eeuw
willen inluiden in het prachtige
zeventiq^fc eeuwse landpaleis in
Eefde ktmnen thans reserveren
voor een smaakvol buffet-dansant
onder begeleiding van de bekende

band Take Four.
Het jaarlijkse kerstgala vindt
plaats op zondagavond 19 deceme
br aanstaande. Huis De Voorst is
uiteraard geheel in kerstsfeer gehuld. Men kan telefonisch reserveren (05750 545454 of per email:
huisdevoorst@universal.nl. Meer
informatie over de stichting op internet: www.huisdevoorst.nf

Tijde&koopzondag bij Lubbers wonen en slapen:

Bezano karikatuurtekenen
Camera 's geplaatst in harmonica-bussen:

Syntus investeert
in sociale veiligheid
Syntys heeft de afgelopen we
ken in al haar harmonicabussen camera's geplaatst welke
beelden maken van het gehele
interieur van de bus. Hiermee
wol Syntus voorkomen dat er
vernielingen aan het interieur
ontstaan door een beperkte
groep reizigers en daarmee zorgen dat reizen met de bus voor
de andere passagiers aantrekkelijke blijft.
Het camerasysteem is speciaal
voor bussen ontwikkeld door Mac
twin Security Systems BV in Hete
ren. Hierbij zijn de allernieuwste
opnametechnieken gebruikt die
nu voor het eerst in veertien harmonicabussen worden toegepast.
Syntus heeft voor deze bussen ge
kozen omdat ze door hun lengte
minder overzichtelijk zijn dan de
normale bussen. Ondanks dat zich
nu nog weinig onregelmatigheid
voordoet in de bussen, wil Syntus
voorkomen dat ze in de toekomst
ontstaan.
In de treinen worden geen came
ra's geplaatst omdat Syntus in
2001 met nieuwe treinen gaat rijden. Omdat de Lint een goed overzichtelijke trein is, lijkt het voorals
nog niet nodig om daarin came
ra's te laten plaatsen. Uiteraard zal
dit in de praktijk getoetst worden.
De afgelopen weken zijn er per bus
drie camera's geplaatst. Hierdoor

weten reizeigers dat er continue
toezicht is. Bij eventuele onregelmatigheden in de bus kan Syntus
de beelden gebruiken om te achterhalen wat er precies gebeurd is.
Door het uit voorzorg plaatsen van
camera's blijkt dat het gevoel van
sociale veiligheid bij reizigers en
personeel toeneemt. De investe
ring van Syntus bedraagt ongeveer
75.000 gulden.
Het nieuwe observatiesysteem dat
Mactwin Security Systems BV spe
daal voor bussen heeft ontwikkeld, zorgt voor digitale opsldg
van camerabeelden op een speciale harddisc in plaats van op video.
Het opslagmedium moest bestendig zijn tegen trillingen, grote
temperatuurverschillen, wisselende luchtvochtigheid en wisselende
verlichting die kenmerkend zijn
voor een bus.
Oo moest het een opslagcapaciteit
van minimaal 24 uur nebben.
Mactwin Security Systems is erin
geslaagd om een systeem te ontwikkelen dat aan deze eisen be
antwoordt. Het is bovendien ge
bruiksvriendelijk.
Dankzij de uitgebreide zoekfuncties kunnen snel en adequaat kwalitatief goede beelden worden ge
genereerd waarmee herkenning
en opsporing van vandalen veel
eenvoudiger wordt.

Presentatie
't Beeckland op
Dag van Japan
Op 7 oktober volgden alle eerste
en tweedejaars leerlingen een aantal workshops die gericht zijn op
de Japanse cultuur. Al 400 jaar be
staan er betrekkingen tussen Japan en Nederland. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, organiseert het INOP (Instituut voor
Nationale Onderwij spromotie) een
Japans project.
Ruim duizend scholen en instellingen hebben aan dit project
meegedaan. Het Ulenhofcollege
locatie 't Beeckland, heeft als inzending voor de voorrondes van
dit project een video en fotoverslag gemaakt. De jury van het
INOP vond deze presentatie van
zo'n hoog niveau dat zij 't Beeckland heeft uitgenodigd voor de
landelijke finale op 11 maart in
Rotterdam.
In aanwezigheid van prins Willem
Alexander en de Japanse ambassadeur dingen zij mee naar de vele
prijzen (onder andere diverse reizen naar Ja pan).
BEZICHTIGING
WERKSTUKKEN IN DE
BIBLIOTHEEK VAN VORDEN
Voorafgaande aan deze dag zal op
donderdagmiddag 25 november
een groot aantal werkstukken die
op de 'Japan-dag' zijn gemaakt, in
de bibliotheek te Vorden worden
tentoon gesteld. Deze tentoonstelling wordt geopend door mevr.
Aartsen, lid van de Provinciale Staten van de Provincie Gelderland.

Bezano is een professionele kunstenaar van internationale allure.
Na zijn opleiding aan de Kunstacademie heeft hij zich onder meer
gericht op het vrij schilderwerk.
Heel opmerkelijk is een aangeboren talent voor het karikatuurtekenen. Als karikaturist met een
uitgesproken individuele stijl
boekt hij dan ook al meer-dan
twintig jaar in vele landen groot
succes. Met gevoel voor humor en
met een bijzonder opmerkingsvermogen tekent Bezano ee nzeer karaktervolle karikatuur die meer
laat zien dan alleen een grappige
tekening.
Met zijn 'standing up' manier van
tekenen in artistieke outfit begeeft Bezano zich met lopende
schildersezel en magische tekenpen tussen het publiek. Zo kan hij
in spontane sfeer zijn modellen
zoeken en tekenen zonder dat ze
echt hoeven te poseren. Het is fascinerend om te zien hoe snel hij

met zijn karikaturale fantasie het
gezicht kan veranderen. Des te verrassender is aan het eind van de tekening de frappante gelijkenis
met het model. Er ontstaat een
klein kunstwerk het spiegelbeeld
van een persoonlijkheid.
Bezano's art-tainment overschrijdt
de grenzen van conventionele karikatuurtekenen. Zijn tekenshow
met satirisch-komoische verrassingen is een onvergetelijke belevenis. Bezano slaagt er in de toe
schouwers op een boeiende en
amusante en soms ook prikkelende wijze bij zijn wervelende shouw
te betrekken en spontane reacties
te ontlokken. Zijn authentieke karikaturen zijn van blijvende waarde. Ze' zijn een tastbare herinne
ring en een origineel geschenk.
Bezano is te zien op zondag 28 november tijdens de koopzondag in
Hengelo bij Lubbers wonen en slapen.

Geen kerstconcert meer
door gebr. Eijkelkamp
Het traditionele jaarlijkse kerstconcert door de gebr. Eijkelkamp in
café 't Wapen van 't Medler op de zondag voor de Eerste Kerstdag is
ten einde.
"Vorig jaar hebben we in een interview nog gezegd: 'We proberen
deze eeuw nog volg te zingen'. Gezondheidsredenen zijn echter de
oorzaak geweest dat ook in het laatste jaar van dit millennium geen
kerstconcert door ons gegeven wordt. Voor veel mensen zal dit een te
leurstelling zijn. We vinden het zelf ook bijzonder jammer dat we dit
besluit hebben moeten nemen.
We bedanken 'ons publiek' voor de fijne wijze waarop we jarenlang
met elkaar op 't Medler kerstsfeer hebben gemaakt."
Gebroeders Eijkelkamp

Koffie
staat klaar
Om kerstideeën op te doen, nodigen wij
u uit om een kijkje te nemen op
vrijdag 26 nov. van 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 27 nov. van 10.00 - 18.00 uur
zondag 28 nov. van 10.00 - 18.00 uur
Wilt u bij ons uw kerstdecoratie maken?
Vraag vrijblijvende informatie.

Vanaf heden mooie vogeltaarten
Flinke korting op restanten

Qroot Roesstnk
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 1622

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken
Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

n

meisjes
pyjama

v.o .f.

sc h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

van 1750 voor:

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Vorden: De Voomekamp 18
In een gewilde woonwijk gelegen, luxe afgewerkt
en uitstekend onderhouden

HELFT VAN DUBBEL HERENHUIS
met garage en fraai aangelegde tuin. Grondoppervlakte 379 m2

modekoopjes
herensweater
met rits

van 69,95 voor:

55.00

dames/heren norm. 1995
colpully
AC M
nu 2 voor: A W i w w

dames
coltruien

A"*L

van 59,95 voor:45iUU

week 47-99
advertentie
geldig van
24 nobvember
t/m 4 december

fashion

mode
voor het
héle gezin

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Indeling:
Begane grond: entree, toilet, meterkast, royale
woonkamer, luxe halfopen keuken met inbouwkoelkast en -vriezer, vaatwasser, oven, elektrische kookplaat en afzuigkap, bijkeuken, binnendoorgang naar
garage met elektrisch bedienbare garagedeur.
Verdieping: overloop, zeer royale ouderslaapkamer,
logeerkamer, luxe badkamer met wastafelmeubel, ligbad, separate douche, 2e toilet, grote berging, vaste
trap naar
2e verd.: 3e kamer en mogelijkheid voor 4e kamer.
Voorzien van CV-gas. Voorzien yan dak-, muur- en
vloerisolatie en isolerende beglazing. Ideale gezinswoning. Inhoud ca. 500 m2
Aanvaarding: In overleg. Prijs op aanvraag
Inlichtingen:

VANZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31
Vorden
Tel. (0575) 551531

NVM

ALMERA PULSAR SPORT
OF A L M E R A INVITATION

zoals dat op landgoederen, buitenplaatsen, historische boerenerven
en in oude tuinen. Ook in de kern
van het dorp was, zo'n tien, twintig jaar geleden, nog veel imposant groen te zien. Maar er verdwijnt de laatste tijd te veel. Er zal
dan ook snel iets moeten veranderen in Vorden anders dreigt dit
prachtige dorp met zijn karakteristieke lanen, zijn vele monumentale bomen en zijn unieke coulissenlandschap gewoon uitgekleed
te worden. Want ook de herverkaveling gaat hier en daar nog op de
ouderwetse manier gepaard met
het verdwijnen van bomenrijen,
houtwallen en steilwanden van
oude enken.
Met het diaklankbeeld van Jos Korenromp wil de Vereniging Bomenbelang laten zien hoe mooi de
natuur kan zijn dicht bij je eigen
huis. De voorstelling is in de tuinzaal van Hotel Bakker. De entree is
deze keer gratis. Kom op tijd van
vol is vol.

DE M I L L E N N I U M - A F S L U I T E R

Zilveren medaille
Quincy Arendsen

ALLEEN BIJ H E R W E R S

Dit prachtige resultaat maar voor
haarzelf onverwacht behaalde zij
zaterdag jl. tijdens de Nederlandse
kampioenschappen twirling in
Nieuwegein. Quincy is in het begin van dit jaar overgestapt naar
een andere trainster in Apeldoorn
voor haar was het dan ook al een
hele prestatie dat ze zich de top 6
van Nederland hacl gewerkt. Doordat ze 2 maal per week in Apeldoorn traint en dagelijks thuis
heeft ze zich in een halfjaar tijd
zo hoog opgewerkt en werd dan
bekroond met zilver. Haar reactie
hierop was dan ook: "De top 6
vond ik al heel wat, maar dit had
ik helemaal niet verwacht". Volgend jaar 3, 4, 5 en 6 januari gaat
ze 4 dagen les volgen van een
Japanse kampioen die dan hier in
Nederland bij haar trainster verblijft. Dit omdat ze in 200e-graag
mee wil doen aan de W.K. in Den
Bosch met haar teamgenoten van
Papillon.

OM DIT MILLENNIUM WAARDIG AF TE SLUITEN HEBBEN WIJ EEN GROOT AANTAL NIEUWE NISSAN ALMERA'S IN LUXE

UITVOERING VOOR U INGEKOCHT. WIJ BIEDEN U DEZE BIJZONDER COMPLETE AUTO'S AAN VOOR DE SUPERLAGE PRIJS

VAN ƒ 34.561,-. U KUNT (UIT V O O R R A A D ) KIEZEN UIT VELE KLEUREN, ZOLANG DE V O O R R A A D STREKT. KOM DUS SNEL

BIJ ONS LANGS, WANT OP IS OP! BIJ HERWERS KUNT U NU VOOR NOG GEEN TIENTJE PER DAG UW NIEUWE ALMERA

FINANCIEREN. WIJ REKENEN U GRAAG VRIJBLIJVEND VOOR HOE WEINIG U BETAALT VOOR UW GLOEDNIEUWE ALMERA!

HERWERS MAAKT OOK FINANCIEREN AANTREKKELIJK!

BIJ 48 MAANDEN

FINANCIERINGSVOORBEELD:
AANKOOPBEDRAG

ƒ 33.705,-

RIJKLAAR MAKEN

ƒ

ƒ 295,93 PER MAAND OF

856,-

ƒ 34.561,INRUIL EN/OF AANBETALING

ƒ 9,90 PER DAG

-/- ƒ 12.500.-

TE FINANCIEREN

ƒ 22.061,-

A

Termijnbetaling
per maand*

Restant
betaling

Prijs bij verkoop
op afbetaling

ƒ6.143,64

/ 295,93

/ 14.000,-

/ 40.704,64

/ 4.B34.76

/ 302,66

/ 1 6.000,-

/ 39.395,76

Verkooppriji ira L
tijklaar maken

Aanbetaling

Kredietsom

Looptijd

Effectieve rente
op jaarbasis

Krediet
vergoeding

i

/ 34.561,

/ 1 2.500.-

/ 22.061,-

48

8,70%

?

/ 34.561,-

/ 12.500,-

/ 22.061,-

36

8,70%

Voorbeeld

'De aanbiedingen zijn geldig l/m 31 12 1999.

NISSAN. DESIGNED TO I M P R O V E YOUR PERFORMANCE.

ER IS AL EEN A L M E R A INVITATION OF EEN A L M E R A PULSAR S P O R T V . A . FL. 3 3 . 6 9 5 , . C O N S U M E N T E N A D V I E S P R I J S

[NISSAN j

INCL. BTW EN BPM, EXCL. VERWIJ-

DERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN R I J K L A A R M A K E N . ' H E T KREDIET WORDT V E R S T R E K T DOOR NISSAN FINANCE B.V. ZIJ T O E T S T ELKE K R E D I E T A A N V R A A G
BIJ HET BUREAU K R E D I E T REGISTRATIE ( B K R ) TE TIEL. AFGEBEELD N I S S A N A L M E R A PULSAR SPORT. W I J Z I G I N G E N V O O R B E H O U D E N . W W W . N I S S A N . N L

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G.
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
ZEVENAAR
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
ZUTPHEN
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!
Diaklankbeeld in Hotel Bakker te Vorden:

Leven in harmonie met de natuur
Vereniging Bomenbelang organiseert op donderdagavond 25
november een bijzondere avond
in Hotel Bakker te Vorden. Jos
Kronenromp uit Groenlo zal
zijn diaklankbeeld 'Leven in
harmonie met de natuur* vertonen.
Vereniging Bomenbelang ,draait
de laatste maanden op volle toeren. Eind oktober maakten de
leden een mooie wandeling op
Den Bramel onder leiding van de
heer G. Terpstra. Vorige week had
de vereniging het bestuur van
Stichting Bomenbelang uit Utrecht op bezoek. Donderdag 25 november organiseert de vereniging
een bijzondere avond in de tuinzaal van Hotel Bakker. Jos Korenromp vertoont een diaklankbeeld
over het leven in harmonie met de
natuur, voor alle belangstellenden.
Het gaat slecht «met de natuur. Met
regelmaat lees je over het afne-

men van broedvogelbevolking, het
schaarseer worden van insecten
en het uitsterven van planten. In
ons dichtbevolkte land van steden,
industriegebieden en snelwegen
lijkt er nauwelijks meer plaats te
zijn voor vogels, bloemen, paddestoelen of reptielen. De natuur
verdwijnt steeds meer.
Daarom hebben de regering en natuurorganisaties enkele jaren geleden plannen gemaakt die de natuur meer kansen moeten geven,
Enkele van die voornemens zijn
bekend geworden als plan Ooie
vaar, plan Goudplevier en de Gelderse Poort. Gebieden die al heel
lang in cultuur zijn, worden weer
teruggegeven aan de natuur. Ontwikkelingen die veel geld kosten
en die natuurlijk met argusogen
worden bekeken. Daartegenover
staan mensen die erg enthousiast
zijn en die hebben gezien hoe snel
bepaalde planten- of diersoorten
zich opnieuw kunnen vestigen. Bij
die grootschalige ontwikkeling

van nieuwe natuur, die nogal wat
aandacht kreeg en nog steeds
krijgt, dreigt een geslaagd broedgeval van steenuil of de uitbundige bloei van waterranonkel in een
boerensloot jaamer genoeg te verbleken.
Bovendien is het gevaar groot dat
steeds meer mensen denken dat
de natuur ver weg is, achter hekken zit en alleen in het weekend
kan worden bezocht. Dit klankbeeld wil laten zien dat natuur
overal is. Elke sloot, weiland,
akker, tuin of boerenerf ka neen
natuurmonument zijn waar elk
moment van de dag van te genieten valt. Met een beetje goede wil
kan daar zelfs nog meer natuur
worden geproduceerd. Zonder kosten. Als we tenminste in harmonie
willen leven met de natuur.
Het klankbeeld zal worden vertoond op een grootdoek van 4,50
m breed en 3,50 m hoog. Jos heeft
hiervoor gekozen om het publiek
bijna letterlijk te kunnen betrek-

ken bij de natuur. Een klankbeeld
is een projectie van beeld met ge
luid. Die projectie vindt plaats met
twee projectoren in overvloei. Muziek, tekst en beeld zijn op een harmonieuze wijze met elkaar verbonden.
Vereniging Bomenbelang is zelf
ook bezig met het maken van eendiaklankbeeld en wel over het verleden en heden van 'De bomen
van ons dorp'. Duidelijk is daarin
te zien wat er de laatste jaren aan
monumentaal groen verloren is
gegaan. Hoewel veel mensen bij
het woord monument aan gebouwen denken, zijn er ook talloze
groene monumenten. Die kunnen
geheel uit levend materiaal bestaan zoals de Lodewijkslinde bij
kasteel Vorden. Maar vaak gaat het
bij een groen monument om een
samenspel van groen en gebouwen, van natuur en bouwkunst.
Het is dan ook bijzonder jammer
wanneer bij gebouwen mooie
bomen worden gekapt en er geen
herinplantplicht wordt opgelegd.
Aan monumentaal groen zit een
geschiedenis vast en die maakt
deel uit van ons cultureel erfgoed.
Het platteland in onze omgeving
kent veel monumentaal groen

Arbeidsongeschikt?
Chronisch
ziek?
Gehandicapt?
Groot nieuws: ANIB, AVO en GON
hebben hun krachten gebundeld.
Zij vormen nu ANGO: de Algemene
Nederlandse Gehandicapten
Organisatie. U kunt rekenen op
deskundig advies van consulenten
en adviseurs in ruim 80 landelijke
afdelingen

Kent u al uw rechten op o.a. sociaal
zekerheidsrecht, thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen,
vervoer, toegankelijkheid, belastingteruggave? Die almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het
beste SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

Bij ANGO tel
Je voor drie!

Postbus 850
3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

Zonnebloem
zoekt
verplegenden
met pit

Decoratieve cadeau
gewoon b
on
Deelnemer:
Sint Nicolaas prijzenfestival

De feestdagen staan voor de deur. Of u nu
voor uzelf woonaccessoires zoekt, of als u
iemand iets bijzonders cadeau wilt geven. Bij
DeWonerij vindt u een speciaal ingerichte
cadeauhoek met kaarsenstandaards, lampen,
schilderijtjes, beeldjes en nog veel meer
sfeermakende accessoires. Bij DeWonerij
vindt u het. De accessoires van DeWonerij
ziijn sfeermakers bij uitstek en zorgen voor

Jaarlijks gaan zo'n 6.200 chronisch
zieke en gehandicapte vakantiegangers op pad met de Zonnebloem.
Wat zo'n vakantie betekent, is vaak
niet in woorden uit te drukken, leder
jaar heeft de Zonnebloem daarom een
groot aantal verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden nodig:
vrijwilligers met pit die een week vrij
willen maken om onze gasten een

een persoonlijk karakter in ieder huis.
Tot ziens bij DeWonerij, Hartje Achterhoek

Sint-koopavonden tot 21.00 uur O
donderdag 2 december en vrijdag 3 december

onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Ook verplegenden in het laatste deel
van hun opleiding zijn welkom.
Maakt u het ook in 2000 mogelijk?

ttet

'Ook ik doe mee"

DE W O N E R I J

Meer informatie?
Bel: (076) 564 63 62

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0573 45 12 39
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ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.

Neem een onderhoudsabonnement
voor f 99,- per jaar
en uw grafmonument blijft het hele ja
er verzorgd uitzien!
Tevens vakkundig schoonmaken, schuren, repareren of restaureren van uw grafmonument!

bet oog °f*

DRUKKERIJ VP

CERTIFICAATHOUDER

GI
WEEVEBS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 "7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

GRAFMONUMENTEN
A
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

Mo n u t a ï

ISO 9002

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

NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK B
DE VINK 30%
LICHTE GRAAN
LTRVAN 1795
VOOR 1595
+ 10ROCKS

i

OLIFANT
JENEVER
LTR VAN 2495
VOOR 1995
+ 10 ROCKS

DELAFORCE
PORT
75 CL VAN 1595
VOOR 1395
+ KRASKAART

6 van de 10
mensen met
diabetes
overlijden aan
hart- en vaatziekten

DE VINK
Dit is een van de mogelijke

'aPFELÜ]
l KORN il J

gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen
en minder goed werkende

FLORIJN
ZWARTE BESSE1>
LTR VAN 1895
VOOR 1695
+ KRASKAART

BERENTZEN
APFELKORN
LTR VAN 2250
VOOR 1895
+ 10 ROCKS

DELAFORCE
FUURUBY
PORT

Slijterij-wijnhandel
SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET B E S T E
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

nieren zijn andere com-

BALLANTINES
WHISKY
70 CL VAN 3495
VOOR 2895
+KRASKAART

plicaties. Onderzoek moet
een oplossing brengen voor
diabetes en bijkomende
complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in

de rug.

GORTER
JACHTBITTER
70 CL VAN 1895
VOOR 1595
+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig tot en met 4 december 1999

Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort.

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES
GIRO 5766

Biel ons
voor administratiein d'n Achterhook Facelift
en belastingadvieskantoor
Start verbouwing pand Robbers

'He foi", Bertus Hemink zetn de bessem tegen de deurnhegge en bekek zich s hoevolle blad d'r nog lei. Nog aadig wat. Dat hei'j van zo'n
notteboom. In de zommer ko'j d'r mooi onderzitn maor 's harfsens
kree'j ow possie wel met. Zien buurman, Harm Avezaath had 't wat
makkelijker. Den hoeven allene maor een betjen dat biej um oaver de
hegge waaien weg te keern.
"Zo Bertus, ik heb 't klaor, iej veagt nog maor een tiedjen deur. Dat
he'j d'r van a'j zo'n grootn joekel van een boom biej huus hebt. Waorumme koop iej ow ok neet zo'n bladblaozer. Of vraogt t'r ene an Sinterklaos".
"Now nee, zukke grote kado's geve wiej mekare neet met Sinterklaos.
'k Hadde trouwens al wat anders op 't oge. Dat boek "Vodd'n 1999"
lek mien nog wel wat dus dat he'k de femilie maor an de hand edaon as kadotïp. Iej heb 't meschien al wel in huus".
"Nee, dat neet. 'k Wette trouwens wel hoe of Vodd'n d'r now uutzut"
"Dan zo'k 't boek toch maor 's in gaon zien. 't Lig in de bibliotheek en
biej Bruna. Dan zu'j zien da'j nog lange neet alles wet oaver Vodd'n".
"Dat zal wel, maor a'k 't boek uut hebbe dan lig 't daor maor. Dan kik
t'r gin mense meer nao umme".
"Da's now juus de kneep. Hoe wieter a'j in 2000 komp hoe meer 't
boek weerd is. A'j vieftig jaor wieter bunt zolt ow kleinkinder zeggen:
"Guns, leaven opa toen zo en was t'r dat allemaole in Vodd'n.
Daor is dat boek veur eschreevn En 'tis now nog te koop. A'j een hotjen wacht is de hele oplage weg en d'r kump gin tweedn druk. Me
schien is 't een aadig kado veur ow vrouw".
"Daor zeg iej zowat, Bertus. Anders wod 't toch maor een stuk zepe of
odeklonje. En zee hef meer gevinil veur die dinge dan ikke. Dan kan
zee temee ok nog 's zien wat t'r zoal veranderd is, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

NOVEMBER .

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
23
23
24
24

Soos Kranenburg
Passage, Jan de Swart
BZR, bridgen in 't Stampertje
AMBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 HVG dorp, St. Nicolaasavond
27 Krato, toneeluitvoering
29 Dorpscentrum, bridgen
DECEMBER

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
l HVG Wichmond Aardstralen
l HVG Linde Sinterklaasavond
l Welfare handwerkmiddag
Wehme
l ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
1 BZR Vorden in Dorpscentrum
2 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Vrouwendub Medler
Sinteklaasfeest
6 Bridgen in Dorpscentrum
7 KBO Soosmiddag
8 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
8 BZR Vorden in Dorpscentrum
9 TAO Toneel Wildenborch
10 TAO Toneel Wildenborch
10 ANBO Dialezing in't Stamper-

tje "Beelden in beeld in Achterhoek üemers"
12 Veldrit VRTC de Achtkastelenrijders

12 Midwinterwandeling Wildenborch
13 Bridgen in Dorpscentrum
15 ANBO klootschieten 't Olde
Lettink
15 BZR Vorden in Dorpscentrum
15 HVG Wichmond kerstviering
15 NBV Plattelandsvrouwen van
Nu kerstfeest
15 Welfare kerstcontactmiddag
Wehme
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
kerst
16 HVC Wildenborch kerstviering
16 PCOB in de Wehme
17 TAO Toneel Wildenborch
18 Kertsmarkt Vorden
20 HVG dorp kerstviering
20 Vrouwenclub Medler kerstviering
20 Bridgen in Dorpscentrum
21 KBO kerstiniddag
21 Passage kerstavond
22 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
22 BZR Vorden in Dorpscentrum
22 HVG Linde Kerstviering
25 Kerstwandeling bij kasteel
Hackfort
26 Crossloop VRTC de Achtkastelenrijders
27 Bridgen in Dorpscentrum
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde j
Lettink
29 BZR Vorden in dorpscentrum

De bekende architect Jan des Bouvrie komt er dan wel niet aan te
pas, maar het pand van Robbers &
Partners aan de Raadhuisstraat 22
in Vorden ondergaat op dit moment wel een complete metamorfose. Volgens directeur Peter Robbers was de inrichting van het administratie- en belastingadvieskantoor sterk verouderd en voldeed het pand niet meer aan de
eisen van deze tijd. Vorige week
maandag werd er aan de voorkant
van het kantoor een unit geplaatst
van waaruit de zes medewerkers
van Robbers & Partners de komende maand hun werk zullen verrichten. "We gaan even terug van
150 naar 32 vierkante meter",
lacht Peter Robbers. "Maar dat is
tijdelijk. Het is da bedoeling dat de
verbouwing nog voor de kerst
wordt afgerond. En dat moet ook
wel, want in januari beginnen
voor ons de drukke tijden in verband met de belastingaangiften".
Bij veel mensen zal de naam Robbers & Partners nog niet echt bekend in de oren klinken. In Vorden
is het kantoor beter bekend onder
de oude naam Klein Lebbink. Op
zich ook wel logisch want dit was
sinds mensenheugenis de naam
van het administratie en belastingadvieskantoor aan de Raadhuisstraat. Maar tijden verande
ren. Eigenaar Henk Wanders van
Klein Lebbink zag in dat het voor

het bedrijf beter was om samen te
gaan werken met een ander kantoor. En dat werd dus de Robbers
Groep met vestigingen in Apeldoorn, Hattem en Lelystad. "Wanneer je als kantoor continuïteit en
kwaliteit wil waarborgen, dan zul
je groter moeten groeien", legt
Peter Robbers uit. In eerste instantie resultante dit in een samenwerkingsvlWand tussen de beide
bedrijven. "Maar vanaf l januari
van dit jaar hebben wij het kantoor van Klein Lebbink overgenomen en maakt het onderdeel uit
van de R o J É r s Groep", aldus directeur
In totaal werken er 22 mensen bij
de Robbers Groep. "Wij kiezen
heel bewust voor kleine kantoren
met slechts een beperkt aantal
medewerkers. Je bent op die manier veel slagvaardiger en je staat
dichterbij de cliënt. De lijnen zijn
dus erg kort. Doordat wij vier vestigingen hebben, kunnen we echter wel op elkaar terugvallen. Ge
zamenlijk beschikken we dus over
heel veel knowhow. Zo werkt het
kantoor in Apeldoorn onder ande
re in opdracht- van verschillende
grote franchise-organisaties. In
Hattem daarentegen zitten onze
juristen, in Lelystad werken onze
automatiseringsdeskundigen en
het kantoor in Vorden richt zich
met name op de agrarische sector", legt Peter Robbers uit.

Herfstvoordeel

Dit laatste betekent echter niet dat
Robbers & Partners in Vorden uitsluitend werkt in opdracht van agrariërs. "Nee", zegt Peter Robbers.
"Ook in Vorden zijn we van alle
markten thuis, maar het mag duidelijk zijn dat we bij bepaalde
zaken waar ze in Hattem of Apeldoorn meer gespecialiseerd in zijn
de medewerkers van deze kantoren raadplegen. En dat gebeurt
ook andersom, want verschillende
agrarische bedrijven uit de regio
Lelystad hebben wij ondergebracht bij ons kantoor in Vorden.
Want daar zit onze knowhow op
agrarisch gebied. Door optimaal
gebruik te maken van alle knowhow die wij in huis hebben kunnen we onze cliënten een zo optimaal mogelijk dienstenpakket
aanbieden".
Het mag duidelijk zijn dat daarbij
een goede werkomgeving erg be
langrijk is. Daarom wordt er op dit
moment hard gewerkt om het
pand aan de Raadhuisstraat hele
maal klaar te maken voor het volgende millennium.
"Op dit moment is het een erg
donker kantoor, maar daar gaan
we verandering in brengen door
het plaatsen van een paar extra
ramen. Verder zal het pand worden voorzien van nieuwe frisse
kleuren en krijgt het kantoor een
nieuw interieur", somt Peter Robbers op.

leder z n
eigen wem.

in Zutphen
Zaterdag 27-11/zat. 4-12

Lampen, huishoud,
enz. tegen

Uitvaartcentrum:
Het Jcbbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

j?

Sint-prijzen
3*Ó&^R*Óbtt^
*--f"eval gratis: 0800 023 05 50 (dag en nach

j

Jan Vermeerstraat 74
(0575) 515683

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

t

KENNISGEVING

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging
oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks
bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel maken bekend
dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de
aanvraag om vergunningen van Vandervalk+degroot B.V.
Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking
hebben van een inrichting, welke bestemd is voor:
- het ontwateren en de overslag van riool-, kolken- en
gemalenslib, veegvuil en vet uit vetvangers;
- de stalling van motorvoertuigen;
- een wasplaats voor motorvoertuigen;
- herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- kantoorwerkzaamheden.
De inrichting is gelegen aan de Handelsweg 8 te Vorden.
Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor
lozing ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag
inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van
het Waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.
De beschikkingen houden in dat de gevraagde
vergunningen worden verleend onder voorschriften en
beperkingen.
De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter
inzage van 25 november 1999 tot en met 6 januari 2000
bij:
- de gemeente Vorden, de Horsterkamp 8-12 te Vorden
op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede op
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur;
- de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3 te Vorden
tijdens openingsuren;
- het Waterschap Rijn en IJssel, hoofdkantoor aan de
Liemersweg 2 te Doetinchem en kantoor afdeling
Midden, Hoofdstraat 98 in Terborg op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Verder na telefonische afspraak, tel. (03 14) 369 369;
- de provincie Gelderland, in bibliotheek in gebouw
Rijnstate, Markt 9 te Arnhem op werkdagen van 8.30
tot 16.30 uur (de provinciale gebouwen zijn gesloten in
week 52).

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de
tervisieleggingstermijn (dus tot en met 6 januari 2000)
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij
de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van
de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig
maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor
het indienen van een verzoek om een voorlopige
voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling
griffierechten te worden voldaan. Het adres van de
Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van
betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
tel. (070) 426 44 26.
Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die
ook tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen
hebben ingebracht, en overigens door anderen,
voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen
op punten waar deze afwijken van de
ontwerpbeschikkingen.
Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen
aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in
te brengen tegen de ontwerpbeschikkingen.
De beschikkingen worden van kracht na afloop van de
beroepstermijn (dus op 7 januari 2000), tenzij
gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is
verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden
beslist.
, 19 oktober 1999 nr. MW98.5825

Waterschap
Rijn en IJssel

Jansen & gal
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties

IOÏAE

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

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

Hef wordt tijd
dat wij zo weer eens
schaatsen gaan!
Denkt u aan de abonnementen
voor de ijsbaan?
ABN-AMRO bank 22 nov. t/m 3 dec.

Bent u:
- enthousiast en creatief
- klantvriendelijk en representatief
- in bezit van eigen vervoer i.v.m. ligging bedrijf
- bereid ook in het weekend te werken

f

m•*..«-^.

Vorden, 24 november 1999.

C. Crasborn - griffier

en heeft u ervaring in de horeca of wilt u graag het
vak leren, dan bieden wij u:
- een afwisselende baan voor min. 32 uur per week
- een prettige werksfeer
- een verantwoordelijke en zelfstandige functie
waarbij werken in teamverband ook belangrijk is
- salariëring volgens Horeca CAO

Autoglasservice
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Gedrurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
Vorden.

horecamedewerk(st)er

aan alle merken onder garantie
Leenauto gratis etc.

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan
"Oude Zutphenseweg/Zelstweg" op 12 januari 1999
grotendeels goedgekeurd. Zij hebben goedkeuring onthouden aan een klein gedeelte met de bestemming
"Kwekerij" vlak l (kweekgronden met open grondteelt)
langs de Zelstweg. Het herzieningsplan ex. artikel 30 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening regelt de wijziging
van dat gedeelte naar "Kwekerij" vlak V (gronden
bestemd voor afschermend groen). De bebouwingsgrens van de ertegen over gelegen woningen wordt
hierbij verschoven naar de werkelijke afstand waarop
die woningen van de Zelstweg gebouwd zijn.

voor alle voorkomende werkzaamheden, met name
keuken, bediening en interieurverzorging.

j. Kamminga - Commissaris van de Koningin

DEiRLAND

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 25 november tot
en met woensdag 22 december 1999, voor een ieder op
de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan :Oude Zutphenseweg/Zelstweg
herziening 1999".

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Gedeputeerde Staten van Gelderland

provincie

Gl

Voor een mondelinge toelichting omtrent de
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u
contact opnemen met de heer G. Landman van de
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland,
tel. (026) 359 87 77, en voor de beschikking ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met de
heer R.H. Schokker van het waterschap Rijn en IJssel,
tel. (0314) 369426.

op maandagavond
z9 november a.s.

Bent u geïnteresseerd, richt dan uw schriftelijke sollicitaties aan:
Café-ZaahPetit Restaurant „Het Onland"
t.a.v. mevr. J. Waenink, Rekhemseweg 175
7004 H D Doetinchem

school Beeckhnd, Ntevwstod 49, Vorden
van 18,30 tot 20.30 uur

Café - Zaal - Petit Restaurant

Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

(VERS VAN DE PERS)
Schitterende WOL/CORD BROEKEN
elastisch (stretch) ook in lengte en kwartmaten
in antraciet, grijs, blauw, lever, maat 46 t/m 64
Zware kwaliteit van 149.00 voor

19.-

Katoenen corduroy broeken „Stretch"
blauw, groen, grijs van 89.00 voor

Terlenka

.

fgEËSS

79.-

broeken

beste kwaliteit in blauw, antraciet, raf, zachtgroen, petrol,
grijs, zwart (ook in stretch)
kwart, lengtematen
.
.
en gewone maten, t/m maat 64 49.-/69.-/79.-

Luxe stretch herenspijkerbroeken
in mooie kwaliteit
79.'
in mooie kwaliteit

Iedereen

welkom

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier

69.-

maten 46 t/m 62/49 t/m 55/24 t/m 31

Anno 1790
Vroeger ondoordringbaar houtgewas,
Met hier en daar een modderplas.
Rust thans de toerist onder de linden,
En kan er zijn fijnste borrel vinden.

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen. Telefoon (0575) 51 97 89

Nu reserveren voor kerstdiner bij:

Restaurant-Bistro De Rotonde in Vorden
Restaurant Bistro De Rotonde, Vorden (0575) 551519

UIT ETEN MET KERST, 'N GEZELLIGE TRADITIE
GEZELLIG ETEN IN EEN ONGEDWONGEN SFEER MET Z'N TWEETJES OF MET DE HELE FAMILIE.
EN IN ONS UNIEKE KINDERRESTAURANT VERVELEN UW (KLEINE) KINDEREN ZICH ABSOLUUT
NIET! OPPAS AANWEZIG.

bw-iMiM's voor VotasiMMn on Idmlorm. BokU bnMapn foofond, naar i.n.b. vin
ttvoran reforvorm
KINDER-RESTAURANT

LEUK VOOR DE KINDEREN,
FIJN VOOR DE OUDERS!
Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947
of (0575) 551519

DRUKKERIJ

WEEKBLAD

CONTACT

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7j^feVH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mtJHPo@weevers.nl - ISDN 557370

Bemiddeling bij:
O N R R E N D GOED

l VAN ZEEBURG
& VISSER

. HYPOTHEKEN
- EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES
Uw vertrouwde adres in Vorden

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 15 31

schildersbedrijf

verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tal.: (0675) 65 16 67

De

e»

Binnenschilder- en
behangwerk ???
Maak nu een afspraak om de
komende winter uw interieur weer
een perfecte uitstraling te geven,
uiteraard met Winterschilderpremie

Ook voor zonnebank
kunt u bij ons terecht
Burgemeester Galleestraat 67a • Vorden
Telefoon (0575) 55 40 91

fa&OH

O«N«L«Y

*>nm°

CORNER

be

Zutphenseweg 8 • Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

PLANTTIJD
BEUKEN 25 stuks

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

37,50

Uitgebreide kaart
voor kerstdiner
Als ondernemer moet je vooruit kijk^pDaarom zijn Anneke
van Rossum en Hans Poort van
Restaurant-Bistro De Rotonde
in Vorden al weer volop bezig
met de voorbereidingen voor
kerst.
"We zijnTJp beide kerstdagen open
en de mensen kunnen zowel 's
middags als 's avonds bij ons
terecht", zegt Anneke van Rossum.
In tegenstelling tot veel restaurants heeft De Rotonde geen vast
kerstmenu. "Nee, wij hebben
gewoon een kaart waar de gasten
uit kunnen kiezen", legt Hans
Poort uit. "In de praktijk blijkt
toch dat de mensen graag zelf
bepalen wat ze eten".
Restaurant-Bistro De Rotonde
heeft met kerst wel een beperkte
menukaart. "Maar voor een
gemiddeld restaurant is het nog
een hele uitgebreide kaart. We serveren met kerst zeg maar de hoogtepunten van onze normale
menukaart. De gasten kunnen kiezen uit negen verschillende voorgerechten, tien hoofdgerechten en
zeven nagerechten", somt Anneke
van Rossum op. Wie met kerst bij
De Rotonde wil eten dient van
tevoren te reserveren. "De gasten
krijgen dan vervolgens de kaart
opgestuurd. Ze kunnen dus thuis
uitzoeken wat ze nemen. Tijdens
de kerst geeft dat een stukje rust
in de zaak. Niet alleen in de keuken maar ook in de bediening. En
dat komt de sfeer in het restaurant
alleen maar ten goede. We kun-

nen op die manier optimaal aandacht besteden aan onze gasten",
aldus Hans Poort.
Een blik op de menukaart doet je
gelijk watertanden. Zo kunnen de
gasten met kerst onder andere kiezen voor een T-bone steak, eendenborstfilet, varkenshaas Opera of
een biefstuk van de haas. En dat
alemaal geserveerd met gebakken
aardappelen en warme groenten.
Anneke van Rossum: "En voor de
salades kunnen de gasten terecht
bij onze saladebar."
KINDEREN
Sinds een half jaar beschikt De
Rotonde over een kinder-restaurant. "Kerst is een echt familie
feest", aldus Anneke van Rossum.
"Dus ons kinder-restaurant Kids is
tijdens de kerst gewoon geopend."
Een familie kan dus ongestoord
genieten van een kerstdiner, terwijl de kinderen eten in het naastgelegen kinder-restaurant en zich
daar vermaken met allerlei spelletjes. Vroeger was het voor een
gezin met kleine kinderen niet
makkelijk om uit eten te gaan.
Wanneer gaan we nou? Mogen we
weer naar huis?, zeiden de kinderen dan naar een tijdje. Hans
Poort: "Tegenwoordig is dat net
andersom. Dan willen de ouders
op een gegeven moment naar huis
terwijl de kinderen nog gewoon
aan het spelen zijn en absoluut
niet weg willen".
Restaurant-Bistro De Rotonde is
gevestigd aan de Kerstraat 3 in Vorden. Voor meer informatie en
reserveringen voor de kerst kan
men bellen met (0575) 55 15 19.

Evenementen Vorden
12 december: Midwinterwandeling in de Wildenborch

TIP: Eerst levende humus in het plantgat, dan de beuk erin
Fagus sylvatica (haagbeuk) 80-120 cm hoog, prijs per stuk 1,75

18 december: Kerstmarkt op het Marktplein

FRUITBOMEN hoogstam, div. soorten

22,50

25 december: Kerstwandeling bij Kasteel Hackfort

BOLCATALPA
ROZENSTRUIKEN per stuk

85,00
3,50

26 december: Crossloop VRTC De Achtkastelenrijders

KLIMROZEN per stuk

4,50

Info VW •Telefoon (0575) 55 32 22

Sinterklaas vaste klant bij Giesen Schoenmode in Vorden:

Van schoen tot handschoen

IE5EH
-VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl - Tel. (0314) 68 13 78

'DE BUURMAN',

KWAL1TA1

Dorpsstraat 8 • Vorden Telefoon (0575) 55 43 55
Wij hebben binnen 40 zitplaatsen, ook kunt u even bijkomen op ons ruime buitenterras
Afhalen van patat, snacks en meeneem-maaltijden behoort uiteraard tot de mogelijkheden

Marieke Beters werkt sinds april bij de Vordense schoen^Jaak en laat
zien d f-c er bij Giesen meer te koop is dan alleen schoenen.

Sinterklaas is een vaste klant
van Giesen Schoenmode. Elk
jaar als de goedheilig man in
Vorden komt, brengt hij steevast een bezoek.

toe. Je houdt dus i
en warme
voeten. Met name voor mensen die
veel wandelen zijn synthetische
sokken van merken als Ergolan en
Gore-tex ideaal", zegt hij.

Sinterklaas heeft jaren geleden al
ontdekt dat je bij Giesen aan de
Dorpsstraat 4 niet alleen terecht
kunt voor een paar schoenen of
pantoffels, maar ook voor hele
andere artikelen zoals paraplu's,
handschoenen, sokken, tassen en
portefeuilles. "Heel veel mensen
weten niet dat wij naast schoenen
ook andere artikelen verkopen.
Wat dat betreft is Sinterklaas goed
op de hoogte. Want de Sint komt
daarvoor al jaren naar onze winkel", glimlacht eigenaar Robert
Giesen.

Op het gebied van schoenen heeft
Giesen een heel divers aanbod in
huis. De modetrend is op dit
moment half hoog. "Met name bij
de jeugd zijn boots erg in trek",
legt Robert Giesen uit. Als we naar
de kleuren kijken zien we dat donkere schoenen de najaarsmode
bepalen. "Maar dat gaat volgend
jaar veranderen", zegt Robert Giesen. "Het gaat dan meer richting
grijs. Bij de kleding zie je die verschuiving nu al. In de praktijk is
het altijd zo dat de modetrends bij
kleding sneller gaan".

Dat Giesen Schoenmode ook
handschoenen verkoopt komt
eigenlijk doordat deze in Vorden
bijna niet te krijgen zijn. "Toen. ik
dat van verschillende kanten hoorde, besloot ik om ze maar zelf te
gaan verkopen", zegt Robert Giesen. Ook voor sokken is men bij
Giesen Schoenmode aan het juiste
adres. Naast gewone katoenen
kousen verkoopt Robert Giesen
steeds meer synthetische sokken.
"Het voordeel van synthetische
kousen is dat de vocht van je voeten via de sokken en het leer van
de schoenen wegtrekt naar buiten

Nu de koude dagen weer aanbreken, komen in huis de pantoffels
weer uit de kast. Of om met een
slogan van Giesen Schoenmode te
spreken: Sinterklaas-Tijd, Pantoffel-Tijd. Giesen Schoenmode heeft
ze in allerlei soorten en maten.
Sinterklaas heeft al diverse pantoffels ingekocht om cadeau te kunnen geven op 5 december. Komt u
ook een kijkje nemen?
Giesen Schoenmode is gevestigd
aan de Dorpsstraat 4 in Vorden,
tel. (0575) 55 30 06.

SNOOKEREN, AoOLEN EN DARTEN

D^/IESMODE
MODE

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

FRANKENWALDER • SOLO • MAC
ZERRES • DIÜIANNI • COURT ONE • EXPRESSO • PUBLIC • VIA APPIA
• SEDA • MARCONA • UNDICI • FASHIONATO'S • ROBERTO SARTO •
GERRY WEBER • PART Two • BIANCA • SANDY DRESS • SCARLATTI •
BANDOLERA • CECIL • SANDWICH • STREET ONE • ANOTHER WOMAN
• OLSEN • ROSNER

Luchtdrukbuks Diana M f 550,-

lartens
steeds

mondingssnelheid
4,5 mm : 280 m/sec.

doeltreffend!

Jacht- en wapen winkel Vorden

Deze zware Duitse kwaliteitsbuks
wordt zolang de voorraad strekt
geleverd met een gratis Red Dot kijker

zutphenseweg 9

7251 DG Vorden
Telefoon 0575-551271
Fax 0575-551271

Veilig de winter door!
DE FIETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEIVIELERS
Dorputmt 12 • Vorden

ToMoon (0576) 56 13 03

Uw fiets perfekt in orde
voor slechts f 65,-'

'prijzen voor ATB
en racefietsen
op aanvraag.

ELIESEN ELECTRO
BAAK

Zutphen-Emmerikseweg 46

VORDEN
ZUTPHEN

Dorpsstraat 8
Nieuwstad 45

tel. (0575) 44 12 64

tel. (0575) 55 10 00
tel. (0575) 54 32 02

ELECTROWORLD, DE WERELDZAAK DIE U KENT!

Koopavonden Vorden voor uw
Sint-aankopen

Beste Sint,
wedden dat u bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SU ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

vrijdag 3 december

wel wat vindt?!

Chipknip

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Nieuw bestuur voor
volleybalvereniging Dash
DASH
SLUIT DONKERE PERIODE AF
Echt gelachen werd er de afgelopen maanden niet bij volleybalvereniging Dash. Oorzaak
was een conflict tussen de
leden van het tweede damesteam en het bestuur van de
club. Het kwam zelfs zo ver dat
het voltallige bestuur op 17 augustus opstapte en ook de
leden van het tweede damesteam gooiden het bijltje erbij
neer. Het was lange tijd de
vraag of er weer een nieuw bestuur zou komen en heel even
leek het voorbestaan van de
club ter discussie te staan. Maar
zover is het allemaal niet gekomen, want de vereniging heeft
sinds kort weer een nieuw bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door Anita van Houte en
Tineke Elbrink (technische
commissie), Petra Pansier (secretaris), Gieneke Bosman en
Wendy Zieverink (wedstrijdsecretariaat), Herman Vlogman
(penningmeester) en Theo
Tankink (voorzitter). Volleybalvereniging Dash sluit hiermee
een donkere periode in de geschiedenis van de club af. "We
kijken nu alleen nog maar
vooruit", zegt voorzitter Theo
Tankink.
Op het eerste gezicht lijkt Theo
Tankink een vreemde eend in de
bijt als nieuwe voorzitter van
Dash. De 39-jarige inwoner van Kilder en eigenaar van Evenementenburo Ambiance in Zelhem is zelf
namelijk geen actief lid van de
Vordense volleybalvereniging.
"Maar ik ben wel een echte liefhebber van volleybal", legt hij uit.
"Ik kwam er voor het eerst mee in
aanraking tijdens mijn studententijd. Ik heb toen vier jaar gevolleybald bij een vereniging in Baarn.
Het leuke aan deze sport vind ik
de rally's en de passie die het spel
met zich meebrengt". Verder vindt
Theo Tankink het een erg leuke
sport om naar te kijken. "Met
name het afgelopen seizoen was ik
bijna alle zaterdagmiddagen in
sporthal 't Jebbink te vinden. Gewoon lekker volleybal kijken en na
afloop was het altijd berengezellig
in de kantine", verklaart hij zijn
betrokkenheid bij de Vordense volleybalvereniging.
CONFLICT
Deze gezelligheid liep afgelopen
zomer een flinke deuk op toen er
een conflict ontstond tussen het
tweede damesteam en het bestuur
van de club. Inzet van het conflict
was het terugtrekken van dames 2

Baakse Boys - Ratti

*

De wedstrijd tegen Gorssel twee
weken geleden had ondanks het
jammerlijke verlies toch vertrouwen gegeven voor de wedstrijd
tegen de koploper Baakse Boys.
De eerste 25 minuten speelde Ratti
erg gedreven en kreeg het zelfs enkele - zij het kleine - kansen. Na
deze periode van goed spel van de
kant van Ratti kon er door een
dekkingsfout in de Ratti verdediging de bal gekaatst worden, waardoor de 1-0 een feit werd. Het was
voor Ratti zaak om zich hier niet
door van de wijs te laten brengen
en het goede spel van voor de
treffer voort te zetten. Het tegenovergestelde gebeurde echter en
Ratti zakte weg. Het resterende
deel van de eerste helft kwam
Ratti niet meer in zijn goede spel
terecht.
Doordat het spel op het midden-

uit de tweede divisie. Het verhaal
in een notendop: het afgelopen
seizoen promoveerde het tweede
damesteam - dat louter uit ervaren
speelsters bestond - van de derde
naar de tweede divisie. Het bestuur zegde in eerste instantie toe
dat het team dat onder leiding
stond van Gerrit Limpers ongewijzigd aan de nieuwe competitie in
de tweede divisie zou kunnen be
ginnen.
Toen trainer Louis Bosman van
dames l aan het eind van het afgelopen seizoen na onenigheid
ontslag nam en enkele jeugdspeelsters van het eerste team meenam
naar zijn nieuwe club, kwamen de
kaarten ineens heel anders te liggen. Als nieuwe trainer van het
eerste team - dat uitkomt in de
derde divisie - werd Marco Boelens
aangetrokken. Boelens gaf te kennen dat hij naast dames l ook met
een vervangend team in de derde
divisie wilde uitkomen. Een team
met speelsters die eventueel ook
konden worden ingezet voor het
eerste. Voor het samenstellen van
een dergelijk team waren echter
niet voldoende dames beschikbaar. Er was met name een gebrek
aan ervaren speelsters. Het bestuur besloot daarom dames 2
terug te trekken uit de tweede divisie en hen in te zetten voor dit
'vervangende team'. De leden van
het tweede damesteam voelden
hier niets voor en er werd zelfs een
extra ledenvergadering belegd. Tijdens deze vergadering stemde de
overgrote meerderheid tejgi de
eerder genomen beslissing!^ het
bestuur. Het bestuur trok hieruit
haar conclusies en stapte op. Ook
de leden van het tweede damesteam voelden zich dusdanig be
schadigd dat ze het
neer gooiden en hun
schap opzegden.
BESCHADIGD
"Alles bij elkaar een heel vervelende periode", blikt de nieuwe voorzitter Theo Tankink terug. "Volleybal is op zich een heel simpel spelletje", zegt hij. "Soms win je en
soms verlies je een wedstrijd. Het
is dan ook heel vervelend dat er
mensen beschadigd zijn door dit
spelletje en dat er zo'n twaalf tot
dertien mensen zijn die zich niet
meer thuis voelen bij de club. Dat
is het spelletje eigenlijk niet
waard. Maar goed, dat is gebeurd.
Dat kun je nu niet meer terugdraaien".
Theo Tankink werd ruim een
maand geleden door penningmeester Herman Vlogman benaderd voor de functie van voorzitter. "Ze zochten een neutrale voor-

veld van Ratti minder verzorgd
werd kreeg het middenveld van
Baakse Boys meer vrij positiespel.
Er kwam steeds vaker een manne
tje van Baakse Boys welke niet
werd afgestopt van het middenveld naar de voorhoede. Ondanks
goed keeperswerk aan Ratti zijde
werd in 10 a 15 minuten de stand
van 3-0 bereikt en kon de gang
naar de kleedkamers worden ge
maakt voor de thee.
Na de rust leek Ratti weer volledig
hersteld te zijn van de eerste helft.
Er werd weer gevochten voor de
bal, de dekking werd korter ge
houden en het spel was verzorgder. Dit had als gevolg dat Ratti enkele malen goed in de zestien van
de Baakse Boys terechtkwam en
ook daadwerkelijk kansen kreeg.
De bal kon na een corner maar net
met behulp van de paal naast het
doel gewerkt worden door de doel-

zitter die boven alle partijen kon
staan.
Oftewel iemand van buiten de vereniging. En zodoende kwamen ze
dus bij mij terecht", legt Theo
Tankink de keus van het bestuur
uit. Het huidige bestuur heeft de
afgelopen weken benut door gesprekken te voeren met het oude
bestuur, de dames van het oude
dash 2 en de leden van het huidige
eerste damesteam. "Je krijgt dan
drie verschillende verhalen te
horen", zegt Theo Tankink. "Drie
verhalen met allerlei tegenstrijdigheden. Wij zien het niet als onze
taak om uit te zoeken wie er nou
gelijk heeft. Nee, wij moeten als
bestuur vooruit kijken en de waarheid zal wel ergens in het midden
liggen. Het punt is gewoon dat er
allerlei communicatiestoornissen
zijn geweest tussen het bestuur en
het oude team van dames 2. Men
heeft bepaalde zaken verkeerd begrepen of anders bedoeld. De
enige constatering die wij kunnen
maken, is dat er mensen beschadigd zijn".
GESPREKKEN
"Wij hanteren het uitgangspunt
dat iedereen die in Vorden wil volleybalballen bij Dash daartoe de
kans moet krijgen", zegt hij. "Op
zich lijkt dat heel simpel maar
doordat er de afgelopen maanden
zoveel is gebeurd, moet je als be
stuur weer helemaal terug naar de
basis. In dat kader hebben wij vorige week woensdagavond gespro-

man van de Baakse Boys en er
waren enkele goede kopkansen.
Ook werd de bal na een goede
voorzet en goede aanname nog
een keer tegen de paal geschoten.
De kansen die Ratti kreeg konden
niet worden omgezet in doelpunten en de Baakse Boys die de twee
de helft vrij weinig kansen kregen
toegestaan van Ratti wisten ook
niet meer te scoren. Na een van
Ratti zijde goede tweede helft
werd uiteindelijk het einde van de
wedstrijd bereikt met een 3-0 verlies en konden de wederom veel
gekomen Ratti supporters ondanks het verlies toch nog met een
tevreden gevoel naar huis.
Na een zondag rust zal er over
twee weken tegen SHE worden
aangetreden. Gezien de stijgende
lijn waar Ratti zich nu in bevindt,
zullen er tegen SHE echt punten
gepakt moeten worden.

ken met het oude dames 2 team.
Wij hebben hen gevraagd om zich
opnieuw individueel aan te melden als lid. Men zal vervolgens
door de technische commissie be
oordeeld worden op inzetbaarheid
binnen de vereniging. Deze technische commissie bepaalt dus
voor welk team ze worden ingezet
en dan is het aan de speelster zelf
of ze dajönee akkoord gaat". Het
is heel flpd mogelijk dat enkele
leden van oud dames 2 worden ingezet bij het eerste aangezien dit
team op dit moment nog best wel
wat versterking kan gebruiken.
"Wij hehten daar van tevoren over
gesprok!|Phiet trainer Marco Boe
lens en de speelsters van het eerste
en die staan daar open voor",
aldus Theo Tankink.
UITDAGING
Het bestuur van Dash heeft de
leden van dames 2 ook nog een
tweede mogelijkheid voorgesteld.
Ze kunnen ook gewoon lid van de
vereniging worden zonder dat ze
aan de competitie gaan deelne
men. "De afgelopen periode trainden de leden van oud dames 2 nog
wel steeds in de sporthal onder leiding van trainer Gerrit Limpers.
Maar dat deden ze buiten Dash
om. Wij hebben Gerrit Limpers ge
vraagd om deze woensdagavondtrainingen voort te zetten maar
dan onder de vlag van Dash en de
speelsters kunnen dan trainend
lid worden. Wij hebben Gerrit
Limpers verder gevraagd of hij ook

eventueel bereid is om op donderdagavond een training te leiden.
Dat is de avond dat ook het eerste
damesteam traint. De leden van
oud dames 2 zouden dan aan het
begin van de avond eerst onder
Gerrit Limpers kunnen trainen en
degenen die zijn gevraagd voor
het eerste zouden dan het laatste
gedeelte van de avond met het eerste team kunnen meetrainen".
Het bestuur wacht op Jit moment
op de reactie van de dan.es en Gerrit Limpers en zal vervolg^ns kijken wat dit voor cvgi\tuele^Rp~assing in de diverse teams betekent.
Het nieuwe bestuur wil samen
met alle betrokkenen vooruit kijken. "Dat zal niet makkelijk zijn",
zegt Theo Tankink. "Ik verwacht
dat er ook zeker leden of andere
betrokkenen zijn die het niet eens
zijn met de stappen van het be
stuur.
Wij denken echter dat er geen enkele oplossing te vinden is waarin
iedereen zich zal vinden. Onze intenties zijn oprecht: de insteek is
het recht om te mogen volleyballen. We moeten elkaar de kans
geven om een omslag te maken.
Een omslag - voor diegenen die het
aangaat - die eerst in het eigen
hoofd gemaakt zal moeten worden en waar - op termijn - de vereniging mee vooruit kan. Ik wil
nog niet stellen dat we al aan het
einde gekomen zijn van een moeilijke periode, maar we staan wel
aan het begin van een nieuwe uitdaging".
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Een Afrikaanse vrouw hoort dat ze
Aids heeft. Voorlichting kwam te
laat, wat rest is troost. Sexueel
overdraagbare aandoeningen zijn
overal verkrijgbaar, condooms en
voorlichting trouwens NIET
VSO start daarom een omvangrijk
voorlichtingsprogramma
in
Zuidelijk Afrika. Wat niet te genezen is, moeten we voorkomen.

Vijftig professionele
VSO-aids-voorlichters
gaan lokale voorlichters opleiden
in Namibië, Z.Afrika. Zambia.
Mozambique.
Help VSO de killer van de jaren
negentig een halt toe roepen.
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Stort uw steun op Ciiro 92.

VSO Nederland, Hooghiemstraplcin 142, 3514 AZ UTRECHT
030 - 276 92 37 www.vso.nl e-mail: info@vso.nl
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Najaarsopruiming

Gezocht.

Tuinschuurtje

enthousiaste mensen
met commercieel talent

150x210, was 1.095,-nu

Geocolor kleurvaste steen
div. maten en kleuren, was 37,50 nu

850,°°
27f50

Diverse restantpartijen stenen, tegels
en tuinhout

Ben jij ondernemend, commercieel en serviccgcricht?
En wil je in je werk niet alleen je
kennis en denktalent kwijt, maar
ook je creativiteit, durf en sociaal
talent?
Heb je daarnaast een afgeronde
Mbo-opleiding, dan ben jij misschien wel één van die mensen
waarnaar wij op zoek zijn.

Maandagmiddag 29 november en dinsdag 30 november
zijn wij gesloten in verband met inventarisatie

Ruurloseweg 45-47 • Vorden • Telefoon (0575) 551217

Leg kosten
vakkundig gelegd door
Lochem Parket & Tapijt

850
*i v/oeren
p. m2

Heb jij interesse om dit team te
versterken? Stuur dan je sollicitatie niet c.v. binnen 10 dagen naar
Rabobank Graafschap-West, t.a.v.
Jolanda Stegeman,
Personeelsadviseur, Postbus 28,
7250 AA Vorden.
Voor meer informatie kun je
bellen met Gcrrit Schccrs,
Onderdirecteur Cliënten Advies,
telefoon (0575) 558103.

Rabobank

Bespaar «. 30%

parket

Rabobank Graafschap-West is een
modern, dynamisch bedrijf en
zoekt mensen die opgeleid
willen worden binnen ons
team van cliënten-advies.
De medewerkers van het team
zijn het eerste aanspreekpunt van
onze cliënten. Hij/zij is daardoor
een belangrijke schakel tussen
cliënt en bank.

Graafschap-West

(met zeer kleine
gebreken)

Kantoren:
Vorden, Zutphcnscwcg 26 • Hengelo, Raadhuisstraat 21 • Stccndcrcn, Burg. Sinitstra.it 21
Kcijcnborg, St. Janstraat 44 • Baak, Wichmondscwcg 13a • Wichmond, Baron van der Hcijdcnlaan 3

Standaard ondervloer +
afwerklijstjes
8jYp~nT2~
Bel vrijblijvend na 18.00
uur:

Hoe u het ook bekijkt,
bij Bad & Body
bent u beter uit!

0573 453501

moet n zien!//

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

BADKAMERMEUBEL
ISOLA N
• afmeting 150 cm • mineraal
wastafelblad • halfhoge kast
met 2 laden en waskorf • hoge
kast met 2 deuren • praktisch
chroom handdoekrek • onderkast met lade • spiegelelement
• lichtlijst met hatogeenveriichting en stopcontact/schakelaar
• uitvoering wit en pèrgamon.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Actieprijs 2^80,"

WANDCLOSETCOMBINATIE VICTORIA
• Duplo voorzetwand • Viva
bedieningspaneel • wandcloset
• zitting met deksel^
Actieprijs wit
pèrgamon 775,-

DESIGN WASTAFEL
RONDA
• dubbele wastafel 100 x 50 cm
wit «2 veren roomde handdoekrekken • 2 RVS sifonkappen.
Actieprijs

I.765,-

DOUCHESCHEIDINGSWAND COMBINATIE
GLOBO
• kwartronde douchescheidingswand 90 x 190 cm • chroom
briljant/helder • kwartronde
douchebak 90 x 90 cm met
voorpaneel.
Actieprijs

Maak nu een afspraak met uw fotograaf!
Studio 150 m2 met diverse mogelijkheden.
P.S. Telefonisch reserveren

A

S\J Uil I I I C L

I.495,-

Dambroek 20, 7223 DV Baak
Tel. (0575) 44 10 17 Fax (0575) 44 10 34
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur
vrijdag 09.30 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Spalstraal 10, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 23 86

J

L

Fantastische
aanbieding:
Alle damesen
herenjacks
f 50,-tot
f100,korting

Voordeel modeweek bij
modecentrum

Vanwege de groei in onze modern ingerichte werkplaats zijn
wij op korte termijn op zoek naar een

Tennissen

ruurlo
Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

geselecteerd:
Dames- en
herenpullovers
f 50,-tot
f 100,korting

2e monteur
Wij zoeken iemand die wil werken in een klein teamverband
en opgeleid wil worden tot Allround Monteur.
Wij bieden een goed salaris en een prettige werkkring, waar
sfeer en collegialiteit zeer belangrijk is.
Indien u belangstelling hebt, kunt u uw sollicitatie richten
aan

Op onze
Modecentrum
Teunissen heeft de man- damesmode-afdeling
nenmode van deze tijd. topmodemerken

Speciaal

garagebedrijf

Met merken zoals:

zoals:

• State of Art
• Lerros
• New Bondstreet
• Rosner voor mannen
• Peter van Holland

• Gerry Weber
• Samoon
• Frankenwalder
• Rosner voor vrouwen
• Gispa
• Bandolera
• Finn Karelia
• Derofa
• Seda
• Zerres

• Melka
• Mobiel Elasto
• Dalmine
• Ledüb

Raambiljetten

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
^Telefoon (0575) 551010

Garagebedrijf Wieggers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen, tel. (0575) 45 19 74

Algemeen Dagblad/de Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers (-sters)
minimum leeftijd 15 jaar
Telefoon (0573) 551173

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima d* weg!

Fax (0575) 551086

VLAAI VAN DE WEEK:

RUSTE - KERSENYLAAI
f 10,00
KERSENFLAPPEN f 1,50
SPECULAAS KWARKBOL f 3,00
Zaterdag tussen 7 en 8 uur
voor vroege vogels:
6 WITTEBOLLEN f 1,50

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoop var^/ woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!
Voor dit alles hebben we uiteraard de
Ons werkgebied strekt
zich uit van Zutphen tot

nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhan-

en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in

kelijke relatie met talloze geldverstrekkers.

de Achterhoek. Wanneer

Kortom, ook de financiële afwikkeling

u in deze regio een woning

is bij de Bos Makelaardij og in

wilt kopen of verkopen,

vertrouwde en deskundige handen.

zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs
of bel. We zijn ervoor!

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

«Ski //t*
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

makelaardij og
De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

De andere makelaar voor uw regio!

XN
Hypotheek
adviseur

NVM

Voetbal

Vorden 3 - Azc 3 1-1 Bequick 7 -Vorden 6 1-3

VORDEN - RKZVC 1-3
Vorden heeft afgelopen zondag
zijn meerdere moeten erkennen
in RKZVC. De ploeg uit Zieuwent
speelde agressief en hïeld voortdurend veel mensen achter de bal.
Dit kwam het kijkspel niet ten goede, maar het bleek wel effectief te
zijn voor de punten.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
RKZVC de dominante ploeg. Het
voetbalde zeer fel op de bal en had
in Guido Nobbenhuis een goed
aanspeelpunt. Eric Oldenhave
kreeg geen greep op de boomlange
en robuuste spits. Zowel Ronnie
als Ronald Visser hadden een mandekker en bovendien werd nog
aan beide zijde met rug dekking
gespeeld. Zodra RKZVC balbezit
kreeg kwam de razendsnel naar
voren, maar meestal werd de lange bal gezocht.In de 10E minuut
kreeg Vorden de eerste kans van de
wedstrijd via Ronnie de Beurs, die
zijn schot op de paal zag belanden.RKZVC kreeg ook enkele mogelijkheden, maar de spitsen hadden het vizier niet zuiver staan. In
de 20e minuut kreeg de ploeg uit
Zieuwent loon naar werken. Een
doorkopbal van Nobbenhuis werd
goed vrij gespeeld en via de binnenkant van beide palen belandde
de bal in het net. 0-1. Vorden wist
daar niet veel tegenover te zetten,
want het was RKZVC dat het spel
maakte.Ondanks het overwicht,
was het toch Ronald Visser die de
beste kans kreeg. Hij probeerde de
ba met een lop over de ver voor
zijn doel staande keeper te spelen,
doch hij zag zijn plan mislukken.
Even later probeerde Hugo van
Ditshuizen de keeper eveneens te
verschalken met een boogbal,
maar zijn schot ging juist naast.
Dennis Wentink zag zijn kopbal
uit een corner voor het doel langs
gaan. Na de thee probeerde Vorden meer druk uit te oefenen.
Maar het was voor de voorwaartsen moeilijk om door de muur van
verdedigers te komen en de sluitpost van RKZVC keepte bovendien
een goede wedstrijd. In de 60e minuut soleerde Ronnie de Beus
door de verdedeging en zijn uithaal betekende 1-1. De Vordense
aanhang kreeg weer hoop, want in
deze fase van de wedstrijd was Vorden sterker. De geel-zwarten konden echter onvoldoende een stempel op de wedstrijd zetten . RKZVC
bleef met veel mensen achter de
bal voetballen en de verdedigers
bedienden de voorhoede met lange ballen. Alhoewel het nog geen 5
december was, deelde de scheidsrechter een cadeautje uit aan
RKZVC. Een terugspeelbal op doelman Hoevers werd door hem weggeslagen. De Scheidsrechter wees
echter naar de stip en dat betekende 1-2. Vorden probeerde nog een
gelijkspel te forceren. Laatste man
Rob Enzerink schoof door naar het
middenveld en twee
ogenschijnlijk onhoudbare ballen
van de verdediger werden door
doelman te Fruchte uit het doel
getikt.In de slotminuten kwam
RKZVC zelfs nog op 1-3 toen Nobbenhuis bij een verre ingooi de bal
doorkopte en daarbij Eric Oldenhave vastheid. De bal kon eenvoudig achter doelman Hoevers worden binnengewerkt. Daarmee was
ook de eindstand bereikt. Met name door de spelwijze van RKZVC
werd het geen mooie wedsrijd om
naar te kijken, maar RKZVC ging
wel met 3 punten terug naar Zieuwent. Vorden is door dit resultaat
naar de 3e plaats gezakt.

Programma 27 - 28 november
Oeken Dl -Vorden Dl Vorden D2 Be quick D2 Vorden el - WhCZ E2
Vorden E2 - AZC E2 Warnsveldse
Boys E3 - Vorden E3 de Hoven E2 Vorden E4 Bequick F3 - Vorden F2
Vorden Fl - Dier.Boys Fl Vorden F4
- Almen F2 Vorden F5 - Gaz Nieuwl
F4 Gazzele. Nieuwl BI - Vorden BI
Vorden 2 - SDOUC 2 Vorden 3 A.B.S 2 Worth-Rheden4 Vorden 6.

Jaarwisselingen zijn voor
menig roker vaak aanleiding
met roken te stoppen. De aankomende eeuw- en nülleniumwisseling zal dat extra het geval
zijn. Een speciale stoppen-metroken-actie op de rand van een
SOCH
nieuw millennium, onderSocii l - WarBoys 2-1 Socii 2 - Erics steunt rokers bij hun stoppo2 0-6 Socii 3 - BeQuick4 06 Zutpha- ging. De actie genaamd 'Dat
nia 3 Socii 4 4 - 0 AZC 6 - Socii 5 l - Kan Ik Ook" wordt gevoerd in
4
de vorm van een recordpoging;
Jeugd
een record aantal rokers stopt
Ratti b - Socci b 0-3 Socci e - Steend- op l januari 2000 met roken.
ren e 6 -l Socci f- st Jorris f 12 -1
Erica 76 f2 - Socci f2 10-0
Met de eeuw- en millenniumwisProgramma
seling in het verschiet moeten dat
Socci e - St Joris e Viod d4 - Socci dl er twee maal zoveel zijn. Hierbij
Socci fl - Wolversveen/fl Socci f2 - extra gesterkt in hun poging door
Hoven fl
deelname aan een recordpoging
en een speciaal tv-programma. Bovendien krijgen de deelnemers
professionele ondersteuning. Deze
millenniumactie stoppen met
Volleybal
roken is een gezamenlijk initiatief
van de Nederlandse KankerbestrijNEDERLAAG HEREN DASH
ding/Koningin Wilhelmina Fonds
De heren van DASH zijn afgelopen
(KWF) die dit jaar 50 jaar bestaat
zaterdag tegen een onverwachte
en de Stichting Volksgezondheid
nederlaag opgelopen. In Eibergen
en Roken die dit jaar 25 jaar betegen het plaatselijke Boemerang
staat.
leverde de Vordenaren een slechte
wedstrijd af. Vooraf leefde het idee
TV-SHOW 'DAT KAN IK OOK!'
dat Boemerang een ploeg moest
Belangrijk onderdeel van de actie
zijn die te pakken is ondanks de afis het nieuwe amusementsprowezigheid van de zieke Sander
gramma 'Dat kan ik ook!' Vanaf 7
Spaarwater. Achteraf leeft dat idee
november zal dit programma op
nog steeds, zij het echter dat dat
zondagavond acht keer te zien zijn
DASH zichzelf een slechte dienst
op
RTL 4. Op zondag 26 december
heeft bewezen door alle 3 de punwordt
de actie afgesloten met een
ten in Eibergen te laten. De eerste
feestelijke
slotshow. Dan wordt
set ging grootendeels gelijk op .
Tot 10-10 konden de Vordenaren
de thuisploeg bijhouden. Daarna
was het Boemerang dat de belangfenwedstrijd tegen koploper Grol
rijke punten maak^^en DASH
waarin het moet proberen over de
dat maar niet in haarritme kon
ze mindere periode heen te kokomen. Het gevolg was een 15-11
men. Dit is hard nodig want zatersetwinst voor Boemerang. Deze
dag wacht er een zware competmindere periode leek aanvanke
tiewedstrijd tegen de nummer
lijk ook in de tweede set voor te dudrie van de ranglijst Vollverijs. In
ren, want al snel sto^BDASh met
deze thuiswedstrijd zou een stunt
5-1 achter. Op dat moment begon
goed zijn voor het zelfvertrouwen
het aan Vordense zijde echter be
van de vordenaren
ter te lopen. Boemerang dacht
Uitslagen 20 november 1999
blijkbaar dat het ook deze set even
H37 Overa l - DASH 3 3 - 1
zou winnen en Teek minder ge
3DD Schuchter l - DASH1 3 - O
concentreerd. DASH profiteerde
HIC Boemerang l DASH 13-1
hier meteen van en nam, mede
DIC Wik l - DASH 2 3 - 2
door een opslagserie van maarD3J WIK 3 - DASH 4 1 - 3
liefst acht punten van Herman
D2E WIK 2 - DASH 3 3 - 0
Vlogman, een 5-11 voorsprong. Dat
MA2d DASH MA1 - REVOC MA1 3 de set verder gelopen was mag wel
l XCIC DASH XCI - ROHDA XC2 3 - O
duidelijk zijn en DASH trok met 6DYJ DASH 6 - HUEVO'85 4 0 - 3
15 de stand weer gelijk. Toch zakte
DYK DASH 5 - OVERA 3 2 - 2
het spelpeil van de Vordenaren in
HID DASH 2 - FAWONTA 1 1 - 3
de derde set weer weg. Boemernag
HYJ DASH 4 - FAWONTA 5 3 - 0
was veel feller en werkt harder
MB2D stupein weivoc 2 DASH l - 3
dan DASH en nam meteen lichte
Komende wedstijden 27 november
voorsprong. Dash liep de hele set
1999 DYK VOLGA - DASH 5
achter de feiten aan. Het kon de HYJ DVO 5 - DASH 4
achterstand die steeds ongeveer 3
XCIC SMASSH 68X 4 - DASH4
punten bedroeg maar niet goedD3J DASH 4 - HARFSEN 2
maken. Boemerang bleef nu wel
MBZO DASH MB1 - HARFSEN MB1
geconcentreerd en nam via een 15DIC DASH 2 - LONGA 59 5
11 setwinst een 2-1 voorsprong.
DZE DAH 3 - HARFSEN l
Het heilige vuur dat de VordenaHIC DASH l -VOLLVERIJS 2
ren aan het begin van het seizoen
H3J DASH 3 - HARFSEN 2
wel hadden ontbreekt al enkele
3DD DASH l - KREUUERS l
weken, uitzondering op deze dip
MAZD HALLY MA 2 - DASH MA l
van de vordenaren is dat de BenjaHIO WEVOC 2 - DASH 2
min van DASH Daan Vrieler voor
de tweede keer op rij een goede
wedstrijd speelde. Ook in de vierde
set lukte het DASH niet om op
gang te kaomen en lekker te spe
len. Wederom kawam DASH achter te staan. Het verschil met de vorige set was echter dat de achterstand nu langzaam groeide. Op 14Uitslagen 20 - 21 november
8 kreeg Boemerang har eerste wedGaz Nieuwl D2 - Vorden D2 6-1 strijdpunt. Het tekent wel de werVorden El - Oeken El 3-1 Vorden klust van DASH dat Boemerang
E2 - BeQ.uick E2 4-3 Dier Boys E2 - pas op haar negende wedstrijdVorden E3 0-5 WH.CZ E7 -Vorden punt de wedstrijd uitmaakte.
E4 1-1 Zutphen El -Vorden F2
DASH was ondertussen wel terugVorden Fl - Zutphania Fl 64 Vor- gekomen tot 14-13. Dit is de nederden F3 - Be Quick F3 Brummen F3 laag waaruit DASH lering kan trek- Vorden F4 1-1 Be Quick F4 - Vor- ken, want als het vlaggeschip van
den F5 1-7 Vorde Al - Colmschaten de Vordense vollybalvereniging in
A2 afg Vorden BI - BeQuick BI 3-3
goede doen is. is het zeker in staat
VordenCl - Voorst Cl 6-3 Vorden l om van dit Boemerang te winnen.
- RKCVZ.l 1-3 Vorden 2 - Grol 3 1-2 Dinsdagavond speelt DASH een oe

ook het aantal rokers bekendgemaakt dat van plan is op l januari
2000 te stoppen. Tijdens de uitzendingen is te zien hoe bekende professionals worden uitgedaagd zich
te meten met 'gewone' mensen.
De grootste uitdaging is stoppen
met roken. 'Dat kan ik pok!' wordt
gepresenteerd door Anniko van
Santen. Over de stand van zaken
rondom de recordpoging wordt
via Koffietijd! en RTL Live regelmatig informatie verschaft.
ADVIES OP MAAT EN TVCURSUS
Rokers die willen stoppen kunnen
rekenen op professionele ondersteuning. Op RTL 5 wordt een cursus 'Stoppen met roken 2000' uitgezonden in zes delen. De eerste
uitzending is te zien op 23 december. GGD'en en Thuiszorg verzorgen regionaal stoppen-met-rokencursussen. Bovendien kunnen
deelnemers zich opgeven voor 'te
lefonische counseling'. Via 09009390 (20 cpm) kunnen deelnemers
een ondersteuningspakket aanvragen. Hierin zit onder andere een
persoonlijk stoppen-met-roken-advies en informatie over alle gangbare vormen van ondersteuning
bij stoppen met roken die in Ne
derland verkrijgbaar zijn.
Scholen, sportverenigingen, bedrijven en instellingen in de ge
zondheidszorg worden schriftelijk
geïnformeerd over de actie en opgeroepen mee te doen. Op abri's
roept Anniko van Santen op mee

te doen aan de recordpoging.
WEBSITE VOOR 'DIGITALE
STOPPERS'
Op de website www.dat-kan-ikook.nl wordt de actie ook ondersteund. Zo is het onder andere mogelijk on-line brochures te bestellen, je als deelnemer op te geven
voor de recordpoging, een vragenlijst in te vullen voor een advies op
maat of te bekijken waar in de
buurt een stoppen-met-roken-cursus wordt gegeven door de Thuiszorg en/of GGD.
RECORDPOGING
Nederland telt momenteel ruim 4
miljoen rokers. ledere jaarwisse
ling nemen circa 150.000 mensen
zich voor op te houden met roken.
Met de eeuw- en millenniumwisseling in het verschiet moeten dat
er met de actie 'Dat kan ik ook'
dus twee maal zoveel zijn. Zeker
omdat bekend is dat veel rokers
graag willen stoppen, maar een
stoppoging steeds weer uitstellen.
De combinatie van een grootschalige actie met een recordpoging
rond een eeuwwisseling moet zoveel mogelijk rokers motiveren
om op l januari 2000 te stoppen
met roken.
Via NIPO-onderzoek wordt wetenschappelijk gemeten hoeveel rokers van plan zijn een stoppoging
te ondernemen en hoeveel dat ook
werkelijk hebben gedaan op l januari.

Sj^lbraak Notarissen: "Samen maken we er méér van'

Vijf Oost-Nederlandse
notariskantoren fuseren
januari 2000 komt een
fusie tot stand tussen vijf notariskantoren in Oost-Nederland.
De nieuwe maatschap presenteert zich onder de naam 'Smalbraak Notarissen'.
Bij de fusie zijn betrokken: Tap
Tromp Van Hoff Notarissen met
vestigingen in Zutphen, Lochem
en Hengelo (G.), Notarispraktijk
Kamps & Van Exel in Doetinchem,
Smalbraak Kostering & Prinsen
Notarissen en Notariskantoor Nijhuis, beide in Deventer en Van
Drimmelen & Noordman Notarissen in Twello.

Smalbraak Notarissen biedt per l
januari werk aan totaal 143 personen, waaronder 16 notarissen, 21
kandidaat-notarissen en 26 juridisch medewerkers. De fusie heeft
geen gevolgen voor de werkgele
genheid.
Vooral door de invoering van de
nieuwe Notariswet maakt het notariaat op dit moment een ingrijpende cultuuromslag mee. De
maatschappij en de wetgeving
worden steed,s complexer. Meer
dan voorheen wordt van de notaris verlangd dat hij zich als ondernemer opstelt en concurreert met
andere zakelijke dienstverleners.

Smalbraak Notarissen brengt een
groot aantal deskundige professionals op notarieel gebied bijeen die
samen meer weten en meer kunnen dan elk kantoor afzonderlijk.
De vragen op notarieel gebied worden steeds ingewikkelder en vragen een steeds specifiekere deskundigheid. Gevolg hiervan is,
dat in de toekomst zowel aan de
diensten als de organisatie van een

notariskantoor steeds hogere
eisen zullen worden gesteld en
aanzienlijke investeringen in
onder meer personeel, geavanceerde communicatie en automatise
ringsmiddelen en ontwikkeling
van diensten nodig zullen zijn.
Verkenning van de grenzen van de
mogelijkheden van de afzonderlijke kantoren levert op, dat schaalvergroting nodig is om de beoogde
doelen te bereiken.

In groter verband is een bundeling
van kennis en specialisatie moge
lijk die zorgt voor een verdieping
van de kwaliteit van de dienstverlening. Vandaar Smalbraak Notarissen. Natuurlijk verandert er ook
veel niet. De bestaande vestigingen en de vertrouwde gezichten
blijven. Vertrouwelijkheid en deger
lijkheid blijven de fundamenten
van de dienstverlening. Voorts
blijft Smalbraak Notarissen uiteraard alle gebruikelijke notariële
diensten op het gebied van het onroerend goed recht, het familie
recht, het ondernemingsrecht en
het agrarisch recht bieden, maar
zal zich daarnaast ook actief richten op nieuwe diensten als estate
planning, de juridische vormge
ving van bouw- en ontwikkelingsprojecten, mediation en het in be
waring nemen van broncodes van
software.

De vijf kantoren zijn ervan overtuigd dat zij samen hun cliënten
alle gevraagde notariële diensten
op hoog kwalitatief niveau kunnen bieden.
Smalbraak Notarissen ziet kansen
en uitdagingen en verwacht veel
van de toekomst.

Gerrit en Gerrie Arfman nemen Feestmiddagen
Avond
in
na 30 jaar afscheid van de
"DeB°sgelaar"
Endurosport
De GLTO Vorden- WarnsveldZutphen en de afdeling Warnsveld
van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen verzorgen woensdag 24 en vrijdag 26 november in
"De Boggelaar" een feestavond.
Dan wordt door eigen leden het
blijspel "As de haan kr.eit" opge
voerd. Als de loco-burgemeester na
afloop van de gemeenteraadsvergadering niet rechtstreeks naar

huis gaat, maar een omweg
maakt
ja dan komt hij in de
problemen!!

De uitvoering op woensdagmiddag 24 november is speciaal be
doeld voor ouderen. Vrijdagavond
26 november is er tevens de moge
lijkheid om na afloop een dansje
te maken. De muziek wordt verzorgd door Eduard ten Have.

Bridgen
Actie Zuinig Stoken
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" Na ruim 30 jaar hebben Gerrit
en Gerrie Arfman te kennen gegeven te zullen stoppen met de
actieve begeleiding van de
VAMC leden bij de Enduro's. Wij
durven te stellen dat er in Nederland geen gelijke te vinden
zijn die met zulke beleving en
inzet de eunduro-rijders hebben ondersteund en begeleid".
Deze passage lazen we in het
clubblad van de Vordense automotorclub "De Graafschaprijders". Tegelijkertijd zit de club
met een levensgroot probleem,
waar vind je adequate vervangers?

voorsprong op de naaste concurrenten, echter we zijn enorm ge
handicapt. In zo'n kampioensrit
moeten in elk geval drie v^ke
vier teamleden de finish berelün.
In feite mag er dus een uitvallen,
zonder dat het konsekwenties
heeft. Helaas kan Rini Streppel
vanweg een gebroken pols niet
aan de start verschijnen.
kent dat Alphons Hoevers,
han Braakhekke en en Peter Lense
link de rit uit moeten rijden. Valt
er een rijder uit, weg kampioensaspiraties. Laten we het hopen
dat ze het halen", zo verzucht Gerrit.

In de knusse huiskamer van Gerrie en Gerrit blikken we terug op
een imposant aantal jaren van
dienst. Niet alleen bij de plaatselijk club ook landelijk hebben ze
hun sporen ruimschoots verdiend.

Paardrijden
Dat het echtpaar Arfman zo nauw
met de endurosport is verbonden,
berust op louter toeval. "Ik zal je
het nog sterker vertellen, ik heb
nog nooit motor gereden. Wel andere P.K.'s , de paardesport. Mijn
zwager Jan Lenselink deed aan
motorsport. Bij hem in de garage
stonden ook een paar motoren
van vrienden. Ik hielp hem soms.

Zo was het echtpaar 20 jaar lang
betrokken als helpers bij het Ne
derlands Trophy-team tijdens de
internationale Motorzesdaagse,
met als absoluut hoogtepunt het
behalen van de wereldtitel, een
aantal jaren geleden in Assen!
Begeleiden van endurorijders is
geen sinecure. Tijdens ons gesprik
was Gerrie niet bepaald fit. Een
fikse kou opgelopen tijdens een
onlangs gehouden rit. "We hebben
de gehele dag in regen en wind
langs het circuit gestaan en daar
heb ik het van té pakken gekregen", zo zegt Gerrie terwijl ze ons
van koffie en speculaas voorziet.
Op het moment dat U deze regels
leest, is het echtpaar met de voorbereiding van de laatste klus
bezig: de tweedaagse kampioensrit op 26 en 27 november in Hellendoorn. Het enduro-team van
"De Graafschaprijders" kan dat
weekend kampioen van Nederland worden. "Een mooier afscheid is niet denkbaar", aldus
Gerrit die tegelijkertijd de realiteit
niet uit het oog verliest.
"Het wordt hartstikke moeilijk.
Ons team heeft nog wel een flinke

In die tijd, eind zestiger jaren,
deed een flinke groep leden van
onze club mee aan allerhand wedstrijden en daar hadden ze helpers
voor nodig. Zo'n begeleidingsteam
bestond toen uit ongeveer tien personen. Ook Gerrie heeft vanaf die
tijd alle jaren meegeholpen", zo
zegt Gerrit Arfman.
In de beginjaren zorgde Gerrie
voor de koffie voor de rijders en
reed Gerrit van controlepost naar
controlepost om de rijders ( elke
40 kilometer) van benzine te voorzien. Midden jaren zeventig werden de "Arfmannen" gevraagd om
deel uit te maken van het begeleidingsteam rondom het KNMV Trophyteam. En dat hebben ze dus 20
jaar lanmg gedaan! Een hele ervaring waar ze met zeer veel genoe
gen op terug kijken. De vacanties
stonden allemaal in het teken van
de Endurosport. De internationale
motorzesdaagse "kostte" gemiddeld zo'n veertien dagen.
Wat doen jullie dan zo'n hele

dag?, zo vroegen wij. Unaniem uit
beider mond: "Heel hard werken".
Gerrie: "S'morgens om 5 uur opstaan. Zorgen dat het fruit en de
sportvoeding klaar staat. Dikwijls
een gasstelletje bij de hand voor
het warme kopje koffie". Dus fungeerde Gerrie in feite als onderdeel van het ravitailleringsteam.
Gerrit: "Mijn taak bestond uit het
bijhouden van de tijden. Ik stond
met de witte vlag op 200 meter afstand van de controlepost. Zijn de
coureurs te vroeg, dan hebben ze
bijvoorbeeld nog even tijd om een
kleine reparatie te verrichten. Dus
ik met de stopwatch in de hand
om de tijd in de gaten te houden."
Geweer in de aanslag
Niet alleen voor de rijders maar
ook voor de helpers soms zware
dagen zoals bijvoorbeeld in Finland toen er vanuit het hotel eerst
een uur moest worden gereden
om bij de eerste controlepost te
komen. "Wat ik ook niet leuk vond
waren de motorzesdaagsen in
toen nog communistische landen.
Gedurende de gehele zesdaagse
was je van s'morgens vroeg tot s'avonds laat omringd door soldaten
met het geweer in de aanslag. Echt
beangstigend", zo zegt Gerrie.
Deze "minpunten" staan echter in
geen enkele verhouding tot het
plezier wat ze samen aan de endurosport hebben beleefd. "In binnen- en buitenland veel vrienden
en kennissen opgedaan. Veel bruiloften bijgewoond. Elke endurorijder in Nederland kent "tante Gerrie", zo zegt Gerrit niet zonder
trots. Wat betreft de toekomst: het
echtpaar Arfman heeft zich een
ding voorgenomen, "wij gaan be
slist niet achter de geraniums zitten"! Zo blijft Gerrit nóg actief als
tijdwaarnemer bij crosswedstrijden en zal hij voor "zijn club" nog
wat klusjes blijven verrichten. Nu
de wintertraining weer is begonnen kan men Gerrie op zaterdag
in het clubhuis aantreffen om
voor de koffie te zorgen. En een
"goed bakkie", dat hebben we tijdens ons bezoek aan de "Arfmannen" zelf kunnen proeven!
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Winnaars
WereJ^winkelprij s
vraag
Afgelopen vrijdag was er voor veel
schoolkinderen en andere belangstellenden^eer gelegenheid om
(Sinterkl^^adeautjes te kopen
op de Wereldwinkelcadeaubeurs.
Evenals vorig jaar weer een succes.
Er was blikken speelgoed, kettinkjes en ringetjes en ook diverse muziekinstrumenten. Enfin keuze ge
noeg. Voor degene die al wat verder vooruit keken waren er ook
kerstartikelen te koop. Deze kunt
u natuurlijk komende dagen op
uw gemak in onze winkel nog
eens bekijken.
Voorafgaand hieraan hadden
Carry Spiegelenberg en Claire
Broekman van de Wereldwinkel
diverse scholen bezocht en de kinderen informatie gegeven over de
Wereldwinkel en een video laten
zien over koffie uit Mexico. Er was
ook een prijsvraag voor de kinde
ren. Waar komt de cacao van de
hagelslag vandaan? Het goede antwoord ia Ghana. Valdivia ligt in
Chili en een Marimba is een muziekinstument, het is vaak gemaakt van hout maar ook soms
van een kalebas. Uit alle goede, ingeleverde antwoorden kozen we
drie winnaars: Marieke van de
Hoek, Annemarie Meddens en
Marloes Wullink. Van Harte Gefeliciteerd! Zij hebben inmiddels iets
mogen komen uitzoeken in de
winkel.

Big Brother Bol

BRIDGE CLUB VORDEN
Groep A: l.mv.v.Gastel/ hr. Costermans 59,4%; 2. hr. Bergman/ mv.
Walter Kilian 57,8%; 3. echtpaar
Hoftijzer 56,3%
Groep B: 1. m v. Warnaar/ hr. Dekker 68,3%; 2. echtpaar Wientjes
62,9%; 3. dames Brandenburg/
Eijerkamp 53,8%.
BRIDGECLUB
B.Z.R. VORDEN
Groep A: 1. mv. v. Gastel / hr.
Costermans 73.3%; 2. mv. Smit / hr.
Kloosterman; 3. mv. / hr. Scholten
56.3%.
Groep B: 1. dms. Dam / Vredenberg
67.5%; 2. de Vries / Thalen (dms)
62.1%; 3. Lamers / Kip (mv/hr)
54.2%.

Vorden. Vrijdag 26 en zaterdag 27
november organiseert Maria
Haanappel een workshop bloemsierkunst met als thema " Weven
op vlechtscherm". Voor nadere inlichtingen en opgave kan men bellen 0575- 553867.

Ten Have wint
Herfstrit in
Vorden
Aan de Herfstrit ( orientatierit) die
de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" zondagmiddag organiseerde werd door
65 personen deelgenomen. De rit
met een lengte van ruim 52 kilometer was uitgezet door Joop
Menkhorst en Jan Luiten. Start en
finish bij het Pannekoekenhuis in
de Kranenburg waar de deelne
mers zich de pannekoeken na afloop goed lieten smaken.
De uitslagen waren: A-Klasse: l
J.ten Have, Gorredijk 63 strafpunten; 2 W.D.Wisselink, Ruurlo 64; 3
H.Cortumme, ToldijJc 91.
B- Klasse l G. te Veldhuis, Halle 132
strafpunten; 2 H. Wiersma, Winschoten 153; 3 WSchuiling, Norg
180.
C-Klasse: l M. Naalderink, Toldijk
30 strafpunten; 2 G.van Veldhuizen, Vorden 60; 3 B. Vrielink,
Borne 67. De volgende orientatierit vindt plaats op zondag 30 januari 2000.

Sinterklaastoer

Vorden. VAMC "De Graafschaprijders" organiseert zondag 28 noIn samenwerking met enkele col- vember de zgn. "Sinterklaas-toerlega-bakkers heeft Bakker. Schu- rit". De "vroege vogels" kunnen
rink - 't Winkeltje - ingehaakt op reeds vanaf 9.00 uur van start bij
de toenemende populariteit van het clubhuis van "De GraafschapBig Brother op TV. Hierdoor ont- rijders" aan de Eikenlaan in Vorstond een nieuwe creatie, n.l. de den. Overigens kan men tot 12.00
'Big Brother' bol: gevuld met kara- uur starten. De organisatie heeft
mel, noten, suikerchips en kaneel. een rit uitgezet met een lengte van
Een smakelijke en aantrekkelijke 125 kilometer. Een afwisselende
aanwinst in het assortiment van 't rit, geheel door de Achterhoek.
Winkeltje, een bol die zich zeker Het betekent tevens de laatste toerkan meten met de populariteit rit van deze eeuw. In mei 2000
van de bekende serie (zie ook de staat de volgende op het programadvertentie).
ma.

Agrarisch bedrijf aanNieuw type tissues met beschermende gekocht voor Groote Veld
balsem probaat middel tegen
geïrriteerde rode neuzen
De Dienst Landelijk Gebied
heeft ten noordwesten van het
natuur- en cultuurgebied Groote Veld een agrarisch bedrijf
aangekocht. De bedoeling is
het bedrijf, met ruim 18 hectare
cultuurgrond, geheel of gedeeltelijk te ruilen met ondernemers binnen het Groote Veld.
De hiermee vrijkomende gronden worden overgedragen aan
Natuurmonumenten. Aankoop
van het bedrijf werd mogelijk
door voorfinanciering door de
provincie Gelderland.

In de driehoek Vorden, Lochem,
Warnsveld ligt het grootste bos- en
heidegebied van de Achterhoek,
het Groote Veld. De provincie Gelderland wil de natuurwaarden
van dit gebied versterken door 13
binnen het gebied gelegen agrarische bedrijven op basis van vrijwilligheid uit te kopen of te verplaatsen. Daarnaast wordt gestreefd
naar verbetering van de landbouwstructuur in het omliggende
gebied en verbetering van de re
creatieve functie.
De financiële middelen zijn be
schikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuurbe

iij verkoudheid en hooikoorts
grijpen we elke keer weer naar
?en nieuwe tissue. We blijven
gewoonweg aan het snuiten! En
/oor we het goed in de gaten
lebben, lopen we rond met een
'eïrriteerde neus. Rood, schraal
;n pijnlijk. Vanaf nu hoeft dat
liet meer.
vlaast Kleenex Balsam zakdoeken
'Ajt\ er nu de nieuwe Kleenex Bal;am tissues, speciaal om zo'n lastige, geïrriteerde neus te helpen
voorkomen. Deze superzachte tis;ues bevatten een balsam met caendula. Elke keer bij het snuiten
Blijft er een beschermend laagje
Balsem achte rop de huid, die
daardoor al snel minder gevoelig
raakt. Met deze nieuwe Kleenex
3alsam tissues behoren rode en
pijnlijke neuzen dan ook gauw tot
iet verleden. De nieuwe tissuebox
is vooral handig thuis, terwijl de
zakdoeken makkelijk zijn voor ge
z>ruik buitenshuis. Balsam tissues
zijn een toevoeging in het assortiment van Kleenex, die dit jaar het
75-jarig bestaan viert. In ons land
is Kleenex de belangrijkste fabrikant van papieren zakdoeken en
tissues.
ULTRASOFT NU DIKKER EN
ZACHTER
Exact 75 jaar geleden begon Kleenex met het vervaardigen van tissues. Deze waren in eerste instan-

tie alleen bedoeld voor cosmetisch
gebruik. Het bleek een welkome
en makkelijke mogelijkheid om
makeup te verwijderen.
De dagen dat Kleenex alleen als
een product werd gezien om
make-up te verwijderen, zijn voorbij. Tegenwoordig is Kleenex UltraSoft aangenaam zacht voor dagelijks gebruik, een goede keus voor
wie hoge eisen stelt a^fc persoonlijke verzorging.
UltraSoft zakdoeken en tissues
zijn perfect geschikt voor de badkamer of onderweg. De zakdoeken
zijn prettig compact en dus makkelijk mee te nemen i^fcmdtas of
dashboardkastje. ZoweWe tissues
als de zakdoeken zijn deze zomer
opnieuw verbeterd: ze zijn nu nog
dikker en zachter.
BALSAM NU IN TISSUEBOX
In de jaren 30 bleek uit onderzoek
dat Kleenex ook werd gezien als
uitstekend alternatief voor katoenen zakdoeken, plezierig om hygiënisch de neus te snuiten.
Anno 1999 is de nieuwe Kleenex
Balsam meer dan hygiënisch alleen. Tegenwoordig is aan elke
zakdoek en tissue een beetje balsem toegevoegd. Die balsem bevat
calendula (goudsbloemolie) dat
bekend staat om zijn herstellend
vermogen. Daardoor is Kleenex
Balsam een uitstekend hulpmiddel om een schrale en geïrriteerde
neus te voorkomen. Kleenex Bal-

heer en Visserij, de provincie Gelderland en Natuurmonumenten.
De Dienst Landelijk Gebied voert
het project uit.
Naast geld zijn ruilgronden en
hervestigingslocaties noodzakelijk. Agrarische bedrijven die verder willen, hebben immers een
nieuwe locatie en/of andere grond
nodig. De Dienst Landelijk Gebied
verwacht met de afgelopen donderdag rondgekomen aankoop
van een agrarisch bedrijf niet ver
van het Groote Veld, een goede
slag te hebben geslagen.
De aankoop van het bedrijf werd
mogelijk door de provincie Gelderland. Voor dit jaar is het Bureau
Beheer Landbouwgronden (de
rechtspersoon van de Dienst Landelijk Gebied) al ruim door haar
budget voor aankoop van ruilgronden heen. De provincie Gelderland heeft hierop f l miljoen
beschikbaar gesteld uit het provinciale Fonds Vernieuwing Landelijk
Gebied waarmee ongeveer f 7 miljoen geleend kan worden bij het
Nationaal Groen Fonds. Deze 7
miljoen wordt ingezet ten behoeve
van voorfinanciering van aankopen, zoals deze aankoop ten be
hoeve van het Groote Veld.

sam is verkrijgbaar in zakdoeken,
en nu dus ook in een handzame
tissuebox voor thuis.
FAMILY NU EXTRA ZACHT
In de jaren 40 ontdekten consumenten zelf, dat Kleenex eigenlijk
heel multi-functioneel kon worden gebruikt. De papieren zakdoeken en tissues bleken voor veel
doelen geschikt te zijn. In advertenties werden mensen zelfs gevraagd om nieuwe creatieve ge
bruiksmogelijkheden te bedenken.
Tegenwoordig is Kleenex Family
dankzij een unieke combinatie
van sterkte en soepelheid voor veel
klusjes geschikt. Een praktische
oplossing voor elke dag voor iedereen in het hele gezin. Ook Kleenex
Family is er in zowel zakdoeken als
tissues. De zakdoeken zijn deze
zomer nog eens verbeterd: ze voe
len nu zachter aan en zijn net zo
sterk.
KLEENEX 75 JAAR
Kleenex is sinds 1924 een innovatief en vertrouwd merk voor papieren zakdoeken en tissues.
Zowel in ons land als daarbuiten is
Kleenex de drijfkracht achter het
toenemende gebruik van zowel
zakdoeken als tissues van papier.
In eigen land zijn vooral de tissues
bijzonder populair. Meer dan 40%
van alle Nederlandse tissues is afkomstig van Kleenex.

|

KERSTKAARTEN
NIEUWJAARSKAARTEN
De nieuwe collectie wenskaarten voor

^

Kerstdagen en jaarwisseling ligt bij ons
alweer ter inzage voor u!
Zee>* ruime keus in originele kaarten,,
van sober tot ze^r uitbundig,»
voor bedrijven en particulieren.
Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten/ gekeel naar uw eigen wensen.
Bestel uw kaarten tijdig bij:

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

De grootste veroorzaker van
slechtziendheid en blindheid is diabetes
Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes (suikerziekte). Hart- en vaatziekten
en minder goed werkende nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet een
oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat
extra zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766

3 dagen lang Grandiose TUI N MEUBE LSHOW OP:

Vrijdag 26 nov van 08.30 20.00 uur - zaterdag 27 november van
08.30 -16.00 uur en OOK
ZONDAG 28 november open van 11.OO -17.00 uur

KOOPZONDAG
EEEöiiiODESHO

euwste

Kunsts

LENVOO
TOT

.ccessoires.

(gpuchon
wo

iiü

l **N t É *•* ^m »Vi *\. J*m 4%

Raadhuisstraat 23;
Hengelo Gld
Telefoon (0575) 4$ 32 79

Hengelo:

0/T/7&7/7

Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld Tel 0575 - 46 21 39

28 november KOOPZONDAG
Tegen inlevering van de advertentie

Zonnebankkaart
10

uw gastheer op zondag 28 november

Het is eerder
en NIEUWJAAR
dan£i denkt!

Alleen zondag 28 november

f 60,Bestel daarom nu alvast bij ons uw
Ruurloseweg 5 - Hengelo (gld.) - Tel. (0575) 46 20 62

Kerkstraat 5
7255 CA Hengelo Gld.
Tel.: 0575 - 46 41 65
Fax 0575 - 46 58 42

Graag nodigen wij U uit een kijkje te komen nemen op onze
sfeervolle en betoverende
De kerstshow 1999 zal in het teken staan van
Zondag 28 november bent U tussen 11.00 uur en 17.00 uur
van harte welkom om onze kerstsfeer anno 1999 in U op te
nemen.
Tot zondag 28 november
Rita en Cees de Jong
N.B.
donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 november in verband met Kerstshow gesloten

Bij ons ligt de meest
uitgebreide kerstcollectie
al voor u klaar!
Met werken van bekende
kunstenaars en prachtige
natuurfoto's.

WIJ HEBBEN OOK
KAARTEN WAARVAN
DE OPBRENGST VOOR
EEN GOED DOEL
BESTEMD IS.

U stuurt dus altijd iets bijzonders.
Bestel tijdig, dan is uw keuze het grootst.
Kom eens aan, bel, fax of e-mail voor de grote kerstkaartencollectie,
zodat u de boeken rustig kunt doorkijken en een keus kunt maken.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weavers.nl - ISDN 557370

Koopzondag in Hengelo (Gld.)
Koopzondag in Hengelo (Gld.)
28 november van 11.00 tot 17.00 uur
Wij zijn ook geopend voor u!

INBRAAKBEVEILIGING
Voorkom ongewenst bezoek!
Bij Harmsen weten ze er wel raad mee

Specialist in sloten,
kluizen, traliewerk
en overige
inbraakpreventiemateriaal.
Montage mogelijk.
Gediplomeerd
beveiligingsspecialis!

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 461220

a.s. zondag 28 november open van 11-17 uur
koffie met iets lekkers staan voor u klaar
Al onze producten
zijn onder één dak
te combineren.

Behang
Verf
Gordijnstof

Behaaglijke nachtmode
voor sfeervolle winteravonden
Leuke, betaalbare Sint-yesentjes
o.a. een Big shirt al vanaf f 12,50

Tapijt
Vloervinyl
Marmoleum

Ons 'metamorfoseteam'
kan alle werkzaamheden
voor u uitvoeren.

Laminaat
Parket
Binnenzonwering
Schilderwerk

Doordat deze
werkzaamheden
door één team
worden uitgevoerd,
zit u er altijd weer snel
gezellig bij.

Behangwerk
Stoïïeerwerk

ZondagQp november

x

aecox
HOME

koopzondag

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Er ligt voor u een leuke
attentie
Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 35

Bovendien ontvangt u
bij elke
'metamorfose-inrichting'
van ons een
garantiecertificaat
voor optimale tevredenheid.
BIJ Inlevering van deze
advertentie ontvangt u
een gratis kleurenwaaIer
Volop
parkeergelegenheid

l Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 464000

EEN ZONDAG 28 NOVEMBER !!

engelo

Bij aankoop van kostuum of combinatie:
overhemd, stropdas en sokken tw.v. max. f. 100
GRATIS !!
10% korting op alle jacks en truien.

op zondag
28 november
Spalstraat 7-9

van

roo tlod
rfo nin ij i n r ie h t in i/

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69

Hengelo (G.)

Tel. 0575-461383

11.00 - 17.00

MOVE
uur

DELySPANNEVOGEL Lubbers t:
|

M E U B E L - EN TA P I ) T E N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.
telefoon (0575) 46 14 84

LUBBERS

Raadhuisstraat 45 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 46 00

DE HENGELOSE MEUBELZAKEN: RUIM 8000 M2 WOONPLEZIER

HCI Betonindustrie is een
dynamisch produktiebedrijf voor

Bent u de juiste persoon
die we zoeken?

Daarom grote uitverkoop
van diverse meubelen,
dressoirs, vitrinekasten,
eethoeken,

prefab-betonelementen voor de
woningbouw, utiliteitsbouw,
agrarische sector en weg- en
waterbouw. Dit voor uiteenlopende projecten in het hele

MOMENTEEL ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR DE VOLGENDE PERSONEN

land. Naast een aantal

losse stoelen a f 35,- enz. nu

standaardprodukten worden er
prefab-elementen op maat

10-50% korting!

Werkvoorbereider m/v

Tevens altijd voorradig ± 1000 stuks nieuwe en
gebruikte kantoormeubels tegen bodemprijzen.

- het realiseren van de afgesproken leverdata middels voorbereidingsprocedures en produktieplanningen,

gemaakt, exact conform de

wensen van de klant.
Functieomschrijving:
- het uitwerken en tekenen van prefab betonelementen van bestek- of werktekeningen,
- het begeleiden van projecten met opdrachtgever, toeleveranciers en de produktie-afdeling,
- het realiseren van projecten binnen de gestelde budgetten en kwaliteitseisen.
Functie-eisen:
- voldoende kennis van het bouwproces,

K U IJK S meubelbeurs

- planmatig denken en handelen,

DOGKGlClGr Woning & Projectstoffering
*J

l

- u bent in het bezit van goede kontaktuele eigenschappen,

—/

HA Hulshofstraat 8 • Uchtenvoorde • (0544) 371256

- organisatorisch vermogen,
- u bent kwaliteits- en kostenbewust,
- een bouwkundige opleiding op MTS of HTS niveau.

Produktieleider m/v

VERENIGING DORPSHUIS
't Onderschoer

Functie-omschrijving:
de hoofdzaak is het realiseren van de vastgestelde produktieprogramma's met de volgende belangrijke

te Barchem vraagt zo spoedig mogelijk

facetten:

een echtpaar

- planning,
- kwaliteits- en kostenbewaking,
- leiding geven aan circa 10 produktiemedewerkers.

voor ±16 dagdelen per maand

Functie-eisen:

Taakomschrijving:
Bediening en schoonmaakwerkzaamheden behoren tot de
hoofdtaken, waarbij goede omgangsvormen en netheid
vanzelfsprekend zijn.

- flexibele en collegiale werkhouding,
- planmatig denken en handelen,
- zowel leidinggevend als in teamverband kunnen werken,
- een opleiding MTS-bouw, MTS-weg/waterbouw, o.g.

Inlichtingen:
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij beheerder
R. van Nijen, Beukenlaan 1, Barchem, tel. (0573) 441583

Kwaliteitscontroleur m/v
Functie-omschrijving:
- controleren van prefab betonelementen^^
- assisteren produktieleider

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning
van dit blad te richten aan:
A. Ribbers, Ruurloseweg 18a, 7244 AV Barchem

Functie-eisen:
- flexibele en collegiale werkhouding,

39

95

BRAM'S PARIS

J E A N S
alle maten, diverse lengte's

iu t p h • n

Ziekenhuis ri. De Stoven /
rotonde rechts / 2e str. links

Mappen

DRUKKERIJ

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

- zelfstandig als in teamverband kunnen
y^^ce
- u kunt bouwkundige tekeningen lezen,

6 van de 10
mensen met
diabetes
overlijden aan
hart- en vaatziekten
Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen
en minder goed werkende
nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet
een oplossing brengen voor
diabetes en bijkomende
complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in
de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort.
Tel: (033) 46 22 055.
GEEF VOOR
DIABETES
GIRO 5766

- een opleiding mbo/vbo niveau.

Tevens zijn wij op zoek naar: produktiemedewerkers, timmerlieden en
vlechters voor prefab-wapening
De nieuwe medewerkers bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie passend
salaris. Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie met
bijbehorende CV binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar:
HCI Betonindustrie, t.a.v. afdeling Personeelszaken, postbus 98 - 7255 ZH Hengelo Gld.

BetonindustrieSHCI
presenteer
uw bedrijf
op Internet
Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ

WEEVERS

Telefoon (0575) 55 10 10

VLEESBOERDERIJ

'SCHONEVELD'

Mts. HAKKEN-PASMAN
10 kwaliteit rundvlees rechtstreeks van eigen boerderij
Barchemseweg 77, 7261 MT Ruurlo • Telefoon (0573) 45 13 46

AANBIEDINGEN

Rundergehakt
Hollandse biefstuk
Rosbief

per kilo 10,per kilo 22,per kilo 16,-

Wij zijn open: elke vrijdag van 9.00 -11.30 uur en van 13.30 -16.30 uur en elke
zaterdagochtend van 9.00 -11.30 uur

Een Afrikaanse vrouw hoort dat ze Aids
heeft. Voorlichting kwam te laat, wat rest is
troost. Sexueel overdraagbare aandoeningen zijn overal verkrijgbaar, condooms en
voorlichting trouwens NIET.
VSO start daarom een omvangrijk voorlichtingsprogramma in Zuidelijk Afrika. Wat
niet te genezen is, moeten we voorkomen.

Vijftig professionele VSO-aids-voorlichters
gaan lokale voorlichters opleiden in
Namibië, Z.Afrika, Mozambique, Zambia
Help VSO de killer van de jaren negentig
een halt toe roepen.
Stort uw steun op Giro 92. r—
^10 jaar

VSO Nederland, Hooghiemstraplein 142, 3514 AZ UTRECHT
Telefoon 030 - 276 92 37, www.vso.nl E-mail: info@vso.nl

VSO

VSO STUURT KENNIS DE WERELD IN

Met het oog op...

Bouwbedrijf

Keukenimport
HET BEDRIJF DAT

ALLES KAN

MOLENWEG 11 - 7055 AW HEELWEG/VARSSEVELD
TELEFOON 0315-242929, FAX 0315-24 37 20

Bouwbedrij f en keukenimport Bruggink bvin Heelweg:

Een bedrijf dat bijna alles kan
Comfort

Wie nog nooit bij bouwbedrijf en kenkenimport Bruggil
»v in
Heelweg geweest is, kijkt zijn ogen uit. Naast een grote bouwafdeling beschikt het bedrijf over een showroom met een enorm aanbod
op het gebied van keukens, sanitair, badkamermeubels en tegels. De
meeste klanten hebben Bruggink bv weten te vinden via mond tot
mond reclame. Op zich niet zo verwonderlijk als je in een j^fcts als
Heelweg gevestigd bent Het enige contact met de buitenwerHa lijkt
haast de verwijzing aan de Twenteroute halverwege Doetinchem en
lichtenvoorde. Maar schijnt bedriegt. Vele mensen vanuit heel
Nederland hebben de afgelopen veertien jaar de weg naar Heelweg
gevonden en ontdekt dat Bruggink van alle markten thuis is: van
nieuwbouw tot verbouw, van keukens tot sanitair, kortom het complete pakket Om met de bedrijfsslogan van Bruggink bv te spreken:
een bedrijf dat bijna alles kan.
"De mensen komen hier niet om
een foldertje te halen", zegt directeur Gert Bruggink. „Gezien de ligging kom je namelijk bij ons niet
zo gauw toevallig langs. Nee, de
mensen die een bezoek brengen
aan onze showroom, zijn heel
gericht op zoek naar een keuken
of een badkamer. Vaak hebben ze
van familie, vrienden of kennissen
gehoord dat wij hier zitten. We
moeten het dus echt hebben van
mond tot mond reclame. Daarbij
is het dus erg belangrijk dat je
kwaliteit levert. Dan gaan de mensen daar vanzelf met elkaar over
praten.
Zo hadden we laatst een echtpaar
uit Zoetermeer bij ons in de
showroom dat hier een keuken
bestelde. Nog geen maand nadat
we daar de keuken geplaatst hadden, stonden hier nog twee gezinnen uit Zoetermeer op de stoep.
Zoiets kan natuurlijk geen toeval
zijn. Toen wij ze vroegen hoe ze
aan ons adres waren gekomen,
bleek dat ze dat hadden gekregen
van het echtpaar dat bij ons die
keuken had gekocht. Betere reclame kun je natuurlijk niet krijgen".
Het is ruim veertien jaar geleden
dat directeur Gert Bruggink aan
de Molenweg 11 in Heelweg begon
met zijn bedrijf. Bruggink bv is
sinds de start flink gegroeid en
heeft inmiddels 65 personeelsleden in dienst.
Deze groei was vorig jaar aanleiding voor een forse uitbreiding
van de showroom. Aan de voorkant van de oude showroom staat

nu een nieuw pand van twee verdiepingen dat ruimte biedt aan
een grote collectie keukens, sanitair, tegels en badkamermeubels.
Gert Bruggink:
„De afgelopen maanden hebben
we gebruikt om ook het oude
gedeelte van de showroom helemaal aan te passen aan de nieuwe
stijl van de nieuwbouw. Wat ons
betreft kan het nieuwe millennium beginnen. Wij zijn er klaar
voor".

Vele modellen
Samen met Gert Bruggink en zijn
zoon Erik lopen we vervolgens
door de nieuwe showroom. „Wij
kunnen de mensen nu een breed
aanbod op het gebied van keukens
en sanitair laten zien. Zowel op de
eerste als op de tweede verdieping
hebben wij tal van keukenopstellingen staan. Door de uitbreiding
zijn wij in staat de klant nog meer
verschillende modellen te laten
zien. Heel belangrijk is het geven
van eerlijke informatie en goede
adviezen, daarmee kun je een vertrouwensrelatie opbouwen.
Klanten hebben meestal geen
voorkeur voor een bepaald merk
keuken, maar wel voor het bedrijf
waar ze mee in zee gaan".
Als een klant een keuken bij
Bruggink koopt, zorgt het bedrijf
ook voor de verdere afhandeling.
„Dat is nou één van de voordelen
van ons bedrijf', zegt Erik
Bruggink. „Wij houden alles in
één hand. Dat betekent dat - als de
klant dat tenminste wil - ze zelf

geen zaken meer hoeven te regelen. Want behalve het afleveren en
plaatsen van de keuken kunnen
wij alle bijkomende werkzaamheden zoals het aansluiten van de
apparatuur met eigen mensen verzorgen. De klant heeft dus maar
één aanspreekpunt waar hij of zij
alles kan regelen. Een groot voordeel hiervan is dat alles veel efficiënter kan worden gepland en
dat er geen lange wachttijden ontstaan omdat alles door hetzelfde
bedrijf gepland wordt. En die planning is er op gericht alles zo snel
en zo goed mogelijk af te handelen. Verder is het zo dat mensen bij
bestelling van bijvoorbeeld een
keuken niet een bepaald percentage vooruit hoeven" te betalen. Ze
krijgen pas een factuur als de keuken geplaatst is. Op dat moment
betaalt de klant 90 procent van
het totaalbedrag. De laatste 10 procent wordt betaald na een eindge
sprek".

Diezelfde service en garantievoorwaarden gelden voor de sanitairafdeling van Bruggink bv.
„Sanitair was vroeger altijd een
beetje een ondergeschoven kindje", zegt Gert Bruggink. „Maar
daar is de laatste jaren flink verandering in gekomen. Tegenwoordig
zijn de badkamers allemaal veel
groter en is men ook bereid om
daar meer geld voor uit te geven.
De mensen willen comfort." Als
gevolg van deze ontwikkeling
heeft het bedrijf zijn afdeling sanitair dan ook drastisch uitgebreid
naar een tiental badkameropstellingen. Verder heeft Bruggink een
groot aanbod op het gebied van
douche- en badkamermeubels.
Om een goed beeld te krijgen van
de sanitairafdeling lopen we
samen via de trap naar de tweede
verdieping. Erik Bruggink wijst
erop dat het bedrijf ook een lift
heeft. „Bij de nieuwbouw hebben
we natuurlijk rekening gehouden
met de minder valide mens", zegt
hij. Ook op de sanitairafdeling
blijkMtot het bedrijf deze groep
menWr niet vergeten is. Zo verkoopt Bruggink veiligheidsmiddelen zoals een stoeltje voor in de
douche en beugels bij bad of toilet.
De tegelcollectie van Bruggink is
één van de meest uitgebreide van
de hele regio. „Als dealer van
Ceramic Visions kunnen wij de
klant een heel breed pakket aan
tegels aanbieden. Deze collectie
hebben we bovendien nog aangevuld met tegels van Sphinx, Mosa
en Villeroy & Boch. Het moet dus
al raar lopen als de mensen hier
niet kunnen slagen", lacht Gert
Bruggink. Datzelfde geldt voor
deuren, laminaatvloeren, plafonds, hang- en sluitwerk of radiatoren. Bruggink heeft ze in allerlei
soorten en maten. Ook is er op de
tweede verdieping ruim aandacht
voor bouwmaterialen, constructies en bouwtechnieken, speciaal
bedoeld voor mensen die van plan

zijn hun huis te verbouwen of een
nieuw huis willen kopen. Ook
hiervoor is men bij Bruggink aan
het juiste adres. Niet voor niets
kreeg de bouwafdeling van het
bedrijf vorig jaar het felbegeerde
ISO 9002-certificaat.

Nieuwbouw
Al jarenlang realiseert bouwbedrijf Bruggink als erkende LNVOB
hoofdaannemer kwaliteitsprojecten in de particuliere woningbouw en de utiliteitsbouw in
opdracht van particulieren, bedrijven en instellingen. Maar ook in
eigen beheer worden regelmatig
woningen gebouwd die aan de
strenge eisen van de huidige regelgeving voldoen. Een goed voorbeeld is het project van 22 ecowoningen op het plan Aaldershuus' in Dinxperlo. Passend binnen het beeld-kwaliteitsplan bevat
dit project een verscheidenheid
aan woningtypes, die bovendien
nog aan de individuele wensen
van de kopers worden aangepast.
„Want dat is ons uitgangspunt.
Bouwen naar de wens van de
klant", aldus Gert Bruggink.

Gratis keuken of sanitair
Ter gelegenheid van de nieuwbouw hield het bedrijf eind oktober een zeer druk bezocht feestelijk Open Huis. Verder maken klanten bij Bruggink kans op een gratis
keuken of gratis sanitair. Iedereen
die in de periode van l oktober tot
en met 30 december een keuken of
sanitair koopt kan meedoen aan
deze actie. Er zijn wel bepaalde
voorwaarden verbonden aan deze
acties. Meer informatie daarover
vindt men in de showroom van
Bruggink. De winnaars worden op
31 december bekend gemaakt. Alle
reden dus om de komende maanden eens een bezoek te brengen
aan de nieuwe showroom van
Bruggink in Heelweg. „En de mensen kunnen hun kinderen gewoon
meenemen want voor de kinderen
hebben we een speciale speelhoek
in de showroom".
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DONZEN DEKBEDDEN
Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 729,=

nu 279,:
nu 439,=
nu 519,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 799,=

nu 319,:
nu 589,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt. 5 jaar
garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 599,
van 899,
van 999,

nu 329,:
nu 529,:
nu 589,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

va n 679,
van 1079,

nu 379,:
nu 649,:

BfNTfiETIBCtiE

DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100% katoenen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling
Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 279,=
.van 429,=
van 479,=

nu 179,=
nu 279,=
nu 319,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 299,=
van 549,=

nu 199,=
nu 379,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 119,=
van 189,=
van 229,=

nu 89,=
nu 129,=
nu 159,=

IpersoonsXL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 139,=
van 259,=

nu 99,=
nu 179,=

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% stheerwol en een 100%
katoenen tijk.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 299,=
van 449,=
van 529,=

nu 199,=
nu 339,=
nu 399,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheen/vol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

1-pèrsoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 699,=

nu 279,:
nu 439,:
nu 499,:

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 219,=
van 309,=
van 349,=

nu 139,=
nu 209,=
nu 239,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 349,
van 549,
van 599,

nu 249,:
nu 399,:
nu 439,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 569,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 239,=
van 369,=

nu 159,=
nu 269,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 379,
van 649,

nu 279,:
nu 479,:

Actie geldig tot
5 december '99,
en zolang de
voorraad strekt
*0fde helft van de waarde in contanten.

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

