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Bedrijfsactiviteiten verhuizen naar Holten:

Transportbedrijf Woltering
overgenomen door Muller
Transportbedrijf Woltering uit
Vorden wordt per l januari
overgenomen door Muller
Transport B.V. uit Holten. De directie van Woltering is van mening dat het bedrijf gezien de
ontwikkelingen in de markt op
termijn te klein is.
"Wij zijn op dit moment een ge
zonde onderneming", zegt directeur Jan Woltering. "Het rendement in de transportsector in het
algemeen - maar met name in het
internationaal transport - wordt
echter steeds lager. De alsmaar stijgende kosten in onze branche en
de sterke concentratie van verladers, dwingen je tot schaalvergroting om ook in de toekomst een
sterke speelpartner te kunnen blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat
de overname door Muller Transport een waarborg is voor de continuïteit van onze activiteiten en
de toekomst van onze medewerkers".

Woltering heeft met name geke
ken naar de toekomst. "Mijn dochter Rachel en mijn zoon Frank zitten ook sinds een paar jaar in de
zaak. Niet alleen voor de toekomst
van de medewerkers maar ook
voor hun toekomst is dit gewoon
de beste beslissing", zegt Jan Woltering. Zijn dochter Rachel HeijWolterling vult aan: "Sinds twee
jaar hebben we regelmatig gesprekken gehad op de zaak over de
overlevingskansen van ons bedrijf
op de lange termijn. In deze ge
sprekken met mijn vader en mijn
oom Gerard, heb ik aangegeven
dat we naar mijn mening een aantal opties hadden. Zoeken we een
partner waarmee we gaan samenwerken, gaan we zelf overnemen
of laten we ons overnemen. Toen
in februari Muller Transport ons
benaderde, omdat zij interesse
hadden in ons bedrijf, werd het ineens concreet. In toj^l zijn we
met deze overname ^Pl bijna een
jaar bezig geweest."

Het was geen gemakkelijke keus
voor de directie van transportbedrijf Woltering. "We hadden nog
jaren zo door kunnen gaan", zegt
Jan Woltering. "Maar dan sluit je
wel je ogen voor de ontwikkelingen in de markt. Sinds enige jaren
staan de prijzen in onze branche
zwaar onder druk door de enorme
concurrentie. In de loop van de jaren zijn er steeds meer kleinere
transportbedrijven bijgekomen.
Daar komt bij dat de kosten alsmaar toenemen zonder dat je die
stijging kunt doorberekenen in de
prijs. Alleen door schaalvergroting
en nog efficiënter te werken is het
mogelijk deze ontwikkelingen een
hoofd te bieden".
Ook de ontwikkelingen in de agrarische sector spelen een rol bij de
beslissing van de directie van
transportbedrijf Woltering. "Wij
transporteren op dit moment nog
vrij veel varkensvlees naar het buitenland. Met name Italië. De verwachte inkrimping van de varkenssector zal echter in de toe
komst met name ten koste gaan
van de export." Het aantal slachte
rijen in Nederland is, als gevolg
van fusies flink afgenomen, waardoor de partijen steeds groter worden en op hun beurt op zoek gaan
naar grote transportbedrijven die
een totaalpakket kunnen bieden.
De directie van transportbedrijf

Transportbedrijf Woltering houdt
zich met name bezig met koel- en
vriestransporten naaj^alië. Muller Transport neemli^pe bedrijfsactiviteiten van het Vordense be
drijf over. Ook alle 27 werknemers
van transportbedrijf Woltering
'verhuizen' mee naar Holten. Verder neemt Muller Transport het
complete wagenpark van Wolte
ring over. Wat er met het pand op
industrieterrein 't Werkveld gaat
gebeuren is nog onbekend. "Daar
gaan we ons in het nieuwe jaar
over buigen. Het kan zijn dat we
het verkopen maar het kan ook
zijn dat we het gaan verhuren",
zegt Jan Woltering.
Als gevolg van de overname en de
groei van het afgelopen jaar zal
het personeelsbestand van Muller
Transport per l januari circa 250
medewerkers bedragen. Het wagenpark bestaat dan uit 125 trekkende eenheden. Rachel Heij-Woltering wordt projectmanager bij
Muller Transport en krijgt de verantwoording over een aantal projecten binnen het bedrijf. Tevens
wordt ze lid van r\et managementteam. Frank Woltering - die op dit
moment de planning verzorgt bij
het Vordense transportbedrijf gaat ook in Holten de planning
doen. Jan Woltering (54) verhuist
niet mee naar Holten en gaat het
wat kalmer aandoen. "Ik ben altijd

Geen bungalows op
Wientj esvoort
De provincie Gelderland heeft een
streep gezet door het plan om 32
vakantiewoningen te bouwen aan
de Mosselseweg in Vorden. Gede
puteerde Staten is van mening dat
de aanleg van bungalows op Wientj esvoort een aantasting is van het
landschappelijke waardevolle ge
bied in Vorden. Landgoed Wientj esvoort ligt op de grens van een
vrij open agrarisch landschap met

bosrijke gebieden aan de noordwestzijde.
Verder denkt de provincie dat op
dit moment weinig behoefte is
aan nog meer vakantiebungalows
in Gelderland. Een onderzoek van
de provincie heeft onlangs uitge
wezen dat door de vrij sterke toe
name van het aantal recreatiewoningen de laatste jaren de bezettingsgraad is afgenomen.

eigen baas geweest dus ik denk
niet dat het verstandig zou zijn
om ook mee te gaan naar Holten".
Zijn broer Gerard Woltering (66) is
op l januari 1998 al uit de werkmaatschappij getreden, maar
sindsdien altijd nog wel verantwoordelijk gebleven voor het onderhoud van het wagenpark door
zijn enorme technische kennis.
Daarnaast hield hij zich nog altijd
bezig met het veetransport.
De familie Woltering heeft de
overname tot op het laatste moment stil weten te houden. "Zaterdag 11 december hebben wij het
personeel op de hoogte gebracht",
zegt Jan Woltering. "Nadat ik het
personeel de achtergrond van de
overname had verteld en de overnamekandidaat bekend had ge
maakt, werd er zelfs "geapplaudisseerd. En dat deed me best wel
goed. Ik heb de indruk dat het personeel begrip heeft voor de situatie en zich kan vinden in de door
ons gekozen overnamepartner.
Muller staat niet alleen bij ons
maar blijkbaar ook onder de
chauffeurs te boek als een solide
bedrijf met een goede naam. Een
bedrijf dat qua uitstraling en sociaal beleid goed aansluit bij onze
onderneming. Ook diverse klanten en collega's hebben ons de afgelopen week gefeliciteerd. Dat
geeft toch aan datje een goede be
slissing hebt genomen", zegt Jan
Woltering. Dit betekent echter
niet dat het voor de familie Wolte
ring een gemakkelijke keus is ge
weest. Jan Woltering: "Ik heb een
heel dubbel gevoel. Van de ene
kant doet deze overname ontzettend veel pijn. Je zet toch een punt
achter een familiebedrijf dat bijna
zeventig jaar bestaan heeft in Vorden. Maar van de andere kant
moetje ook zo realistisch zijn dat
dit voor de toekomst van de kinde
ren en de medewerkers van Wolte
ring gewoon het beste is".

Kerstnachtdiensten
In de Vordense Dorpskerk worden
er in de Kerstnacht twee diensten
gehouden. Voorganger in beide
diensten is dhr. Johan Lotterman
die nader in zal gaan op het the
ma: Vrede, verwondert u dat?
In de eerste dienst is er verder me
dewerking van organiste Mirjam
Berendsen-van der Meulen en via
Streekradio Achterhoek FM zal de
ze Kerstnachtdienst rechtstreeks
te horen zijn (zie advertentie).
De muzikale begeleiding in de
tweede dienst is traditiegetrouw
in handen van ce Chr. muziekvereniging "Sursum Corda".

Openstelling kerk
Zondag 26 december - 2e Kerstdag
- is de kerk 's middags toeganke
lijk voor iedereen die de kerk en
natuurlijk de kerststal wil bezichtigen. Er zijn enkele parochianen
aanwezig, die graag wat willen
vertellen over kerk en eredienst.

Overname advertenties berichten verboden

Werkveld tegen komst
van slibopslagbedrijf
De meeste bedrijven en bewoners
op Het Werkveld zijn tegen de vestiging van slibopslagbedrijf Van
der Valk en De Groot op het Vordense industrieterrein. De provincie gaf deze maand een milieuvergunning en niets lijkt de komst
van het bedrijf nog in de weg te
staan. Met name een brief van het
gemeentebestuur met de medede
ling dat het bedrijf nauwelijks of
geen hinder veroorzaakt is bij de
ondernemers en bewoners van
Het Werkveld in het verkeerde

Gymnastiek
Op zaterdag 11 december 1999
nam "Sparta" met 6 deelnemers
deel aan de gymnastiekwedstrijd
voor 6- en 7-jarigen die, zoals ge
bruikelijk, werd georganiseerd
door gymnastiekvereniging SGV
Steenderen. Het was voor de 10e
maal dat dit evenement werd ge
oraniseerd door Steenderen. De
werd gehouden in de
aldaar. Er werd gebruik
gemaakt van de brug ongelijk, de

keelgat geschoten. Ze voelen zich
door de gemeente en de provincie
buitenspel gezet en hebben het ge
voel dat er niet naar hun argumenten geluisterd wordt. De ondernemers op Het Werkveld vre
zen voor stank- en stofoverlast. Volgens de gemeente Vorden is er
geen sprake van een slibverwerkingsbedrij f maar gaat het slechts
om een bedrijf dat water uit zand
laat lopen. De ondernemers en be
woners op Het Werkveld overwe
gen om naar de rechter te stappen.
kast, de lange mat en balk.
De meisjes vonden het allemaal
erg spannend, maar ondanks de
spanning behaalden op baan drie
Debbie van de Vlekkert een gouden medaille en Kim Olthof een
zilveren. De felicitaties gaan uit
naar de meisjes en naar de leidster
Gerry Kappert.
Alle kinderen die deelnamen aan
de wedstrijd ontvingen een vaantje en een extra presentje in verband met de 10-jarige organisatie
door Steenderen. Alle kinderen
kunnen terugkijken op een leuke
en gezellige wedstrijd.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 24 december Kerstavond 21.00 en 23.00 uur de heer J.H.J.
Lotterman, Kerstnachtdienst.
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur ds. M. Beitier,
gezinsdienst. Na afloop koffie drinken in De Voorde; 19.00 uur
Kinderkerstfeest.
Zondag 26 december Tweede Kerstdag 10.00 uur ds. M. Beitier,
kerstoratorium.
Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 24 december Kerstavond 21.00 uur ds. A. Hagoort m.m.v.
kerkkoor.
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 26 december 10.00 uur dienst.
Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 24 december Kerstavond 21.00 en 23.00 uur de heer J.H.J.
Lotterman, Kerstnachtdienst in de Ned. Hervormde kerk.
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem; 19.00 uur kihderkerstfeest in de Ned. Hervormde kerk.
Zondag 26 december Tweede Kerstdag 10.00 uur de heer J.H.J.
Lotterman.
R.K. kerk Vorden
Vrijdag 24 december Kerstavond 22.00 uur Nachtmis m.m.v. Cantemus Domino.
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur familieviering
m.m.v. de Kerkuiltjes; 15.00 uur Kindje wiegen.
Zondag 26 december Tweede Kerstavond 10.00 uur eucharistievie
ring m.m.v. het 30+ koor
R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 24 december 19.00 uur eucharistieviering/kinderviering;
23.00 uur eucharistieviering.
Zaterdag 25 december 11.00 uur eucharistieviering.
Zondag 26 december 10.00 uur woord- en communieviering.
Weekendwacht pastores
26-27 december, pastoor J. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (0575)
441291 (026) 4953118).
Huisarts
25-26 december dr. Sterringa, Schoolstraat 9. tel. (0575) 551255.
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.

Tandarts 25-26 december D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573)
452400. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
27. 28, 29, 30 en 31 december tit 08.00 uur P. Scheepmaker, telefoon (0573)452513
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)299298.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de 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 09OO-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.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 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.
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.
Tafeltje<lek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

• 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
• Ik maak graag een plan
met u voor een slank en fit,
maar vooral gezond millennium: bel vrijblijvend voor info:
mevr. A. Eysink, tel. (0575)
572127
• Hondenschool 'Klein Weetink' te Velswijk begint op 15
januari 2000 weer met de
trainingen. Inlichtingen en/of
opgave bij:Ap Peters (0314)
641436, Lucia Mullink (0314)
622361
• Te koop: Ford Escort C LX
1.6 b.j. '92; Ford Fiësta 1.3
C heer s b.j. '93; Peugeot 309
GTI b.j. '91; Renault 21 Nevada J^L 90. Rietman AutobanderW- (0575) 462779
• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera producten. Jannie Nijkamp (0575)
521316
Cerstnachtdienst op 24
december 1999 om 21.00 uur
in de Vordense Dorpskerk is te
horen op streekradio Achterhoek FM. Te ontvangen: FM
105.4
(Vorden), FM 107.1
(Ruurlo), kabel FM 87.5 (beide
gem.), kabel Mariënvelde FM
98.4
• Te koop: Pentium 75 computer 16 M B RAM; 850 MB
harde schijf CD ROM; 15"
monitor 0.28 mm dp Ext.
modem 28k8. Boxen (versterkt). Prijs f 700,-. Tel. (0575)
552207

• Te koop: 2 rendieren. Luisteren naar de namen Dennis
en René. Tel. 553604 of
553172

*«

• Te koop: kerstbomen
blauwspar div. maten, vers uit
de grond. Ruurloseweg 87,
Vorden, tel. 556935
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Een leuke manier voor baby's, dreumesen,
peuters en kleuters
om kennis te maken met
luisterliedjes, muziek te
maken met anderen en te
gaan spelen met
instrumenten, zang en
beweging.
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Voor meer informatie
kunt u terecht bij:
Gonnie Hermeen
Telefoon 's avonds:
(0575) 554345

15fs
k^itsr uit
puöötmjen, kransjes groot e
klem, roomboter
amanödkranfien £tt statten

•<-,

en uit;
u f tjne, g?£?UI0? en

J.A.G. HEINTJES
garageboxenverhuur
Raadhuisstraat 24
Telefoon (0575) 553603

wenst een ieder
fijne feestdagen
en een
gelukkig 2000

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18
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een nieuw leven
een klein wonder
het klinkt zo gewoon
maar voor ons zo heel bijzonder
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Voor de vele gelukwensen en cadeaus, in welke
vorm dan ook, die wij hebben ontvangen bij ons huwelijk op 4 november, willen wij iedereen hartelijk
bedanken!

,

!
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Vordense
Ondernemers
Vereniging

blij zijn wij met de geboorte van
onze" dochter

Tevens wensen wij een ieder prettige
Kerstdagen en een gezond 2000 toe.

chinouk
ze is geboren op 14 december
1999 om 22.31 uur
dinant en gerdien
hendriksen
het kerspel 32
7251 cv vorden

Jeroen & Inge Dijkman-Slotboom
•
l

*\d

gerdien en chinouk rusten van
12 tot 3, bel even als je langs
wilt komen
Mag ik even storen:
Ik ben op 15 december 1999
geboren
en wil u laten weten, dat ik

Kerst

Kieftendorp 13
7250 MG Hengelo (Gld.)

;:

.-:,

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Oud en Nieuw

Woensdag 22 december KOOPAVOND
^
Donderdag 23 december KOOPAVOND
Vrijdag 24 december TOT 16.00 UUR
Zaterdag 25 december GESLOTEN (Ie Kerstdag)
Donderdag 30 december KOOPAVONO
Vrijdag 31 december TOT 16.00 UUR
Zaterdag 1 januari GESLOTEN (Nieuwjaarsdag)

HENDRIK JAN NIJENHUIS

Iris

Uit aller naam,
GA Nijenhuis-Dommerholt

zal heten.
Erik, Hennie & Sven
Pardijs

Vorden, december 1999

Voor de Kerstdagen hebben wij voor u

Berkenlaan 35
7255 XD Hengelo (Gld.)
(0575) 464509
Wij willen u allen bedanken
die, in welke zin dan ook, heeft
bijgedragen en ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Het was geweldig.
Frederik en Annie
Derksen
Hackforterweg 15
7234 SG Wichmond

Uit voorraad leverbaar:

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

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

ASSURANTIE- ADVIES-WBEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83
7250 AB VORD

-

Heerlijke stollen met spijs
Amandelstaven/kransen bereid met roomboter
Tulband rijk gevuld
Schuimkransjes
Kerstkransjes groot/klein
Kerst petit fours
Bavaroise pudding

Komt u zelf kijken naar de mogelijkheden voor een
smakelijke Kerst
Denkt U aan de bestellijst?

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta Y

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

Verder wensen Joop en Herma met hun medewerkers u prettige Kerstdagen en een
goede eeuwwisseling

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

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

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.huisdevocrst.nl

Wie gaat er
mee?

EETCAFE • BAR • RESTAURANT • ZAAL

f „Se Herberg" r

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

In de advertentie in de Kerstkrant van Contact is
een foutje geslopen in de openingsdagen.
In plaats van donderdag moet dit zijn:

VRIJDAG 24 DECEMBER
van 09.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 14 januari
a.s. TV-show

Kans
van i>v
,: _ „ «

'

:

'

n

;UrlO

KERSTBAKJE

LJC KT V Vierakker/Wichmond
:

..}'".. ; • inlichtingen ^6n opgave: •
HAV) Reizen J. L. H<HT6I1
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tei. (0575) 50 13 34

wenst eenieder
prettige
Kerstdagen
en een
sportief
2000

GROOT KERSTBOEKET
3 HYACINTEN

ERAKKER-WICHMOND

DE MARKT.
VAN ALLE AAARKTEN THUIS.

9,95
14,95
4,95

Valeweide
Bloemen en planten

UD- EN NIEUWJAARSDAG

Kappen
plaats
Aanvrager
Ruurloseweg 123 GA. Geerlings

1999/20OO

De jaarovergang kan problemen veroorzaken. U bent daar op 15
december 1999 uitvoerig over geïnformeerd. Hieronder nog een
een
herhaling van een aantal belangrijke punten.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Checklist
Het is verstandig om een aantal zaken op 31 december in huis te hebben:
- zaklantaarn(s) met batterijen
- kaarsen en lucifers of aansteker
- transistorradio op batterijen of bijvoorbeeld uw autoradio.
Informatievoorziening
Bij calamiteiten zal Omroep Gelderland u informeren. Als de stroom
toch uitvalt, is het nuttig om een transistorradio op batterijen bij de
hand te hebben. Omroep Gelderland zendt uit op de etherfrequentie: FM
90.4.
Alarmnummer 1-1-2
Het alarmnummer is tijdens de millenniumnacht normaal bereikbaar
voor noodsituaties. Als bij elke jaarwisseling zal het telefoonnet overbelast raken. Veel mensen zullen familie en bekenden een gelukkig 2000
willen wensen. Het kan ook zijn dat juist 1-1-2 overbelast raakt: als mensen gaan bellen met kleine problemen die niet op het alarmnummer
thuis horen.
1-1-2 meldpunten
Als u tijdens de jaarwisseling werkelijk dringend hulp nodig heeft en het
lukt niet om telefonisch contact te leggen vanwege storingen, anders
dan door overbelasting van het telefoonnet, dan zijn in uw omgeving
1-1-2 meldpunten aanwezig. De punten in Wichmond en Kranenburg worden binnen vijftien minuten bezet bij stroomuitval en/of
bij uitval van de telefoon. U moet dan dus zelf naar deze meldpunten
gaan. De meldpunten zijn op de locaties:

herplantplicht
180 m_ gemengd
loofhout
bosplant-soen
(maat 40-60)
vellen ca. 400 m2 ca. 530 m2
Enzerinckweg 10 G. Schuerink
gemengd
fijnspar en
100 m2 gemengd loofhout
bosplantsoen
loofhout
bosplantsoen
(maat 40-60)
J.G. Vleemingh vellen 18
Broekweg 11
10 lindes en
Wichmond
prunussen en
30 essen
21 wilgen
(maat 8-10)
Nieuwstad 3
S.J.M. Mombarg vellen l beuk
Overige
Vorden,
Wichmond en
Kranenburg

w Vorden

glasinzamelingsactie op
8 januari 2000.

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE
KENNISGEVING MELDING
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 27 december 1999 tot en met 21 januari 2000 ter
inzage:

Vorden:
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.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

politiebureau Raadhuisstraat en brandweerkazerne aan de Rondweg (vanaf 22.00 uur bezet)
Wichmond: op de feestweide bij de Baakseweg
Kranenburg: bij het pannenkoekenrestaurant aan de Ruurloseweg.

inhoud
vellen 16
fijnsparren

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
Autobedrijf D. Langwerden, Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond,
voor het uitbreiden van een herstelinrichting voor motorvoertuigen, op
het e r f c Lankhorsterstraat 28 te Wichmond.

IEUWJAARSRECEPTIE
ASPOORTEN EN RIJBEWIJZEN
Op maandag 3 januari 2^^houden burgemeester en wethouders de
Nieuwjaarsreceptie. Aan^mg 20.00 uur.

Heeft
hetze

in januari 2000 een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Neem
voor het onzekere en kom voor de jaarwisseling!

Iedereen is van harte welkom, zeker ook de nieuwe inwoners van de
gemeente, om kennis te maken met hun bestuurders.

'BWERKVELD-OOST
EPLANTINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN

Voor het aanbrengen van beplantingen op het nieuwe bedrijventerrein
Werkveld-Oost hebben burgemeester en wethouders een beplantingsplan gemaakt. Dit plan omvat ondermeer het aanbrengen afschermende
groensingels aan de west-, noord- en oostzijde van het bedrijventerrein,
het planten van een aantal heestervakken en het planten van een aantal
bomenrijen.
U kunt uw mening over dit plan kenbaar maken. Vanaf dinsdag 4 januari 2000 tot vrijdag 21 januari 2000 kunt u het plan inzien in het
gemeentehuis op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij). Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke
reacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Vorden,
postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken.

GEMEENTE
VORDEN

donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'B OUWAANVRAGEN
Plaats
aanvrager
Oude Zutphense-Vbetbalweg 11
vereniging Vorden
Nieuwstad 30a Drukkerij
Weevers BV
Dorpsstraat 24 K. Bakker
Ambachtsweg 11 Visser en
Smit Hanab
Wildenborchse G.J. van Ark
weg 19

Inhoud
Datum ontvangst
Gewijzigd uit10-12-1999
voeren bouwplan
Uitbreiden drukkerij 13-12-1999
Vergroten restaurant
Tijdelijk plaatsen
kantoor en magazijn
Bouwen kapschuur

13-12-1999
14-12-1999
14-12-1999

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

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), gedurende drie jaar vrijstelling
te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum
& Oost" voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor en
magazijn op het perceel Ambachtsweg 11.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 23 december 1999 tot
en met woensdag 5 januari 2000, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

ERGUNNINGEN
Vorden, 22 december 1999.

Bouwen
Plaats
Ganzensteeg 6
Ündeselaak 15,
Wichmond
Christinalaan 12

Aanvrager
Firma Lucassen
Boom-kwekerij
F.J.M. Nijenhuis

inhoud
bouwen dierenverblijf
annex bergruimte
bouwen woning

L.G. Weevers

vergroten woning

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
Mr. A.H.B. van
Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

2000
GELOVEN IN GROEI
GELDERLAND -

FLEVOLAND

jaarver- streefver- totaal streefbruik m1 bruik m3 verbruik m'
2

800
1000
1200
1400
1600
1800

i*

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

30
37
44
52
59
66
74
81
89
96
103
111
122
133
144
155

158
197
236
277
315
354
394
433
475
513
552
591
651
709
769
828

PRETTIGEEWKEFfSTDAGEI\l
VERKEERSVEILIG 2000

s

Januari actiemaand
Beleefd bij u aanbevolen door de gezamenlijke Vordense kerken

E-pupillen Ratti ongeslagen
kampioen!

VERKEERSSCHOOL

VSSRAMP
0575 - 54 30 44

Meer info op internet: vmvm.verlieersschoolvoska

stooktabei 13 t/m 19 december

GAS

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

de laatste 9 dagen van een bewogen
En een nieuwe gloort na het vuurwerk. Denkt u nu
maar niet dat we er dan zijn. D'r gaat verschrikkelijk
veel veranderen in en na het jaar 2000. En we vergeten snel. Daarom is het zo fijn dat er een 'foto' is gemaakt van"
ons dorp in het jaar 1999. Een boek waarin alles is vastgelegd dat
de moeite waard is. Het bedrijfsleven, het onderwijs, het v^^er,
en het verenigingsleven, hoe gezond we zijn en hoe welvaScl. En
noemt u maar op. Zodat we straks, in 2005 of 2010, nog precies
weten hoe het nu was. Dat boek heet 'Vorden '99'. Boordevol interessante informatie en meer dan 150 foto's, 't Kost skchts
f 29.50. U kunt het nog bèta"**""
len in guldens (kan in 2002
Vof
(ÏCI1 ?99
;
ook al niet meer), 't Is zelfs de
vraag of Vorden straks nog bestaat. Loop even langs
MfBoekharfdel Bruna of de Openbare bibliotheek. Dat is dan uw
laatste goede daad van deze eeuw!

Biei ons
in a n Achterhook
"Wat now dan, Toon, bu'j an 't lijnen da'j die koeke afslaot?" Riek en
Toon van de Spitsmoes waarn zaoterdagaovend biej ons op de koffie.
Gewoonlijk slot Toon niks af as vliegen, zoat e wel 's zeg. Daorumme
veel 't ok op dat hee de koeke veur zich hen leet gaon.
"Eerlijk ezeg he'k vanaoyend een betjen tevolle boernkool egetn".
"lejluu et toch anders altied 'smeddags warm of hè'j now twee keer
edineerd?"
"Zo kö'j 't wel nuumen jao. En dat kump deur die kerstmarkt hier in
Vodd'n. 'k Hadde vanmaarn al betieds radio Gelderland anstaon en
too heurn ik iets oaver vrogge vogels en ok dat ze hier op 't marktplein waarn. Ze hadn 't oaver een wachtwoord wat 'Knopenlaantje'
was. 'k Heurn ok dat de eerste vrogge vogels al met een deuze met presentjes nao huus gingen. Too zei ik tegen Riek:"gao ok maor 's effen
kiekn. Zodoende was zee al tamelijk vrog op 't marktplein en lao'k
now geluk hemmen. Zee heurn nog net biej de winnaars. En ging met
een deuze vol mooie kedo's nao huus"
"Wat zat daor dan allemaole in?" "Now, een paar flessen wien, een
paar koek'n, een kalender, twee tweeviefden van een staatslot en een
bon veur een pösjen boernkool."
"Dat schealn Riek dan al weer een keer kokn?".
"Now nee, zee had de earpels al escheld en de gruunte en 't vleis veur
vandage ok al klaor. Koop t'r veur zes gulden nog maor zo'n bon biej",
zei Riek,"dan ette wiej vandage twee keer warm." Zo gezeg, zo ge
daon. Umme goed zes uur ston 'k netjes in de riege um 't onze in ontvangst te nemmen, 't uutdeiln ging nog wel aadig vlot.
't Waarn nog wel aadige pösjes zodat Riek 't maor half op kon. Dat
heb ik t'r biej opemaakt. 'k Mosse de boksenboord los doen umme 't
t'r in te pramen. Maor 't was zo lekker, dan doej 't ok neet weg, daor
bu'w neet biej grootebrach. En ik hale ze volgend jaor wel weer want
zo lekker vin iej ze naans, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Staand v.l.n.r.: Rob Heuvelink, Jorik Wolsing, Raziel Rouwhorst, Jesper Schmitz, Bertus Waarle, Kim Heuvelink
en Jan Waarle. Zittend v.l.n.r.: Arjen Kornegoor, Luuk Heuvelink, Niek Nijenhuis, Koen Klein Heerenbrink en
Ivo Roelvink.
Met een klinkende 8-1 overwinning tegen SVBV El bekroonde de
E-pupillen van Ratti afgelopen zaterdag hun kampioenschap. Van
de twaalf gespeelde wedstrijden
werden er liefst elf gewonnen. Eén
wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar daarvoor hadden de
spelers een goed exscuus: de be
treffende wedstrijd werd gespeel
dop de zaterdag van het Lindes
feest en dan hebben ook jeugdige
voetballer shun hoofd naar andere
zaken staan. In totaal scoorde het
team 108 keer en kreeg het 34
doelpunten tegen. Onder het toeziend oog van veel familieleden en
andere Ratti-supporters maakte
men zaterdagochtend dus ook nog
het honderdste competitiedoelpunt!
De D-spelers, die een halfjaar geleden zelf kampioen werden, namen hun jongere clubgenoten na
afloop even op sleeptouw om te laten zien hoe je een kampioenschap kunt vieren!
Een kampioenschap bij pupillen is
vaak afhankelijk van de klasse
waarin men wordt ingedeeld. In
dit geval was de klasse echter van
behoorlijke sterkte en waren het

allemaal El-teams waartegen
moest worden gespeeld. Kim Heuvelink, Jorik Wolsing, Niek Nijenhuis, Ivo Roelvink, Raziel Rouwhorst, Luuk Heuvelink, Arjen KorKoen Klein Heerenbrink
r Schmitz hebben dan ook
een prima prestatie geleverd. Verschillende toeschouwers spraken
al zachtjes over de gouden toekomst die Ratti tegemoet gaat.
Nadat ze de modder van zich hadden afgespoeld, kregen de spelers
uit handen van Ratti-voorzitter Jan
Kieskamp een fraaie herinneringsmedaille. Daarbij waren er ook felicitaties voor Rob Heuvelink en
Jan Waarle, die het afgelopen half
jaar voor de begeleiding van het
team hebben gezorgd. Verder werden Bertus Waarle en Guido Mullink, die in het verleden met het
huidige kampioensteam optrokken, in de hulde betrokken. Natuurlijk werd het kampioensfeest
's middags voortgezet.
Volgens het jeugdbestuur van Ratti komen de huidige successen van
de jeugdteams niet zomaar uit de
lucht vallen. Allereerst besteedt
men de laatste jaren veel aandacht
aan de trainingsopbouw. Regelmatig worden er deskundigen uitge-

nodigd om alle jeugdleiders van
goede trainingsstof te voorzien.
Daarnast hebben enkelen zich
verder verdiept door het bezoeken
van speciale bijeenkomsten bij de
KNVB. Zo vlgt Stefan Fleming op
dit ogenblik nog de cursus voor
jeugdvoetbaltrainer. Een andere
reden voor het goegenomen niveau is ongetwijfeld de komst van
de gymzaal naast het trainingsveld. Sinds die in oktober vorig
jaar in gebruik is genomen, kan er
nu bij minder goed weer binnen
worden getraind. De trainingen
gaan dus altijd in optimale omstandigheden door en omdat ook
de trainingsopkomst voortdurend
zeer hoog is, kunnen successen eigenlijk niet uitblijven.

DECEMBER

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
Lettink
29 BZR Vorden in dorpscentrum

Een ander effect van het jeugdbeleid is een groeiend aantal leden.
Voor de voorjaarscompetitie zijn
nu vijf pupillen teams ingeschreven. Samen met de B- en C-junioren komt het aantal jeugdploegen
van Ratti dat aan de competitie
deelneemt daarmee op zeven.
Daarnaast spelen nog heel wat iets
oudere jeugdleden al bij seniorenelftallen (zowel bij de dames als bij
de heren).

Kerstwandeltocht
Kranenburg
Door Kranenburgs Belang georganiseede wandelroute zondagmiddag is door een groot aantal wandelaars gelopen. Vanaf pannenkoekrestaurant Kranenburg met
goed weer langs mooie plekjes en
over mooie paadjes ging men via
Medler, Wiersse, Brandenburg, Onstein weer terug naar Kranenburg.
Onderweg kon men genieten van
de midwinterhoornblazers, een
hartversterkend drankje en een
fikse sneeuwbui.
Na de wandeling stond er een lekker stampotbuffet klaar, goed verzorgd door de fam. Kamperman
van het Pannekoekrestayrant.

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
21 KBO kerstmiddag
21 Passage kerstavond
22 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

Het verst in lekker
kerö(t)vers ook in

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen
en een voorspoedig
nieuwjaar
Wij zijn met vakantie van
27 december tot en met
8 januari.
Maandag 10 januari gaan we
weer open

Een smaakvol gemak

voorgekookte krieltjes
met kruiden

met Kerst
en in 2000
geluk
vrede
lekker
millennium
plezier
gezondheid

(cajun-tuinkruiden-biriami)
500
gram

Cum laude groente

witlof
r

Banketbakkerij

J. Wiekart

Volop primeurs, exoten, paddestoelen en natuurlijk
service en kwaliteit

Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 55 17 50
Lekkere forse

salustiana's

toegewenst

Het adres voor
Huzarensalade
Tonijnsalade
Rundvleessalade

Wij wensen u
prettige
Kerstdagen
en een
voorspoedig 2000

De lekkerste
Aanbiedingen
geldig ma. 20 t/m
vrij. 24 december

koolsalade

Loon- en g rond verzet bed rijf

Groot Roessink
en medewerkers

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 • Vorden
Tel. (0575) 551617

<r

•

Heideweversweg 4a • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 461701

Ook voor de echte

kerstspecialiteiten
moet u bij uw echte bakker zijn

Voor het einde van dit millennium hebben we nog

slagroomtaart

TWEE WEKEN OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
Laat u verrassen met onze speciale

Kerstvlaai

MET AMANDELSPUS

450 gr.

f,49
nu voor

LABOMBE
GLACÉE IJSTAART
1600 ml

CHAMPIGNONS

•f O 50

m mm m

AH SLAGBOOM
Speciaal voor het kerstontbijt:

bakje 250 gr.
nu

f2,95

0,5 liter

2,49

2 roombotercroissants
2 krentenbollen
2 bolletjes naar keuze

AHZALMFILET

PATÉ

100 gr.

div, soorten
o.a. truffel, eenden, cranberries
100 gr.
Openingstijden rond

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

AH ROZE
GARNALEN
125 gr.

2 bakje HALVE PRIJS

* Fam. Wansink en medewerkers AH wensen u fijne kerstdagen, en een gelukkig nieuwjaar.
* Maandag t/m woensdag 8.OO - 20.OO uur
donderdag
8.00 - 21.00 uur
vrijdag
8.OO - f7.00 uur

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

50

3,59

e

Ook dat is Albert Heijn

nu

en

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

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

...met deze
karakteristieke cyclaam

Fa. G. Onstenk

eiken meubelen

ONINGSTOFFEERDERIJ
ENK VELS
ENGELO

Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 463504

Westendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon (0314) 631517

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
eiken en grenen
meubelen,
senioren slaapkamers,
koloniale meubels

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
vloerbedekking, gordijnen,
lamellen, laminaat, parket,
tafelkleden, vitrages

Verder heeft u bij ons
een ruime
keus uit diversen
kerstgroen.
Natuurlijk hebben
we ook 'kant-en-klare'
kerststukjes.

ff

12,50

Cyclaam van 8,||
voor maar..

HOUDEN OPEN HUIS
maandag 27 december van 10.00 tot 21.00 uur
dinsdag 28 december van 10.00 tot 21.00 uur
woensdag 29 december van 10.00 tot 21.00 uur
donderdag 30 december van 10.00 tot 16.00 uur

De Kerstdagen zijn wij gesloten
U vindt ons op het Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (Gld.)

Gerrit en Ria Onstenk - Henk en Grada Vels - en medewerkers

Wij wensen u prettige Feestdagen en eenWorspoedig 2000

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

Postbus 115, 7250 AC Vorden
Tel: 0575-556560

Fax: 0575-556564

E-mail: frn.achterhoek@wolmail.nl
Vorden & omstreken Fm 105.4
Ruurlo & omstreken Fm 107.1
Mariënvelde Kabel 98.4

* Radio reclame is ook voor u betaalbaar. Wilt u weten wat het kost, bel dan ons reclame
adviseur G. Hummelink Tel: 0575-556661.
* Word donateur van Streekradio Achterhoek FM.
4»

* Voor al uw informatie, nieuws & muziek.
* Wij hebben een compleet sport tune te leen. (8 shirts, broekjes en sokken, een compleet
keeper tune. Heeft u belangstelling bel dan D. Brummelman Tel/Fax: 0575-556516

Wij wensen u Prettige Kerstdagen, en een goed luister jaar in 2000

Kabel 87.5
Kabel 87.5

Bijbel, Kennis en
Kunst
U wilt straks rustig kunnen genieten van uw pensioen.
Lekker zorgeloos achterover leunen in een comfortabele
luie stoel. Dan kunt u met de koopsompolis van Univé
alvast een voorschot nemen op uw oude dag. Met die
koopsom van Univé investeert u niet alleen in
uw toekomst. Want u mag dit jaar ook
nog eens 50% tot 60% van de inleg
aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Bij Univé heeft u de keuze uit de Belastingskoopsom of
de Groeisompolis. De Groeisompolis biedt de unieke
combinatie van een gegarandeerd eindkapitaal en de kans
op groei doordat u meedeelt in het Univé-rendement.
Met de Beleggingskoopsom kiest u voor beleggen in een
meer Swiss Life Beleggingsfondsen. Een aantrekkelijke
manier om een hoog rendement te behalen.

Univé heeft

Vraag nu vrijblijvend
een offerte aan!

Wilt u straks ook wat
meer financiële ruimte?
Vraag dan nu een offerte

aan met onderstaande bon. U kunt natuurlijk ook
gewoon bij ons binnen lopen.
Op het gebied van beleggingsproducten werkt Univé samen met Zwitserteven, de
Nederlandse vestiging van het internationale Swiss-LJfe concern.

Samen met dominee Deddy van
Alphen organiseert de KunstKring
Ruurlo een vijfdelige cursus over
"Bijbel, kennis en kunst". Aan de
hand van vier figuren wordt kennis over delen van de bijbel overgedragen. Mevrouw Van Alphen
zal de bijbel verbinden met de
kunst. Veel werken op het terrein
van beeldende kunst, schilderkunst en muziek zijn door bijbelverhalen geïnspireerd. De cursist
zal literaire delen van de bijbel leren kennen, maar ook bijbelfiguren uit de 'gewone' literatuur kunnen verklaren. De bijbel heeft onze westerse samenleving buitengewoon sterk beïnvloed;
daarom is het belangrijk méér
over de verhalen en de figuren te
weten. Met behulp van een cursusboek, dia's en andere
hulpmiddelen zal mevrouw Van
Alphen de deelnemers aan de cursus nogal wat wijzer kunnen maken. Het is de bedoeling vijf bijeenkomsten van elk twee uur te
beleggen, zeer waarschijnlijk op
dinsdag- of op donderdagmiddag,
om de veertien dagen, in Reurles
Huus, Wildenborchseweg 19 in
Ruurlo. De kosten zullen zestig
gulden bedragen, inclusief het
cursusboek. U kunt zich nu al opgeven bij het secretariaat van de
KunstKring (0573 452075) en dan
ook uw voorkeur voor een dagdeel
kenbaar maken.

Ja, ik wil een koopsom die het beste bij mij past. Stuur mij
gratis en vrijblijvend een offerte.
Naam:

bij u past!

m/v

Adres:

'.

Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Koopsombedrag: ƒ
Soort koopsom: Q de Univé Beleggingskoopsom
O de Univé Groeisompolis
l
Ingangsdatum:

Daar plukt ü de vruchten van!

Einddatum:

U kunt deze bon opsturen aan : Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Jongeren gezocht
voor uitwisseling
niet Ghana
Wie wil Ghana (West Afrika) op
een bijzondere manier leren kennen? Ben je tussen de 17 en 22 jaar
en woon je in de provincie Gelderland, Brabant of Utrecht? Dan kun
je deelnemen aan het uitwisselingsprogramma van Holland
World Youth/Vastenaktie. Het programma start in juli 2000 en
duurt een schooljaar. Het jaar begint met de uitwisseling in Nederland. Je trekt drie maanden op
met een Ghanese leeftijdsgenoot
die voor drie maanden bij je thuis
verblijft. Na drie maanden ga je samen met de Ghanese deelnemers
naar Ghana om daar bij de Ghanese familie te gaan wonen. Diverse
trainingen en excursies maken
deel uit van het programma. Gedurende het gehele programma
maak je deel uit van een groep van
tien Nederlandse en tien Ghanese
jongeren. Ervaren groepsleiders
geven ondersteuning. Heb je interesse? Vraag dan een informatie
pakket aan. Het telefoon van
World Youth is (030) 23 68 448.

van
Bij de Wonerij staat de showroom geheel in het teken van het millennium. De nieuwe trends en collecties
voor sfeervol wonen kunnen wij u presenteren in een millennium-ambiance. Als u aan het eind van deze
eeuw nog koopt, wordt u beloond met *l 5% millenniumkorting te besteden in 2000. Grenzen in trends
en design worden verlegd vóór een jarenlange tevredenheid. Wij bieden u de meest complete collectie, op
het gebied van meubelen, slaapcomfort. raamdecoratie. vloerbekleding en verlichting tot in detail.
Een geschenk passend bij de nieuwste woonstijlen, vindt u in de cadeauhoek. Alles is er in huis om thuis
een gerieflijke woonsfeer te creëren. U moet dus gewoon komen kijken om u aangenaam te laten verrassen
Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.
* Bij besteding van ƒ 100,- of hoger.

DE W O N I R I J
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45|12 39
l

l

Zo 26 dec. (2e kerstkag) gesloten
Ma 27 dec. van 1330 tot 18.00 u.
28 dec. van 9.00 tot 18.00 u.
dec van 9.00 tot 18.00 u.
dec van 9.00 t
dec. van 9.00 t
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KERST-SHOW
3O Dec. 31 Dec.

26 Dec. 27 Dec. 28 Dec. 29 Dec.
11,00-17.00

13.30-18.00

08.30-18.00

08.30-18.00

08.30-18.00

08.30-12.30

2e Kerstdag geopend! ^
Schröder Mode
Ruurloseweg l
7255 DE Hengelo Gld,
Tel. (0575) 46 12 32
Fax. (0575) 46 12 75

Graag tot ziens!
De koffie staat klaar

SPANNEVOGEL

Sus bestellen?
Harren bellen!

M E U B E L - EN

TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst.

Graag tot ziens
in het nieuwe
millennium

Wij verzorgen ook uw meerdaagse vakantiereizen.
Voor inlichtingen en aanvragen folders:

\\
J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. (0575) 501334

'BOSMAN
>•••••••

A

•GROENSPECIALIST

1979/1999

W

20 jaar Bosman Groenspecialist
Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2OOO
Machines het hele jaar door

HOIMDA nieuw en gebruikt

In de afgelopen 20 jaar hebben wij voor zeer
velen van u het tuingebeuren verzorgd.
• Aanleg van tuinen, bestrating, vijvers, pergola's,
enz. enz.
• Onderhoud van tuinen zoals de voorjaarsbeurt,
najaarsbeurt, tijdens uw vakantie, hagen knippen, onkruidbestrijding, compleet jaaronderhoud, enz. enz.
• Levering van één plant tot complete beplantingslijsten.
• Gladheidsbestrijding in de winterperiode, zout
strooien en sneeuw schuiven.
Voor dit vertrouwen zijn wij u zeer erkentelijk.

Jullie:

LAND- EN TUINBOUW/MECHANISATIE

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2000

Wilbert Jansen
Candy Lenselink
Harry Vos
Ronnie Nijland
Clemens Gebbink
Henry Kraaievanger
Bram Walta
Dennis Spee
Jeroen Beumer
Makel Couch
Reinier Eskes
Sander Wassink
Wim Ligtenberg
Arie Wijers
Fam. GJ. Bosman

l
ÊOSMAN

•GROENSPECIALIST
HOVENIERSBEDRIJF
EN KWEKERIJ
Kervelseweg 23
Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)462619

Die

gezellige
Kersttijd
nadert
met

rasse
schreden
Onze
adver-

Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 462026

VERBOUWIIMCS

'//7^

teerders
staan
voor u

SlHWmEN, HORLOCES, BRILMONTUREN, KLOKKEN

klaar,

20 TOT 70% KOlTFIKC

ook

volgend
jaar!

Clubshow Vordense Pluimvee
en Konijnenvereniging PKV
Afgelopen weekend vond in
zaal "De Herberg" de jaarlijkse
clubshow van P.K.V. plaats. Tijdens deze expositie zijn in totaal drie honderd vijftig dieren
geshowd. Te zien waren: verschillende rassen, grote hoenders, dwerghoenders, watervogels, sierduiven, konijnen en cavia's.
Tijdens de show hebben er diverse
radnactiviteiten plaats gevonden
zoals de eindkeuring van Kind en
Dier. Enkele weken geleden zijn de
dieren thuis in de hokken, door
een jury bezocht. Zaterdagmorgen
zijn ze nogmaals beoordeeld op
verzorging en omgang. Verder
konden de kinderen zich zaterdagmiddag gratis laten schminken
door de dames M. Elizen en N. Willemsen. Voor de clubshow van PKV
bestond een goede publieke be
langstelling.
HOOFD-EREPRIJZEN
Mooiste grote hoen: Wyandotte,
goud-zwartgezoomd predikaat l F:
J. Rouwenhorst. Mooiste dwerghoen: Wyandotte gestreept predikaat 1F: H. Siemes.
Mooiste watervogel: Europese pijlstaart, wildkleur predikaat l F: Joh.
Rouwenhorst. Mooiste sierduif:
Arabische trommelduif, wit predikaat l F: W. Rietman. Mooiste konijn- en dwergrassen: Nederlandse
hangoordwerg. konijngrijsbont,
predikaat l F: H.van Heerde. Mooiste konijn kleine rassen Hollander,
zwart predikaat 1F: K. Hietbrink.
Mooiste konijn midden rassen Rode nieuwzeelander, predikaat l F:
G. Lenselink. Mooiste konijn grote
rassen en tevens totaal winnaar
van de show Franse hangoor, wit
predikaat l F: J.F.H. Dekkers. Mooiste cavia: cavia met rexbeharing,
predikaat 1F: J.HA Pijpers.
Mooiste konijn van een jeugdlid:
Hollander bruin, predikaat 1ZG:
Saskia Looman. De "Van Heerde
beker" voor de mooiste collectie
konijnen werd gewonnen door G.
Lenselink.

Kerstoratorium
"Appelbloesem in de winter"
Wat boeit ons, mensen aan het
eind van de twintigste eeuw,
midden in de winter in het kerstverhaal?
Wie in de stilte van een heldere
winternacht staart en omhoog
kijkt naar de sternen, ervaart
wat in PSALM 19 is verwoord:
"Geen enkel woord wordt gesproken
geen stem weerklinkt, geen enkel
geluid is te horen; toch klinkt
over heel de aarde hun roep,
hun boodschap klinkt door
tot de rand van de wereld."
Zou zo'n ervaring, zo'n engelenzang, de herders overkomen zijn,
zodat ze op zoek gingen naar dat
andere, dat nieuwe, dat vernieuwende? En wat zien en zoeken
zij? De geboorte van iets nieuws,
de steeds weer gebeurende ge
boorte van vrede, hoop en licht,
van God onder ons.
De kern van het kerstverhaal:
licht dat terugkomt, hoop die
niet sterft, vrede die altijd weer
opbloeit.

Een tocht door de tijden, voor
mensen van iedere tijd, dus ook
voor mensen van de twintigste
en de eenentwintigste eeuw.
Dit alles is verwoord in het kerstzangspel "Als appelbloesem in de
winter", dat door gemeenteleden
van de kerken van Vorden en
Wichmond ten gehore wordt gebracht. Op zondagmorgen 26
dec. in.de Dorpskerk in Vorden
en op zondagmorgen 9 jan. in de
N.H.-kerk in Wichmond. Het ge
heel wordt begeleid door een
aantal muziekinstrumenten, zoals piano, dwarsfluit, viool en hobo.
De titel "Als appelbloesem in de
winter" is ontleend aan een middeleeuws gebruik om op 6 dec.
een tak van de appelboom in
huis te halen om die met Kerstmis in bloei te hebben. De appelboom en de appels vormen een
symbool van eeuwig leven, van
vernieuwing en verjonging.
Bloesem in de donkere tijd van
het jaar laat wel heel duidelijk
zien wat geboorte en vernieuwing, hoop en belofte inhouden.

Tapegaaienpaar* wint
Lemstra-prijs

Op vrijdag 17 december is in 'de
Herberg" aan het echtpaar Markriel: Joh. Rouwenhorst 2x G; Am- ZG, Saskia Looman 2x ZG, 2x G, B.J. jan en Jan Haaima de Lemstrarocks: H.J. Pardijs lx F, 3x ZG, 3x G. Looman 3x F, 2x ZG, A.J. Everink lx prijs uitgereikt. Deze prijs is
Watervogels: Europese Pijlstaart: F, 4x ZG, lx G, B.J. Looman 3x F,2x vernoemd naar een stichting
Joh. Rouwenhorst lx F, lx ZG; Eu- ZG, A.J. Everink lx F, 4x ZG, lx G, die uitvoering geeft aan de tesropese wilde eend: Joh. Rouwen- H. Regelink lx F, lx ZG, K. Hiet- tamentaire wens van de Wassehorst lx F, lx G; Mandarijl^nd: brink 3x F, 2x ZG, Scholengemeen- naarse I^IT. Antoinette Corne
Joh. Rouwenhorst lx F, lx £U, lx schap 't Beeckland lx ZG, lx G, T. lia LemüRi van Beuzekom om
G; Versicolortaling: Joh. Rouwen- Zevenhoeken lx ZG, 5x G; Rus: jaarlijks een bedrag uit te keren
horst lx ZG; Wintertaling: Joh. W.H. Arends lx ZG, lx G; Neder- aan particulieren die zich op
landse hangoordwerg: J.F.H. Dek- bijzondere wijze inzetten voor
Rouwenhorst lx G.
Sierduiven: Pauwstaart: mw. M.D. kers lx F, lx ZG, 3x G, H. van Heer- dieren in nood.
Zevenhoeken 2x ZG, 4x G^fcabi- de lx F, lx ZG, lx G, DJ. Grobben
sche trommelduif: W. Rietr«m 2x lx F, lx ZG, lx G, J. Martens lx F, De Dier^roescherming Zutphen
F, 3x ZG, 5x G; Oud Duitse meeuw: 2x ZG, lx G, G. Lenselink, lx G; en Omstreken heeft het Vordense
J.HA Pijpers 2x ZG, 2x G; Felegy- Pool: GJ. Bierhof lx ZG, lx G; echtpaar voorgedragen vanwege
hazer tuimelaar: F. van Olst 3x G; Kleurdwerg: Wiebe Franssen 3x hun directe en belangenloze hulpTemeschburger schecken: J.HA. ZG, lx G, GJ. Bierhof lx F, lx G.
verlening aan in de steek gelaten
De overige uitslagen zijn als volgt: Pijpers lx ZG, 3x G.
papegaaien.
Grote hoenders: Lakenvelder: E.H.
Cavia's: Gladhaar: J.HA Pijpers lx Zo'n zeven jaar geleden ontfermRuesink 2x ZG; Twentse hoen: DJ. Konijnen: Vlaamse reus: W.H. F, 2x ZG, lx G; Satijn: J.HA Pijpers den Marja en Jan Haaima zich over
Lijftocht lx F, lx ZG, lx G; Vor- Arends lx F, 2x ZG, J. Lenselink lx lx F, lx ZG; Rex beharing: J.HA. een zwaar gehavende papegaai. Inwerk: E.H. Ruesink lx ZG, lx G; Ap- F, 2x ZG, 3x G; Groot Lotharinger: Pijpers lx F, 2x ZG, lx G; Tessel: middels is hun woning aan de
penzeller spitskuif: H. van Olst lx mw. Borgman 2x F, lx ZG, lx G, H. Comb. 't Wolletje lx ZG, lx G.
Kerkstraat in Vorden bekend als
F, 2x G; Appenzeller baardhoen: H. Verstege 2x ZG, lx G; Franse hangeen vertrouwde opvang voor ge
van Olst 2x ZG, lx G; Modern En- oor: R. Bruinsma 2x F, 7x ZG, W.H.
vonden, afgedankte en verwaargels Vechthoen: H. van Heerde lx Arends, J.F.H. Dekkers 2x F, lx ZG, UITSLAGEN WEDSTRIJD
loosde exemplaren van deze soort.
F, 4x ZG, 2x G; Wyandotte: J. Rou- D. Kuiper lx F, 2x ZG; Zwarte "KIND EN DIER"
wenhorst 3x F, 3x ZG, lx G, H. Be Nieuwzeelander: W.H. Braakhekke Hoenders: Eerste prijs Leon Arendrenpas 4x ZG, lx G; Australorp: G. 2x ZG, lx G; Witte Nieuwzeelan- sen uit Hengelo. Cavia's: Eerste
springwedstrijd voor ponies; hier
Nijkamp lx F, 3x ZG, 2x G,
der: WH. Braakhekke 4x F, f5 ZG, prijs Vincent v.d. Hauw uit Vorden; behaalde Bart Hartman enkele
Dwerghoenders: Welsumer: Scholen- M. Boersbroek lx ZG, H. Verstege 2 LUC Brinkman, Vorden; 3 Geke prijzen en wel met Sissy een eerste
gemeenschap 't Beeckland lx ZG, lx F, 4x ZG, 2x G; Californian: H. Moor uit Vorden. Woestijnrat: eer- en derde prijs bij het M-springen
lx G: Vorwerk: H. Regelink 2x G, H. Verstege lx ZG, 2x G, W.H. Arends ste prijs LUC Brinkman, Vorden. en met Offen Minos een eerste en
van Heerde 3x ZG, 2x G; Orping- lx ZG, lx G; Rode Nieuwzeelan- Hamster: eerste prijs Renee Fro- een derde prijs in het L-springen.
ton: B.J. van Dijke 7x F, 4x ZG, lx G; der: J. Bakering lx F, 4x ZG, 2x G, kling, Vorden. Konijnen: eerste Zaterdag 18 december was er een
Modern Engels vechtkriel: H. van G. Lenselink 3x F, 3x ZG, E.J. Kam- prijs Wouter Bokkers, Vorden; 2
dressuurwedstrijd voor paarden in
Heerde 4x ZG, 3x G; Wyandotte: M. perman 2x F, 2x ZG, H. Gosselink Nijnke Woerts, Vorden; gedeelde
Barchem. Hier werden de volgenKlein Bramel 2x ZG, 2x G, H. Be 6x ZG, lx G, H. Rietman 2x ZG, lx derde prijs: Marloes Frokling, An- de prijzen behaald: in de klasse B
renpas 3x F, lx ZG, 2x G, Scholen- G; Alaska: H. Pardijs 3x F, 2x Zg, lx ke Woerts, Marthe Brinkman, Annie Kornegoor met Kristel een
gemeenschap 't Beeckland lx G, T. G; Rex: M.G. Lijftogt, 2x ZG, lx G; Frank Waenink, Emile Besseling,
tweede prijs met 165 punten en
Zevenhoeken 2x ZG, 3x G, J. Rou- Angora: Comb. 't Wolletje 2x ZG, Ellen Besseling, Ellen Waenink en August Koster met Kronos een derwenhorst lx F, lx ZG, lx G, H. Sie 2x G; Tan: L. Jansen 2x F, 2x ZG; Floris Besseling, allen uit Vorden
de prijs met 166 punten.
mes lx F, 2x ZG; Antwerpse baard- Hollander: T.H. Janssen lx F, 2x en Leon Arendsen uit Hengelo.
In de klasse L behaalde Martien
Brunshorst met Hoffemans Rubin
een eerste prijs met 181 punten.
Marco Loman uit Laren reed zich naar het Nederlands KampioenWielersport
knap naar een 15e plaats. Ruud Pe schap te Gieten toe op 8 en 9 januters behaalde hier een zesde ari.
Vogelsport
plaats.
RTV-ERS CROSSEN GOED!
De RTV-crossers rijden momenteel
ALLE INZENDERS 'DE VOGELPaardensport
goed in nationale wedstrijden. Op Zaterdag 18 dec. reden de crossers
VRIEND' KAMPIOEN
zaterdag 11 dec. was er een natio- in Woerden. Hier werd Weijers 8e
Vijf leden van vogelvereniging 'De
nale wedstrijd in Amersfoort. Daar en Loman 16e bij de Cyclosportie LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Vogelvriend' stuurden afgelopen
behaalde Martin Weyers een 6e ven. Rudi Peters, de Wichmondse Zaterdag 11 december was er een weekend vogels in naar de Gewesplaats en Marco Loman een 16e veteraan, reed zich in Woerden springwedstrijd voor paarden in telijke wedstrijd in Goor. Deze
plaats bij de categorie Cyclospor- naar een goede 3e plaats achter Gorssel. Hier behaalde Inge Rege wedstrijd zit precies tussen de suctieven. Jan Weevers werd daar bij Nederlands kampioen Jan Steens- link met Lea een derde prijs bij het cesvol verlopen Kringwedstrijd en
de Amateurs knap 2e achter Thijs
B-springen.
ma.
de Bondskampioen in. Op de
Volker. Rudi Peters werd 4e bij de OPok op zondag 19 de. werd er ge Ook was er een springwedstrijd Bondskampioen zijn de beste voVeteranen.
reden in Boxtel. Martin Weijers voor ponies in Brummen hier be gels uit Nederland te zien. Voor Ie
De zondag erop werd een wed- werd 5e, Marco Loman 19e en Ru- haalde Elodie Stokman met Aif- den van de Vordense vogelverenistrijd gereden te Moergestel. Daar
hiae een tweede prijs bij het B- ging was de wedstrijd in Goor dan
di Peters werd ook hier 5e.
reed Martin Weyers naar een 8e
De RTV-ers rijden dit jaar goed springen progressief.
ook een goede test. Met de kwaliplaats en onze nieuwe veldrijder met de eersten meer. Ze werken Zondag 12 december was er een teit bleek het goed te zitten. Alle

Lang van huis weg kunnen de
Haaima's al jaren niet meer. En bovendien gaat er veel geld in de verzorging, het voer en het onderdak
zitten. Zelfs de dierenarts wordt
uit eigen zak betaald.
In de ruime en brandschone binnenkooien en buitenvolières vinden een aantal probleemvogels
permanent onderdak. Andere vogels, die volledig hersteld zijn, worden door het echtpaar onder intensieve begeleiding weer uitge
plaatst.
De Dierenbescherming afdeling
Zutphen en Omstreken, die al eerder enkele malen de opvang te
hulp schoot, vond het ditmaal tijd
worden voor een wat openlijker
blijk van waardering én een financieel steuntje in de rug voor dit
'papegaaienpaar'. Vandaar dat ze
Marjan en Jan voordroeg om in
aanmerking te komen voor deze
prijs. Een prijs die mensen met een
groot hart voor dieren in nood
eens extra in het zonnetje zet.

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ

WEEVERS

Telefoon (0575) 55 10 10

vijf inzenders werden kampioen.
Gezien het grote aantal vogels van
2200 een uitstekend resultaat. De
leden van 'De Vogelvriend' kunnen dan ook met goed vertrouwen
het Nederlands kampioenschap te
gemoet zien. Deze wedstrijd is
voor belangstellenden te bezoeken
van donderdag 6 tot zondag 9 januari in de Hanzehal te Zutphen.
De volgende leden behaalden
goud, zilver of brons op de Gewestelijke wedstrijd.
Goud enkel W. Berendsen met
Gloster corona 92 punten; zilver
stam W. Berendsen met Gloster
consort 359 punten; goud enkel R.
Ellenkamp met Gloster consort 91
punten; goud enkel E. Korenblik
met Duitse kuif 90 punten; zilver
stel C. Bink met Nigrigenis lichtgroen 179 punten; goud enkel C.
Bink met Nigrigenis lichtgroen 92
punten; goud stam B. Horsting
met Japanse meeuw zwart/bruin
366 punten.

01-01-2000

'dlwnwn
Een knallende opening van het nieuwe jaar en
de nieuwe eeuw!

wensen

* Buffet dansant vanaf 17:00 uur, met medewerking van het orkest Carte Blanche.
* Ontvangst met glas Champagne en bittergarnituur.
* Wildbuffet om 19:00 uur met o.a. fazant, haas,
ree, wild zwijn, wilde eend.
* Voor de niet-wildliefhebbers zijn er diverse
vlees- en vissoorten.
* Ook met vegetarische wensen wordt rekening
gehouden.
* Dessertbuffet.
* 22:00 uur: koffie met bonbons.
* All-in prijs /. 100,- p.p., i nel. consumpties en
wijn.
* Reserveren gewenst.

u fijne
kerstdagen

keukens-tegels-sanitan
natuursteen-rolluiken

Alle Restanten
broeken
Dorpsstraat 24, 7251 BB lorden
Tel. 0575-55 13 12, Fax 0575-55 37 40.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur:

Mac
BC
Kenny's

van

99,95

Nu

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden

Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

Ons werkgebied strekt zich uit
van Zutphen tot en met Arnhem,
Apeldoorn en Deventer en tot
ver in de Achterhoek.
Wanneer u in deze regio een
woning wilt kopen of verkopen,
zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs of bel.
We zijn ervoor!

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.

Ruurloseweg l
7255 DE Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 12 32
Fax. (0575) 46 12 75

Ter versterking van ons vakbekwame team
hebben wij plaats voor "veelzijdige"
collega's.
Ons werk bestaat uit; verbouw, restauratie,
renovatie, machinale houtbewerking etc.
Wij zoeken allround ; timmerman
machina e timmerman
Dus wie graag afwisselend werk verricht bij
een klein aannemersbedrijf , en tevens
klantvriendelijk werkt ,
reactie's naar ; Aannemersbedrijf
Ido Hummelink
Nijverheidsweg 2
7251JV Vorden
tel. 0575 - 556563

Óók bij uw hypotheek wijst

de Bos Makelaardij og
u prima de weg!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!
Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.

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

Schröder Mode

Nieuw
nieuwe kansen !!

Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

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

De andere makelaar voor uw regio!
Hypotheek

adviseur

M
NVM

NVM [HUIS]

Ruim kerstassortiment bij kadowinkel 'De 4 seizoenen' in Vorden:

1

'De 4 seizoenen in kerstsfeer
Kerstartikelen
groot assortiment
kerstmateriaal
Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

7,50
12,50
Marieke van der Logt heeft er
echt weer iets heel bijzonders
van gemaakt. Wie kadozaak 'De
4 seizoenen' binnen loopt kijkt
zijn ogen. De kiosk op het
Marktplein van Vorden is helemaal omgetoverd tot een gezellige kerstwinkel. Speciaal voor
de kerst heeft Marieke van der
Logt zelfs de vloer voorzien van
een laagje mos. "Verder hebben
we een ruim kerstassortiment
in huis. De mensen moeten
deze week gewoon maar eens
binnen lopen om ideeën op te
doen", zegt ze.
Op woensdag 29 september opende 'De 4 seizoenen' haar deuren in
de voormalige kiosk van de VW op
het Marktplein in Vorden. Het
assortiment van de kadowinkel
wordt om de paar maanden helemaal vernieuwd. "We willen de
klanten elk seizoen weer wat
anders bieden", legt Marieke van
der Logt uit. "De eerste maanden
stonden helemaal in het teken van
de herfst.
Dat heeft erg goed gelopen. Met
name de herfstboeketten deden
het erg goed". Vanaf begin december staat alles in het teken van de
kerst. 'Wij verkopen allerlei leuke
kerstcadeaus en decoraties voor
binnen en buiten." Opvallend is de
grote collectie kerstballen en kaarsen. 'Verder kunnen de mensen
hier natuurlijk terecht voor een
leuk kerstboeket", zegt ze.

Kerstboeket
Dergelijke kerstboeketten stelt
Marieke van der Logt zelf samen.
De opleiding bloemschikken die
ze volgde komt wat dat betreft
goed van pas. "Ik werk op dit
moment veel met dennenappels
aangevuld met diverse soorten
vruchten en groen." Ook de kerstbakjes die Marieke'van der^Logt
verkoopt zijn door han^^-lf
gemaakt. "Ik gebruik daarbij met
name de wat warmere kleuren
zoals goud en rood", zegt ze.
Omdat veel mensen het leuk vinden om zelf kerstbakjes te maken
verkoopt 'De 4 seizoenen' ooj^fcerlei losse onderdelen die daa^roor
gebruikt kunnen worden.
Ook voor schemerlampjes, bijzettafeltjes en kleine kastjes is men
bij de kadowinkel op het Marktplein aan het juiste adres. "Soms
zijn de klanten die hier naar binnen lopen in eerste instantie helemaal niet van plan om iets te
kopen. Maar als ze dan zien wat
wij allemaal voor leuke spullen
hebben dan raken ze zo enthousiast dat ze toch met v iets leuks
naar huis gaan. De mensen moe
ten daarom ook maar gewoon
eens komen kijken naar wat wij
allemaal in 'huis hebben", zegt
Marieke van der Logt.
Na de millenniumwisseling zal de
winkel van 'De 4 seizoenen' weer
opnieuw worden ingericht. Vanaf
januari staat de kiosk helemaal in
het teken van de winter.

'DE BUURMAN',

KWALITAI

Dorpsstraat 8 • Vorden Telefoon (0575) 55 43 55

STICHTING ERKENDE CAFETARIA'S

Wij hebben binnen 40 zitplaatsen, ook kunt u even bijkomen op ons ruime buitenrerras
Afhalen van patat, snacks en meeneem-maaltijden behoort uiteraard tot de mogelijkheden

SNOOKEREN, POQftEN EN DARTEN

WitferSales1999
MODE

DE LAATSTE OPRUIMING VAN DEZE EEUW

KORTINGEN VAN 30 - 40 - 50%

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

KOM NU UW VOORDEEL HALEN

GROTE KEUS IN VRIJETIJDS- EN BUITENKLEDING
* Fleece jassen met windstopper
* Loden dames en heren jassen
* Truien van o.a. Jerry Williams en Roosenstein-Wolke
* Laarzen van Aigle en Dunlop
* Wandelschoenen van Meindl

PR HL"
DE

Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Vorden
Telefoon (0575) 55 13 03

steeds

doeltreffend!

Jacht- en sporthandel
Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden
Telefoon 0575-551272
Fax 0575-551272

PRIJZENRACE MET FANTASTISCHE KORTINGEN
28 t/m 30 december 1999 maakt Prof He Bleumink "de
fietsspecialist" de magazijnen leeg. Dat betekent dat alle
2* hands fietsen en alle fietsmodellen '99 van alle bekende merken gaan opruimen. Kortingen die kunnen oplopen
tot maar liefst 50%
Alleen deze dagen is de verkoop in de "joude super*
hoek Smidsstraat/Zutphenseweg en profiteer van deze
prijzen race

ELIESEN ELECTRO
BAAK
VORDEN
ZUTPHEN

Zutphen-Emmerikseweg 46
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!

IE5EH
25 december: Kerstwandeling bij Kasteel Hackfort
26 december:- Crossloop VRTC De Achtkastelenrijders
Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22

SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 M Wehl
Tel. (0314) 68 13 78

Op tijd een afspraak maken voorkomt onnodige teleurstelling:

Topdrulcte bij Kapsalon Marianne
Bij ons bent u aan het juiste adres voor uw
uiterlijke verzorging
Wij wensen u prettige feestdagen
en 'n voorspoedig en gezond 2000

n

Zowel voor dames als heren
Dorpsstraat 30, Vorden • Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23
Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

Een verrassend uit-eten-idee voor l en 2januari

MILLENNIUM-DINER
3 gangen voor 2000 cent
Bistro-restaurant De Rotonde Kerkstraat 3, Vorden, tel^fci (0575) 551519

Bemiddeling bij:

- AAN-EN VERKOOP
JROEREND GOED

l VANZEEBURG
& VISSER

mes
- HYPOTHEKEN
- EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 1531

Uw vertrouwde adres in Vorden

schildersbedrijf verfhandel
BOE
STOEL BV

Binnenschilder. en

behangwerk ???

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tol.: (0575) BS 16 67

iCHILDER e* n/W<3n«f

Maak nu een afspraak om deze
winter uw interieur weer een perfecte
uitstraling te geven, uiteraard
met Winterschilderpremie

f

Ook voor zonneoank
kunt u bij ons terecht
o***

Burgemeester Galleestraat 67a • Vorden
Telefoon (0575) 55 40 91

CORNER

the

'o be.

Zutphenseweg 8 • Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

VOORVERKOOP
VUURWERK

50%
SPEELGOED
HUISHOUD- E
KADOSHOP
MUZIEK

SUE

Chipknip

!RS

(0575) 55 35 66
TELEF-(0575) M 37 62

Tijdens de kerst willen we er
allemaal goed uitzien. De meeste mensen gaan zo vlak voor de
feestdagen dan ook nog even
snel langs de kapper. Bij kapsalon Marianne aan de Dorpsstraat 30 in Vorden weten ze
daar over mee te praten. "Het is
op dit moment razend druk",
zeg^figenaresse Marianne Platen^pg. "Maar dat geeft altijd
wel een heel leuk sfeertje zo
vlak voor de kerst. Gewoon een
gezellige drukte. Alle kapsters
worden deze week ingezet en
ool^e schoonheidssalon draait
op ^P<* toeren".
Marianne Platenburg raadt haar
klanten altijd aan om ruim van
tevoren een afspraak te maken.
"Het komt natuurlijk wel voor dat
klanten na een telefoontje nog die
zelfde dag of een dag later terechtkunnen in de salon maar zeker in
de drukke decembermaand zou ik
dat risico niet nemen. Ik raad de
mensen dan ook aan om na elk
bezoek meteen weer een nieuwe
afspraak te maken voor de volgende keer. En als de klanten dat op
prijs stellen dan plan ik ze zelfs al
een half jaar vooruit. Op die
manier weten de mensen waar ze
aan toe zijn en dat voorkomt
onnodige teleurstelling", zegt ze.
Marianne Platenburg kan goed
merken dat de mensen er met
kerst allemaal goed uit willen
zien. "Ze besteden er dan net even
iets meer aandacht aan. Met name
de kleurspoelinkjes zijn erg populair. Vooral warmere tinten zoals
koperrood doen het erg goed",
aldus Marianne Platenburg. Wat
veel mensen niet weten is dat de
kapsalon aan de Dorpsstraat zowel

voor dames als heren is. "We hebben zelf een kapster in dienst die
specifiek is opgeleid als herenkapster. Maar ook de andere mede
werksters staan wat dat betreft
hun mannetje. Het komt overigens nog regelmatig voor dat klanten niet op de hoogte zijn van het
feit dat wij ook heren knippen.
Blijkbaar hebben nog veel mensen
het idee dat wij alleen maar een
dameskapper zijn. Maar dat is dus
absoluut niet zo. Zowel mannen
als vrouwen kunnen hier terecht",
benadrukt ze.
Schoonheidssalon
Vroeger was de januarimaand
altijd erg rustig voor kapsalons. "Je
had dan echt een dip", legt
Marianne Platenburg uit. "Maar
die tijden zijn voorbij. Je merkt
toch dat klanten er het hele jaar
goed uit willen zien. Het uiterlijk
is in de loop van de tijd steeds
belangrijker geworden. Verder
houden de mensen er gewoon van
om zich af en toe eens lekker te
verwennen. Vooral in de schoonheidssalon merk ik dat. Klanten
vinden het gewoon heerlijk om
even uit deze gehaaste maatschappij te stappen en plaats te nemen
bij ons in de stoel of op de behandeltafel. Vroeger was die drempel
van de schoonheidsalon overigens
nog vrij hoog. Maar die tijd is
allang voorbij. De meeste mensen
wandelen net zo makkelijk een
schoonheidssalon binnen als een
kapsalon." Als gevolg daarvan is
het ook steeds drukker geworden
in de schoonheidssalon aan cle
Dorpsstraat. Marianne Platenburg:
"Ik raad de klanten in de schoonheidssalon daarom ook altijd aan
om op tijd een afspraak te maken."

. .

Bij ons zorgen
steeds voor het gewenste resultaat.
V;

!*•
*!•

schildersbedrijf- glas in lood atelier
•««MAAA ,AA

^MVORDEN - P^S37 -he.Hoge3

R ^^^^^g^g^^^^^^^ffiü

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575)552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08
/*

Sylvia

HEKEL
AAN PEKEL?

Tevens gaan wij verhuizen
met ingang van 29 januari 2000
van SpalstraatST, Hengelo naar

Groot
jebbink

HetJebbink45
725TBJ Vorden

Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

/

Tel. blijft (0575) 463066

l

Hans en Sylvia
Kevin en Dion van Kesteren

l

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties

wenst iedereen
Prettige Feestdagen
en een
Voorspoedig 2000

aan alle merken onder garantie

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (O575) 55 35 92

aanvang 14.00 uur
opgave bij café d'n Olde Kriet
alleen zij die inwonend zijn of met een
vereniging in Vierakker Wichmond
verbonden zijn kunnen hieraan deelnemen
inschrijfgeld f 5,er zijn prachtige prijzen te winnen

Café d'n Olde Kriet, medewerkers en
biljartvereniging K..O.T.
wensen u prettige kerstdagen
en een heel voorspoedig 2000
Vrijdag 24 december
kerstavond 17.00 uur gesloten
1e kerstdag gesloten tot 18.00 uur
2e kerstdag geopend
Oudejaarsdag gesloten vanaf 19.00 uur
Nieuwjaarsdag 1,
2 en 3 januari 2000 gesloten
Wij staan weer voor u klaar op
4 januari 2000 openingstijden
maandag gesloten
(voor feestjes/partijen bespreekbaar)
dinsdag t/m zondag geopend
vanaf 11.00 uur
C A F É
R E S T A U R A N T

Jansen & gal

WENTINK
ELEKTRO

aanstaande zondag 26 december
2e Kerstdag
10-15-20 van Rood toernooi

aanvang 14:00 uur
er zijn veel mooie prijzen te winnen

wenst u allen prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

AUTOBEMUf

met vele geld prijzen
aanvang 19.30 uur
zaal geopend vanaf 18.00 uur

Oudejaarsdag 31 december
gezelllig POT-biljarten

Complete hoarverzorging bij u aan huis

Kom dan uw auto wassen
in onze
overdekte wasserette

•
*>•
.
"'
^ . '^S^S^S^

Aanstaande zaterdag 25 december
1 e Kerstdag
Grote Kerstbingo

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

^v;

e/i

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

Dorpsstraat 25 • 7234 SM Wichmond
Telefoon (0575) 441600

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
JAGERMEISTER!
70 CL VAN 2495
VOOR 2095
+ KRASKAART

BISQUIT COGNAC
CLASS1QUE
70 CL VAN 3995
VOOR 3395
+ KRASKAART

VEUVEAMIOT
BRUT / D.S

75 CL VAN 2195

VOOR 1995
+ 10 ROCKS,
ROSE
75 CL VAN 2595
VOOR 2295
+ 10 ROCKS

BOK H A

GRAND MARNIER
ROUGE
BOKMA
70 CL VAN 4395
JENEVER
VOOR 3695
LTR VAN 2595
+ KRASKAART
VOOR 2195
+ 10ROCKS

Stickers

JAMESON
WHIKEY
70 CL VAN 3395
VOOR 2895
+ 10 ROCKS

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

LAMINAAT

MOET & CHANDON
CHAMPAGNE
75 CL VAN 6595
VOOR 5995
+ 10 ROCKS
DIMPLE
WHISKY
70 CL VAN 5495
VOOR 4895
+ KRASKAART

dat beter past en verhuisbaar K
d.m.v. click-systeem

p.m'
Legkosten door ons gelegd
13,95 per m

DlSARONNol
AMARJETTO

IR1SH VELVET
50 CL VAN 1995
VOOR 1695
+ 10 ROCKS

SUPER DE B O E R
Slijterij en wijnhandel
A L T I J D OP Z O E K N A A R HET B E S T E
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

-f
•
•f

NU OOK B-KEUS
PARKET
zeer goede kwaliteit

AMARETTO
Dl SARONNO
70 CL VAN 2795
VOOR 2295
+ 10 ROCKS

-/- 30%
osten

ar ons gelegd.
Uitsluitend deze vloeren
p.m' v

o so

Lochem

Parket & Tapijt

Aanbiedingen geldig tot en met 31 december 1999

Centrum Lochem bij de kerk
Tel. (0573) 258952

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Openingstijden feestdagen

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

(VERS VAN DE PERS)
Schitterende WOL/CORD BROEKEN

Kerstavond geopend tot 18.30 uur
Eerste Kerstdag gesloten
Tweede Kerstdag gesloten

elastisch (stretch) ook in lengte en kwartmaten
in antraciet, grijs, blauw, lever, maat 46 t/m 64
Zware kwaliteit van 149.00 voor

Katoenen corduroy broeken „Stretch"
Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die

rond te gaan in de week van 19 t./m 26
maart. Dat is hard nodig om anderhalf miljoen
mensen met reuma te helpen. Het Nationaal
Reumafonds is u zeer erkentelijk als u ja zegt.
U kunt zich aanmelden bij mevrouw

Tevens zijn wij per direct opzoek naar een gemotiveerde full-time

Kwalitaria medewerker m/v

Geertje de Ruiter, tel. 020-5896471.

79i-

Terlenka

fJjgSÏS** broeken

beste kwaliteit in blauw, antraciet, raf, zachtgroen, petrol,
grijs, zwart (ook in stretch)
kwart, lengtematen
en gewone maten, t/m maat 64 49.-/ö9.~/79.-

Luxe stretch herenspijkerbroeken
Nationaal Reumafonds

leeftijd vanaf 20 jaar, ervaring niet vereist, goed in teamverband
kunnen werken en een serieuze flexible instellingen zijn bij onze
toekomstige medewerker van toepassing.

Giro 324 Amsterdam

in mooie kwaliteit
in mooie kwaliteit

79.69.-

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

Betaling abonnementsgeld
Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 15 december 1999
tot 8 januari 2000

Kwalitaria de Buurman wenst u gezellige feestdagen
en tot ziens in 2000

BUURMAN'

===^=

_blauw,jjroen, gnjs van 89.00 voor

bereid zi|n een paar uur met de collectebus

Oudejaarsdag geopend van 12.00 tot 18.30 uur
Nieuwjaarsdag gesloten

KWALITARtftW

19.-

STICHTING ERKENDE CAF

Bij Weevers leunt u alle kanten op

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

N

U VUURWERK BESTELLEN!

Voorverkoop Korting

4: AOi

t/m 28 dec. '99

f40,

2. Betalen per bank of giro
.
£ Af\
vóór 8 januari 2000 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
l ^U,~~
Betaalt u na 8 januari, dan komen er in beide bovengenoemde
mogelijkheden f6,- administratie en incassokosten bij.
3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van
uw bank- of girorekening.

IPRIJSGARANT

Wanneer bij aankoop
van de Vuurwerk
artikelen in onze
folder een identiek
artikel elders aantoonbaar goedkoper is
tijdens deze aktieperiode
dan betalen wij het
prijsverschil uit

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 2000

Machtigingen die vorig jaar zijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.
Het abonnementsgeld voor 2000 voor Contact editie Vorden bedraagt
De Vuurwerkspecialist

re => s«i w =• sMiiVjfl ra a ail

f40,- inclusief 6% BTW
als u vóór 8 januari 2000 betaalt.
Betaalt u na 8 januari (ook girobetalers), dan brengen wij u f6,- administratie
kosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 6,Leestenseweg 1O - Zutphen Tel. O575 - 52 17 96
Raambiljetten

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

50 soorten WINTERJACKS EN PARKA'S

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

kort - lang - halflang, diverse kleuren
zwart - blauw - beige - ecru - lever - bruin
geel/zw. - blauw/geel - rood/blauw - bruin/oker enz.

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

WAXKLEDING;

JACKS: kort/lang

WAXBODYWARMER: blauw/groen
WAXPETTEN;

WAXHOEDEN

WAXKINDERJACKS: blauw/groen
WAXBROEKEN;

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden
Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur,
zaterdags gesloten

Telefoon (0575) 551010

Arbeidsongeschikt?
Chronisch ziek?
Gehandicapt?

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

Fax (0575) 551086

Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld
voor Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening
•*•

De almaar ingewikkelder wet- en
regelgeving kunt u het beste
SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

WAXBEENPIJPEN

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

als u vóór 8 januari betaalt!

BijANGOtel
je voor drie!

Naam:
Adres:
Postcode/woonpl.:
Rekeningnummer:

.

Handtekening:
Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari 2000 bij
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH
Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet
opnieuw verstrekt te worden.

. 20 soorten
BODYWARMERS!!!!!
Postbus 850, 3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

Vordenseweg 21 -23
7231 PC Warnsveld
Telefoon (0575) 55 35 68

De Garve en Het Hoge weer
ronde verder bij schooldammen

wenst u fijne feestdagen,
een prettige jaarwisseling
en een gezond 2000
Het team van Davorta wenst u allen

hele fijne Kerstdagen en
een fleurig 2000 toe
Maandag 27 december gesloten

DAVCQTA
BLOEMEN - PLANTEN
WOONACCESSOIRES

^^Zutphenseweg 5 Vorden-Tel. (0575) 551334

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Omdat dit jaar het schooldamteam van "de Garve" elfde werd op het Nederlands kampioenschap schooldammen in Amsterdam werd hen door het schoolbestuur een etentje aangeboden bij onze plaatselijke Chinees Fan
Sheng. En dat ze er daar iets bijzonders van maakten is op de foto te zien. Ze deden er als het ware nog eens
een extra schepje bovenop, waarvoor dank. Op de foto het dammend vijftal Gert-Jan Loman, Oscar ter Bogt,
Maarten Rensink, Fleur Pardijs en Arjan Bruil. Verder dhr. Marijnissen en dhr. en mevr. Lenselink namens
Damclub Vorden. En natuurlijk.... de beker!
Zaterdag 18 dec. was het weer
eens zover, er moest gedamd
worden. Deze keer gingen de
Vordense scholen de strijd aan
met scholen uit Laren, Warnsveld, Zutphen, Lochem en Barchem. In Cultureel Centrum
"Westerenk" in Laren werd de
Regiofinale gespeeld.

Voetbalvereniging gorden
afd. Jeugd

De eerste vier plaatsen gaven recht
op deelname aan de Districtsfinale op 22 januari in Ulft. Wat verwacht werd, gebeurde. Het onlangs in de Volkskrant nog genoemde Achterhoekse Damdorp
deed zijn naam weer eer aan: Garve l behaalde de eerste en Garve 2,
met 4fc klein verschil van drie

Schaatssport
Arjan"^lombarg op
tijd in vorm voor
Nederlands
Kampioenschap
Marathonschaatsen
Na een succesvol optreden tijdens
de Gewestelijke Kampioenschappen, waarbij Arjan Mombarg de titel veroverde, wachtte hem afgelopen week een loodzware serie van
6 wedstrijden op diverse kunstijsbanen in Nederland. Mombarg begon redelijk optimistisch aan deze
6-daagse, maar had besloten direkt uit te stappen als hij teveel
hinder zou ondervinden van zijn
blessure.
Gelukkig viel dit mee. Met pijnstillers kon hij de wedstrijden goed
uitrijden en zelfs een aantal keren
bij de eerste 30 eindigen, waarbij
hij zich met sukses mengde in de
sprint van het peloton.
Na de 4e wedstrijd begon het ge
brek aan wedstrijdritme hem echter parten te spelen. Afgelopen
vrijdagavond - tijdens de marathon van Alkmaar - wist hij nog
de finish te halen. De afsluitende
wddstrijd over 150 ! rondes in
Utrecht was voor hem net iets te

Johan Stapper, Gerrit Koerselman en Eric ter Horst.
De Voetbalvereniging Vorden
en Johan Stapper horen al jaren
bij elkaar en menig uurtje in
het weekend brengt Johan dan
ook door op het voetbalveld.

in het zonnetje te zetten vermoedde hij niet.
Voordat de wedstrijd officieel van
start ging werd Johan uitgenodigd
om samen met de jongens van Vorden het veld te betreden.

Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag was het voor de A-jeugd
aanleiding om hun trouwe supporter mee te nemen naar de competitie wedstrijd Go Ahead A2
tegen Vorden Al in Deventer. Dat
dit was om Johan ter gelegenheid
van zijn verjaardag nog eens extra

met inhoud, tot slot verzorgde
Johan de aftrap. Dat Johan dit niet
had verwacht bleek wel uit zijn re
actie: "Heej, heej, en jongens harstikke bedankt, hier bunk harstikke bliej met, en ik wil nog wel 'ns
vaker met".

Aangekomen bij de middenstip
werd hij toegesproken door de
jeugdvoorzitter Gerrit Koerselman
en trainer Eric ter Horst en werd
hem een belangstellingscertificaat
en een vaantje van Vorden overhandigd en de bekende enveloppe

De jongens van Vorden konden de
wedstrijd afsluiten met een 1-5
overwinning en zette hiermee een
belangrijke stap richting een Kampioenschap, ongetwijfeld zal
Johan ook hier weer bij zijn.

P.S. Wij zijn
31 december
vanaf 12.30 uur en
3 januari 2000 '
de hele dag
gesloten

bordpunten, de tweede plaats. De
derde prijs was voor 'De Rank' uit
Lochem en de vierde voor 'Het Hoge'.
We wensen de drie Vordense
teams veel succes in het nieuwe
millennium.

veel van het goede. Desondanks
kijkt Mombarg met tevredenheid
terug op de afgelopen week. De
conditie is goed en ook mentaal
zit het wel goed met de sympatie
ke vehouder uit Vorden.
Erwin Tiemens uit Wezep, ploegmaat van Mombarg bij de A-rijders
moest in Alkmaar na 30 ronden
het peloton laten gaan. Ook hij
presteetrde goed tijdens de Gewestelijke Kampioenschappen. Dat
gold ook zeker voor Martin Rietman uit Wichmond. De Cl rijder
uit de ploeg van Ecotrans/Free
wheel wist bij dit Kampioenschap
voor Gelderland en Overijssel beslag te leggen op de 10e plaats.
Yasmin van Benthem had bij de
dames geen enkele tegenstand te
duchten en schaatste zich onbe
dreigd op de hoogste plaats op het
podium. B-rijder Han Donderwinkel bevestigde zijn uitstekende
vorm door de afgelopen week na
de 3-daagde beslag te leggen op de
5e plaats in het algemeen klasse
ment.
Tweede Kerstdag wordt het NK
marathonschaatsen in Eindhoven
verreden. Voor het echte werk hopen de leden van de ploeg op natuurijs.Eeind j anauri reist de ploeg
af naar de Weissensee om daar
deel te nemen aan de Alternatieve
Elfstedentocht.

Alle medewerkers van
de Spannevogel

wensen u
prettige feestdagen
en een gelukkig en gezond 2000 toe

DE Lu SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEN MUIS
Ruurlosewcg 2. Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
.Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Ik wens iedereen
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Tarieven Nuon Gamog per 1 januari 2000
Per 1 januari 2000 ondervindt de gasprijs voor het kleinverbruik enkele wijzigingen. Een stijging als gevolg van een
stijging van de inkoopprijs die wordt veroorzaakt door een hogere dollarkoers en olieprijs en een verhoging van de
Regulerende Energiebelasting.
In verband met de geleidelijke liberalisering van de gasmarkt worden netwerk- en leveringsfuncties meer en meer
van elkaar gescheiden. Het vastrecht wordt hierom voor een aantal gasmeters aangepast. In woningen staat meestal een gasmeter type G4 of G6. Hiervoor blijft het vastrecht ongewijzigd. Voor gasmeters type G10 en groter wordt
het vastrecht verhoogd. Reeds vorig jaar is deze trend in gang gezet. Toen is hiervoor de gasprijs met 1 cent per m3
verlaagd. Deze verlaging blijft van kracht.

De Voetverzorger

De Regulerende Energiebelasting (REB)
Dit is een belasting van de overheid op energiedragers, zoals gas en elektriciteit. De REB wordt door het
energiebedrijf geïnd en vervolgens afgedragen aan de overheid. De overheid sluist de extra opbrengsten van
de REB via een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting terug naar de belastingbetalers.
De tarieven voor 2000 zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de Eerste Kamer.

A. MOKKINK-KASTEEL
Brandenborchweg l • Vorden
Telefoon (0575) 55 69 08

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met Nuon Gamog Klantenservice, telefoon 0800-1548 (gratis).

Gas

ROUWENHORST
BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, Barchem • Telefoon (0573) 25 80 94

Wij wensen u gezellige
Kerstdagen
en een
gezond en voorspoedig 2000

tarief 2000

tarief 1999

Totaal in centen incl. BTW en REB
O - 800 m3
801 - 5.000 m3
5.001 - 170.000 m3

47,730
72,193
61,172

44,158
62,934
56,425

REB op gas in centen per m3
O - 800 m3
801 - 5.000 m3
5.001 - 170.000 m

20,82
11,44

0,00

0,00
15,98
10,44

De prijs per m:t is inclusief een milieutoeslag van 0,40 et en een brandstofheffing van 2,24 et.

Vastrecht in guldens per jaar, gasmeter type G2 t/m G6 excl. BTW

Komt u in de eerste week van het nieuwe jaar,
dan staat er koffie met een oliebol voor u klaar

vastrecht
korting bij automatische betaling
vastrecht incl. korting

140,00
12,00
128,00

140,00
12,00
128,00

Vastrecht in guldens per jaar, gasmeter type G2 t/m G6 incl. BTW
vastrecht
korting bij automatische betaling
vastrecht incl. korting

164,50
14,10
150,40

164,50
14,10

28,00
32,90
375,00
440,63

28,00
32,90
375,00
440,63

150,40

Vastrecht blokverwarming in guldens per jaar
per woning excl. BTW
per woning incl. BTW
minimum per blok excl. BTW
minimum per blok incl. BTW

^^

Vastrecht in guldens per jaar, gasmeter type G10 of^Pler.
if^We Excl. korting automatische betaling
tarief 2000
G10
G16
G25
G40
G65
G100 en groter

190,00
250,00
^ 350,00
^ 450,00
650,00
850,00
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incl. 17,5% BTW
223,25
293,75
411,25
528,75
763,75
998,75

tarief 1999
140,00
140,00
140,00
140,00
358,00
358,00

incl. 17,5% BTW
164,50
164,50
164,50
164,50
420,65
420,65

.» * m
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Warmte

tarief 2000

Warmtetarief mini-WKK, incl. BTW
GJ-prijs in guldens
totaal in guldens per GJ
Vastrecht in guldens per jaar Warmte: woningen met een gasaansluiting
totaal in guldens per jaar

23,77
349,56

Vastrecht in guldens per jaar Warmte: woningen zonder gasaansluiting
396,56

totaal in guldens per jaar

Vastrecht in guldens per jaar Warm Tapwater-toestel
170,38

totaal in guldens per jaar

Tarieven huurtoestellen per 1 januari 2000
Conform artikel II, lid 2 van de algemene voorwaarden worden de huurtarieven voor warmwatertoestellen
• per 1 januari 2000 als volgt vastgesteld.

I >o/e prachtige
voor de speciale
prijs van:

Tarieven huurtoestellen per jaar in centen, vrij van BTW.
Samen: JLAT'y',-. Nu 200O,

NLG
2000,-

M.A.A. Siemerink
Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 551505
Fax (0575) 551475

Internet!
i p: '/www.jpc.nl

;«*« Keukengeisers
Douchegeisers

;V

117,25
233,77

t e m t

Sinds 31 mei 1999 maken de- vier energie-ondernemingen Energie Noord West, EWR, Gamog en Nuon deel
uit van de Nuon-groep. Nuon is een van de grootste energie-ondernemingen van Nederland. Dagelijks voorzien
we bijna drie miljoen particuliere en zakelijke klanten van elektriciteit en in veel gevallen eveneens van gas,
water en warmte. Ons huidige leveringsgebied beslaat Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en een
flink deel van Zuid-Holland. Maar ook buiten dit gebied en buiten de landsgrenzen bieden wij onze diensten aan.

STEUNPILAAR
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.
Stort uw steun op Giro 92.

VSO Nederland, Hoog
istraplein 142, 3514 AZ UTRECHT
030 - 276 92 37 •
.vso.nl e-mail: info@vso.nl

STUURT KENNIS DE WERELD IN

Rock 2000

Bronzen medaille
Robin Blomer RGV
De zes- en zevenjarige jongens en
meisjes van de Ruurlose Gymnastiek Vereniging (RGV) hadden op
zaterdag 11 december wedstrijden
in de sporthal te Steenderen. Het
aantal deelnemers was groot, honderdzestig meisjes en zesendertig
jongens uit rayon Hanzestreek. De
RGV nam deel met twintig meisjes

en negen jongens. Robin Blomer
behaalde de derde prijs, een bronzen medaille. De overige RGV deelnemers behaalden een plaats in de
middenmoot. Iedereen ontving
een vaantje als herinnering en een
portemonnee ter gelegenheid van
het feit dat de gymverenigingen
uit Steenderen en Baak deze wedstrijd voor de tiende maal hebben
georganiseerd.

De Stichting Atmosphere Events
houdt in samenwerking met het
café "De Poorte van Neee" een
pop/rock-avond met maar liefst
vier live-acts. Het mini-festival zal
worden gehouden op donderdag
30 december aanstaande in "De
Poorte van Neee" en draagt de
naam Rock 2000. De bands die deze avond acte de presence zullen
geven zijn: Appie, Voluntary Zoo,
Sonic 69 en Non Kwa Herrie.

Kerstmarkt in Vorden: Mazzel met het weer!
Als er een persoon dolgelukkig
was tijdens de Kerstmarkt in
Vorden, dan was dat wel Henny
Sueters, voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV), van wie de activiteitencommissie organisator van
deze op zaterdag gehouden
marlet was. De reden van de
blijdschap laat zich gemakkelijk raden, vrijwel de gehele
week regen en juist op deze dag
prachtige weersomstandigheden.
Datzelfde gevoel van blijdschap
was er ook bij de verschillende
Kerstmannen. Sommigen die at-"
tenties uitdeelden en een Kerstman die zich de gehele dag om-

ringd zag door personen die een
ritje met hem op de arreslee wilden maken. Tevens een leuke attractie voor de jeugd die zich vermaakte met de Fantasia Race. Zo'n
race bestaat uit een baan, met
daarachter een front van ongeveer
drie meter hoog met verlichting.
Op de baan diverse voertuigen zoals een brandweerauto, trucks,
tractoren, terreinwagens e.d.
De standhouders hadden zich
flink uitgesloofd. Smaakvol ingerichte kraampjes waarbij de bezoekers van de Kerstnmarkt ( vele
honderden) zich een natje ( Gluhwein) en een droogje (allerhand
lekkernijen) goed lieten smaken.
Een kerst markt anno 1999 is zoals
iedereen zo langzamerhand wel
weet, een commercieel gebeuren,
waar overigens niets mis mee is.
Kijk bijvoorbeeld naar de Kerstmarkten bij onze oosterburen!
Op deze Kerstmarkt ook veel muzikaal vermaak. Optredens van tal

van koren en orkesten, zoals bijvoorbeeld het Nederlands Hervormd Kerkkoor Wichmond Vierakker; Vordens Dameskoor, Vbrdens Mannenkoor, dansgroep "De
Kmipduukskes" en de muziekverenigingen "Concordia" en "Sursum Corda", terwijl ook de Midwinterhoornblazers duidelijk aanwezig waren.
Tevens vonden de Vordense Winterspelen plaats, georganiseerd
door Free Wheel en Indoorsport
Vorden. Hiervoor was veel belangstelling. Zo'n 80 deelnemers, verdeeld over 25 groepen, hadden ingeschreven. De winterspelen bestonden uit een vijftal onderdelen
zoals spijkerslaan, houtzagen,
langlaufen, luchtbuksschieten en

ballengooien. Kampioen werden
"The Daltons", een duo bestaande
uit Eesje Pater en Tea Marik. Voorts
was er in Vorden nog
"Hartverwarmende Ker
.Deze werd gehouden bij het
Dorpscentrum. Hier stonden onder meer de Welfare van het Rode
Kruis, de Wereldwinkel, Evangelisaticcommissie, Unicef, Werkgroep Partner Gemeente Oost- Europa en Amnesty mterantional
met een stand.
De jeugd van Vorden maakte ge
bruik van een oproep van Amnesty om een Kerstgroet te brengen
(op tekening of kaart) voor jonge
ren die momenteel in gevangenissen verblijven.
Toen de duisternis was ingetreden
en het hourvuur oplaaide in de de
cember-lucht deed "Vorden" zich
tegoed aan boerenkool met worst,
een afsluitende traditie van de
Kerstmarkt in Vorden.

/
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Sursum Corda en
Popkoor The Keys
Voor het adventsconcert dat de
Christelijke m u z i e k ve re n i gi n g
"Sursum Corda" samen met het
popkoor "The Keys" uit de Ke
ijenborg in de Christus Koningkerk hield, bestond een flinke
belangstelling. Het was voor het
eerst dat deze twee samen een
concert gaven.
De samenwerking kreeg al direct gestalte in het eerste nummer "Adeste Fidels" .Sursum
Corda onder leiding van Gerald
Roerdinkholder en "The Keys"
onder leiding van Arne Nusselder zorgden voor een sterk begin. Daarna speelde Sursum
Corda onder meer nummers als
"Advents Fantasie", "A Christ-

DEZE EN ANDERE FOTO'S ZIJN TE BEWONDEREN OP HTTP://WWW.CONTACT.NL

mas Suite" en het bekende
nummer "O Du Fröhliche" in
een arrangement van Franz
Watz.
Popkoor "The Keys" met dirigent Arne Nusselder achter de
piano liet horen heel wat in de
mars te hebben. De liederen varieerden van "O Holy Night" tot
de vrolijke "The Merry Christmas Polka" en het indrukwekkende "Sister Act" van Mac
Huif. Sursum Corda presenteerde zich verder al "swingend" in
"Last Christmas" en "Last Chrismas". Uiteraard ontbrak in dit
adventsconcert "Stille Nacht"
niet. Al met al een afwisselend
en fris concert.

PRIJZENRACE
MET FANTASTISCHE KORTINGEN
28 t/m 30 december 1999 maakt

Profile Bleumink "de Fietsspecialist"
de magazijnen leeg.
Dat betekent we dat alle 2e hands fietsen en

keukens-tegels-samtair
natuursteen-rolluiken

alle fietsmodellen '99

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

van alle bekende merken gaan opruimen.

Kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 50%!
Kom daarom snel naar PROFILE

BLEUMINK.

RAYMOND WEIL
GENEVE

Alleen deze dagen is de verkoop in de "oude Super"
hoek Smidsstraat/Zutphenseweg en profiteer van deze prijzenrace!

Wat dacht u bijvoorbeeld van deze stoere KENOSHA

CALGARY,

nu van ƒ 599,- voor slechts

PR FIL-

MAA. Siemerink
• opticien • optometrist
• contactlensspecialist
• brillen • contactlenzen
• barometers • sieraden
• uurwerken • reparaties
• taxaties
Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 551505
Fax (0575) 551475

DE FIETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

W*y uuensen

Look!
Wendy van Dijk

iedereen

Hair & Beauty

prettige
Kapster aan huis
Zonnestudio
Schoonheidssalon
Dreef 11
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 75

feestdagen

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

en een

Zaterdag 1 april
2000

gelukkig

organiseren wij wederom 'n buitengewoon gezellige

nieuivjaar

COUNTRY- WESTERN avond..
Een feestavond in Country- Westernsfeer met Koud-

Radio en TV
Sateliet-systemen
ROMIVQN

Koelen, Wassen, Drogen
Reparatie, service

Warm Buffet, drankjes en dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van T öZ f

all-in

Aanvang 20.00 uur.
Nu verkrijgbaar: de unieke zilveren sieraden van Look!
Vraag bij ons naar de Look! brochure
met Wendy van Dijk.
MAA. Siemerink
• opticien • optometrist
• contactlensspecialist
• brillen • contactlenzen
• barometers • sieraden
• uurwerken • reparaties
• taxaties
Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 551505
Fax(0575)551475

Voor reparatie
en installatie

Onze Country en Western avonden zijn een ideale
gelegenheid voor buurten, families of verenigingen

van sateliet-systemen
radio en televisie
w as automaten, koelers,
drogers enz.
enz.
Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

voor een fijne en gezellige avond uit.
Voor informatie of reserveringen belt u ons
, gewoon even op 0575-461212

P A R T Y C E N T R U M • E E T - S N AC K H O EK

Daarom wordt Vorden '99' elk jaar
meer waard
Aan het eind van dit bijzondere jaar sprak 'Contact' met de Vordense ideeënman en publicist Harry van Rijn. Hij bedacht begin
1999 de formule voor het boek "Vorden *99' en verzorgde de eindredactie en grafische uitvoering van het boek. 'Het is allereerst' - zegt
hij - 'een geschenk van de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek in Vorden' aan de bibliotheek omdat deze onlangs vijf
en twintig jaar bestond. Maar het is daarnaast op een historisch
moment eigenlijk ook een geschenk voor alle inwoners van onze
gemeente. Een boek datje een portret zou kunnen noemen van het
dorp Vorden op de grens van twee eeuwen'.
'Waarom' - zo vervolgt de heer van Rijn - "waarom wordt Vorden '99'
elk jaar meer waard? Het antwoord is heel simpel. Omdat een
mens nu eenmaal een beperkt geheugen heeft. Wie weet nog precies hoe ons dagelijks leven er tien jaar geleden uitzag? Welke winkels er toen wel en niet waren en welke bedrijven? Hoe we onze huizen bouwden? Hoe verenigingen draaiden en het verkeer was ge
regeld? Wie weet wat toen een kavel grond kostte? Hoeveel we betaalden bijv. voor de Onroerendzaakbelasting (was die er toen al?),
op welke manier onderwijs werd gegeven en hoe belangrijk toen
het toerisme was voor ons dorp?
Deze en honderden andere feiten die ons tien jaar geleden bezighielden zijn we vergeten. Hetzelfde geldt voor het heden. Of beter
gezegd: geldt voor het heden nog veel sterker. Want we staan aan
het begin van een nieuwe eeuw en een nieuw tijdperk. De digitale
omwenteling zet vele dingen in een steeds hogere versnelling. De
gulden verdwijnt evenals oude gebruiken, de kerken verliezen terrein ook in ons dorp, de gemeente Vorden wordt waarschijnlijk
weggestreept van de landkaart. Over tien jaar is de wereld en ook
de voor ons allen belangrijke, nu nog zo gemoedelijke dorpswereld, rad i kaal veranderd'.
OOK VOOR DEZE TIJD
'Ik sprak laatst iemand die me vertelde dat hij 'Vorden '99' had ingekeken en het maar niet had gekocht. 'Ach', zei hij, 'ik weet best
hoe Vorden er nu uitziet. Daar heb
ik echt geen boek voor nodig.' Dat
antwoord lijkt redelijk, maar is het
juist? In dit boek zijn immers door
de deskundige schrijvers van zo'n
twaalf hoofdstukken honderden
interessante feiten over het heden
vastgelegd waar we meestal geen
idee van hebben.
Een paar voorbeelden: hoeveel agrarische bedrijven telt onze gemeente nog en hoe gezond zijn
Vordenaren op dit moment in vergelijking met andere gemeenten?
Wat gebeurt er op cultureel gebied
en welke kunstenaars wonen er nu
in Vorden? Hoe staat het met de
plannen voor een museum van
heiligenbeelden, het eerste museum dat in Vorden wordt gesticht?
Wat gaat er om in het toerisme,

een van de belangrijke pijlers van
onze welvaart? Hoe is het sociale
netwerk in Vorden opgebouwd en
hoe denken Vordenaren over hun
dorp? Dat alles is best interessant
om te weten omdat we er nu vaak
dagelijks mee te maken hebben.
DE MEDEWERKERS EN ONDERWERPEN

Het boek is geschreven doc^fciensendie weten wat er op htm terrein in Vorden in deze tijd aan de
hand is. Zo vertelt Mevrouw R.
Pelgrum over tradities en oude ge
bruiken, oud-gemeentearchitect
J.van den Broek geeft een^Éplag
van wonen in 'een braaf do^, de
heer P. Takken buigt zich over het
verkeer in Vorden anno 1999 en
VW-secretaris R. Haanstra geeft
zijn visie op het toerisme in ons
dorp. Een belangwekkend hoofdstuk werd geschreven door RABOdirecteur J. Krooi over 'het Vordense bedrijfsleven' en drie leraressen

Volop bouwactiviteit in de nieuwe wijk hetjoostink. Voorlopig is geen omvangrijke nieuwbouw in Vorden
meer mogelijk.
(de dames HA.J. Bosma, W. Hebbink en M. Letterie) beschrijven
'schoolgaan aan 't eind van de
eeuw'. De heren H. Wullink en R.
Ellenkamp kijkeq rond op het kerkelijk erf en Mevr. A.C. Klijn-Tenwolde schrijft een bijdrage over
'Welzijn in Vorden'. Sportmede
werker Ab Velhorst belicht de sportieve kanten van ons dorp in 'Hoe
sportief zijn we? en oud-wethouder, nu Statenlid Mevr. M. Aartsenden Harder belicht het Vordense
landschap. Bibliothecaresse Me
vrouw M. Geluk maakt een analyse van 'het culturele leven' en tenslotte mijmert het colllege van B
en W, vrijmoedig over de toekomst
van ons dorp.
BELANGRIJK VOOR (KLEIN)KINDEREN

De vraag waarom 'Vorden '99' elk
jaar meer waard wordt, krijgt een
bijzonder perspectief als je denkt
aan de kinderen die nu in Vorden
hun (in de meeste gevallen) gelukkige jeugd doorbrengen.
Er staat een brief in het boek, ge
schreven door een grootvader. Een
brief die eigenlijk bestemd is voor
het jaar 2015. Als de kinderen van
nu straks volwassen zijn kunnen
ze in die brief lezen hoe fijn het
was in het jaar 1999 in Vorden te
wonen. Toen je in veel wijken nog
buiten op straat kon spelen. Kikkervisjes kon vangen in een sloot.
Nog kon genieten van vuurwerk
op Koninginnedag. Gratis kon parkeren als je boodschappen ging
doen. Met de fiets naar school kon
gaan. En er nog veel moeders bij
de uitgang van de school op hun
kinderen stonden te wachten.
Kortom: toen ze opgroeiden in een
dorp dat je in het jaar 2015 niet
meer terug zult kennen omdat
veel mooie dingen dan zullen zijn
verdwenen.
Een voorbeeld: in het hoofdstuk
'Onderwijs' vertellen kinderen (een
beetje geholpen door meester of juf)
in dagboekvorm hoe een dagelijkse
schooldag er in het jaar 1999 uitziet
in groep 2, groep 6 en de eerste
schooldag op het Beeckland. Van alle scholen in Vorden wordt verteld
hoe er op die school les wordt gege
ven en van alle scholen is een foto
opgenomen. Alleen al daarom zullen kinderen over tien of vijftien
jaar blij zijn met dit boek.'

to's die ons dorp in beeld brengen.
Plus nog een aantal in kleur uitge
voerde tekeningen gemaakt door
kinderen die 'hun liefste plekje in
Vorden' hebben vastgelegd. De
kwaliteit van de afbeeldingen is
voortreffelijk en dat danken we
vooral aan de manier waarop een
tweetal bekwame Vordense amateurfotografen belangeloos de foto's hebb^ verzorgd. En ook aan
het valoHk van de medewerkers
van Drukkerij Weevers die zorgden
voor de litho's en het drukwerk.'
EEN VRAAG AAN HET EIND
De vraa^fcoe is het boek 'Vorden
'99' ontvrrngen door de inwoners
van Vorden?' Op die vraag is het
antwoord van de samensteller bijzonder positief. 'In de gemeente
Vorden wonen ruw gezegd vierduizend gezinnen. Er zijn 1200 ex.
van het boek gedrukt en er is nog
een restant van ongeveer honderd
exemplaren. Meer dan één op de
vier gezinnen heeft nu dus een
exemplaar in huis, een bijzonder

hoog percentage van ruim 25% dat
waarschijnlijk alleen door het tele
foonboek wordt overtroffen. Wel
een bewijs dat er veel mensen zijn
die graag veel over hun dorp willen weten.
Om uit de kosten van dit projekt te
komen is het echter nodig dat ook
de laatste exemplaren hun weg
naar de huiskamers zullen vinden.
Gelukkig is er dus nog een kans dit
boek als kerstgeschenk te kiezen
of aan te schaffen vóór het eind
van deze eeuw. Want al wordt 'Vorden '99' elk jaar meer waard, 't is
natuurlijk wel fijn om het aan te
schaffen in het jaar dat wordt be
schreven. Het jaar 1999 waarin de
wereld voor ons nog redelijk vertrouwd is. Vorden nog gewoon Vorden heet. U nog niet in Euro's
maar in gewone Nederlandse guldens (f 29.50) kunt betalen. Bij de
vertrouwde adressen: Boekhandel
Loga die nu Bruna heet, bij de jarige openbare bibliotheek en bij hef
nieuwe VW-kantoor dat in het
jaar 1999 is geopend.'

EEN KOSTELIJK FOTOALBUM

Samen met je vader naar de Vordense kermis: zoiets vergeet je je hele leven niet.

'Als u nu een filmpje koopt en dat
dit jaar nog snel volschiet met 32
foto's van Vorden dan hebt u een
beperkt beeld van ons dorp'. "Vorden '99' bevat ruim 150 recente fo-

Ook een bijzonder feit in 1999: Kosovaren vinden met hun gezin rust in
het klooster op de Kranenburg.

ROYAAL AANBOD

QUALITYLINE OCCASIONS
Koop nu een nieuwe Nissan of een
MICRA CHALLENGE

MICRA LIMA

QualityLine Occasion en u krijgt
gratis 10 Staatsloten voor de
Oudejaarsloterij.
Daarmee maakt u 10 x kans op

ALMERA PULSAR

10 miljoen gulden!

ALMERA INVITATION

Daarnaast krijgt u nog eens:

• ƒ1.700,- voordeel op de Nissan
PRIMERA SEDAN

AfVImera Invitation

PRIMERA HATCHBACK

• ƒ 1.850,- voordeel op de Nissan
Pulsar

0

• ƒ 1.250,- voordeel op de Nissan
PRIMERA ESTATE

MAXIMA

Micra Challenge
• 10 gratis Staatsloten voor de
Oudejaarsloterij met 10 kansen
op 10 miljoen gulden!

SERENA

PATROL

Kom dus snel en profiteer nu het

nog kan!

PICK-UP NAVARO
TERRANO II

NISSAN. DESIGNED TO I M P R O V E YOUR P E R F O R M A N C E

NISSAN j

De aanbieding van Staatsloten voor de Oudejaarsloterij geldt tot en met 31 december 1999 of zolang de voorraad strekt. Indien deze loten niet meer verkrijgbaar zijn, heeft de
koper - in het kader van deze actie - recht op 10 Staatsloten voor de januari 2000 loterij.

De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen, Tel: '0575 -522522
Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo (G.), Tel. (0575) 46 22 44

Kom nu naar Herwers, uw team van Autospecialisten!

Kom naar de

eindejaarsshow
van Fiat Teger
en maak kennis met de nieuwe
2000 modellen.

GRANDIOZE
KERSTKORTINGEN

op onze nieuwe
Citroëns, die kunnen
oplopen tot f 3.500.-

Tijdens deze dagen staan wij
bol van acties.
Uiteraard staan onze occasions
er blinkend bij.
Tot ziens in onze showroom.

Wij vervangen ons demo-park.
Alle types Citroen
van 3 tot 10 maanden voor zeer
aantrekkelijke prijzen.
Alle gebruikte auto's
boven f 10.000,- gratis uitgestelde betaling van max. f 10.000,-'
tot 1 juli 2000.

* Vraag naar onze voorwaarden

'Vraag naar de voorwaarden

uuuu
Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo

EINDEJAARSACTIE
Bij aankoop van een
nieuwe Subaru Legacy
Sedan of Touring:
airco voor f 995,incl. BTW/montage
Ook de Forester, Impreza, Justy
en Vivio nodigen u uit voor een
bezoek.

Kom kijk, rij...
en vergelijk

op onze
Eindejaarsshowl

Bij aankoop van een nieuwe of
gebruikte auto t/m 31 december

EEN DINER
VOOR TWEE!
Tijdens onze eindejaarsshow
kunt u kennis nemen van het
Volvo-nieuws, modeljaar 2000.
We hebben nog 50 gebruikte
Volvo's, die wel tegen uiterst
aangename prijzen worden
verkocht.
Tot ziens op onze eindejaarsshow

, 2e

SUBARU
Autobedrijf

RUESINK

De Venterkamp 11, Ruurlo

Garage

Automobielbedrijf

HUININK VOF DEUNK-HENDRIKSEN
Spoorstraat 14, Ruurlo

Groenloseweg 13a, Ruurlo

Vanaf 21 december opruiming van de hele

wintercollectie
met kortingen tot

Dus héél veel halen ...
heel weinig betalen

CORNI :R
Vorden
Zelhem
D/dam

o be

Eindejaarsaanbiedingen
v.o.f.
s c hoo o r s t e e nn v e e g b e d r i j f

o.a. Michelin
165-13 f 99,- • 185-70-14 f 110,175-70-14 f 147,50 • 185-65-14 f 139,-

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

Zelhem

Winterbanden uit voorraad leverbaar
VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

Tel. 0314-622267

altijd all in

RlfTMAH
AUTOBAHDfN

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

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

Onze prijzen zijn

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.
tel. (0575) 462779

OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG GEOPEND

Tweede kerstdag geopend!
-*-

/

^»ii^

^BÜ^

vix

• V/AM
i nn TOT
7 nn iUUR
n IP
VAN li 1.00
TOT /17.00

Tijdens on/e kerstshow zijn alle
afdelingen omgetoverd in een sfeervol»
Ie, winterse sfeer, met de nieuwste
woonideeën, van modern tot klassiek.
U kunt profiteren van diverse interessante kerstaanbiedingen, en let vooral
eens op de nieuwe collecties in Lamous
en europees eiken. Wie meubels koopt
wil variëteit maar ook zekerheid. Dat
ontdekt u zeker bij Helmink Meubelen.

Helmink heeft alles in huis voor
goed en gezond slapen.
Helmink heeft de middelen in huis voor gerieflijk
slaapcomfort. Onze slaapkamcrafdeling biedt een
riante keus in ledikanten, bedbodems, matrassen,
en bedtextiel.

HELMINK

meubelen

korden
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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Flanellen hoeslakens Lakensets
100% katoen
90/200, 80/200
140/200
160/200
180/200
Slopen per 2 stuks

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

Jersey hoeslakens
nu 15,95
nu 19,95
nu 27,95
nu 37,95
nu 47,95
nu 49,95

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

Badstof stretch
hoeslakens
nu
nu
nu
nu

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

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

Lakens
100% katoen wit

nu
nu
nu

150/260
200/260
240/260

24,95
39,95
44,95

Lakensets in rijk rozendessin
180/290 van 69,95
VOO f 49,95
240/290 van 99,95
VOOf 79,95
270/290 van 109,95
VOOf 89,95

Hoeslakens
Cinderella 100% katoen.
l-pers. hoeslaken, diverse kleuren
van 49,95
VOOf

20 tot 80% Korting

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

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50
2-pers. van 46J50
lits jumeaux van 52,95

nU
nU
nu

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

nu 24,95

van 29,95

Dl&ED BITS
o.o. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DEJA, ERBELLE,
BORAS
± 2000 Stuks
i-persoons
vanaf 29,ook extra lang
2-persoons
vanaf 39,-

vanaf 59,-

dekbedsets in kinSHessins vanaf 29,CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
l-persoons van 99,nu
39,2-persoons van 149,nu
69,lits jumeaux van
fe
nu
89,DIVERSE MAKOSATIJNEN 1 PERSOONS
200/220 LENGTE DEKBEDSETS

60x100
70x120
60X60
toiletmat

van 199,95

Baddoeken Seahorse
60/110 cm. In 12 kleuren
van 19,95 per stuk
HU 2 VOOr

25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50

3,50

nu

Bad laken meerkleurig gestreept

70/140 cm

nu 19,95

baddoeken Japanse karakters
55/110 cm van 14,95
2 VOOf 25,70/130 cm van 29,95
VOOf
19,95
Seahorse bad lakens effen kleuren
70/140 cm van 34,95
nu 24,95

59,-

nu

79,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, OODDD en Jorzolino)
van 19,95
nu
9,95
keukendoek + theedoek (De Witt$ Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95
n U 4,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk
nu 5 VOOf
Theedoeken
Halflinnen

4 stuks voor 10,-

Baddoeken met ingeschoren motief
50/100 cm van 15,95
nu

vanaf

Keuken schorten

n u 2 voor 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,HU 2 VOOf 99,Canzenveren kussen

van 69,- voor 49,-

HU 2 VOOf

69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 IUJ 2 VOOf

35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.

van 99,-

HU 59,-

Boekweit kussen

100% katoenen tijk met rits

Au 39,-

15% donskussen
stevig en toch zacht

van 99,-

nu 69,-

30% donskussen
^^
(dons/veertjes) heerlijk zacht en^Prkrachtig
van 159,HU 119,Luxorel neksteu n kussen
met rits

nu 79,-

nu vanaf 89,95

Dames en heren badjassen
in een mooie!00% katoenen badstof
van/ 129,
HU 79,95

van ƒ 69,95

Donzen dekbed met «en vulling van 65%
dons. In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 299,nu 179,2-persoon$ 200/200 van 399,n U 279,Ijts jumeatix 240/200 van 469,- nu 319,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,HU 259,2-persoons 200/200 van 699,nu 399,lits jufneaux 240/200 van 799r HU 449,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10M kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 599,n U 299,2-persoons 200/200 van 899,HU 499,lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,nu 199,2-persoons van 439,nu 299,Lits jumeaux van 499,nu 369,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Paradies wollen dekbed met een soepele
perkal katoenen tijk. Waarbij het zomerdeel
gevuld is met linnen.
140/200 van 399,VOOf
249,200/200 van 59,VOOf
379,240/200 van 499,VOOf
489,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk
1-persoons 140/200 van 99,nu
69,2-persoons 200/200 van 149,nu
99,lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,nu 129,2-persoons 200/200 van 259,nu 179,lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. -f- lits j.)

Velours badjassen
met diverse actuele motieven

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van/49 4 95

nu 49,95

nu 24,95

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een super soepele qualofill vulling en een
mooie katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 299,nu 199,2-persoons 200/200 van 429,nu 279,lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 319,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
Wollen ondervachten 100% zuiver scheerwol.
i-persoons
nu vanaf 99,-

3,95

Ovenwanten en pannenlappen

Washandjes diverse kleuren

G a stendoekje
30/50 cm van 9,95

nu

Ook lits jumeaux 240/220

van 349,95

«eden van* ƒ 10*0
npk^ervetten vanaf f 5,00^

29,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00
nu
90/2 1 0 van 65,00
nu
140/200 van 69,00
nU
1 80/200 va n 89,00
n|t

Hts jumeaux

Teveel om op te
noemen

halve prijs
vanaf 19,95

Meer dan 1000 badjassen
met kortingen van
30 tot 50%

9,95

KEN,
Synthetisch

i-persoons

n u vanaf 69,-

2-persoons + lits jumeaux nu vanaf 119,100% scheerwol

i-persoons

nu 5,95

Restanten badlakens
effen van 49,95
nu VOOf

,80/230 cm van 129.
29,95

nu vanaf
f

2-persoons + lits jumeaux nu vanat

i «0/230 cm van
260/230
89

79^5

Talloze sierkussens
40 x 40 cm en grotefe maten.
inclusief binnenvulling
vanaf

9,95

Plaids
Diverse dessins van 89,95

69,-

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

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

Voetgangeregebied

199,349,-

Kabo Bank

