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Nieuwjaarsbijeenkomst
Vordens Mannenkoor

Op 6 januari hield het Vordens
Mannenkoor haar nieuwjaars-
bijeenkomst. In zijn openings-
toespraak van voorzitter Jan v.
Heugten werd terug gekeken
op een goed en leerzaam jaar.
Een van de hoogtepunten was
het Kerstconcert, hiervoor werd
een compleet nieuw repertoire
ingestudeerd.

Daarna werden er 3 jubilarissen
gehuldigd nl. Leo Eijkelkamp 40
jaar, Gerard Schepers 50 jaar en
Bernard Eijkelkamp 50 jaar.

LEO EIJKELKAMP:
Kwam als 22-jarige bij het Vordens
Mannenkoor. Komend uit een mu-
zikale familie werd het zingen met
de paplepel ingegoten. Samen met
zijn vader en broers zong hij ook
in het Katholiek Kerkkoor Cante-
mues Domino in de Kranenburg.
Naast zingen is ook een van zijn
hoobies het tuinieren. Ook speelt
hij graag op zijn mondorgel. De
laatste jaren krijgt hij wat last met
zijn knieën. Toch hoopt hij nog ja-
ren te blijven zingen als 2e tenor
bij het Vordens Mannenkoor.

GERARD SCHEPERS:
Hij kwam als 18-jarige jongeman
bij het Vordens Mannenkoor. Derk
de Boer, een der oprichters van het
koor hoorde hem zingen via het
open raam in de badkuip en vroeg
hem om bij het koor te komen. In
die tijd was de contributie f 0,25
cent per week en had het koor 13
leden. De costuums kwamen toen
van Duthler en moesten door de
leden zelf betaald worden. Hij is
ook al 45 jaar lid van het Kath.
Kerkkoor Cantemues Domino. Hij
is een actief lid van het koor en sa-
men met zijn vrouw Annie verzor-
gen ze nu kleding van de mannen.
Vooral door Annie worden alle
costuums weer op maat gemaakt.
Dat hij nu al weer 50 jaar lid is van
het Vordens Mannenkoor dat gaat
eigenlijk automatisch vooral de
saamhorigheid en als mannen on-
der elkaar roemt hij tot slot.

BERNARD EIJKELKAMP:
Bernard Eijkelkamp was 20 jaar
toen hij zich aansloot bij het Vor-
dens Mannenkoor. Hij komt ook
uit de muzikale familie Eijkel-

kamp. Zingt nog steeds in het
Kath. Kerkkoor Cantemues Domi-
no. Daarnaast zong hij vroeger sa-
men met Vader Anton, Paul, Jo-
han, Bernard, de meerstemmige
mis een keer per 2 weken. Hij voet-
balde in zijn jonge jaren nog bij
Ratti. Samen met Gerard Wijn-
hout heeft hij aan de wieg gestaan
van de papierophaaldienst een
niet te missen inkomstenbron van
het koor. Graag nam hij na de re
petities nog een afzakkertje samen
met de andere leden. Hij is een be-
kende verschijning in Vorden,
maakt hier en daar een praatje en
een grapje en daarbij verricht hij
veel goodwill voor het Vordens
Mannenkoor.

De voorzitter speldde de jubilaris-
sen het insigne van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond op en
overhandigde hun de bijbehoren-
de oorkonde. Met bloemen voor
mevr. Scheepers, mevr. Eijkel-
kamp en voor Bernard.

Ook ontvingen de twee jubilaris-
sen van 50-jarig jubileum een glas
met inscriptie.

Thema-avond GLTO en 't Onderholt
De afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen van de GLTO en 't
Onderholt, de vereniging voor
agrarisch natuurbeheer in De
Graafschap organiseren maan-
dagavond 20 januari in Hotel
Bakker aan de Dorpsstraat 24,
een discussie-avond met als
thema "Beloning van de boer
als leverancier van Groene
Diensten."

De samenleving vindt het in stand
houden van natuur- en landschap
steeds belangrijker. Zeker voor een
fraaie streek als De Graafschap. De
uitdaging is om professioneel op
de nieuwe wensen en eisen in te
spelen. Door het oppakken van de
taak als " leverancier van groene
diensten", kan de boer zich in een

nieuwe rol onmisbaar maken. En
dat kan een bijdrage leveren aan
de continuiteit van het agrarisch
bedrijf.

Maar dat neemt niet weg dat de ar-
beid en investeringen in dat na-
tuurgebied op de een of andere
manier wel betaald moeten wor-
den. En daar mankeert het op dit
moment nog wel het een en ander
aan, zo meent de GLTO en 't
Onderholt.

Ook voelen de boeren die hierme
de aan de slag willen zich als
ondernemer vaak niet erg serieus
genomen. Er moet veel meer ruim-
te worden gegeven aan goede in-
deeën en initiatieven van de
grondgebruikers en eigenaren zelf.

Bij de diverse overheden zie je ge-
leidelijk de meningen veranderen.
Steeds meer beleidsmedewerkers
willen de boer die nieuwe verant-
woordelijke en professionele rol
geven.

Sprekers op de thema-avond op 20
januari zijn: Ir. Stortelder, onder-
zoeker bij Al terra en auteur van
het rapport "Boeren voor Natuur".

Verder spreekt Annie Schreijer, lid
van de Tweede Kamerfractie van het
CDA en woordvoerster agrarisch
natuurbeheer. Verder Ir. Annemie
Burger, Directeur Landbouw van
het ministerie van LNV. Tussen de
bedrijven door is er die avond een
optreden van de cabaretgroep
"Hoe? Zo!".
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Hervormde Gemeente Vorden
heeft een beroep uitgebracht
Er zijn geen bezwaren vanuit de
gemeente binnengekomen op
het voornemen om ds. J. Kool
uit Schoorl/Groet te beroepen.

De kerkenraad heeft woensdag
eenberoep uitgebracht op ds. J.
Kool uit Schoorl/Groet. Het gezin

Kool komt a.s. vrijdag op bezoek in
Vorden om nader kennis te maken.

Wanneer ds. Kool het beroep heeft
aangenomen zal er een gemeente-
avond worden georganiseerd
waarop alle gemeenteleden met
fa m. Kool kennis kunnen maken.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 januari Gebedsdienst voor de Eenheid (Gereformeerde
Kerk) 10.00 uur ds. A. Broekhuis uit Gorssel.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 januari 10.00 uur ds. A. Hagoort. Oecumenische dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 januari Gebedsdienst voor de Eenheid (Gereformeerde
Kerk) 10.00 uur ds. A. Broekhuis uit Gorssel.
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 januari 10.00 uur ds. Broekhuis. Gebedsdienst in Gerefor-
meerde Kerk.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 januari 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 19 januari 10.00 uur Oecumenische dienst.

Weekendwacht pastores
19-20 januari F. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
18-19 januari Wf. Haccou. Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king 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 ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 1.12, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem. tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46: Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dagvan 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
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. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
wcg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost. tel. (0575)
54 60 57.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. ot inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme ol dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw pro-
blemen.

• Cursus pottenbakken op
woensdag- en donderdag-
avond. Aanvang februari. Info:
Potten bakkerij Erik Winding,
Z.E.-weg 44, Baak, tel. (0575)
44 1995.

• ASR-TherapieCd) nu ook ver-
goed door Amicon. A. Baars-
Klootwijk, Vorden, tel. (0575)
55 33 03.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

• Erve Kots - Zat. 25 januari
Heather Myles (USA). Aan-
vang 21.00 uur - € 12,50. Info/
res. (0544) 37 37 01 of (0543)
46 62 94.

• Te koop: Jack Russel-pups
geb. 23-11-02. Kortharig/laag-
benig. Tel. (0575)521488.

• Gezondheid, kracht, bezie-
ling. Yoga in Vorden, Brum-
men, Groenlo, Doetincnem, Ei-
bergen. Proefles € 7,- Inl. Theo
de Gans, tel. (0573) 44 11 38.

• Te koop: 2 x hetelucht-
kanon op olie, Master, 20.000
cal. Tel. (0573) 45 31 44.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

• Spoed: woonruimte ge-
zocht per 1 -2 voor vrouw en 2
kinderen. Tel. (0575) 52 35 43.

• Herbalife voedingsproduc-
ten, de beste start van 2003!
Voor een goede gezondheid,
meer energie, gewichtsbe-
heersing en betere sport-
prestaties. Voor gratis ad-
vies, begeleiding en vetmeting:
Linda de Weerd (onafh. distr.),
tel. (0570) 54 41 91, kldeweerd
@daxis.nl

• Per direct gezocht: zelfstan-
dige woonruimte voor 1 per-
soon. Eventueel voor langere
tijd. In Warnsveld, Zutphen of
omgeving. Theo van Wijk, tel.
(020) 68 29 819 of 06 51746878
of mevr. H. van Wijk, tel. (0575)
52 23 07.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp, 1 x per 14 dagen 's och-
tends / 's middags. In buiten-
gebied Vorden, Wildenborch.
Tel. na 19.00 uur (0575) 55 62
11.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Steunpunt Mantelzorg
start spreekuur in woonzorg-
centrum de Wehme in Vor-
den! Vanaf 14 januari 2003 ie-
dere dinsdag van 13.30 tot
15.00 uur. Bel voor een af-
spraak met consulente Ekie
Voorburg, tel. (0544) 48 28 21.

• Te koop: Volvo 440 GL bj.
1992, APK t/m 31-12-'03. Tel.
(0575) 55 44 34 na 18.00 uur.

• Te koop: Twinny Load fiet-
senrek, kantelbaar, € 40,-. Tel.
(0575) 56 09 56.

• Zondag 19 januari 15.00 uur
The Bald in Theater Onder de
Molen. Reserveerlijn (0575) 55
6987.

• Nu ook blank houten speel-
goed uit donker Afrika. We-
reldwinkel Vorden.

• Workshop ontspannende
voetmassage. Wilt u graag le-
ren hoe je met eenvoudige
technieken een voetmassage
kunt geven, geeft u zich dan op
voor de workshop. Aanvang fe-
bruari. Meer info, tel. (0575) 55
1989.

• Er is meer... Open spiritu-
ele avond op 21 januari a.s. bij
Pillen 't Zwaantje in 't Zwane-
wiek, Zieuwentseweg 1, Lich-
tenvoorde. Aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur. Voor
inlichtingen: Nardie Krabben-
borg, tel. (0544) 37 57 08. En-
tree € 5,-. Zie artikel elders.

• Haal de warmte in huis met
Afrikaanse producten. Wereld-
winkel Vorden.

• Wij zoeken een leuke, niet-
rokende oppas voor onze
dochters (15 mnd. en 4 jaar).
Aantal dagen in overleg. Bellen
na 18.00 uur: (0573) 45 43 55.

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118
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Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Sefv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315)24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Veel gezondheid van de echte groenteman in...

winter(pr)ijscampagne!
Geldig dinsdag 14 januari t/m zaterdag 18 januari.

Vers gesneden ...

hutspot
500 gram €

Met gebakken aardappels ...
boerensalade
200 gram €

Nieuwe stamppot...
blauwe bliksem
250 gram €

Winterse kost..

erwtensoepgroente

2*5

Naturel of gekruid...
aardappelschijfjes
500 gram €
Heerlijke kwaliteitsappelen...
Elstar
heel kilo €

Boordevol sap... Salustiana
sinaasappelen
10 stuks €

250 gram

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

internet: www.de-echte-groenteman.nl

VOLOP ROOKWORSTEN, SPLITERWTEN,
ZUURKOOLSPEK, WINTERSOEPEN!

Zwitserse roomvlaai

590 090
V groot € O*
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Vordense stoet
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Appelflappen
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Aanbiedingen geldig van 15 t/m 21 j<

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

•muari 2003.
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te zijn.

75) 55 1384
575) 57 1528

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60BÖVAE

OPRUIMING
Diverse

APS-fotocamera's
kortingen van

25-50%

FOTO

Boek
G R A F l E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51
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Hoera, mijn broertje is geboren!

Zijn naam is

7 januari 2003.

Beerend
Bernard - Jan

Groetjes van Dirkje Steentjes
ook namens onze trotse ouders
llka Aalderink en tmiel Steentjes

Hackforterweg 11
7234 SG Wichmond
Tel.(0575)441008

Wij rusten na 21.00 uur.
$
l

| l&— ..... ... ... .... . ... . ... ..... ?.

We kunnen je niet missen,
we wilden je niet kwijt.
Toch na een ziekbed,
verloor je deze strijd.
Het gaat zo Opa,
je hebt genoeg gedaan.
Wat blijft zijn de herinneringen,
die zullen nooit vergaan.

Bedroefd geven wij kennis dat van ons is heengegaan
mijn lieve zorgzame man, onze vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Get Bloemendaal
(Garrit Jan)

echtgenoot van Zwenneken Bloemendaal-Greutink

in de leeftijd van 87 jaar.

Wichmond:

Eefde:

Hengelo (Gld.):

Holten:

Hengelo (Gld.):

Wichmond:

Wichmond:

Diepenheim:

Z. Bloemendaal-Greutink

Henk en Tineke Bloemendaal

Toos en Tonny Bijenhof

Dinie en Jelle Vincent

Gerrie van Zuilekom
Tonnie van Zuilekom t
Arie van der Lende

Zwennie en Dik Langwerden

Hennie en Reind Krijt

Joke en Andries Zomer

klein- en achterkleinkinderen

6 januari 2003
Hackforterweg 33
7234 SH Wichmond

De begrafenis heeft zaterdag 11 januari te Wichmond
plaatsgevonden.

Opa bedankt
voor alle liefde, warmte en gezelligheid.

Je was voor ons een bijzondere Opa.

Ernst en Thea
Rhandy, Melanie, Roy

Carla en Gerrit
Fabiënne

Erwin en Lya
Esther

Ché

Erik en Berdien
Zwennie t
Ida en Ferry

Elke en Tonnie
Jelle, Aike, Jetske

Ingrid en Dick
Laurie, Teun, Sieb

Edwin en Jeanne

Renske en Erik
Rob en Anja
Martin

Martine en René
Reind en Babs

Andries
Jeroen
Nienke

Wichmond, 6 januari 2003

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
lieve broer, zwager en oom

Get Bloemendaal
echtgenoot van Z. Bloemendaal-Greutink

op de leeftijd van 87 jaar.

Zutphen: G. Jansen-Bloemendaal
Zutphen: J. Bloemendaal-Scholten
Vorden: H.J. Bloemendaal-Golstein

neven en nichten

Wichmond, 6 januari 2003

Heden ontvingen wij het bericht dat is overleden ons
erelid

Get Bloemendaal

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en ver-
dere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Bestuur, leden en supporters
Chr. Muziekvereniging Sursum Corda

Vorden, 6 januari 2003

Dankbetuiging

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

Hendrikus Jacobus Eggink
(Dies)

betuigen wij u onze oprechte dank.

E.G. Eggink-Bulten
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2003

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en over-
grootmoeder

Gesiena Groene-Blom
- Siny -

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Doetinchem, januari 2003

». •
J Langs deze weg wil ik, ondanks een heel verdrietig ;'j
| jaar, iedereen bedanken die mijn 50e verjaardag tot |

een bijzondere, mooie, fijne dag heeft gemaakt.
( » ' . • »

Ria
: » • . « .
'- - • • • ... ... ....... ... ..... . . ........... . . ;V

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde ;idres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

x.oals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: GerriLsenweu 6
(Industrieterrein 'De Mars' l.o. Woonboulevard Kijerkamp)

7202 1JP Xutphcn
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

De 'w'
is weer

in de
maand

Rookworst
2 stuks voor 3•

50

exicaans
vleesrolletje

Leverkaas
7 00 gram

Kipfilet
500 gram

Ham-preisalade
700 gram

<•
€ J .

45
.-

056
•

0•
85

Vlogman
Keurslager
/utphcnscweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

• Is uw grafmonument scheef gezakt l
m Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorder)
Telefoon (0575) 55 29 28

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

MORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 72 21 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21



éG EMEENTE B ULLETIN VORDEN

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve ia juli,
van 18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur

• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur

• donderdag .
van 14.00 tot 17.30 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

5 U PROEP DEELNAME IN KLANKBORDGROEP VOOR
fUITWERKING CENTRUMVISIE

De raad heeft op 28 november besloten een krediet beschikbaar te
stellen voor de eerste fase van de uitwerking van de centrumvisie.
Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de visie te krijgen, is ook
uw inbreng van belang. Daarom stelt de gemeente een klankbord-
groep in, die bijeen geroepen wordt om zijn mening te geven over de
uitgangspunten, het ontwerp en de uitgewerkte centrumvisie. Bij
deze roepen wij geïnteresseerden op zich aan te melden voor de
klankbordgroep.

De centrumvisie wordt ontwikkeld door adviesbureau Pouderoyen
Compagnons in overleg met een ambtelijke werkgroep en bestaat uit
drie onderdelen:
Stedenbouwkundige visie op meest gewenste ontwikkeling;
Inrichtingsvisie voor de openbare ruimte;
Beeldkwaliteitsstudie (gebouwen en openbare ruimte) en reclame
beleid.

De centrumvisie wordt in sterke mate bepaald door de inbreng van
de klankbordgroep, die tijdens het proces - dat tot l oktober 2003
duurt - ongeveer vijf keer bijeen geroepen wordt. De klankbordgroep
bestaat naast vertegenwoordigers van de VOV, VW, Historische
Vereniging Oud Vorden, VWG cliëntenraad, Koninklijke Horeca
Nederland en ANWB uit vier vertegenwoordigers uit de bevolking
(zowel uit de kern als uit het buitengebied).

Heeft u interesse om zitting te nemen in de klankbordgroep, dan
kunt u zich vóór 31 januari schriftelijk aanmelden bij de gemeente
Vorden, ta.v. mevrouw S. Frank, Antwoordnummer 2013, 7250 ZX
Vorden. Wij verzoeken u hierbij naast uw naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd aan te geven wat uw motivering is om
deel te nemen in de klankbordgroep. Uit de ingekomen reacties
selecteren wij vier personen waarmee zoveel mogelijk geledingen uit
de bevolking in de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd. Wij
streven ernaar twee bewoners en twee bezoekers/gebruikers van het
centrum te selecteren.

De kennismakingsbijeenkomst met de klankbordgroep is gepland op
woensdag 5 februari om 20.00 uur. In deze bijeenkomst licht
Pouderoyen het plan van aanpak toe en vraagt zij de klankbordgroep
om de sterke en zwakke punten van de huidige situatie in het
centrum aan te geven. De tweede bijeenkomst, waarin de nota van
uitgangspunten aan de orde komt, staat gepland voor donderdag 6
maart om 20.00 uur. Als u zich aanmeldt voor de klankbordgroep,
verzoeken wij u alvast rekening te houden met deze data. U krijgt zo
spoedig mogelijk na 31 januari bericht of u bent geselecteerd.

•Rf XV ECONSTRUCTIE DEEL PLANTSOEN APPARTEMENTEN-
COMPLEX BURGEMEESTER GALLEESTRAAT

Onlangs is de afdeling gemeentewerken gestart met het reconstrueren
van een deel van het plantsoen voor het appartementencomplex aan de
Burgemeester Galleestraat. Deze reconstructie vindt plaats op verzoek
van de bewoners van het appartementencomplex. De heesterbeplanting
werd zo hoog dat met name de bewoners van de benedenverdieping be
hoorlijk in hun uitzicht beperkt werden. In overleg met de bewoners zijn
de meeste heesters gerooid. Het grootste deel van het plantsoen wordt
met gras ingezaaid. Er blijven enkele kleinere, laag blijvende, heestervak-
ken. De werkzaamheden worden komend voorjaar afgerond.

ERKIEZINGEN VOOR DE DEUR

Op 22 januari zijn de TweedeKamerverkiezingen. U heeft uw oproep-
kaart hiervoor inmiddels ontvangen. In de gemeerKe Vorden zijn de vol-
gende stembureaus geopend: Dorpscentrum (zij-ingang) op de Raadhuis-
straat 6, Woonzorgcentrum De Wehme op de Nieuwstad 32, Zaal Eskes
op de Dorpsstraat 42, school De Kraanvogel op de Eikenlaan 22 in Kranen-
burg en gebouw Withmundi op de Dorpstraat 16 in Wichmond. U kunt
stemmen vanaf 07.30 tot 21.00 uur.

ERSTBOMENACIE SUCCES

Woensdag 8 januari jl. vond
de kerstbomenactie plaats.
Ook dit jaar heeft de Vorden-
se jeugd weer haar beste
beentje voorgezet en een
groot aantal bomen ingeza-
meld. In totaal 560, waar-
mee ze een lekker zakcentje
hebben verdiend en bijdra-
gen aan de vermindering
van de afvalberg. De kerstbomen worden versnipperd en hergebruikt in
bijvoorbeeld plantsoenen.

IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de Cyclocross zijn de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg
tot aan de splitsing met de Vordense bosweg en de Vordense Bosweg naar
de Horsterkamp op zondag 19 januari 2003 van 08.00 uur tot en met
16.30 uur afgesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trek-
dieren of vee. Er is een omleiding aangegeven via de Kostedeweg, Linde
seweg, Hengeloseweg en Ruurloseweg, Kostedeweg.

•W,

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 17 januari tot en met 14 februari 2003 ter inzage (6
weken) een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer
van: B.H.G. Wolbrink, Broekweg l, 7234 SW Wichmond van 7 december
2002, ingekomen 12 december 2002, waarbij hij meldt dat in de inrich-
ting een nieuwe schapenstal ter vervanging van de bestaande schapen-
stallen wordt gebouwd op het perceel plaatselijk bekend als Broekweg l
te Wichmond. De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de
inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige
gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergun-
ning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen
8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 17 janua-
ri 2003 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advi-
sering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wan-
neer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens
tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om een
voorlopige voorziening te treffen.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergun-
ning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 17 januari tot en met 28 februari 2003 ter inzage het
besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:

de heer H. Loman
Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker
een revisievergunning voor een
agrarisch bedrijf met rundvee en opslag
van goederen
11 juli 2002
Vierakersestraatweg 26

kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 604/605

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort



inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór l maart
2003.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

GEMEENTE
VORDEN

Voor de buitendienst van de afdeling gemeentewerken, sector Grond-
gebied, zijn wij op zoek naar een:

Stratenmaker/medewerker algemene dienst

Taakomschrijving
Het zelfstandig uitvoeren van straatwerk, zowel nieuw als herstraten
en het verrichten van reparaties.
In de winterperiode het onderhouden van bomen met behulp van
hoogwerker en kettingzaag.

Wij zoeken iemand:
• met een relevante opleiding op Vbo-niveau, met aanvullend: stra-

tenmakerdiploma; bekendheid met plaatsingsvoorschriften voor
wegbebakening; chauffeursdiploma (strekt tot aanbeveling);

• die bereid is alle bij de buitendienst voorkomende werkzaamheden
te verrichten, ook buiten de normale werktijden;

• die vaardig is in het toepassen van verschillende gereedschappen
en machines en het bedienen en onderhouden van materieel;

• die in het bezit is van het rijbewijs BE;
• die mee wil draaien in de piketdienst gladheid;
• die een flexibele instelling heeft;
• die in Vorden of directe omgeving woont, dan wel bereid is tot ver-

huizing.

Wat bieden wij:
Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris tussen de € 1.326,-
en € 1.998,- bruto per maand; een prettige werksfeer; spaarloon-
regeling; fietsprojectplan; kinderopvangregeling; studiefaciliteiten.

Belangstelling?
Dan kunt u inlichtingen inwinnen bij de heer DJ. Flierman, opzichter
buitendienst, telefoon tijdens kantooruren, (0575) 55 75 55. Uw solli-
citatie kunt u tot 27 januari 2003 sturen aan burgemeester en wethou-
ders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. E-mailen kan ook:
gemeente.vorden@vorden.nl. Sollicitatiegesprekken zijn in februari.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

OUWAANVRAGEN

Plaats
Deldensebroekweg 15

üeferinkweg l
HetVaarwerk 15

Aanvrager
A.J. Mulderije

EJ. Lettink
W. Schoo

Lankhorsterstraat 16, Wichmond M. Arends

Grensweg l, Lochem

Kostedeweg 7

Kostedeweg 7

E. Beukema en
Mw.J. Polman
M. Eggink

M. Eggink

inhoud
inpandig vergroten
woning
bouwen kapschuur
bouwen bergruimte/
hobbyruimte
gewijzigd uitvoeren
van een bouwplan
waarvoor reeds eerder
bouwvergunning is
afgegeven (wijzigen
woning)

datum ontvangst
23-12-2002

23-12-2002
23-12-2002

24-12-2002

-.

Vierakkersestraatweg 18, Vierakker J. Sybrandy
De Leuke l T.C. van Dorsten

Ruurloseweg 115 Z.F. van Dorth tot Medler

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij
ordening in het koetshuis.

vernieuwen bergruimte 24-12-2002
bouwen tijdelijke 24-12-2002
woning
inpandig vergroten 24-12-2002
bedrijfswoning
vergroten bergruimte 31-12-2002
inpandig veranderen 31-12-2002
woning
inpandig verbouwen 31-12-2002
woning

de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke

ïv.ERGUNNINGEN

Bouwen met instandhoudingstermijn

Plaats
naast het Wiemelink 40

Gebruiken (brandveiligheid)

Plaats
hetjebbink 13

Aanvrager
Woningcorporatie
"de Stiepel"

Aanvrager
Sporthal 'tjebbink

inhoud
plaatsen tijdelijk
gebouw kinderdag-
opvang voor een
periode van l ,5 jaar

inhoud
gebruik sporthal

vrijstelling
Geldend
bestemmingsplan
bodemonderzoeks-
plicht

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
kingvan deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschlift in te dienen. Wanneer deze vergun-
ningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

MOOI MEEGENOMEN

1V̂  \ AL-̂ r Lün
GROENTE-, FRUIT- . Jl

EN TUINAFVAL

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Vrijdagmorgen 3 januari 2003
vond er een afschuwelijk ongeluk
plaats op de Wildenborchseweg.

De vermoedelijke oorzaak hiervan
was een menselijke fout, er werd in
ieder geval niet te hard gereden. Het
gevolg l dode en l zwaar gewonde.

De laatste jaren zijn er al diverse
ongelukken op deze weg gebeurd,
waarvan een aantal met dodelijke
afloop. Het is hoog nodig tijd dat
er eens wat aan deze weg gebeurt.
De weg is druk, er komt veel
vrachtverkeer door, en er wordt
vaak te hard gereden.

De gemeente Lochem wil wel wat
maatregelen nemen om deze weg
veiliger te maken. De gemeente
Vorden ziet de weg echter als ont-
sluitingsweg voor werkveld rich-
ting de Al.

De provincie ziet deze weg niet als
doorgaande weg, er staan geen

richting aanwijzers bij die aange-
ven dat het de weg richting Lo-
chem of Vorden is. Volgens de bor-
den wordt men omgestuurd via de
Vordenseweg en de Lochemseweg.

De weg is ook totaal niet geschikt
als ontsluitingsweg, hij is veel te
smal. De weg afsluiten voor vracht-
verkeer is geen optie, bestem-
mingsverkeer zou er dan toch nog
overheen moeten en de controle
hierop is onmogelijk.

Wat wel een optie is om samen
met Lochem de weg zo aan te pas-
sen, dat die onaantrekkelijk wordt
voor sluipverkeer.

Er zouden een aantal drempels in
moeten komen.

Op lange rechte stukken, een weg-
versmalling, zodat inhalen moei-
lijker wordt. Een inhaalverbod zou
er moeten gelden, met uitzonde-
ring van het inhalen van trekkers
e.d., daar is meestal maar een
klein stukje voor nodig, zodat de
hiervoor genoemde wegversmal-
ling geen probleem mag zijn. De

maximumsnelheid zou op 60 km
moeten komen.

Als de snelheid gedrukt wordt,
wordt de weg volgens mij wel
veiliger. Ongelukken zullen er
vast nog wel gebeuren, want de
mens maakt nu eenmaal fouten,
misschien zullen echter dan de
gevolgen wat minder ernstig zijn.

Misschien wordt de weg dan ook
wat minder gevaarlijk voor fiet-
sers, er zou voor en na de aanpas-
sing van de weg geïnventariseerd
moeten worden, hoeveel fietsers
er dagelijks gebruik maken van de
weg en hoe veilig ze de weg vin-
den. Zeker na die tijd zal naar hun
gevoel van veiligheid gevraagd
moeten worden.

Een vrij liggend fietspad bij de Wil-
denborchseweg realiseren lijkt mij
zo goed als onmogelijk, door de
landgoederen en al het natuur-
schoon die direct aan de weg liggen.

Annelien Weenink
Kapel weg 12

7251 KM Vorden

Judo

3E RONDE ADVW
Zaterdag 11 januari werd de derde
ronde georganiseerd van de regio-
nale judo vaantjescompetitie.

Aan het begin van het nieuwe jaar
werden deze keer weer veel kinde-
ren blij gemaakt met het behalen
van een gekleurd vaantje.

Zo werden de witte vaantjes (voor
het behalen van 100 wedstrijdpun-
ten) aan Stein Toebes, Bas Tuente,
Jordi Roode, Maureen Aalders en
Nick Schottman uitgereikt.

Voor hun betekende dit hun eerste
ADVW vaantje. Leo Velthuis, Luus
Grijssen, Mitch Frerichs, David de
Jong en Lars Wasseveld waren al
een stapje verder en ontvingen
voor het behalen van 200 punten
het gele ADVW vaantje.

Bij de judoka's welke reeds enkele
jaren meedoen aan deze competi-
tie voor judoka's uit Aalten, Dinx-
perlo, Vorden en Winterswijk

werd aan Robert te Grotenhuis een
blauw vaantje (500 punten) uitge-
reikt. Lotte Straalman ontving het
bruine vaantje (600 punten) en
Danny Winters het zwarte vaantje
(700 punten).

Bij het totaal aantal punten staat
Kevin ter Beek uit Dinxperlo nog
steeds helemaal bovenaan met
maar liefst 1158 punten.

In de seizoensranglijst staat na drie
ronden Roy Bohmer uit Vorden
aan kop met 140 punten. Op de
voet gevolgd door Maarten Prinsen
uit Winterswijk met 137 punten.

Daarnaast staan Danny Winters
uit Dinxperlo en Bas Tuente uit
Dinxperlo beide met 130 punten
op een gezamenlijke derde plaats.

De eerst volgende ronde van de
ADVW regionale judo vaantjes
competitie wordt op 15 februari in
Dinxperlo georganiseerd.

Voor de totale uitslag zie ook de
homepage op:
www.winterswij k.org/budocentrum



Vetpercentage is de
graadmeter van de gezondheid!

Jan Weevers (topsporter in hart en nieren):

"Nationale veldrit in Vorden prima
promotie voor de wielersport"

Dat is de tekst waarmee Jerna
Bruggink, Herbalife consulen-
te, in Supermarkt COOP te
Ruurlo op donderdagmiddag
en in Supermarkt Super de
Boer te Steenderen op donder-
dagmorgen staat. Daar kan ie-
dereen dan terecht om tijdens
het winkelen een gratis vetme-
tingstest te laten doen. Het kost
slechts 10 seconden en geeft
een hoop duidelijkheid. Zoals
we al in vele kranten konden le-
zen staan afslanken en gezond-
heid in de top drie van goede
voornemens voor het nieuwe
jaar. Daar wil ze dan ook een
positieve bijdrage aan leveren.

Zelf kwam ze in aanraking met de
Herbalife produkten in januari
2000 en slankte 7 kilo af. Echter
wat veel belangrijker was: aan 15
jaar extreme moeheid kwam een
einde. Herbalife is namelijk hoog-
waardige topvoeding waarin alles
zit wat je dagelijks nodig hebt.
Omdat in onze huidige voeding
veel tekorten zijn, worden deze te-
korten door het eten van de Herba-
life voeding aangevuld en heeft
het lichaam meer mogelijkheden
om te herstellen. Heel veel klach-
ten hebben een relatie met voe-
ding, vandaar dat Herbalife heel

veel resultaten op gezondheidsge
bied heeft. Het is echter geen me
dicijn maar hoogwaardige topvoe-
ding!
Door een (te) hoog vetpercentage
bestaat er een reeele kans op ge-
zondheidsklachten, risico op hart-
en vaatziekten en diabetes.
Zeer veel mensen hebben bij Jerna
de afgelopen 3 jaar geweldige re
sultaten bereikt op het gebied van
gezondheid, afslanken en hun vet-
percentage verminderen. Ook heb-
ben zij nog steeds hun gewicht on-
der controle! Herbalife wordt ook
gebruikt om aan te komen en in
de (top)sport.
"Met Herbalife verbrandt je ECHT
je vet," volgens Jerna, "en om de
paar weken krijgen mijn klanten
een gratis vetmetingstest om te
zien hoe het er voor staat. Boven-
dien kun je gegarandeerd op ge-
wicht blijven met het stabielpro-
gramma!"

Het belangrijkste vindt Jerna dat
mensen inzicht krijgen in hun vet-
percentage en ze voelt dat ze hier-
mee een bijdrage levert aan het be
wustzijn van "gezondheid".
Wie vrijblijvend meer informatie
wil, kan kontakt opnemen voor
een afspraak met Jerna Bruggink
(zie adveretentie in Contact)

Sluiting verfliandel,
nieuwbouwplannen
schildersbedrijf Boerstoel bv
Onlangs heeft schildersbedrijf
Boerstoel B.V. aan de Dorps-
straat in Vorden besloten de ac-
tiviteiten in de winkel m.i.v. 3
februari a.s. te stoppen.

Redenen van dit besluit zijn o.m.
het feit dat het schildersbedrijf
steeds meer aandacht vraagt om
de kwaliteit en service te waarbor-
gen en de huidige milieu-eisen
strenger zijn betreffende o.m. de
opslag van de diverse producten.
Door deze milieu-eisen moeten
ook binnen het schildersbedrijf de
nodige aanpassingen worden ge-
daan. Daarom is besloten om het
schildersbedrijf verder uit te brei-
den en dit te verplaatsen naar het
bedrijventerrein 'Werkveld-Oost'
in Vorden, alwaar schildersbedrijf
Boerstoel onlangs een kavel heeft
aangekocht. Indien alles voorspoe
dig verloopt hopen zij daar aan het

eind van dit jaar een bedrijfspand
te kunnen openen met werk-
plaats, spuiterij, kantoor en show-
room/presentatieruimte welke vol-
doet aan alle eisen van deze tijd.
Voorlopig blijft het schildersbe-
drijf, met 12 vakbekwame mede
werkers, u graag van dienst aan de
Dorpsstraat 7-9, alwaar men nog
gewoon terecht kan voor het infor-
meren, overleggen, aanvragen etc.
van alle soorten schilderwerk,
wandafwerking en beglazing.

De opruiming van het winkel-
assortiment start woensdag 15 ja-
nuari a.s. (zie advertentie elders in
dit blad).

Schildersbedrijf Boerstoel BV wil
langs deze weg alle clientèle, die de
weg naar de winkel de afgelopen
jaren hebben weten te vinden,
hartelijk bedanken!

Voor mensen die lang fit willen
blijven of die nog heel lang op
niveau willen blijven sporten,
een gouden tip: ga op de fiets
naar je werk!. Op de fiets naar
het werk, wat moet men zich
daarbij voorstellen? Bijvoor-
beeld vanuit het centrum van
het dorp naar het industrieter-
rein? Ook dat is fietsen en ook
die fietstocht bevordert de ge-
zondheid.

De 37-jarige Jan Weevers, thans
woonachtig in Hengelo(G) is ook
zo iemand. Ook hij fietst van huis
naar zijn werk. In de praktijk bete
kent dat elke morgen, weer of
geen weer, vijf dagen in de week
op de fiets vanaf zijn huis naar zijn
werk bij groothandel Vink in Di-
dam, vice versa bijna 60 kilometer
en op de woensdagmiddag ( zijn
vrije middag) via een "ommetje
Montferland", die dag circa hon-
derd kilometer.

En is het glad of er ligt een pak
sneeuw, voor Jan Weevers geen
probleem. Dan laat hij de racefiets
staan, maar pakt hij de sportfiets
van vriendin Marion. Even het za-
del hoger zetten en "gaan met die
banaan". "Als ik dan op mijn werk
kom ( Jan is bij Vink verkoper
binnendienst) dan voel ik mij pret-
tig, zit ik lekker in mijn vel, terwijl
sommige collega's zich de slaap
nog uit de ogen moeten wrijven",
zo zegt Jan bij wijze van grap!

Jan Weevers geldt in de wereld van
het "mountainbiken" en de "vel-
dritten" als een bekende Nederlan-
der. ( Daarover straks meer). De
laatste weken besteed Jan, samen
met nog een aantal leden van
R.T.V Vierakker/ Wichmond, veel
tijd aan de organisatie van de na-
tionale veldrit die zondag 19 janu-
ari aanstaande rondom kasteel
Vorden wordt gehouden. Jan wil
daar zelf ook dolgraag aan mee-
doen maar weet op dit moment
nog niet of dat is in te plannen.

"Het belangrijkste is dat het die
dag organisatorisch allemaal vlek-

keloos verloopt. Zo ja, dan probeer
ik uiteraard ook te starten", zo
zegt hij. R.T.V. Vierakker/ Wich-
mond en met name Jan Weevers,
is bijzonder trots en blij dat er een
dergelijke nationale cyclo cross in
Vorden wordt gehouden. Weevers:
"De aanzet is eigenlijk gegeven
door ons talentvolle juniorlid Thijs
van Amerongen. Thijs vond dat on-
ze vereniging best zo'n evenement
kon organiseren.

Jaarlijks worden er in Nederland
zo'n 15 tot 20 nationale veldritten
gehouden. Onze club telt ongeveer
60 leden. We hebben zes coureurs
die aan vrijwel alle veldritten in
het land deelnemen. Juist voor
hen prachtig om nu een "thuis-
wedstrijd" te kunnen rijden. Bo-
vendien is ons doel om middels de
ze veldrit deze tak van wielersport
in de breedte te promoten. Ook de
KNWU toonde zich erg enthousi-
ast.

Alles bij elkaar komen er zondag
circa 350 rijders aan de start", zo
zegt Jan Weevers die met zijn me
deorganisatoren Rudi Peters, Mar-
tin Weijers, Thijs van Amerongen,
Gretha Klein Brinke, Johan Pardijs,
Marco Loman en Eddy Heuvelink,
handen vol werk heeft om alles in
goeie banen te leiden. Rondom
kasteel Vorden wordt een parcours
uitgezet van 2,4 kilometer. De
start is aan de Schuttestraat. De ve
teranen rijden een halfuur en één
ronde, de overige klassen vijf mi-
nuten langer, terwijl de "elite/ neo
amateurs" ( met nationale cyclo
cross top) een wedstrijd van één
uur rijden.

IMPOSANTE LOOPBAAN

Ondanks zijn 37 jaar is Jan Wee-
vers nog volop in de wedstrijd-
sport actief. "Ik ben wel wat selec-
tiever geworden, ik pik er de wed-
strijden uit die ik leuk vind om te
rijden. Dat betekent in de zomer-
maanden ( maart t/m oktober) on-
geveer 12 wedstrijden mountain-
biken en s'winters circa zes veldrit-

ten. Daar komen dan nog een aan-
tal onderlinge clubwedstrijden
bij", zo zegt Jan die in opdracht
van de KNWU in de zomermaan-
den ook nog een aantal clinics
mountainbiken verzorgt. Zegt hij:
"Op dit moment kan ik met moun-
tainbiken nog volop met de natio-
nale top ( b.v. Bart Brentjes, Thijs
Al ) meedraaien en zo lang ik het
leuk blijf vinden, blijf ik actief'.

Jan Weevers is (pas) op 18 jarige
leeftijd met de wielersport begon-
nen. " Eigenlijk min of meer bij
toeval. Ik had thuis een pony en
toen ik wat ouder werd moest dat
natuurlijk een paard worden. Dat
ging niet door, mijn ouders von-
den een paard te duur. Zoals zove
Ie jongens speelde ik in mijn jeugd
met een treinbaan. Je kent dat wel
een spoortreintje op zolder of in
de huiskamer.

De treinbaan heb ik op gegeven
moment weggedaan, in ruil voor
een racefiets. Samen met jongens
uit de Toldijk en Steenderen maak-
ten we toertochten. Wim Reintjes
en John Schoenaker adviseerden
mij om aan wedstrijden mee te
doen. Da heb ik gedaan, ik herin-
ner mij nog de eerste wedstrijd in
Bemmel. Ik eindigde op de dertig-
ste plaats en won mijn eerste wed-
strijdpremie, een rijksdaalder", zo
zegt Jan Weevers.

Intussen was Jan lid geworden van
R.T.V. Vierakker/ Wichmond. Van
zijn spaarcentjes had hij in-
middels een crossfiets gekocht.
Wat was hij trots toen hij in Tolka-
mer zijn eerste (kerst)cross reed.
Zijn grote voorbeelden in die ja-
ren: Henny Stamsnijder en Rein
Groenendaal ( de vader van top-
coureur Richard Groenendaal). In-
tussen heeft Jan Weevers er al een
hele imposante ( 16 jaar) carrière
opzitten en heeft hij dankzij een ij-
zeren disipline heel veel bereikt.

GEZOND LEVEN

Een greep daaruit: In 1997 een 12e
plek bij de wereldkampioenschap-
pen mountainbiken in Australië,
waarbij de absolute wereldtop
aanwezig was. "Voor mijn gevoel
heb ik daar een super prestatie ge
leverd", zo vindt Jan zelf. Een jaar
eerder een 4e plaats in de Tour de
France ( een zevendaagse toer
mountainbiken door Frankrijk).
Kampioen geworden van de "Bene
lux" competitie. Diverse hoge klas-
seringen in de zgn. "topcompeti-
tie" etc.

Nederlands kampioen is hij nooit
geweest. In 1993 was hij er in Lun-
teren heel dichtbij. "Met de finish
in zicht en met een minuut voor-
sprong, brak mijn stuur. Weg
droom" zo zegt Jan Weevers die er
een zeer gezonde levensstijl op na
houdt. Op tijd ( circa kwart voor
tien s'avonds) naar bed. "Roken en
drinken doe ik niet, echt niet van-
wege de sport. Ik vind dat vanzelf-
sprekend, valt gewoon onder "ge
zond leven".

In 1996 en 1997 was hij twee jaar
prof in dienst bij "Giant". "Een
prachtige ervaring, waarbij ik ook
goed heb verdiend", zo kijkt hij op
die periode terug. In de winter-
maanden een paar keer naar
Oostenrijk om te skieen, als het
"effe kan" schaatsen, maar toch de
wielersport blijft nummer één.
"Nog wel tijd voor een sociaal Ie
ven"?, zo vroegen wij Jan. "Zeer ze
ker, daar moet je aan werken en
tijd voor vrij maken", aldus de
man aan wie vele jonge sporters
een voorbeeld kunnen nemen!
(Zie ook de advertentie)



Van sier$ind tot
getrommelde, stenen

Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen •Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

Dolle dagen bij Dick Helmink Mode

De laatste ronde:

•••Î ^^^H

Helmink
M O D E & ' S C H O E N E N

kortingen
Alle opruimings-
schoenen

nu € 20.-
Dick

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 18 84

~\7 T» \7"vROUWENRAAD
T K T VORDEN

Presenteert voorlichtingsprogramma over:

„Geweld
achter de voordeur"
bewustwordingsprogramma over huiselijk geweld.

Dinsdagavond 21 januari 2003
Dorpscentrum 't Stampertje

20.00 tot 22.00 uur.

VOOR ALLE VROUWEN
Toegang gratis.

Inlichtingen
Vrouwenraad Vorden, telefoon 55 16 88.

Wij feliciteren
de familie Van Rossum uit Vorden
met het winnen van een jaar lang

gratis friet.
(Trekking 09-01-2003 door de heer

M. Gabriël).

for all
Vorden, Dorpsstraat 8
Telefoon (0575) 55 43 55

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 16 januari tot en
met woensdag 29 januari 2003, ter gemeentesecretarie,
sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inza-
ge ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van de heer van Dorth tot Medler,
voor het inpandig verbouwen'van een woning aan de
Ruurloseweg 115 te Vorden.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 15 januari 2003

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

A.H.B. van Vleuten E.J.C. Kamerling

Gezocht
een

parttimer
die ons team wil komen versterken.

Ook zijn wij op zoek naar een

vakantiehulp
U kunt schriftelijk reageren:

Drogisterij

Parfumerie

t.a.v. Huub ten Have
Dorpsstraat 31 -7261 AV Ruurlo

B A U D A R T I U S COLLEGE

Christelijke scholengemeenschap
voor vmbo (theoretische leerweg),
havo, atheneum en gymnasium

Open Dag
vrijdag 17 januari 2003
16.00 tot 21.00 uur

ky kct

Ook N
'op het BC:

SPORT-
.KLASSEN

Voorlichtingsavond
maandag 20 januari 2003
19.30 tot 21.30 uur

Deze avond is bedoeld voor ouders en
aanstaande brugklasleerlingen die tijdens de
Open Dag verhinderd zijn.

Informatie-avond
over het gymnasium
maandag 10 maart 2003
19.30 tot 21.30 uur

Deze avond is bedoeld voor ouders en
aanstaande brugklasleerlingen met speciale
belangstelling voor het gymnasium.

Meeloopmiddag
woensdag 12 februari 2003
14.00 tot 16.00 uur

Sportklas-
meeloopmiddag
woensdag 12 februari 2003
14.00 tot 16.00 uur, gebouw Isendoornstraat 1

Alle informatiebijeenkomsten worden
gehouden in ons brugklasgebouw:
Berkenlaan 389, Zutphen

Contactpersonen:
Piet Dooijeweerd, conrector
Edward Harmsen, coördinator leerjaar 1
Telefoon: 0575-515041

www.baudartius.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

OPRUIMING
Diverse machines

Hang- en sluitwerk
enz. enz.

r$ HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20



Jubileum gymvereniging 'Sparta' Nieuwjaarsreceptie
brandweer

Hoewel officieel geen jubileum-
jaar, toch heeft het bestuur van
de gymvereniging "Sparta" ge-
meend aandacht te moeten
schenken aan het 80 jarig be-
staan.

Dat gebeurde woensdag middels
een turnuitvoering in het dorps-
centrum en aansluitend woens-
dagavond eveneens in het Dorps-
centrum een receptie.

Voor de uitvoering bestond grote
belangstelling. Behalve de deel-
nemers, vele vaders, moeders en
oma's en opa's. Er heerste dan ook
een gezellig sfeertje met vele
"open doekjes" van een dankbaar
publiek. Onder begeleiding van
Gerrie Kappert beten de kleuters
(groep 1) het spits af. De kleuters
klauterden, sprongen en balan-
ceerden dat het een lieve lust was.
Groep 2 ( de zes-jarigen) deden oe-
feningen aan de brug.

Opvallend bij de 7/8 jarigen, dat
deze groep uit 20 meisjes en
slechts één jongen bestond. Zij de
den oefeningen op de lange mat.

De meisjes bleven bij "Sparta" de
boventoon voeren. Zo ook bij
groep 4, de 8/9 jarigen, louter
meisjes. Deze groep verzorgde het
onderdeel "kastspringen". Groep
6, ook in de leeftijd 8 en 9 jaar, be
stond uit 9 meisjes en twee jon-
gens. Zij lieten verschillende oefe-
ningen op de minitram zien.
Groep 7, 10/11 jarigen, ook alleen
meisjes. Zij gaven oefeningen op
de banken en de lange mat te zien.
Angela te Pas begeleidde groep 5
(streetdance). Deze groep tracteer-
de het publiek op het nummer
"Crazy". Eveneens onder haar lei-
ding kinderaerobic met de
"Ketchupsong", alleraardigst om
te zien. Tot slot kinderaerobic en
streetdance samen (groep 8) in het
nummer "A Brand New Day".

Woensdagavond nam het bestuur
van "Sparta" bestaande uit Tiny
Barink, voorzitter; Wilma Klein
Haneveld, sekretaris; Christine
van Dijk penningmeester en de le-
den Joke Bulten en Karin Zweers,
in verband met het jubileum vele
felicitaties in ontvangst. Veel le-
den (tussen twee haakjes "Sparta"

heeft 165 leden) oud- leden en ere
leden gaven acte de presence. Ook
diverse plaatselijke culturele- en
sportverenigingen kwamen hun
gelukwensen aanbieden.

Het college van B&W werd verte
genwoordigd door wethouder W.
Chr. Wichers. "Sparta" is typisch
breedtesport, een moderne term
voor het sporten voor jong en
oud", zo sprak hij. Het drietal ere
leden te weten de heer W. Koops
en de dames mevrouw Sikkens en
mevrouw Wagenvoort, kregen uit
handen van voorzitter Tiny Barink
een boeket bloemen aangeboden.

Wethouder Wichers adviseerde
het "Sparta"- bestuur zuinig met
deze ere-leden om te springen.
"Het is een trio om trots op te zijn.
Het zijn in vroegere jaren drijven-
de krachten voor de vereniging ge
weest", aldus Wichers, die het be
stuur vervolgens een geschenk on-
der couvert en een fles wijn aan-
bood. Gedurende deze woensdag
konden belangstellenden een foto-
expositie bekijken waarin "80 jaar
"Sparta" werd uitgebeeld.

olitie varia
Bridgen

Vrijdag 3 januari
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 65-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Zondag 5 januari
Aan de Dorpsstraat heft een
schoorsteen in brand gestaan. De
brandweer heeft het brandje ge-
blust en alles opgeruimd.

Er werd een verlichtingscontrole
gehouden. Er werd drie maal een
proces-verbaal opgemaakt voor
het niet voeren van verlichting op
de fiets.

Dinsdag 7 januari
Aan de Raadhuisstraat vond een
ongeval plaats waarbij de veroor-
zaker de plaats van het ongeval
had verlaten. Door oplettende bur-
gers werd de veroorzaker achter-
haald. Er wordt proces-verbaal te
gen de bestuurder opgemaakt.

Aan de Leestenseweg vond een ver-
nieling aan een personenauto
plaats. Van de auto werd het slot
van de kofferbak vernield. Tevens
zat er een deuk in de kofferbak.

Woensdag 8 januari
Op de Schoneveldsdijk vond een
ongeval plaats tussen een perso-

nenauto en een ree. De ree over-
leefde de aanrijding niet.

Op de Wildenborchseweg werd
een snelheidscontrole gehouden.
Er passeerden 430 voertuigen
waarvan 24 bestuurders te hard re
den. Tegen hen wordt proces-ver-
baal opgemaakt. De hoogst geme
ten snelheid was 103 km/uur.

Ook op De Horstenkamp werd een
snelheidscontrole gehouden. Daar
passeerden 430 voertuigen waar-
van 144 bestuurders te hard reden.
Tegen hen wordt proces-verbaal
opgemaakt. De hoogst gemeten
snelheid was hier 94 km/uur.

GEVONDEN EN
VERLOREN VOORWERPEN
met ingang van 20 december.

Gevonden
• boek „The Bonsai Guide" • bril
met tijperprint.

Verloren
• sleutel, bruin etui.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 8-1 Groep: A
l Mw. K. Vruggink/Mw. D. Hoft-
ijzer 63,75%; 2 Mw. L. Polstra/Dhr.
S. Polstra 63,75%; 3 Dhr. H. Wagen-
voorde/Dhr. J. Holtslag 59,17%.
Groep: B
l Dhr. J.W. Costermans/Dhr. H.
Enthoven 65,18%; 2 Mw. P. v.d.
Vlugt/Dhr. A. de Bie 54,86%; 3 Mw.
A. Jansen Vreling/Dhr. W. Jansen
Vreling 54,56%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 6-1, Groep A:
1. De heren Wijers en Thalen
55,7%; 2. De dames van Burk en
Hendriks 55,2%; 3. De dames den
Ambtman en Thalen 53,6%.
Groep B:
1. De dames de Bruiin en Lamers
60,4%; 2. De dames Warnaar en
van Alphen 55,0%; 3. De dames
Groot Bramel en Tigchelaar 54,6%.

Volleybal

PELGRUM DASH
Heren:
W Grol l - Pelgrum Dash 1: 3-1
Dames:
BVC 73 3 - Pelgrum Dash 5: 0-4
ASV l - Pelgrum Dash 7: 3-2
Pelgrum Dash 3 - VYV1:1-3
Pelgrum Dash 4 - KSV 1:1-3
Pelgrum Dash 6 - Smash '68 3:1-3
Pelgrum Dash 2 - Smash '68 l: 1-3

Jan Oosterink 35 jaar bij brand-
weer en Johan te Velthuis en
Martin Wolsink ontvingen vrij-
willigersmedaille.

Brandweerman Jan Oosterink is
tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de brandweer Vorden door burge
meester Kamerling onderscheiden
voor het feit dat hij al 35 jaar deel
uitmaakt van de Vordense brand-
weer. De burgemeester omschreef
Jan als een rustige, gedreven
brandweerman en prees vooral
zijn kwaliteiten als chauffeur van
de brandweerauto. Uit handen
van de brandweervereniging ont-
ving Jan een beeld van een spuit-
gast als aandenken aan zijn unieke
jubileum.

Daarnaast zijn Bennie Hekkei-
man, Gerard Zweers en Martin
Niessink onderscheiden voor het
feit dat zij reeds 12,5 jaar bij de
brandweer werkzaam zijn. Uit
handen van de burgemeester ont-
vingen Martin Wolsink en Johan
te Velthuis de vrijwilligersmedail-
le. Reden hiervoor was dat beide
heren afscheid hebben genomen
van de brandweer. Zij zijn elk 29
jaar lid geweest van het korps.

Erik Lammertink, Fred Bosvelt,
Bernhard Bloemendal, Gerard

Zweers, Marcel Boekholt, Ronald
Jansen en Herman Eskes kregen
uit handen van de burgemeester
de behaalde diploma's in 2002 uit-
gereikt. De burgemeester was ver-
heugd over het feit dat de brand-
weer in 2002, na een succesvolle
wervingsactie, zes nieuwe leden
kon verwelkomen.

In 2002 hebben zich geen grote ca-
lamiteiten voorgedaan. Het korps
kreeg 56 meldingen waarvan de
storm op 27 oktober jl. de grootste
inzet vergde. Er is zeven keer in re
gionaal verband bijstand verleend.

Commandant Bob Boersma ging
in zijn nieuwjaarsrede in op de
steeds verdere professionalisering
van het korps Vorden en de brand-
weer in het algemeen. In het nieu-
we jaar staan ondermeer hittetrai-
ningen op het programma. Realis-
tisch oefenen is voor de brand-
weermensen van essentieel be
lang. En steeds vaker voorkomen-
de inzetten in regionaal verband
van het korps Vorden vergen aan-
passingen in de bepakkingen van
de brandweervoertuigen.

De avond werd afgesloten met een
gezellig samenzijn waarbij ook di-
verse oud brandweermensen aan-
wezig waren.

KOU
's Winters was de platte buis
een bron van warmte in ons huis.
Vlakbij de pot was 't gloeiend heet,
Wat verderop een "koude keet".

Had je de beide voeten koud
Dan was zo'n kachel ideaal.
Je droogde ook 't aanmaakhout
En bereidde menig maal.

Je moest op tijd voor brandstof zorgen,
Anders was 't heel gauw gedaan
En was de kachel uit gegaan;
Soms brandde hij tot in de morgen.

Omdat wij 's winters boven sliepen
Was de overgang heel groot.
Als ik me daarin ga verdiepen
Vries ik van kou nog bijna dood.

Jos Wijnen



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € J 85.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

7 6 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JKX PRODUCTS

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

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Vorden. Herberg 21AO • Warnsveld, de Kap 21SO * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Urnen, Kazerne 22.-O5 'Yjorcula,
busstation 21:45 * Qeesteren, tjaan 2155 * (jelselaar, Jlorun
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Kuurlo,
tapperij 22.3O ' garchem, Kerk 22AO * Cochem 2, oude
technische school 22J5O * fjathmen, tfrink 22.3O ' (jorssel,
Koskainp 22:45 * Harfsen tfultenlust 22:55 uur .
Meer info ? nel O9OO-Witkatnp of kijk op www.tvif-fcqmp.com

A.S.

Boh Foi Toch
Aanvang 11:00 uur
V VERKOOP € 8,00 A/D ZAAL€ 10,00

KAARTEN : 0900-9-485267

26 januari MEGA APRES SKI PARTY !I
M.M.V : WOLTER KROES & ALTIJD LAZERUS

17:45 UUR T/M 22:15 UUR

2 FEBR. ACHTERHOEKS KLASSE GALA
M.M.V : JQVINK + GASTOPTREDENS, BAND

ZONDER BANAAN EN KASBENDJEN
16:30 UUR T/M 22:15 UUR

Start: woensdag 15 januari

BIJNA DE GEHELE
WIN' ERCOLLEC]
GAAT NU VOOR DE

HALVE PRIÏS
OF NOG LAGER

DE DEUR UIT!
PROFITEER VAN DEZE SENSATIONELE UITVERKOOP,

WANT GEKKER KAN HET NIET!!!!

""pïïintc
CFASHION )

mode voor het héle

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal • Ommen
Raalte - Terborg - Ulfft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in full colour

als met steunkleur. Telefoon (0575) 55 10 10

Meer info ? : WITKAMP.COM

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge .

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/hi vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

2003
"Op Pad" ook in 2003 weer van de parij.

U kunt "Op Pad" hoeken voor een solo- of
duo-optreden. Ook is het vanaf nu mogelijk
om Eduard te hoeken als accordeonist voor
zowel overdag als 's avonds.
Prijs vanaf € 175,- per optreden!

Tel. (0575) 46 75 74, mobiel 06 30148881.
Homepage: http://www.duooppad.nl
H-mail: hockingen@duooppad.nl



Begin het nieuwe jaar met
gezonde voeding van Herbalife
Herbalife is een zeer hoogwaar-
dige voeding op natuurlijke
basis waar alle voedingsstoffen
inzitten die een mens dagelijks
nodig heeft. Het is een comple-
te voeding zodat ons lichaam
geen tekorten heeft.

In onze dagelijkse voeding zitten
veel slechte stoffen zoals: suikers,
vetten, bestrijdingsmiddelen en
kleurstoffen. Hoe weetje nog of er
wel genoeg voedingsstoffen in ons
eten zitten? Bij Herbalife staat de
voedingswaarde voorop.

Daarom wordt een dieet voor ieder-
een zo samengesteld dat 't zorgt
voor een verantwoorde gewichts-
beheersing. Je voelt je bovendien
snel fitter. Dat komt doordat men
vaak tekorten heeft door vaak te
lijnen op eigen gelegenheid of
zelfs te hongeren.

De voeding van Herbalife vult
eerst die tekorten aan waardoor je
je binnen een paar dagen al fitter
voelt. Veel gezondheidsklachten
ontstaan door onvolwaardige voe-
ding. Betere voeding kan de kwali-
teit van het leven verbeteren.
Iemand gaat pas naar de dokter als
hij ziek is i.p.v. dat we preventief
aan onze gezondheid werken.
Tegenwoordig is de kwaliteit van
b.v. groente en fruit niet meer
zoals die vroeger was. Neem nou
de tomaat. Bij het kweken daarvan
wordt helemaal geen aarde meer
gebruikt. Hierdoor mist de tomaat
bepaalde stoffen die er normaal
gesproken in hadden moeten zitten.
En dat geldt voor meer producten
waardoor men dus onterecht
denkt genoeg van alles binnen te
krijgen. Ook overgewicht is een
groeiend probleem. Uit onderzoek
blijkt dat 50% van de Nederlanders

aan overgewicht lijdt. Het gevolg is
vaak hart en vaatziektes, bepaalde
vormen van kanker, gewrichtspro-
blemen, diabetes.

Met Herbalife is het mogelijk om
op een gezonde manier van uw
overtollige vetten af te komen zon-
der te hongeren. Herbalife kan ge
bruikt worden door: ouderen, (hy-
peractieve) kinderen, sporters,
mensen die vaak moe zijn en men-
sen die willen afvallen of die zelfs
graag willen aankomen. Herbalife
is een gezonde voeding voor ieder-
een.
Bovendien wordt men persoonlijk
of indien men dat wenst in groepjes
begeleid. Ook geldt bij Herbalife
de 30 dagen niet goed geld terug
garantie.

Indien men geïnteresseerd is voor
een vrijblijvend gesprek over succes-
volle beheersing van uw gewicht
en goede voeding, bel dan gerust
naar onafhankelijk Herbalife distri-
buteur Ria Wildemors. (Zie ook de
advertentie).

Steunpunt mantelzorg

2.100 bezoekers genieten van kerst- en wintercircus:

Super De Boer van alle markten thuis

"Het was gewoon fantastisch!",
blikt eigenaar Wilbert Groten-
huys terug op het Super De Boer
Kerst- en Wintercircus. In totaal
2.100 bezoekers genoten van de
drie circusvoorstellingen die
maandag 30 december in de
Vordense sporthal werden ge-
houden. En als het aan Wilbert
en Yvonne Grotenhuys ligt,
gaat het circus eind dit jaar op
herhaling. "Maar dan vier voor-
stellingen verdeeld over twee
dagen."

Elk jaar pakt Super De Boer Yvon-
ne en Wilbert Grotenhuys uit met
een spectaculaire eindejaarsactie.
Zo werd enkele jaren geleden een
auto verloot maar er zijn ook tallo-
ze andere acties geweest. Ditmaal
was gekozen om kaarten weg te
geven voor het Super De Boer
Kerst- en Wintercircus. De opzet
van de actie was heel eenvoudig.
De klanten moesten alleen maar
voor honderd euro aan kassabon-
nen te sparen en deze in een speci-
aal daarvoor bestemde envelop in
te leveren met daarop hun adres-
gegevens.

"We zijn daarmee op 8 oktober be-
gonnen", blikt Wilbert Groten-

huys terug. "En begin november
waren we al door alle 2.100 kaar-
ten heen. Dat hadden we zelf ook
niet verwacht."

In totaal waren er maandag 30
december drie voorstellingen: om
half l, half 5 en half 8. Yvonne
Grotenhuys vult aan: "Het was de
hele week slecht weer. Zo'n middag-
je of avondje naar het circus kwam
de meeste mensen heel goed uit."

REPTIELENSHOW
Directeur Al ex Sijm van het Kerst-
en Wintercircus had speciaal voor
Super De Boer in Vorden een zeer
afwisselend en spectaculair pro-
gramma samengesteld met onder
andere acrobatiek, trapeze en de
komische magie show van All Na-
blo die de glorietijd van Tommy
Cooper deed herleven. Natuurlijk
werden ook de kinderen niet ver-
geten. Clown Picar zat vol grappen
en grollen en was al snel de lieve-
ling van het publiek.

Als we Wilbert Grotenhuys vragen
naar het hoogtepunt van het Kerst-
en Wintercircus, hoeft hij niet
lang na te denken. "De reptielen-
show. Dat was bijzonder spectacu-

lair. Vooral het moment waarop
de krokodillen over de rand van de
piste kropen. Sommige mensen
hadden het gewoon niet meer. Zo
eng!"

GOEDE REACTIES
Directeur Al ex Sijm van het Kerst-
en Wintercircus had eigenaar Wil-
bert Grotenhuys gevraagd samen
met hem aan het einde van elke
show het publiek te bedanken.

"De reacties waren echt buitenge
woon. We zitten er dan ook aan te
denken om aan het einde van dit
jaar weer een kerstcircus te hou-
den. Maar dan vier voorstellingen
verdeeld over twee dagen. Want
drie voorstellingen op een dag was
voor de artiesten wel heel erg
zwaar. En met een vierde voorstel-
ling erbij kunnen we nog weer
meer klanten blij maken."

Zijn vrouw Yvonne vult aan: "La-
ten de mensen in de winkel maar
gewoon tegen ons zeggen wat ze
van dit idee vinden. We willen
graag weten wat er onder de klan-
ten leeft. Want per slot van reke-
ning doen we het daar allemaal
voor."

Als men voor een zieke, gehan-
dicapte of hulpbehoevende uit
de directe omgeving zorgt, is
men mantelzorger.

Het Steunpunt Mantelzorg VTT Oost-
Gelderland kan ondersteunen.
Waarvoor kan men er terecht?
Een luisterend oor, lotgenoten-
contacten, voorlichting, cursussen,

belangenbehartiging en hulp bij
het vinden van de juiste hulpver-
lening. Met ingang van 14 januari
houdt Ekie Voorburg, consulente
Steunpunt Mantelzorg, iedere
dinsdag spreekuur in woon/zorg-
centrum de Wehme.
Voor het maken van een afspraak
kan men bellen naar VIT Oost-
Gelderland Steunpunt Mantelzorg.

Ook in Vorden luidden de klokken
Heeft men ook even vreemd
opgekeken toen men dinsdag-
avond de klokken hoorde luid-
den.

In samenwerking met de Raad van
kerken laten wou men laten horen
dat men in Vorden achter de actie
van Vluchtelingen Werk Neder-
land staan. Zij hielden vandaag
een landelijke manifestatie met
als motto 'Noodkreet' voor een
rechtvaardigen menselijk vluchte-
lingenbeleid'. Dit vond plaats in
Utrecht.

WAAROM DEZE NOODKREET?
Er is een zorgvuldige procedure
nodig voor asielaanvragen. Een
versnelde procedure mag alleen
gebruikt worden voor kansloze za-
ken. De overheid moet binnen een
halfjaar beslissen over een asiel-

aanvraag. Als dit langer duurt,
moeten vluchtelingen kunnen
werken en studeren. Een groep
vluchtelingen uit oorlogsgebieden
woont al jarenlang in Nederland.

Nu moeten ze weg. Voor deze be-
perkte groep moet een uitzonde-
ringworden gemaakt, zodat zij als-
nog in Nederland kunnen blijven.

Afgewezen asielzoekers die wel terug
willen maar niet terug kunnen,
hebben recht op onderdak totdat
zij hun terugreis hebben geregeld.
De overheid moet uitdragen dat
succesvol integreren in Nederland
vraagt om een inzet van alle inwo-
ners.

Het klokgeluid was begonnen in
Utrecht en men is gevraagd om
hieraan mee te doen om 17.15 uur
de klok te luiden.

Traditioneel nieuwjaarsconcert 2003

Muziekvereniging Concordia
Traditioneel zal Muziekvereni-
ging Concordia het nieuw jaar
openen met een gevarieerd
nieuwjaarsconcert en daar-
mede het startsein geven voor
het nieuwe muzikale jaar 2003.
Na de uitstekende prestaties
op het Concours te Eibergen in
2001 en het Topconcours te
Arnhem in het afgelopen jaar,
neemt Concordia wat rust.

Dit jaar geen concoursen maar
meer aandacht voor techniek, sa-
menspel en zuiverheid. Want adel
verplicht; niet alleen een toppres-
tatie neerzetten op een concours
maar ook laten horen op concer-
ten dat er nog steeds vooruitgang
zit in het orkest. Concordia, onder
de leiding van dirigent Hugo Klein
Severt, nodigt u dan ook uit om
zondag 19 januari te komen luiste
ren (en meezingen???) naar een
programma voor jong en oud. De
muziekcommissie heeft dit jaar
het thema "VERVOER" redelijk
ruim geïnterpreteerd.

Na het traditionele "uren, dagen,
maanden..." zal Muziekvereniging
Concordia het concert openen met
het nummer Rivieren-cyclus van
Malando in een arrangement van
Kees Vlak. Met de uitvoering van

dit nummer wil Concordia laten
horen dat de lat behoorlijk hoger
is gelegd. Verder staan o.a. op het
programma: My heart will go on
(Titanic), The Flying Doctors, De
Bestemming (Marco Borsato), De
Postkoets en zelfs de alom beken-
de Asser TT Mars. Concordia zal
het programma na een bijzondere
"samenzang" beëindigen met de
Radetzky-Marsch.

Ook de drumband zit niet stil. De
slagwerkgroep van Muziekvereni-
ging Concordia is verstevigd met
enkele nieuwe leerlingen en wil u
graag ook dit concert, o.l.v. instruc-
teur Bert Lamers meenemen op
een muzikale reis naar de Caribe-
an. Probeer maar eens stil te blij-
ven zitten met nummers als Reg-
gae Drumming, To the Roots, Bon-
go Solomatic, Sambafire, Antillia-
na en Reggea.

"HARMONIEMUZIEK IS NIETS
VOOR MIJ T'
Kom luisteren en laat u verrassen.
Harmonie en drumband heten,
naast onze trouwe supporters, ook
nieuwsgierigen en andere geïnte-
resseerden van harte welkom op
zondag 19 januari in het Dorps-
centrum te Vorden. (Zie ook adver-
tentie elders in dit blad).

Amateur schildersgroep
exposeert in de bibliotheek
Na diverse eerdere exposities in
de bibliotheek komt de Vordense
amateur schildersgroep weer
met een interessante tentoon-
stelling.

Vanaf 14 januari zijn er werken te
zien van Bennie Bargeman, Berna
Barink, Jan Barink, Jo Haverkamp,
Marietje Koning, Hein van der
Laan, Janneke Ouwinga, Jeanne
Turfboer en Henk van der Weij.

Het is een groep die op vaste tijden
wekelijks bijeenkomt in het
Dorpscentrum. Een ieder kiest
zijn/haar eigen onderwerp in wel-

ke techniek dan ook en geeft el-
kaar aanwijzingen.

De groep komt voor een deel voort
uit beginnelingen, destijds onder
leiding van mevrouw Vunderink.
Een eerste expositie volgde daaruit
in 1985. Daarna heeft een aantal
van hen onder leiding van Hans
Zweverink geoefend.

Met wisselend ledenbestand is nog
ge-exposeerd in 1994 en 1998.Ook
deed de groep mee met de molen-
expositie in mei j.l.
De tentoonstelling is te bekijken
tot en met 7 maart.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

VARKENS-
HAAS
kg van 17.69

899
•

GROENTE:

oh
MANDARIJNEN

kg van 2.58

129
g 50% korting

APPEL-
SIENTJE

pak 1 liter a 0.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

FANTA
SPRITE

fles 1,5 liter a 1.22

nu 3 flessen halen

2 flessen bef a/en

ARIEL
WASMIDDEL

pak 1,35 kilo è 6.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

en
BRAADWORST

kilo van 6.19

09
voor ̂ ^ — 50°/0 korting3°.
YOGHO YOGHO
DIVERSE SMAKEN

2 pakken 1 liter van 2.22

111
g 50% korting

oh
EXTRA JAM

DIVERSE SMAKEN
2 potten a 250 gram van 2.58

129
B 50% korting

Altijd dagvers
Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen
Air miles sparen
Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALLE GALL

D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
16 januari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

OPRUIMING!
LANGELER MODE

kortingen tot 30%
op de winterkollektie,

dames en heren!

2 halen / 2 betalen
van de afgeprijsde prijs

ook nachtkleding

Kerkstraat 1 1 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 1 2 35

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel . (0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Afslanken!
Op gewicnt blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie.
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

SCHOENMODE
Beatrixplein 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl Eg Giesen@Shoes.nl

www.compusystetn.nl
KeuzePC v.a. € 649,-
AMD Duron 1300 MHi., 128 MB SDRAM, 32 MB TNT2, 40 GB Harddisk € 649,-
AMD XP 2000+, 25é MB SDRAM, 32 MB TNT2; 40 GB Harddisk l € 709,-
AMD XP 2400+, 256 MB SDRAM, 32 MB TNT2, 60 GB Harddisk € 839,-

TopPC v.a. € 729,-
AMD XP 2000+, 256 MB, pöForce2 64 MB, 40 GB 7200 Harddisk € 729,-
AMD XP 2000+, 512 M8, jleForce2 64 MB, 60 G8 7200 Harddisk '.. € 779,-
AMD XP 2400+, 512 MB, öeForce4 TI4200 128 MB DDR, 60 GB HDD € 999,-

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 100 Mbit Ethernet, 2 x USB,
1,44 MB Diskdrive, Trust Power Keyboard, Logitech Scroliwheel Muis.

Actie:
Mustek Sc a n Express 1200 USB Scanner

geschikt voor Windows XP: €59,-
Opties:

Windows XP Home € 119,- • 48x12x48 CD-ReWriter € 69,- • 17 Inch monitor €. 149,-
• HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • TFT Monitor € 349,- • 160W speakers €11,-

• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

'ft Tlllpen 2,75 p. bos 3 halen 2 betalen

H Azalea 2,99 bloemen en planten
* Bos rozen * 20 stuks 4,99 fl s donderdag

0 Voorjaarsbolletjes wSSJS.
blauwe druif/narcis 1,79 3 halen 2 betalen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Vrijwilliger van het jaar Raad van Kerken-dienst
Jan Tijssen: "Een dorp kan nu
eenmaal niet zonder vrijwilligers"

"Ik kom uit een gezin met 9 kin-
deren, vier jongens en vijf mei-
den. Ik was de oudste van het
stel. Vader Willem was bosar-
beider op het Suderas. Hard
werken. Moeder Lies was met
een dergelijk gezin ook altijd in
de weer. Beiden waren zeer soci-
aal voelend. Nee, we hoefden
thuis niet voor "ons plekje" te
vechten. Het was een zeer hecht
gezin. Altijd zo gebleven.

Ik ben in de loop der jaren ook al-
tijd als de "oudste zoon" be-
schouwd. Is er wat bijzonders in de
familie, dan zegt men toch al
gauw, even onze oudste broer vra-
gen. Op bruiloften word ik ook dik-
wijls gevraagd om als ceremonie
meester op te treden. Ik denk dat
wij als broers en zussen allemaal
wel iets van dat sociale gevoel van
vader en moeder hebben meege
kregen.

Over een paar dagen komen ze al-
lemaal op visite. Om gezellig na te
kletsen, omdat ze het leuk vinden
dat ik tot vrijwilliger van het jaar
ben gekozen". Woorden gesproken
door Jan Tijssen die vorige week
maandag in het Dorpscentrum
vanwege deze "titel" uitvoerig in
het zonnetje werd gezet. Uit han-
den van wethouder Wim Wichers
ontving hij bovendien een fraaie
oorkonde.

Toen wij Jan Tijssen en echtgenote
Ria in hun huis nabij het Ludgerus
gebouw in Vierakker opzochten,
was de heer des huizes nog danig
onder de indruk van de "uitverkie
zing". Zegt hij: " Ik leef nog steeds
in een soort roes, compleet over-
rompeld. Eerst al bij de bekendma-
king op die maandagavond. Dan
nog de vele felicitaties van familie,
buren, vrienden, kennissen. Ik sta
nog steeds perplex", aldus de 63 ja-
rige Jan Tijssen, die maar wat trots
is op zijn oorkonde.

'Weetje, het geeft toch wel voldoe
ning. Het betekent datje wordt ge
waardeerd en dat doet mij goed""

• En dan met een gevoel voor reali-
teitszin: "Er zijn nog heel veel vrij-
willigers, mensen die ook veel
voor anderen doen. Ik wil al deze
vrijwilligers heel graag een hart
onder de riem steken en tot hen
willen zeggen, mensen blijf door-
gaan met je werk. Een dorp kan nu
eenmaal niet zonder vrijwilligers",
zo zegt hij.

Als Jan Tijssen begint te vertellen,
waar hij zoal zijn dag mee invult,
dan kun je niet anders conclude
ren dan dat de jury een juiste keus
heeft gemaakt. Neem bijvoorbeeld
de sport. Jan heeft tot zijn 37e jaar
actief gevoetbald, waarvan negen
jaar in het eerste elftal van Socii.

In 1963 maakte een gebroken arm
een einde aan zijn voetballoop-
baan. Jan werd toen scheidsrech-
ter. Dat doet hij nog regelmatig bij
de jeugd en de lagere seniorelftal-
len van Socii.

Momenteel is hij nog steeds rap-
porteur van standaardelftallen in
een gebied dat zich uitstrekt vanaf
Winterswijk tot Duiven. "Dikwijls
s'zondagsmiddags tegen half één
weg. Tegen half zes weer terug.
Even langs het clublokaal van Socii
om mijn vrouw Ria op te halen.
Die is namelijk een verwoed sup-
porter van de club. Gezellig nog
even napraten, een biertje drin-
ken, heerlijk", zo zegt Jan. Condi-
tioneel houdt hij zich dinsdag-
avond op peil, tijdens de trainings-
avond van de scheidsrechtersver-
eniging "Zutphen & Omstreken".
Nu even niet, want Jan heeft pas
een operatie ondergaan.

Jan Tijssen bekleedt in Vierakker/
Wichmond voorts de functie van
voorzitter/ secretaris van de toneel-
groep; voorzitter van het gemengd
koor St. Willibrord. Ook zingt hij
zelf nog dapper mee. Wel doet hij
via de pers, tussen neus en lippen
een oproep aan jongeren om lid te
worden. "We vergrijzen een beet-
je", zo zegt Jan, zelf voorzien van
een prachtige" grijze kop met
haar"!

Verder verzorgt Jan Tijssen de tuin
bij frater Broekman. En dat is nog
niet alles. Hij is ook nog parochie
secretaris van de Sint Willibrordes
kerk in Vierakker, Verzorgt in de
kerk ook rondleidingen en komt
hij daar regelmatig echtgenote Ria
tegen, die in die kerk koster is! De
tuin bij de kerk moet er uiteraard
piekfijn uitzien. Ook daar zorgt
Jan voor. Alvorens hij in 2000 met
de VUT ging, waardoor hij nog
meer tijd kreeg om vrijwilligers-
werk te doen, bijvoorbeeld als
chauffeeur op de buurtbus.was Jan
Tijssen 28 jaar als algemeen be-
drij fsmedewerker, werkzaam bij
een verfstoffen- en spuitbedrijf in
Markelo.

Uit bovenstaande moge blijken
dat hij een druk bezet "baasje" is.
Jan en Ria hebben twee dochters,
Judith en Heidi. Bovendien twee
kleinkinderen Laura (7) en Wessel
(2). Heeft opa met al zijn drukke
werkzaamheden nog wel tijd voor
zijn kleinkinderen? Echtgenote
Ria: "Echt wel, in een dag zitten
heel veel uren hoor. Opa past op
en doet ook nog de tuin bij zijn
dochters". Jan luistert en vindt het
prachtig wat Ria zegt.

GEZELLIGHEIDSMENS
Dat Jan Tijssen op en top een gezel-
ligheidsmens is, laat zich gemak-
kelijk raden. Zijn lijfspreuk: "Je
leeft zo'n klein stukje, laten we het
elkaar dan ook zo gezellig moge
lijk maken. De mensen zouden
eens wat vriendelijke tegen elkaar
moeten zijn. Niet lopen te "bek-
ken" tegen elkaar. Er lijkt in deze
maatschappij maar één ding be
langrijk, "alles moet"! En dan plot-
seling fel: "De wijze waarop men
tegenwoordig met normen en
waarden omgaat, is mij vaak een
doorn in het oog.

Heeft ook veel te maken met hoe
kinderen worden opgevoed. Kinde
ren worden gevormd in de eerste
vier levensjaren. Daar ligt de taak
voor de ouders. Is er geen voldoen-
de aandacht van de ouders voor
het kind doordat ze het maar druk
druk hebben, dan ligt daar vaak de
kiem voor hoe ze later zijn.

Misschien is de oplossing voor on-
ze normen en waarden wel om
met z'n allen veel vrijwilligers-
werk te doen. Dat voorkomt een
hoop ellende", zo zegt Jan Tijssen
die hoopt dat het hem nog lang ge
geven zal zijn, zijn steentje als wij-
williger te mogen bijdragen.

In Vierakker en Wichmond zullen
ze daar ongetwijfeld de vruchten
van plukken. In de loop van dit
jaar echter, is Jan even geen vrij-
williger, want dan gaan Jan en Ria
met de 250 euro (de prijs die hij
voor zijn uitverkiezing kreeg) op
stap om een reisje te maken. Parijs
of Oostenrijk, het echtpaar Tijssen
weet het nog niet precies.

Een ding lijkt ons wel zeker, het
wordt een "korte" vacantie, want
in feite kunnen Jan en Ria nog
geen dag zonder hun geliefde
"stekkie" in Vierakker!

Zondagmorgen 19 januari a.s.
wordt er een Oecumenische
gebedsdienst gehouden in het
kader van de week van gebed
voor de eenheid der christenen.

Deze bijzondere viering zal gehou-
den worden in de Gereformeerde
kerk. In verband met deze Raad
van Kerken-dienst zal er op deze
zondag geen dienst zijn in de Ned.
Herv. Dorpskerk en de R.K. Chris-
tus Koningkerk.

In deze dienst zal voorgaan ds. A.
Broekhuis uit Eefde en er is muzi-
kale medewerking van het 30-plus
koor. Ook is er inbreng van de zon-
dagsschool en kindernevendienst.
De kinderen gaan dan nar hun ei-

gen ruimte in 'Het Achterhuus'
om met het thema aan de slag te
gaan.

De leden van de liturgische com-
missie van de Raad van Kerken die
samen met ds. Broekhuis de dienst
hebben voorbereid zullen ook een
aandeel in de dienst hebben.

Het belooft dus een interessante
dienst te worden voor jong en oud
en het is dus de moeite waard om
dit bij te wonen en mee te maken.

Na afloop is er in 'Het Achterhuus'
gelegenheid om koffie te drinken
of thee en limonade voor de jeugd.
Iedereen is uiteraard van harte
welkom.

Vrouwenraad organiseert
'Geweld achter de voordeur'
De Vrouwenraad Vorden orga-
niseert op donderdagavond
21 januari aanstaande in 't
Stampertje een voorlichtings-
en bewustwordingsprogramma
over huiselijk geweld met als
thema "Geweld achter de voor-
deur".

Deze avond is toegankelijk voor ie
dereen. De consulente van de
Stichting Hemag (Hervormd Maat-
schappelijk Activeringswerk) Nel-
leke Drop zal deze voorlichtings-
avond verzorgen.

Zij geeft informatie over ondermeer
"wat is huiselijk geweld"; "hoeveel

komt het voor en "bij wie" en bo-
venal "wat kun je doen bij huise
lijk geweld in je omgeving"? Het is
een probleem waarmee iedereen
te maken kan krijgen.

Huiselijk geweld komt voor in alle
kringen. Voorlichting en bewust-
wording zijn daarom van groot be-
lang. Wellicht kan men iets bete
kenen voor slachtoffers.

Gezien de actualiteit van het on-
derwerp hoopt het bestuur van de
Vrouwenraad dat een groot aantal
belangstellenden deze avond zul-
len bijwonen. De toegang is gratis.
Zie advertentie.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op donderdag 16 ja-
nuari a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze
contact te leggen met de leden van
de CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke zaken.
Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor
zichzelf danwei namens een ve-
reniging of instantie.

Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en in ieder geval diege
ne van de CDA-fractie aanwezig is,
die het betreffende onderwerp in
zijn portefeuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag-
avond 16 januari a.s. op het Ge
meentehuis.

Om vooraf telefonisch te melden
dient men contact op te nemen
met Ab Boers (fractievoorzitter
CDA).

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



HANDELS
D R U K W E R K

Uw handels-
drukwerk is het
visitekaartje van

uw bedrijf.
Laat het

professioneel
door ons

verzorgen!

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Verkiezingsmanifestatie WD Kerstpakkettenactie geslaagd
In het kader van de Tweede Ka-
merverkiezingen organiseren
de gezamenlijke WD-afdelin-
gen van de VHS++ gemeenten
Vorden, Hengelo, Steenderen,
Zelhem.Hummelo & Keppel in
samenwerking met de kamer-
centrale Gelderland op Dins-
dagavond 21 januari de grote
verkiezingsmanifestatie voor
Gelderland.

Het belooft een boeiende avond te
worden, want de WD-kopstukken
Henk Kamp (demissionair minis-

ter) en Clemens Cornielje zijn be-
reid gevonden hun medewerking
te verlenen. Onder leiding van
journalist Pascal Kamperman van
Omroep Gelderland zullen de
WD-politici niet alleen hun visie
geven op de landelijke politiek,
maar ook ingaan op thema's die
voor het platteland van belang
zijn, zoals de leefbaarheid in de
kleine kernen. De avond is voor ie
dereen vrij toegankelijk en wordt
gehouden in De Gouden Karper,
Hummelo.

Workshop ontspannende
voetmassage
In februari organiseert Jolande Lo-
man in de Spil te Warnsveld een
workshop ontspannende voetmas-
sage. Voetmassage is een eenvou-
dig toe te passen massage en mak-
kelijk te leren. Doel van de massa-
ge is het verminderen van stress
en spanning. Door de massage

breng je het lichaam weer in ba-
lans. Wilt u graag leren hoe je met
eenvoudige technieken een ont-
spannende voetmassage in huise-
lijke kring kunt geven, volg dan
deze workshop.
U kunt zich opgeven bij: Jolande
Loman, tel. 55 19 89.

Voetbal

SOCII NIEUWS
Ondanks geen veldvoetbal was het
afgelopen weekend een drukte
van belang op sportpark de Lank-
horst. Nadat menig jeugd team al
's morgens vroeg vertrok na een
sporthal werd er bij Socii zaterdag
een toernooi voor C en B teams
gehouden. In de ochten was het
Keijenburgse Boys, Ratti en Socii
die het tegen mekaar opnamen.
Hier gingen de jongens uit Keijen-
burg met de taart naar huis. Om
13.00 uur konden de heren B van
Ratti, Socii en Steenderen met
menige dame erbij hun kunsten
vertonen. Alle club-leden hadden
zich in twee teams's verdeeld en

zo kon je ook leuk tegen je veld-
maat spelen. Hier liet Socii BI de
taart zich goed smaken. Zondag-
morgen waren de selectie-leden
voor zaalvoetbal in de hal en was
menig jeugdleider en de groep
Actief druk met de boerenkool tocht
voor alle jeugdleden. Mede door de
grote opkomst van de jeugd, het
mooie weer de enthousiasme van
de leiders, de kookdames en het
kantinepersoneel kon met tevre-
den terugkijken op een geslaagd
evenement. Ook bestaat Socii afde-
ling tennis 22 april 25 jaar dit zal
met een feest worden opgeluisterd
de hiervoor opgerichte commissie
is in volle voorbereiding, het grote
feest gebeuren vindt plaats op za-
terdag 26 april, nader bericht volgt
nog.
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De kerstpakkettenactie die
door de Werkgroep Partnerge-
meenten Oost-Europa namens
de Vordense kerken is gehou-
den voor de beide partnerge-
meenten in Roemenië en voor-
malig Joegoslavië is een succes
geworden.

Aan giften is tot dusver een bedrag
ontvangen van € 1531,-. Samen
met de opbrengst van de collecte
in de kerstnachtdienst in de Her-
vormde kerk is een totaalbedrag

van € 2021,84. Een heel mooi resul-
taat omdat hiermee het streefbe-
drag voor 200 pakketten bereikt is.

Het bedrag is gelijkelijk verdeeld
over de twee gemeenten (Sighet en
Subotica) en staat één dezer dagen
al ter beschikking op de bankreke-
ning van de kerken in die plaatsen.
Binnenkort hopen we nader te
kunnen berichten over de afloop
van de actie. Namens de partnerge-
meenten hartelijk dank aan alle
gevers en geefsters!

Optreden Kas Bendjen 6 april uitverkocht:

Zondag The Bald
Zondag 19 januari staat de
Utrechtse band The Bald & the
Beautiful op het podium van
Theater Onder de Molen in Vor-
den. Dit is het tweede concert
in het kader van de Vrienden
van de Zondag. Het optreden
van de Vordense dialectband
Kas bandjen op zondag 6 april
is inmiddels helemaal uitver-
kocht.

Echte muziekliefhebbers komen
zondag 19 januari zeker aan hun
trekken. The Bald & the Beautiful
is een feest om naar te kijken.
Naast eigen nummers speelt het
Utrechtse trio bekende covers met
een heel breed repertoire. Van
smartlap tot Rock 'n Roll. The Bald
& the Beautiful heeft als handels-
merk dat zij bestaande nummers
een eigen tintje geven zonder dat
deze belachelijk worden gemaakt.
De muzikale bezetting geeft daar
nog eens een extra dimensie aan.
Het trio speelt op gitaar, contrabas
en accordeon namelijk net zo
makkelijk een nummer van Marco
Borsato als van Frank Sinatra.
Naast café's en theaters speelt de

band regelmatig op festivals zoals
Oerol op Terschelling en de Parade
in Amsterdam.

Een absolute aanrader is verder
het optreden van Latina Bandera
op zondag 2 februari in Theater
Onder de Molen. Deze vijfkoppige
Arnhemse band heeft zich he-
lemaal gespecialiseerd in het
Spaanstalige repertoire. Met name
het werk van de Gispy Kings is rijk
vertegenwoordigd. Bekende num-
mers die op deze middag vast en
zeker worden gespeeld zijn Bam-
boleo, Djobi-Djoba en Baila. Maar
zangeres Sivana Sichi schakelt met
hetzelfde enthousiasme net zo
makkelijk over op een wat rustiger
repertoire met nummers als Chan
Chan van de Buena Vista Social
Club en Preghero (origineel Stand
by me). Theater Onder de Molen is
gevestigd aan de Lindeseweg 29
(buurtschap Linde).

Het is raadzaam om van tevoren
kaarten te reserveren via de reser-
veerlijn van het theater of via
www.pbprodukties.nl. Zie ook ad-
vertentie.

Kijk voor nieuws ook op,

www.contact.nl

PB Produkties presenteert:

zondag 19 januari
The Bald S the Beautiful

van smartlap tot rock&roll
speciale openingsprijs 5,- euro

zondag 2 februari
Bandera Latina

zondag 16 februari
Het Kaf

zondag 16 maart
Jelle Amersfoort

o

zondag 6 april
Kas Bendjen

Aanvang: 15.00 uur - Entree: 7,50 euro

Theater Onder de Molen, Lindeseweg 29
7251 NJ l/orden (buurtschap Linde)

reserveerlijn (0575) 55 69 87
e-mail info@theateronderdemolen.nl

uvuvw.pbprodukties.nl

Steenhouwerij & Natuursteenhandel

Marinus J. Hesselink B.V,
sinds 1 908

zoekt

Magazijn medewerker/
Heftruckchauffeur
Werktijden 8.00 tot 16.15 uur.

Werkzaamheden o.a.:
Klaarmaken en verzenden van orders en
verdere voorkomende werkzaamheden.

Vereisten:
Zelfstandig kunnen werken.

Bent u geïnteresseerd?

Dan kunt u uw schriftelijke reactie met c.v.
sturen naar:

Steenhouwerij en Natuursteenhandel
Marinus J. Hesselink b.v.
Postbus 439, 7200 AK Zutphen.

Of bel voor informatie:
(0575) 54 67 88 (mevr. J. Haarman)

NIEUWJAARSCONCERT
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
zondag 19 januari

orkest o.l.v. Hugo Klein Severt
drumband o.l.v. Bert Lamers

Dorpscentrum Vorden - aanvang U.30 uur
toegang gratis

v.o.f.
sch o o r s t e e n v e e g bed r i j f

^^^

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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



Kinderen uit Tsjernobyl-
rampgebied welkom
De kindergezondheidsreis van-
uit Wit Rusland naar Zutphen
gaat door. Er zijn voldoende
gastgezinnen om 30 kinderen
uit het rampgebied van Tsjer-
nobyl onder te brengen. De or-
ganisatie, Rotaryclub 't Kwar-
tier van Zutphen, heeft zelfs een
reservelijst.

Op 10 mei komt een bus met 30
kinderen tussen de 8 en 12 jaar
naar Zutphen om aan te sterken.
De kinderen komen uit het dorp
Krasnapolje, dat zwaar getroffen is
door de ramp met de kerncentrale
van Tsjernobyl in 1986. Door de
nog steeds aanwezige radioacti-
viteit in het dorp hebben de kinde-
ren een slechte weerstand en zijn
dus vaak ziek. Het is daarom hard
nodig dat ze elk jaar gedurende
een aantal weken uit het besmette
gebied zijn.

De voorbereidingen voor de ge-
zondheidsreis zijn in volle gang.
Begin maart brengt de organisatie
een werkbezoek aan Wit Rusland.
Daar worden dan de laatste forma-
liteiten geregeld. Verder krijgen de

kinderen die naar Nederland ko-
men alvast foto's van hun gastou-
ders in Zutphen en er wordt een
foto gemaakt van de kinderen, zo-
dat de gastgezinnen in Nederland
weten wie ze in huis krijgen.

Zes weken lang kunnen de kinde-
ren in Zutphen en omgeving ge-
nieten van de frisse lucht, ze zul-
len nieuwe vriendschappen slui-
ten en Nederland leren kennen.
De vrijwilligers van de Rotary zijn
druk bezig met het programma.
Het Graaf Ottobad in Zutphen
heeft al toegezegd dat de kinderen
zwemles krijgen. Er wordt een be-
zoek gebracht aan een melkvee-
houderij en een molen, ze gaan
brood bakken. De kinderen met
slechte ogen mogen bij Pearle Op-
ticiens gratis een bril uitzoeken en
Visser Mode heeft voor elk kind al
een nieuw stel kleren beloofd.

Syntus zal op het gebied van ver-
voer van de kinderen wat gaan be-
tekenen. Er is dus al het een en an-
der geregeld. Toch is de organisa-
tie vanwege het beperkte budget
nog steeds op zoek naar sponsoren

voor bijvoorbeeld een leuk dagje
uit.
Het verblijf van de groep in Zut-
phen is geen vakantie. De kinde-
ren moeten gewoon naar school.
Basisschool De Condor heeft al een
lokaal beschikbaar gesteld waar de
drie eigen Wit Russische leer-
krachten de kinderen les kunnen
geven. En Ben's Beste Super toege-
zegd heeft voor schoolmelk en
fruit te zorgen.

Het is de eerste keer dat de Rotary
't Kwartier van Zutphen een groep
Tsjernobyl-slachtoffers naar Ne-
derland haalt. Dat doet zij onder
de vlag van de stichting Tsjerkin in
Deventer, die al jaren lang erva-
ring heeft met dit soort kinderge
zondheidsreizen. Afgelopen voor-
jaar verbleven er nog 30 kinderen
bij gastgezinnen in Deventer. Na
zes weken keerden zij met kleur
op de wangen weer naar huis.

Voor meer informatie over de kin-
dergezondheisreis kunt u terecht
bij Julia Loen, tel: 0575-433393 of
op de website van de stichting
Tsjerkin: www.tsjerkin.nl.

Hoe willekeurig Vitens om-
springt met de belangen van
zijn afnemers blijkt uit het feit
dat er in Vorden van de circa
3.500 aansluitingen op de wa-
terleiding sinds l januari 2003
enkele honderden gezinnen
worden bevoordeeld. Die gezin-
nen wonen in huizen die ten
zuiden van de Rondweg in het
buitengebied liggen. Langs die
rondweg is, zoals bekend, een
nieuwe leiding aangelegd die
afkomstig is van Hengelo en
zorgt voor de leveringszeker-
heid van zacht water aan de ge-
meente Zutphen.

Ook Wichmond en Vierakker lig-
gen aan het nieuwe leidingtracee
en krijgen, voorzover bekend, nu
zacht water. Iets wat de inwoners
van deze kernen uiteraard van har-
te is gegund, ook omdat zij deze
zomer heftig hebben meegewerkt

aan het Vordense protest tegen de
harde kwaliteit van het leidingwa-
ter.
De rest van Vorden moet echter
wachten, om als laatste in de rij
pas in het jaar 2007 te worden ver-
lost van de kalkaanslag op onze
kostbare apparatuur. En van de
overige extra kosten die verbon-
den zijn aan dit harde water. Uit
een aan de gemeente gezonden
overzicht van de voortgang van
het proces om de Achterhoek van
zacht water te voorzien blijkt na-
melijk dat pas in het jaar 2007 ook
voor de rest van Vorden het water
van de juiste kwaliteit zal zijn.
De reden? Vitens schrijft dat de ca-
paciteit van Hengelo onvoldoende
is om aan de vraag naar zacht wa-
ter in Vorden te voldoen. De leve
ringszekerheid van zacht water
aan inwoners van Zutphen wordt
dus hoog ingeschat. Hoger dan het
gerechtvaardigde verlangen van

de inwoners van de gemeente Vor-
den. Een gemeente die tussen twee
haakjes wel vergunning heeft ver-
leend om een leiding aan te leggen
door het eigen grondgebied om
daarmee dat zachte water voor
een buurgemeente te kunnen ver-
voeren. Hoe onbillijk ook, Vorden
moet nog vijfjaar wachten.
Intussen heeft de werkgroep 'Be-
terwater!' bij het Ministerie van
VROM, inspectie Regio Oost een
klacht ingediend over de hardheid
van het water in Vorden. Die zou,
volgens ingewonnen informatie,
ver boven de door Vitens opgege-
ven waarde van 18.5 graden DH
liggen en ook boven de door de
wet toegestane norm. Door VROM
wordt een onderzoek ingesteld en
de werkgroep hoort hier op korte
termijn meer over. Intussen is ook
de Consumentenbond benaderd
en worden nog verdere acties voor-
bereid.

Kees van

komt naar

Fotowedstrijd 'Oud Vorden'
De Stichting 'VOB' (Vrienden van de Openbare Bibliotheek in Vorden) wil
de bibliotheek feliciteren met het belangrijke werk dat zij in de afge-
lopen 125 jaar heeft gedaan in het belang van de Vordense gemeenschap.
Daarom werd een fotowedstrijd 'Oud Vorden' georganiseerd in samen-
werking met de Vordense middenstand. In de etalage van circa twintig
winkels worden deze week reuzenformaat foto's van Vorden geplaatst zo-
als het vroeger was. Vanaf 20 januari is in de bibliotheek een vragenlijst
beschikbaar over deze twintig oude dorpsbeelden.
De vraag is: wandel of fiets langs de etalages van de winkeliers en probeer
die oude plekjes thuis te brengen. Er is op het vragenformulier steeds
keus uit drie antwoorden. Het gaat erom zoveel mogelijk foto's te 'her-
kennen'. Voor wie de meeste goede antwoorden geeft, is er een aantal
gratis basisjaarabonnementen op de bibliotheek beschikbaar.

De openbare bibliotheek in
Vorden bestaat deze maand 125
jaar. Om dat jubileum te vieren
heeft de stichting Vrienden van
de Openbare Bibiliotheek de be-
kende schrijver en TV-program-
ma-maker Kees van Kooten uit-
genodigd naar Vorden te ko-
men.

Hij verzorgt op zondagmiddag 26
januari a.s. een actueel en speels
programma in het Dorpscentrum
van Vorden.

Het blijkt dat er voor dit optreden
van deze door velen bewonderde
auteur veel belangstelling is. De
kans is dan ook groot dat er straks
aan de zaal geen kaarten meer be
schikbaar zullen zijn. Wie zeker
wil zijn van een plaats doet er ver-
standig aan kaarten te reserveren
bij boekhandel Bruna of de Open-
bare Bibliotheek, beide in Vorden.

Kairos organiseert
lezing/workshop
over kristallen
Op dinsdag 21 januari organi-
seert Kairos bij Pillen "'t Zwaan-
tje" in zaal "'t Zwanewiek",
Zieuwentseweg l in Lichten-
voorde een lezing/workshop
over en met kristallen.

De avond wordt verzorgd door Ali-
anne Koning. Zij heeft een eigen
praktijk en werkt met edelstenen,
halfedelstenen en kristallen. Deze
hebben als sinds mensenheugenis
deel uitgemaakt van tradities en
mystiek en natuurlijk sieraden.
Veel mensen verzamelen stenen
en raken geboeid door de kleuren
en vormen. ledere steen en kristal
heeft zijn eigen trilling en die tril-

ling kan resoneren met ons li-
chaam, daardoor kunnen we ons
beter gaan voelen. Ze worden ook
vaak in woonkamers, slaapkamers
en werkruimte geplaatst om een
prettige sfeer te creëren. Wilt u
hier meer over weten en zelf de
kracht van kristallen ervaren, kom
dan naar de Kairosavond.

De zaal is begin van de avond al
open en dan kunt u kennismaken
met NEI/NLP NEI/Integra magneti-
seren, Reiki en kristal therapie. Er
moet entree betaald worden. In-
lichtingen bij Nardie Krabben-
borg. Voor meer informatie zie bij
de contactjes elders in dit blad.

Kanker lotgenotengroep
Gelderland
„samen sterk" van start

Riet Vonk heeft in haar leven al
heel veel met kanker te maken
gehad. Haar zus, haar vader en
haar schoonmoeder overleden
er aan en twee jaar geleden ver-
loor zij haar man, die ook kan-
ker had. Iedere keer liep ze
weer tegen dezelfde problemen
aan, die vaak voorkomen uit
onwetendheid en verkeerde
voorlichting. „Nu weet ik dat
ziekenvervoer met een taxi ver-
goed wordt door het zieken-
fonds, maar dat wist ik toen
nog niet. Ik wil niet dat andere
mensen tegen dezelfde muren
oplopen als ik toen gedaan
heb."

Daarom besloot ze een lotgenoten-
groep in Gelderland op te richten.
Ze vond medewerking van Alain,
een jongen van 28 die op dit mo-
ment zelf ook kanker heeft. Sa-
men willen ze mensen met kan-
ker en ook mensen met een pati-
ënt in hun omgeving helpen bij
het vinden van de juiste adressen,
hen leren praten over de ziekte,
het uit de taboesfeer halen van de
ziekte en informatie verstrekken
aan mensen met kanker. Vonk:
„Op het moment dat je hoort dat
je kanker hebt stort je wereld hele
maal in. Op dat moment heb je
geen zin om over allerlei dingen
na te denken. Bovendien weet je
niks van de ziekte. Je weet niet dat
je wijkverpleging kan krijgen, wat
de taxibedrijven in de regio zijn
en je weet niet datje recht hebt op
gezinsverzorging. Dat soort din-
gen willen wij de mensen mee ge-
ven." Ook is het de bedoeling dat
er vanaf maart bij voldoende be-
langstelling informatie avonden
worden gehouden met verschil-
lende thema's. Zo zijn er ideeën
om een infoavond te houden over
angst bij kanker, over wijkverple-
ging, over opvang van kinderen
tijdens ziekenhuisbezoek en over
de familieleden van een patiënt.
Ook is het de bedoeling dat er een
avond komt voor ex-patiënten,

waarin zij over hun ervaringen
kunnen praten.
Vonk heeft zelf de bedoeling om
kinderopvang te regelen voor kin-
deren die ouders hebben met kan-
ker. „Je bent als kankerpatiënt ver-
plicht om op een bepaald tijdstip
bij de specialist te zijn, terwijl je
soms daardoor je kinderen niet
naar school kan brengen. Boven-
dien kan zo'n afspraak bij de speci-
alist vreselijk uit lopen. Voor kin-
deren is dat, in een toch al moei-
lijke situatie natuurlijk niet fijn.
Daarom wil ik die kinderen voor
een bescheiden bedrag bij mij
thuis opvangen, voor een hele dag.
Dat geeft de ouders rust en voor
het geld kan ik weer speelgoed ha-
len voor de kinderen."
Misschien is het belangrijkste doel
van de vereniging nog wel dat
kanker uit de taboesfeer wordt ge
haald. Alain: „Op het moment dat
ik kanker kreeg, zeiden sommige
mensen mij geen hallo meer op
straat." Ook patiënten zelf kun-
nen moeilijk over de ziekte pra-
ten. Sommige dingen worden ver-
zwegen. Bovendien wil men niet
altijd met de huisarts praten,
maar ook wel eens met lotgeno-
ten. Daar-voor is het initiatief
goed.

Tot nu toe zijn er geen verenigin-
gen voor mensen met kanker in
Gelderland. Daarom is het de be
doeling dat de vereniging in heel
Gelderland actief wordt. Tot nu
toe ontvangen Mevr. Vonk en
Alain overal veel steun, met name
van de officiële instanties, bijvoor-
beeld van huisartsen en zieken-
huizen. Ook kennissen in Lichten-
voorde zijn zeer enthousiast. Om
in heel Gelderland actief te wor-
den, zijn veel vrijwilligers nodig,
bijvoorbeeld voor de kinderop-
vang van kinderen die ouders heb-
ben met kanker. Men is hard op
zoek naar vrijwilligers uit de rest
van Gelderland, maar vrijwilligers
in Lichtenvoorde en omgeving
zijn ook van harte welkom.

Gymwedstrijd Rayon "de
Hanzestreek" in Steenderen
Op 18 januari a.s vinden de
rayonwedstrijden voor de 6 en 7
jarige kinderen plaats in Sport-
hal "Het Hooge Wessel" te
Steenderen. De organisatie is
ditmaal voor de dertiende keer
in handen van de gymnastiek-
verenigingen DOG Baak en SGV
Steenderen.

Er zullen 112 meisjes en 30 jon-
gens deelnemen van 11 verenigin-
gen.

Deze verenigingen zijn:
G.V. Veldhoek, Achilles Hengelo,
W.S.V. Warnsveld, Brinio Lochem,
R.G.V. Ruurlo, Valto Eefde, S.S.S.
Zelhem, S.V. Harfsen, DIO Keyen-
borg, DOG Baak, S.G.V Steenderen.
De kinderen laten oefeningen zien
op het LOS- niveau 11 en 12 (Lande
lijk Oefenstof Systeem). De juryle
den zullen bepalen welke kinde-
ren in welke onderdelen de beste
prestatie leveren, en het publiek
zal kunnen genieten van het en-
thousiasme van alle deelnemers.
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de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur *
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DEELNEMERS:
Bloembinderij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Bruidsmoeders
Bruidsvideo
Drukkerij
Fotograaf
Huwelijkssluiting

Juwelier
Lokatie
Trouwvervoer

Fred Hietbrink
Covers
Walle Tempelman
Pijnappel
Albert Bakker
Wevo-Druk
Feith
Gem. Zutphen
Afd. Burgerzaken
Museumhotel
Slotboom
Resort Hotel Inntel
Groenouwe

Zaal open 19.00 uur
Aanvang show 19.30 uur
Entree €7,50

Vanaf heden zijn wij

'S MAANDAGS gesloten.

Wol- en Hobbyshop
Regelink

Raadhuisstraat 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 22 66

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

* Exclusief op de nedertandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden 0
* Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25

Zutphen

Tel. (0575)51 44 18

ruimt op.
Kortingen tot 40%

op de gehele wintercollectie.

Stationsstraat 30 • 7021 CK Zelhem
Telefoon (0314) 62 07 20 • Maandags gesloten

Parket-speciale aanbieding
Ie kwaliteit Eiken rustiek 35,20 p. nr

Prijs: gelegd incl. ondendoer

Bel: 0573-453501
Lochem

Mode voor
halve prijzen
o.a.
Gerry Weber
Rosner
Samoon
Frankenwalder
Finn Karelia
Carbone
Zerres
Gardeur

McGregor
For Fellows
New Bondstreet
Peter van Holland
Oxford

tjr

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438



Aanbieding lessenaar door smederij Oldenhave:

Vordense ondernemers
luiden nieuwe jaar in

Hiij s van Amerongen
naar de W.K. in Italië

Erik Oldenhave van de gelijknamige smederij biedt VOV-voorzitter Harrie Kettelerij de zei f gesmede lessenaar aan

Voorzitter Harrie Kettelerij van
c de Vordense Ondernemers Ver-

eniging ziet volop kansen voor
de gemeente Vorden. "Er komt
de komende tijd nogal wat op
ons af. Bijvoorbeeld Poort 't
Groote Veld. Wij kunnen daar
kansen zien en geen bedreigin-
gen, mits we daar eerlijk, duide-
lijk en betrokken in blijven."

Harrie Kettelerij sprak deze woor-
den vorige week woensdagavond
tijdens de gezamenlijke nieuw-
jaarsreceptie van de Ondernemers

*> Vereniging Vorden en de Indus-
triële Kring bij Hotel Bakker. In
zijn openingswoord ging Kettelerij
in op de teruglopende economie.
"Hier en daar blijven de resultaten
wat achter. Hierdoor komt de om-
zet in diverse branches onder druk
te staan", vatte hij kort samen.
Toch ziet voorzitter van de Vorden-
se winkeliersvereniging wel dege-
lijk kansen voor de ondernemers
in het dorp. Bijvoorbeeld door een
project als Poort 't Groote Veld.
Mits daar op een goede manier

^ mee wordt omgegaan.

Ook de herindeling van het cen-
trum stipte hij even aan. De Vor-
dense Ondernemers Vereniging
zal de ontwikkelingen met betrek-
king tot het centrumplan en het
verkeer door het dorp goed in de
gaten houden en daarover mee-
praten in de binnenkort samen te
stellen klankbordgroep.

Een ander punt van aandacht zijn
de ontwikkelingen bij de VW. De
landelijke VW staat op dit mo-
ment flink onder druk door nij-
pende financiële tekorten. De Vor-
dense afdeling is echter kernge-
zond.

"Wij zijn op dit moment met het
bestuur van de plaatselijke VW in
gesprek om te kijken hoe we sa-
men een soort van platform kun-
nen oprichten om de kansen voor
Vorden zo optimaal mogelijk te be-
nutten.

En op deze wijze Vorden als toeris-
tische trekpleister een behoorlijk
deuntje te laten meezingen. In al-
gemeen belang!", aldus Kettelerij.

GEZAMENLIJK
Harrie Kettelerij onderstreepte
tenslotte dat het van groot belang
is dat de Vordense ondernemers
gezamenlijk werken aan de toe-
komst. "Op heel veel zaken zoals
een teruglopende economie heb-
ben wij als ondernemers geen
grip. Maar als het gaat om de toe
komst dan is het zaak om onze
krachten te verenigingen. Daar-
voor zijn we per slot van rekening
met z'n allen lid van een onderne-
mersvereniging", zei hij.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie had
smederij Oldenhave ook nog aardi-
ge verrassing voor het bestuur van
de ondernemersvereniging.

Tijdens de laatste kerstmarkt bood
eigenaar Willem Odenhave spon-
taan aan om daar een lessenaar te
vervaardigen welke woensdag-
avond werd overhandigd aan de
voorzitter van de VOV. "Met ple-
zier neem ik deze namens de
Ondernemersvereniging in ont-
vangst", aldus Kettelerij woens-
dagavond.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JANUARI
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
15 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschieten bij de Vordense

Pan
19 Nationale cyclocross bij Kasteel

Vorden
19 Nieuwjaarsconcert Concordia

Dorpscentrum.
20 Bridgeclub in het Dorpscen-

trum

22 EHBO Herhalingslessen Dorps-
centrum

22 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

22 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

22 Handwerkmiddag Welfare in
de Wehme + Kraamverkoop

22 NB van Plattelandsvrouwen
Jaarvergadering in de Herberg

22 HVG Wichmond Jaarvergade-
ring

23 Klootschieten bij de Vordense
Pan

23 PCOB Jaarvergadering en vie-
ring 15-jarig bestaan in 't Stam-
pertje

23 HVG dorp jaarvergadering.
27 Bridgeclub in het Dorp'scen-

trum
28 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Ned. Patiëntenvereniging
29 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
30 Klootschieten bij de Vordense

Pan

SQUASH

Squash Vorden l heeft goede
zaken gedaan

Afgelopen weekend heeft Vorden
l zijn leidende positie in de regio-
competitie weten vast te houden.

In het mooi verbouwde sportcen-
trum in Dalfsen liet Hardenberg
het helaas afweten, waardoor Vor-
den l alleen tegen de thuisclub
hoefde te spelen. De eerste wed-
strijd werd door Vorden l met 3-1
verloren.

Vervolgens hadden zowel Michel
te Riele als JK Veldink een zinde-
rende vijfsetter nodig om hun
wedstrijden te kunnen winnen.
Als laatste van de 4 spelers wist Jan
Werner Sobering een 1-0 achter-
stand in sets om te buigen in een
1-3 overwinning.

Door de afwezigheid van Har-
denberg had Vorden al 5 punten
gekregen en daar bovenop komen
de 4 punten van de overwinning
(IA) tegen Dalfsen.

Op zondagmiddag 2 februari a.s.
speelt Vorden l thuis tegen Yssel-
weide en Hengelo. Kom ook eens
kijken naar een squashwedstrijd
in het centrum aan de Overweg.

De jonge veldrijder Thijs van
Amerongen uit Vorden reed in
het Brabantse Huijbergen een
zeer goede N.K., hij klasseerde
zich als 5e.

Hiermee liet hij zien dat hij bij de
nationale top hoort, hij is immers
de eerste eerstejaars junior in de
uitslag. Op een hard en daardoor
supersnel parcour maakte de
R.T.V. coureur geen fouten, hij
reed achter de drie koplopers voor
een vierde stek, een scherpe spurt
naar de finish verloor hij nipt van
v. Kessel, de winnaar werd Lars
Boom een renner die op de W.K.
zeker voor de medailles gaat rijden.
Langeveld werd 2e en een 3e plaats

was er voor v. Ijzerdoorn, de eerste
vijf gaan allen naar de W.K. te
Monopoli op l en 2 Februari. De
R.T.V.er Gretha kl Brinke reed op
de NK naar een 19e plaats bij de
dames categorie. De nieuweling
Richard Sleumer werd 23e dit is
een mooie plaats voor de jonge
Vordenaar, de Wichmonder Rudi
Peters behaalde een 14e stek bij de
master categorie.
Momenteel is de R.T.V. volop bezig
met de organistie van de Ie Kaste
len cross rond en om kasteel Vor-
den dit alles wordt verreden op
zondag 19januari
Een mooie gelegenheid om eens
deze tak van wielersport van dicht-
bij te bekijken.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Reactie lezers schrijven
contact vorige week

Bewoners van de regio Horster-
kamp reageren in dit stuk op het
verkeersplan van de gemeente
waardoor de druk op de Horster-
kamp en de rondweg zal toene-
men en stellen voor een onder-
zoek te starten waarin bestudeerd
moet worden of een Noordelijke
rondweg kan worden aangelegd.

In 1998 is het categoriseringsplan
Gemeente Vorden afgesloten. Een
uitgebreid verkeersonderzoek ge-
daan door het Bureau voor Ver-
keerskundige Advisering Raalte.
Het BVA heeft de verkeersproble-
men rondom en in Vorden in
kaart gebracht. Vervolgens hebben
de gemeenteraad en een klank-
bordgroep, waarin burgers uit de
gemeente Vorden, deze plannen
uitvoerig bekeken en besproken.
In de klankbordgroep zaten o.a.
vertegenwoordigers van de regio
Horsterkamp.

Na afsluiting van het overleg is
overgegaan tot uitvoer en zijn
wegen en knelpunten aangepakt.

De Noordelijke Rondweg werd in
dit plan niet aangenomen. Ook
zijn er aan de huizen, gelegen aan
de wegen met overlast, aanpassin-
gen uitgevoerd.

Ik ben dan ook verbaasd te moeten
constateren dat de lobby "Noorde-
lijke rondweg" weer opnieuw uit
de kast wordt gehaald. Wat me op-
valt in het geschreven stuk is de
zin "naast de toenemende overlast
neemt zo'n weg een deel van het
natuurschoon in Vorden weg" (Dit
betreft het plan van de WD aan-
sluiting Ruurloseweg-Horsterkamp).

De voorstanders van het stuk reali-
seren zich blijkbaar niet dat er in
het noordelijk deel van Vorden
heel wat meer hectare grond aan
rust en natuurschoon (en belas-
tinggeld) opgeofferd moet worden
dan de grond die nodig is voor een
vlottere aansluiting met de Zuide-
lijke rondweg. De verkeersproble-
men zullen altijd en overal blijven.
We kunnen het verplaatsen maar
er zullen altijd mensen last van
het verkeer houden. Alleen als het
verkeer afneemt zal de overlast
voor alle mensen verminderen.

Petra Ottens
Almenseweg 53

Vorden

18 januarie Doe-Dag
op de Wehme!
Leerlingen van "De Garve" gaan
bewoners van de Wehme eens
extra verwennen!

Als je zo je oor eens te luisteren
legt bij de Wehme, dan hoor je
heel veel goeds en waardering,
maar toch vang je ook wel eens
een kritische noot op. Zo hoorde
meester Jan Marij nissen onlangs
bij een bezoek, dat er zaterdags
nooit eens iets te doen was voor de
bewoners.

De meester bracht dit ter sprake in
de identiteitscommissie van inter-
confessionele basisschool de Garve
in Wichmond. Daar wist frater
Broekman toen wel een oplossing
voor. Hij vertelde dat Jeugdwerk-
bureau "Lava", een federatie van
het Katholiek Jeugdwerkbureau
Gelderland, protestants jeugd-
werkbureau De Drietip en YMCA-
Gelderland elk jaar een zogenaam-
de DOE-DAG in de provincie orga-
niseert. Zo kwam het balletje aan
het rollen en al gauw waren de
leerlingen van groep 7/8 van "De
Garve" enthousiast om "iets
goeds" te gaan doen voor de bewo-
ners van het Vordense tehuis. Ze
zagen het meteen als een uitda-
ging-

Na informatie te hebben ingewon-
nen bij "Lava" werd de datum van
18 januari gekozen, omdat dan op
nog 9 andere plaatsen in Gelder-
land de DOE-DAG plaatsvindt: in

Nijmegen, Ede, Bennekom, Wa-
mel, Appeltern, Arnhem, Schaars-
bergen , Ewijk en Weurt zetten
jongelui van 10 tot 18 jaar zich, op
allerlei manieren, in voor anderen.
Aanstaande woensdag 15 januari
gaat eerst een delegatie van groep
7/8, Chrissy Besselink, Valerie Kleve,
Teun Loman en Tessa Hendriks,
naar de Wehme om met activitei-
tenbegeleidster Gerda Leusink het
programma door te spreken, zodat
het zaterdagmiddag allemaal glad-
jes kan verlopen.

Zaterdagmorgen wordt dan via
een telefonische vergadering
met"Lava"het startsein gegeven.
Alle tien de groepen moedigen el-
kaar aan met een zelfbedachte
"Yell"en starten met de voorberei-
dingen, zoals bv. in ons geval het
klaarmaken en versieren van de
zaal in Vorden. Ook worden alle
benodigde spullen naar Vorden ge
bracht, zodat er 's middags om
twee uur kan worden begonnen
met het programma, dat bestaat
uit dansjes, play-back nummers,
zang, muziek, een quiz, spelletjes,
wedstrijdjes en gezellig praten
over vroeger.

Vooral over de "openingsact" van
alle leerlingen samen, zal nog lang
worden nagepraat. Na afloop bie-
den de kinderen aan de bewoners
nog een persoonlijke herinnering
aan. Natuurlijk verwachten we
een bomvolle recreatiezaal!
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JKENS

IANITAIR

TEGELS

IATUURSTEEN

LLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLfSlAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

Telefoon (0575)516635
Internet www.debos.nl

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

DE VONK
evangelische
boekhandel

Grote
opruiming
boeKen en

Nieuwstadskerksteeg 15
7201 NH Zutphen

Tel. (0575) 51 09 33

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie
Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor
HR van Nefit.Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatief is de compacte Nefit SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenklasser'. Nu niet € 150 subsidie.

l,
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Wij adviseren

l'

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Zondag 26 januari

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Timpke Borculo,

Haarloseweg 10
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel. (010) 43 28 696

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

i,'1),

Heeft u al een advertentiecontract 2003?
Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden. Telefoon (0575) 55 10 10.

S C H I L D E R S B E D R

geven ook deze winterschilderperiode weer een leuke korting.

U ontvangt maar
liefst 15% korting
op de totaalfaktuur
Schildersbedrijf vof - Berentsen, Bargeman, Besselink
Netwerkweg 10 - 7251 KV Vorden • Telefoon (0575) 55 67 67 • Fax (0575) 55 69 09

3 halen betalen
wintercollectie

(gpuchon
Jeugdmode
Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32 79



Grootschalige restauratie begin 2003 van start:

Kademuren (slotgracht)
van Huis De Voorst
Begin 2003 is het zover. Na ja-
renlange voorbereiding heeft
Geldersche Kas teel en zijn uit-
eindelijk de middelen bijeenge-
bracht om van start te kunnen
gaan met de restauratie van de
350 meter (!) lange kademuren
en diens balustraden van Huis
De Voorst bij Zutphen.
De exploitatiewerkzaamheden
op Huis De Voorst ondervinden
tijdens de werkzaamheden
geen hinder, aangezien alle
werkzaamheden aan de buiten-
zijde van de kademuren zullen
plaatsvinden.

Grote restauratie van hoog niveau
De restauratie omvat verschillen-
de deelprojecten. Op het voorter-
rein wordt alleen het zuidhek ge-
restaureerd, aangezien het toe-
gangshek en het noordhek al zijn
voltooid. Het belangrijkste onder-
deel van de restauratie vormen de
ruim 350 meter kademuren met
balustraden. Grote delen hiervan
zijn losgeraakt van het achterlig-
gende metselwerk, waardoor op
veel plaatsen bressen zijn gesla-
gen. Daarnaast zorgt ingroei van
planten, struiken en boomwortels
voor grote problemen.

De eerste fase van de restauratie
omvat het verwijderen van te ern-
stig aangetaste onderdelen en de
begroeiing. Hierna worden de mu-
ren hersteld waarbij zoveel moge
lijk oud materiaal wordt herge-
bruikt. Bij de gebruikte materialen
worden alleen passende materia-
len gebruikt, waarbij rekening
wordt gehouden met de blijvende

begroeiing van bijzondere muur-
planten.
De restauratie duurt tot eind 2003
en zal worden uitgevoerd door
Hulshof Restauratie te Vorden. De
architect van het project is Gerrit
Bouwhuis van Architectenbureau
VBW uit Velp. Namens Geldersch
Landschap en Geldersche Kastee
len zal Frans Ganzevles het project
begeleiden.

LEERLINGPROJECT
Mede dankzij een bijdrage van de
provincie Gelderland is het moge
lijk om van de restauratie een leer-
lingproject te maken. Hierbij wor-
den leerlingen van het VLBO in de
gelegenheid gesteld om langduri-
ge werkervaring op te doen in het
restauratieambacht. De leerlingen
zitten deels nog op school voor de
theoretische onderbouwing. Voor
het overige draaien ze in de prak-
tijk mee bij de restauratie betrok-
ken bedrijven en doen ze aldus
veel praktische werkervaring op.
Geldersche Kasteelen tracht op de
ze wijze een bijdrage te leveren
aan het voor de toekomst bewaren
va de specifieke vakkennis die no-
dig is om monumenten te onder-
houden en te restaureren.

HUIS DE VOORST
Huis De Voorst werd aan het einde
van de 17de eeuw gebouwd voor
Arnold Joost van Keppel, graaf van
Albemarie, naar ontwerp van de
stadhouderlijke architecten Jacob
Roman en Daniel Marot, die ook
verantwoordelijk waren voor pa-
leis Het Loo. Het kleine paleisje
had met zijn rijke interieurs en in-

drukwekkende tuinaanleg een
internationale allure. Geldersche
Kasteelen voltooide in 1960 de
restauratie van het huis nadat het
in 1943 volledig was uitgebrand.
In 1996 -1998 werden de brug en
twee hekken hersteld. Dankzij pro-
vinciale subsidie, een legaat en de
Nationale Postcode Loterij kan de
restauratie van onder andere de
keermuren nu ook van start.

Huis de Voorst is trouwlocatie van
de gemeente Gorssel. De exploi-
tant Albemarie BV, onder de direc-
tie van Cora Sens, verzorgt op Huis
De Voorst huwelijksfeesten, be
drijfsfeesten, congressen, product-
presentaties en zakelijke bijeen-
komsten van hoog niveau. Zie voor
meer informatie de website
www.huisdevoorst.nl

GELDERSCHE KASTEELEN
De Stichting Vrienden der Gelder-
sche Kasteelen bezit en beheert ge
zamenlijk met Geldersch Land-
schap 31 kastelen en historische
landhuizen in Gelderland. Het zijn
de tastbare getuigen van een
eeuwenoude maatschappelijke en
culturele ontwikkeling. Door hun
monumentale karakter en hun op-
vallende situering in het land-
schap bepalen kastelen op veel
plaatsen het gezicht van de provin-
cie.
Zeven kastelen zijn in bewoonde
sfeer ingericht en opengesteld. Zo
kan een breed publiek op een ac-
tieve manier kennismaken met
onze bouwkundige tradities en de
wooncultuur van onze voorou-
ders.

Wat krijgen
uw kinderen in
nieuw erfrecht?

Sinds l januari geldt er nieuw erfrecht. De langstlevende
echtgenoot krijgt alles, maar moet bij hertrouwen met de kinderen

delen. Wilt u het anders? Bij Tap Tromp van Hoff notarissen
bent u aan het juiste adres.

Maak snel een afspraak voor een vakkundig en op maat gesneden
advies:Tap Tromp van Hoff notarissen.

Tap Trom p vani i i i

Hengelo (G/d) tel. (0575) 468 568
Lochem tel. (0573) 298 398

Zutphen "Het Emerhuys" tel. (0575) 584 584
e-mail voor alle vestigingen: info@tthnotarissen.nl

De Bierkaai heeft heet
nieuws!
BUSTED speelt 18 januari in de
mooiste kroeg van de achter-
hoek!. In Café De Bierkaai te
Baak. De groep won 30 novem-
ber bij de Grote Prijs van Neder-
land de publieksprijs in de cate-
gorie pop/rock.

Een paar weken terug waren Bart
Kiers en zijn mannen nog te be-
wonderen bij Barend en Van Dorp.
Vanmiddag (8-01-03) zijn ze twee
keer te horen op radio 3 bij Henk
Westbroek, LIVE in de uitzending.
Dit alles om hun kersverse hit

"BLAH BLAH BLAH" te promoten.
Vanavond is de Singel-presentatie
in STAIRWAY TO HEAVEN. Dit is
de Utrechtse kroeg van Henk West-
broek. Busted wordt behoorlijk ge
pushed op 3 FM. Zo zitten ze op de
zgn. rotatielijst en komen ze elk
uur minimaal een keer voorbij. Na
verscheidene optredens (there's
more to come) komen de mannen
van BUSTED nu eindelijk de BOAK-
SE PRAIRY onveilig maken. De
show begint op tijd. Komt op tijd!!.
VOOR MEER INFO; www.busted.nl
ofwww.debierkaai.nl

Grote motorshow in Lichtenvoorde
In het weekend van 24, 25 en 26 januari a.s. wordt er een grote motorshow georganiseerd in Lichten-
voorde door de Stichting Performance Racing Achterhoek (PRA). Deze stichting promoot en onder-
steunt de Achterhoekse motorsport en met name de 250 cc wegrace. Er zullen niet alleen motoren te
zien zijn, maar ook allerlei soorten onderdelen, accessoires, kleding, helmen en zelfs special paint met
body-paint demonstraties.

De Stichting Performance Racing
Achterhoek is eind 2000 opgericht
en bestond toen uit Tonny Was-
sink, Hans Smees en Jarno Boes-
veld. Een jaar later presenteerden
deze drie zich als één team tijdens
de Nederlandse Kampioenschap-
pen wegrace. Ook kregen zij, dank-
zij sponsoren, een vrachtwagen

met oplegger ter beschikking. De
ze werd geheel door hen opge
knapt en uitgebouwd met een
tent waar zij gedurende de trai-
ningen en de wedstrijden niet al-
leen leven maar ook het onder-
houd van de motoren kunnen uit-
voeren. In de oplegger is een keu-
kentje geplaatst, zijn slaapplaat-

sen en verder alles wat nodig is.
Dit is ook wel nodig want er wor-
den jaarlijks 11 wedstrijden gere
den om het Nederlands Kampioen-
schap en was deze vrachtwagen
met oplegger er niet dan zouden
de kosten te hoog oplopen. Tijdens
een weekend waarin een wed-
strijd gereden wordt bestaat een

team toch al gauw uit 4 tot 5 per-
sonen en iedereen heeft zijn/haar
eigen taak op welk gebied dan
ook. Vrijdags vertrekt het team en
meestal komen zij zondagavond
pas laat weer terug. Dan moet al-
les schoongemaakt worden en
weer in orde gebracht worden
voor de volgende wedstrijd. Tij-
dens de wegrace in Hengelo (Gld)
wordt er een feesttent bij de opleg-
ger geplaatst en worden de spon-
soren uitgenodigd zodat zij kun-
nen zien waar de racers mee bezig
zijn. Dit is altijd een hele happe-
ning waar velen elk jaar naar uit-
kijken.

STICHTING PERFORMANCE
RACING ACHTERHOEK

Toen in 2001 deze stichting opge
richt werd bestond het team uit
drie racers. In het jaar van oprich-
ting stopte Tonny Wassink als ac-
tief coureur en Jarno Boesveld
deed ditzelfde een jaar later. Ton-
ny is echter wel gebleven als team
manager. Hans Smees is verder ge
gaan met racen en behaalde vorig
jaar zelfs een fraaie 6e plaats in de
eindstand. Binnenkort gaat hij een
week naar Italië om te trainen en
ook dan is de vrachtwagen met op-
legger onmisbaar. Hans: „Ik hoop
dat ik dit jaar een Wild Card ver-
dien en zodoende mee mag doen
aan de TT in Assen. Het zou toch
geweldig zijn datje als Harreveld-
se jongen daar zou mogen rijden!
De beste drie rijders van Neder-
land mogen meedoen en als ik in
het begin van dit seizoen goed
presteer zit er misschien wel een
kans in voor mij". Dit jaar is het
het 8e seizoen dat Hans Smees als
amateur rijdt. Hij begon zeven
jaar geleden in de standaardklasse

(straatmotoren die allemaal de
zelfde motor hebben, red.) en
werd meteen al tweede bij de
Nederlandse Kampioenschappen
en besloot hij mee te doen in een
hogere klasse. Een auto met een
tentje werd aangeschaft en een
jaar later kwam er al een (oude) ca-
ravan. Daar was de achterwand
uitgehaald en met scharnieren
weer vastgemaakt zodat de motor
er in en uit kon. Dit leverde heel
wat taferelen op want Hans moest
natuurlijk ook slapen in diezelfde
caravan, 's Avonds ging de motor
eruit en Hans erin zodat hij daar
kon slapen. Ook ging hij in die tijd
nooit op weg zonder twee reserve
banden omdat hij onderweg
meestal wel een (of twee) klapban-
den kreeg! Al met al is het een
enorm uit de hand gelopen hobby
want het hele jaar door is Hans
wel met zijn sport bezig. In de
wintermaanden wordt de motor
helemaal nagekeken en zonder de
hulp van monteur Bennie had hij
dit allemaal niet voor elkaar gekre
gen, maar dit geldt natuurlijk
even zo goed voor de sponsoren.

MOTORSHOW

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag
26 januari wordt er zoals u in het
begin van het artikel heeft kunnen
lezen, een motorshow georgani-
seerd in Lichtenvoorde op het in-
dustrieterrein Kamp Zuid. Het
wordt een hele happening want er
zullen niet alleen motoren te zien
zijn, maar (bijna) alles wat maar
enigszins met deze sport te maken
heeft. Zo'n 36 standhouders zullen
zich deze drie dagen presenteren
en u heeft zelfs kans op een nieu-
we motor! Maar hierover leest u
volgende week meer!
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Ie nationale cyclo cross
l '' ". - " • • " ' ,|, :.:..• ' : ' : ... ^

;asteel Vorden
revanche

dag 19 januari

11,00 uur Sportklasse A en B
12.00 uur Veteranen

13.00 uur Dames en Nieuwelingen

13.45 uur 1 ronde, 1 start voor jongens en meisjes

6 t/m12 Jr uit Vorden en omgeving

14.00 uur Junioren

15.0O uur Elite/ neo amateurs (met nationale cydo cross top)

Info of aanmelden yopr de meisjes en jongens van 6 tot 12 jr. bij
RutU Peters: 0575 - 441678. Inschrijven is r^ogelijk tot eéh half uu/
voor de start!

SCHEFFER KEUKENS >
UIT ZELHEM )PROFIL

BLEÜMINK

U WAS ALTIJD AL VAN PLAN OM
DE BOEL EENS OP TE RUIMEN ?

Ligt er soms nog geld bij u op zolder ?

Misschien niet cash, maar dan wel in de vorm van leuke oude spulletjes die weer door andere
mensen verzameld worden.

Het Verzamelhuis in Warnsveld koopt en verkoopt alles wat verzameld wordt.

Bijvoorbeeld:

Aanstekers, aardewerk, ansichtkaarten, art-deco, automobilia (alles wat met
auto heeft te maken), bakeliet. barometers, Beatles, beeldjes, beelden, beer-
tjes, bestekdozen, blikken, blikken speelgoed, boeken, boekenweekgeschenk-
en, brillen, broches, bromfietsen, camera's, Daf, Dinky toys, emaille-voorwer-
pen, erotica, fotografie, gereedschap, gewichten, glaswerk, globe, gouden
voorwerpen, hengelsport, horloges, inktpotten, ivoor, juke-box, kandelaars,
kerstversiering, keukengerei, Keuls aardewerk, klokken, kurkentrekkers, lak-
stempels, lampen, letterdoeken, luchtvaart, medisch, Micky Mouse, microsco-
pen, militaria, muziekinstrumenten, naaigerei, Olympische spelen, onderschei-
dingen, parfumflesjes, Philips, plakplaatjes-albums, poppen, poppenhuizen,
poppen- of kinderserviesjes, radio's, reclameborden, reclame-voorwerpen,
scheergerei, schilderijen, sieraden, spaarponen, speeldozen, speelgoed, speld-
jes, spuitflessen, stripboeken, stijl meubel en, tafelbellen, tegels, tin, treinen,
uurwerken, vazen, verlichting, vismolens, vulpennen, vijzels, weeginstrumen-
ten, zakhorloges, zilveren voorwerpen.

Voor alle artikelen geldt dat deze een beetje oud of bijzonder moeten zijn.
Rommelmarkt of kapotte spullen en dingen die nog volop te koop zijn, komen
vaak niet in aanmerking voor inkoop.

Denkt u iets voor ons te hebben, bel ons dan om een afspraak te maken of kom in de winkel.
Wij zijn ook geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en kunnen desgewenst

een huis of kamer geheel schoon opleveren.

V E R Z A M E L H U I S
Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575)5229 19

Openingstijden:
Donderdag 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag 11.00 - 18.00 uur
Zaterdag 11.00 - 16.00 uur

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Zaterdag 5 april 2003
organiseren wij een gezellige

Hengelose
dansavond

met een koud-warm buffet, drankjes en
dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van € 35,- p.p. all in,
Aanvang 20.00 uur.

Deze dansavond is een ideale gelegenheid
voor buurten, families of verenigingen

voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reservering
belt u ons gewoon even op

(0575) 46 12 12.

In verband met het beëindigen van de winkelverkoopactiviteiten
geven wij van 15 januari t/m 1 februari a.s.

50% korting
op alle D.H.Z. verfproducten, behang,

kunstschilderartikelen
en gereedschappen.

(Alleen op voorradige producten en bij contante betaling.)

Wij blijven uw adres voor het uitvoeren van alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:

• schilderwerk
• wandafwerking

• spuitwerk
• decoratieve afwerkingen
• alle soorten beglazingen.

Vraag vrijblijvend offerte aan.

Profiteer t/m 21 maart a.s. nog van de

winterschilderkorting
op binnenwerk.

Tevens laag b.t.w.-tarief (6%) op binnen- en buitenschilder-
werk en behangwerk voor woningen van 15 jaar en ouder!

schildersbedrijf

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden tel.: (0575) 55 15 67
E-mail: info@boerstoel.nl fax: (0575) 55 35 67



& L A K E N S
Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen.
90/200

90/220

140/200

160/180x200

190/220

van 11.50

van 13.50

van 17.50

van 22.50

van 27.50

voor 7.95
voor 8.95
voor 12.95
voor 17.95
voor 21.95

Lakens gekleurd
100% katoen
1 persoons van 21.95 voor 7.95

2 persoons van 30.95 voor 9.95

lits-jumeaux van 34.95 voor 11.95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens
90/200

140/200

160/200

180/200

Lakens
150/250 van 19.95 voor 14.95

200/267 van 27.95 voor 21.95

240/270 van 34.95 VOOr 27.95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49.00 voor 39.95

200x200/220 van 75.00 VOOr 59.95

240x200/220 van 85.00 voor 69.95

van 23.95 voor 16.95

van 27 95 voor 19.95

van 30/95 voor 24.95

van 36.95 voor 27.95

Katoenen hoeslakens
in vele maten en kleuren

nu slecht 5.95 p/s

Cinderella hoeslakens
100% katoen in vele kleuren.
80/200

90/200

90/220

140/200

160/200

180/200

waterbedmaat

slopen 60/70

van 13.95 voor 11.95

van 14.95 voor 12.95

van 15.95 voor 13.95

van 21.50 voor 16.95

van 2295 VOOr 17.95

van 27.95 voor 19.95

van 29.50 VOOr21.95

van 9.90 2 voor 7.95

Satijnen hoeslakens
in 9 kleuren. (100% katoen).

van 24.95 voor 19.95

van 26.95 voor21.95

van 32.95 VOOr 25.95

van 34.95 voor 27.95
van 39.95 voor 29.95

van 15.95 voor 12.95

Stretch molton hoeslakens
1 persoons

1 perssons xl

2 persoons

lits-jumeaux

Moltonslopen

van 19.95

van 22.95

van 25.95

van 29:95

voor 14.95
voor 17.95
voor 21.95
voor 25.95

nu 2 voor 14.95

DEKBEDSETS
2000 dekbedsets

j met o. a. Jan de Bouvrie (bij Cinderella)
|(100% katoen)
i 1 persoons Vanaf 12.95
\2 persoons Vanaf 24.95
;lits-jumeaux Vanaf 34.95

iSatijnen
j(100% katoen)
|1 persoons
!2 persoons
jlits-jumeaux
ii
JKinderdessins

Nu 29.-
Nu 39.-
Nu 49.-

Vanaf 9.95

B A D G O E D
jSeahorse van Ten Cate,

;in diverse kleuren.
J60/110 van 10.95 p/st. Nu 2 voor 9.95
|70/140 van 15.95 Nu 8.95
1100/180 van 29.95 Nu 12.95i

iVandyck Royal (effen en gestreept)
jin diverse kleurstellingen.
J60/110 van 9.95 p/st. Nu 2 voor 12.-
Jwashand van 2.25 Nu 1.80

Badgoed met 20% korting.
o.a. Vandyck, Elias, Move, Esprit.

i SIERKUSSENTJESi
; 200 stuks in vele soorten en maten!

j 50 % korting
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . - . - _ _ - _ _ _ - - _ _ _ -

r""KU"S"S"E"N"S""i
j S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
Jmet hollow fiber vul l ing en katoenen
Jt i j k , ant i -a l lergisch.
!va n 1 5 . 6 0

nu 2 v o o r 2 1 . 9 5
•
j S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
[Gevuld met luxorel en een katoenen
Jt i j k , ant i -a l lerg isch, goed wasbaar en
Jbij te vullen.
! v a n 3 2 . 9 5 v o o r 2 2 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -
i
[ G a n z e n v e r e n k u s s e n s
j v a n 3 1 . 9 5 v o o r 2 6 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -i
[Kapok k u s s e n s
[stevig gevuld met echte Java Kapok.
!van 3 1 , 9 5 v o o r 2 7 . 5 0

nu 2 v o o r 4 9 . -

d o n s k u s s e n ( d o n s / v e e r -J3 O %
j t j e s )
[heerl i jk zacht en veerkracht ig.
! v a n 6 3 . 1 0 n u 4 9 . -

B A D M A T T E N
50 % K O R T I N G

Van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris.
Katoenen badmat met anti-slip.
toiletmat 50/55 van 17.95 NU 9.95
badmat 50/60 van 17.95 NU 9.95
badmat 50/90 van 22.95 NU 14.95
badmat 70/120 van 38.95 NU 24.95

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen.

50% korting
Badstof badjassen
van Vandijck van 59.95

NU 39.95

D K B D D N
DONZEN DEKBEDDEN

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/20
1 pers. 140/220
2 pers. 200/200
lits-jum. 240/200
lits-jum. 240/220

van 129.-
van 139.-
van199.-
van219.-
van 255.-

NU
NU
NU
NU
NU

75.-
85.-
115.-
125.-
155.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vul-
ling van 65% dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.-
1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.-
2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 319.- NU 215.-
lits.jum. 240/220 van 349.- NU 235.-

Donzen dekbed met een vulling van
90% ganzendons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.-
1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.-
2 pers. 200/200 van 275.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 335.- NU 225.-
lits-jum. 240/220 van 369.- NU 245.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vul-
ling van 90% ganzendons. In carr
gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU 185.-
1 pers. 140/220 van 335.- NU 215.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 275.-
lits-jum. 240/200 van 485.- NU 325.-
lits-jum. 240/220 van 509.- NU 369.-

Donzen 4-seizoenen dekbed 90% dons en
10% kleine veertjes. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 279.- NU 139.-
1 pers. 140/220 van 315.- NU 165.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 225.-
lits-jum. 240/200 van 459.- NU 249.-
lits-jum. 240/220 van 479.- NU 289.-

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79.- NU 45.-
1 pers. 140/220 van 89.- NU 49.-
2 pers. 200/200 van 119.- NU 69.-
lits-jum. 240/200 van 129.- NU 79.-
lits-jum. 240/220 van 145.- NU 89.-

Wollen 4-seizoenendekbed met 100%
scheerwol vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200
1 pers. 140/220
2 pers. 200/200
lits-jum. 240/200
lits-jum. 240/220

van 129.-
van 145.-
van 169.-
van 209.-
van 229.-

NU 75.-
NU 89.-
NU 109.-
NU 129.-
NU 145.-

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti- allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 75.- NU 45.-
1 pers. 140/220 van 85.- NU 55.-
2 pers. 200/200 van 109.- NU 75.-
lits-jum. 240/200 van 125.- NU 85.-
lits-jum. 240/220 van 139.- NU 95.-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een katoenen tijk.
Anti-allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200
1 pers. 140/220
2 pers. 200/200
lits-jum. 240/200
lits-jum. 240/220

van 125.-
van 135.-
van 169.-
van 195.-
van 209.-

NU 85.-
NU 99.-
NU119.-
NU135.-
NU149.-

W O L L E N P L A I D S
i n p r a c h t i g e r u i t m o t i e v e n .
130 /1 70 van 5 9 . 9 5

NU 3 9 . 9 5

T A F E L G O E D
20 tot 80 % korting

j W O L L E N D E K E N S j
il persoons 160/240 139.95 Nu 99.95',
j2 persoons 220/240 179.95 Nu 129.95;
iüts-jumeaux 240/260 199.95 Nu 149.95!

K E U K E N
Keukensets keukendoek +
theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 6.80 Vanaf 5.-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren, van 1.80 per stuk.

Nu vier voor 5.-
Schorten Vanaf 8.95

BEPSHQP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575-512816 www.bedshop.nl

De grootste linnen win kei van Nederland! Parkeren voor de deur!
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