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Dhr. Gabriël weg bij politie Vorden De Knupduukskes
De boerendansgroep 'De Knupduukskes' kan weer een aantal
nieuwe leden gebruiken.

Tevens is men op zoek naar personen die accordeon of harmonica
kunnen spelen.

Derhalve wordt er op 8 maart a.s.
bij 't Pantoffeltje een open oefenavond georganiseerd. Mensen die
interesse hebben in folklore, die
van dansen houden en een beetje
'reislustig' zijn, zijn van harte welkom op deze avond.

De leden van 'De Knupduukskes'
zijn niet alleen uit Vorden afkomstig, maar ook uit Hengelo, Warnsveld en Zutphen.

De Knupduukskes zijn niet speciaal op zoek naar echtparen, ook
mensen die zich 'alleen' willen
aanmelden, zijn welkom.

Dus kunnen zich ook nieuwe leden
uit die plaatsen opgeven. Op deze
oefenavond krijgt men alle informatie over de vereniging en wordt
men uiteraard in de gelegenheid
gesteld om geheel vrijblijvend mee
te dansen.

U zou 't bij De Eme
eens van binnen
moeten bekijken!
nog steeds bij de politie in Vorden
werkt. "Dat komt natuurlijk ook
doordat mijn vrouw en ik hier
gewoon zijn blijven wonen. We
willen absoluut niet weg uit Vorden. Als je dan in het dorp komt
dan spreken de mensen je aan
alsof je hier nog steeds werkt,
want het heeft ook nooit in de
krant gestaan dat ik hier weg ben
gegaan", zegt hij.

Nieuwe Mitsubishi's, jonge occasions, een
efficiënte werkplaats en een magazijn vol
onderdelen en accessoires. Maar bovenal
een enthousiast team vakmensen.
We heten u van harte welkom.

Het tegenovergestelde gebeurde
echter wel. Enkele dagen nadat
dhr. Gabriël naar de districtsrecherche in Zutphen vertrok,
kwam het boek Vorden '99 uit
waarin burgemeester Kamerling
een heel artikel wijdde aan locaal
netwerker dhr. Gabriël. "Dat verhaal
was natuurlijk al lang geleden geschreven. De burgemeester wist op
dat moment ook nog niet dat ik
weg zou gaan. Verder kwam een
paar weken later de politiewijzer
uit. Ook daarin stond ik nog steeds
met pasfoto vermeld als de locaal
netwerker van Vorden".
Dhr. Gabriël kijkt met heel veel
plezier terug op de 22 jaar dat hij
in Vorden politieagent was. 'Vorden
is een machtig dorp met een hele
fijne bevolking. Ik wil de mensen
dan ook graag bedanken voor het
vertrouwen dat ze in mij gesteld
hebben".

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

Mevr. Hannie Hendriksen van
café De Herberg wist het een
tijdje geleden prachtig te verwoorden. "Onze enige hoop en
toeverlaat heeft ons verlaten".
Mevr. Hannie Hendriksen zei
dit nadat ze van politieagent
dhr. Martin Gabriël hoorde dat
hij zijn functie als politieagent
in Vorden heeft ingeruild voor
een baan bij districtsrecherche
in Zutphen. "Na 22 jaar was ik
teveel Vorden geworden", blikt
dhr. Gabriël (50) terug. "De kende
de inwoners te goed. En dat
vonden ze bij de politie een
slechte ontwikkeling".

allemaal speelde in het dorp. Afge
zien van dhr. Ab Spies zitten er op
het bureau nu alleen nog maar
politieagenten die niet uit het
dorp zelf komen en er ook niet
wonen. En dat vind ik een kwalijke
ontwikkeling", zegt hij.
Volgens dhr. Gabriël staat zijn vertrek naar Zutphen haaks op het
beleid van de politie. "Bij de politie
hebben ze nu de mond vol van Gemeentelijke Gebonden Politiezorg.
Ze willen dus de burger weef dichter
bij de politie brengen en andersom.
Maar wat ze met mij gedaan hebben
is precies het tegenovergestelde",
zegt hij.

Het mag duidelijk zijn: als het aan
dhr. Gabriël had gelegen dan had
hij zijn baan als locaal netwerker
in Vorden nooit ingeruild voor een
functie bij de Districts Criminaliteits Beheersing in Zutphen. De
mededeling van de districtschef
afgelopen najaar dat hij het bureau
in Vorden moest verlaten kwam
voor dhr. Gabriël dan ook als een
donderslag bij heldere hemel. "De
districtschef was van mening dat
ik teveel met Vorden vergroeid was.
Eerlijk gezegd heb ik dat nooit als
een nadeel gezien. Integendeel
zelfs. Ik denk dat het alleen maar
in mijn voordeel was. Iedereen
kende mij en ik wist precies wat er

Toen de burgemeester Kamerling
hoorde wat ze bij de politie van
plan waren met dhr. Gabriël is hij
voor de locaal netwerker in het
verweer gesprongen en heeft hij
de districtschef uitgenodigd voor
een gesprek. "De burgemeester
wilde mij graag hier houden maar
helaas heeft dat gesprek niets opgeleverd", zegt dhr. Gabriël. Het is
inmiddels drie maanden geleden
dat dhr. Gabriël met stille trom
vertrokken is naar Zutphen. Bij
de districtsrecherche heeft hij het
uitstekend naar zijn zin. Toch
wordt dhr. Gabriël nog erg vaak in
het dorp aangesproken omdat
heel veel mensen denken dat hij

Plattelandsvrouwen

Oud-papier-container
Jubal verplaatst

De Plattelandsvrouwen Jiouden
op woensdag 26 januari a.s. in 'De
Herberg' de jaarvergadering.
Naast de gebruikelijke verslagen
staat er een 'bestuursverkiezing' op
het programma.
De aftredende leden mevrouw
H.D. Norde-Eekman en mevrouw
R.D. Zweverink-ten Elshof stellen
zich herkiesbaar.
In de pauze zullen de door de
handwerkgroep gemaakte handwerken worden verloot.
De opbrengst hiervan komt ten
goede aan het potje 'Lief en Leed'.
Voorts is er deze avond een optreden
van de contactgroep van mevrouw
Lenselink-Weenk.

Muziekvereniging Jubal uit Vierakker/Wichmond begint haar jubileumjaar met een nieuwe locatie
voor de oud-papiercontainer. Jarenlang werd bij de familie Boenink/
Rietman aan de Boshuisweg in Vierakker het oud-papier ingezameld.
Door een verhuizing is hieraan een
eind gekomen. Tegenover de Rabobank aan de Baron v/d Heydenlaan
zal vanaf zaterdag 29 januari de
container neergezet worden.
Het ophaal systeem blijft verder
ongewijzigd. Elke laatste zaterdag

van de maand wordt het oudpapier in het dorp huis-aan-huis
opgehaald. Het papier dient 'in
handzaam formaat, zonder weg
te kunnen waaien', op zaterdagochtend voor half tien aan de weg
te staan. Mensen die in het buitengebied wonen kunnen het komen
brengen.
Het is raadzaam het oud-papier te
komen brengen voordat de ophalers
aan het werk gaan omdat anders
het oud-papier er van bovenaf in
moet worden gegooid.

de

De nieuwe Mitsubishi-dealer voor Zutphen en omgeving!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30januari 10.00 uur ds. D. Hiemstra, Hummelo. Na afloop
koffie drinken in 'de Voorde'.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathmen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag30januari 10.00 uur ds. J.C. van Egmondt, Hasselt; 19.00 uur
ds. G. Naber, Neede.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 29 januari 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag30januari 10.00 uur eucharistieviering, familieviering met
medewerking van kerkuiltjes.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 januari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 30 januari 10.00 uur eucharistieviering, familieviering.
Weekendwacht pastores
30-31 januari frater B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 441286.
Huisarts
29-30 januari dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. (0575) 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

• Louise Stegeman begint op
vrijdagmiddag 4 februari om
14.00 uur in Reurles Huus met
haar cursus 'Werken met klei
• Ik maak graag een plan met en was'. Het cursusgeld
u voor een slank & fit maar
bedraagt voor 6 lessen van
vooral gezond millennium:
tweeëneenhalf uur f 157,- inBel vrijblijvend voor info: mevr.
clusief enig materiaal en admiA. Eijsink, tel. (0575) - 572127
nistratiekosten. KunstKringleden betalen f 15,- minder.
• Totale opheffingsuitverOpgaven: 452075.
koop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke en 2e
• Voor kinderen tussen 8 en
hands meubilair, klokken,
12 jaar een leuke kans om vrospiegels e.d. Alles moet weg!
lijk een beetje te leren tekenen.
Nu korting tot 50%! of te.a.b.
De Tekenkring van Jolanda
Zaterdags van 09.00 tot 17.00
Pars start op 2 februari in
uur
Reurles Huus om 13.30 uur. De
Corantiek De Stegge 9, Lietotale cursusduur is 4 keer 2
velde, tel'./fax (0544) 463954,
uur, het cursusgeld bedraagt
mob. 06-55143833
f 42,50.inclusief materiaal en
adminstratiekosten. Opgaven:
• Te koop: breimachine te 452075
bedienen met computer 4kleurenwisselaar, alle toebe• Een nieuw begin van deze
horen, in prima staat. Vraageeuw is ook een begin van een
prijs n.o.t.k. Tel. (0575) 464405
nieuw leven? Goed uitziende
Singel 25, Hengelo (Gld.)
41 -jarige, spontane, romantische man zoekt een vriend
• Wilt u zich slanker, fitter en voor vriendschap / relatie
gezonder voelen met Herbaliwaarin warmte en gezelligheid
fe? Gratis begeleiding. Tel./fax:
ook een belangrijk doel zijn.
(0575) 467222
Brieven onder nr. R 36-1
bureau Contact, postbus 22,
• Te koop: aardappelen, Bildt7250 AA Vorden
star en Surprise. Diverse soorten verse groenten en fruit.
• Cursus Klei en Was in
Voerwortelen. Elke dag verReurles Huus. Eerste les: 4
koop aan huis en elke donderfebruari tussen 14.00 en 16.30
dagmorgen verkoop van aarduur. Zes lessen voor f 150,appelen, groenten en fruit van
(materiaal en adminstratie:
09.45 tot 12.00 uur op de parf7,50). KunstKringleden krijgen
keerplaats van Pannenkoekorting. Zie bericht elders in dit
ken-Restaurant Kranenburg.
blad
André Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76 • Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit voor een lezing
• Zuiver en versterk uw met dia's door Koos Dausen
lichaam Aloe Vera producover het werk van het Gelten Jannie Nijkamp 0575dersch Landschap in de Ach521316 of Bea Brinkman 0575
terhoek op 8 februari om 20.00
-553632
uur in Hotel Bakker. Toegang
gratis
• Te koop: New Forest 9 jaar,
stokmaat 146, drachtig. + haar
• Gezocht: iemand die af en
dochter. Tel. (0575) 461351, toe 's avonds kan oppassen
Ruurloseweg 41, 7555 DG op onze 3 kinderen (tussen 1
Hengelo (Gld.)
en 6 jaar). Tel. (0575) 555213

Contactjes

Tandarts 29-30 januari G.W. Hagedoorn. Lochem, telefoon
(0573) 251870. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag
11.30-12.00 uur.
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
.Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tüfeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. ,55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
informatie Marg Bekken (0573)
45 32 46

• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en gezondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. (0575)
554091 ;(0543)517467

• Te koop: cirkelzaagmachi• TC RENOVATIE: alles on- ne. Tel. (0575) 553253
der 4 daken. • donker eiken
• Gevraagd: zelfstandige
blank • stralen of logen • verhuishoudelijke hulp in buizamelhal • kringloopmeubetengebied Vorden voor 1 è 2
len • antiek, curiosa, enz.; inkeer per week. Tel. (0575)
en verkoop. Ma. t/m za. open
van
10.00-16.00 uur. 556351
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24 • Probeer ook de nieuwe, lekkere, stevige consumptie11 69
aardappel Redstar. Doorlopend te koop en scherp
• Te koop: Webbing bank- geprijsd. Per zak a 25 kilo.
Tevens te koop: Bildtstar.
stel
i.z.g.st. (oud roze stoffen Wolsink Aardappelen, Tolhutterweg 11, 7261 KS Ruurlo
bekleed). Tel. (0573) 441929

EppinkfT^Rmterkamp

Vlaai van de week
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punten voor maar

Aardbeienmonchouvlaai
voor 8 heerlijke vlaaipunten voor
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Kastelenbol

Gewoon Geweldig Lekker
'n rijkelijk gevulde bol met appel,
rozijnen en amandelen.
Jf Q5
Ter kennismaking
^wm
NIEUW
brood met de smaak van vroeger

Natuur Desembrood
Dit weekend alle soorten

harde broodjes

Alles
even

5 halen 4 betalen

lekker

dus smullen maar

12;95

ledere donderdag: 5 broden voor

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,
ledere dag .. . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Palthe

Wist u dat?
U bij Groot Jebbink niet alleen
* Auto's kunt kopen
^M/fc p\ A P\A/nn
* benzine kunt tanken
^ UA t WUU
* maar dat Groot Jebbink ook een depot is van
Palthe stomerijen waar u dus uw kleding, gordijnen,
dekbedden en alle artikelen die door de stomerij
gereinigd, kunnen worden kunt brengen en afhalen?
Wist u dat niet? Of wel?
Hoe dan ook, maak gebruik van onze aktie
Knip de bon uit en lever hem in.

Palthe
een rok of pantalon

UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

Telefoon (0575) 45 18 62

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

volgens Limburgs recept en calorie-arm

Tegen inlevering van deze bon

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

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Keuze uit 30 soorten vlaaien

van 11,95 voor

/ .O W

geldig van 28 januari tot en met 5 februari
Alleen geldig bij Shell tankstation Rondweg Vorden

Met spoed te huur gevraagd:

Das en nacht bereikbaar

met ruimte om het huis.

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink - A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

In het buitengebied in de omgeving Vorden-Ruurlo.
Telefoon (0575) 553943 / 06-53944231

Peter, Ingrid en Marleen zijn
heel erg blij , want zij hebben
er een zusje bij

Carolien

Mika

Carolien is geboren op 18 januari 2000. Zij weegt 3970
gram en is 52 cm lang.
Haar trotse ouders zijn:
Gerrit en Gerrie
Hiddink
Walterslagweg 4
7223 KB Baak
Tel.(0575)441154

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Geboren zaterdag 22 januari
2000.

Bel de Winterschilder!

De Voornekamp 43
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 553688

ƒ 65,- korting per man per
dag.
voor
in- en exterieur
verf - glas

vloeren

Intens gelukkig delen wij u
mee dat bij ons geboren is

Oscar

raamdecoratie
wandafwerking

Contactjes?
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21 januari 2000.

Op zaterdag 29 januari 2000 hopen
wü,

Gerrit Groot Roessink
en

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur
Jippiejajee!
Op 21 januari 2000 heb ik er
een zusje bij gekregen.

Bente
JOSKA ALBERTINE
3125 gram en 50 cm lang.
Mama, papa en ik zijn dolblij.
Kom maar gauw kijken.

Manneke Groot Roessink-Momberg
samen met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te vieren.
Wilt u ons hiermee feliciteren?
Wij geven receptie van 14.00 tot 15.30
uur in zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34, 7251 BC Vorden.
Januari 2000
Vordenseweg 84
7255 LE Hengelo (Gld.)
-•*--*••*•««•*•*«•*««•- - •- -.-«••

Erik, Margriet en
Maureen SteenbrekerBrummelman
Hamminkweg 6
7251 PZ Vorden
(0575) 554271
Uw warme medeleven na het
overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader
en opa
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katen varkenshaasjes, T 69 ham-preisalade,

2

100 gr.

rundergehakt,
1 kilo

95

1

100 gr.
Lasagne,
700 gr.

/•c Parij'zer
— boterhamworst,

cornedbeef,
100 gr.

Spinata Romana,
100 gr.

3 25

100 gr.

kant klare
gehaktballen,
per stuk

Keurslager

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

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Slingerbosch afd. Wijnhuis te Zutphen is heden rustig ingeslapen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

WILLEM LAMBERTUS AARTSEN

HENDRIKA BOSMAN-NIJLAND
WEDUWE VAN H. BOSMAN

Lochem,
* 14 september 1920

Zutphen,
t 21 januari 2000

heeft ons diep getroffen.

Vorden: Bertha Hiddink-Hietveld

De vele bewijzen Van deelneming in de vorm van brieven
en kaarten alsmede de overweldigende belangstelling waren voor ons een grote steun
en hebben ons doen beseffen
dat hij als persoon door velen
werd gewaardeerd.
Daar het ons onmogelijk is een
ieder persoonlijk te bedanken,
hopen wij dat u langs deze
weg onze dank wilt aanvaarden.

Loenen: Anke en Derk Kruk-Aartsen
Vorden: Jan en Marlies Aartsen
Bergum: Hans en Annemarie Aartsen
Vorden: Gerrit en Minie Hiddink
Laren: Joke en Henk Korenblik-Hiddink
Kleinkinderen

Almenseweg 3
7251 HM Vorden

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.

189
79
1
135

Vlogman

Na de herfst van ons leven en vijftien jaar samen, is
overleden mijn lieve vriend, onze zorgzame pa, Wim
en opa

TEUN WISSINK

Mede namens de
kinderen en
kleinkinderen
H.W.M. WissinkEykelkamp

kipschnitzels

OPHIE'S

per stuk

broertje van Sijtje Carolynn,
zoon van
Anke Schouten en
Wilbert de Leeuw

Ruurloseweg 65a
7251 LB Vorden
(0575)555115

^X

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

Paul, Birgil en Leila
Bunkers

Wilt u de rust niet verstoren,
bel ons van te voren

Albart de Leeuw

U valt weer
mooi in de prijzen

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Te huur:

werkplaats/
opslagruimte
± 100 m2
aan Stationsweg
te Vorden

op de leeftijd van 89 jaar.
Vorden: H.J. Bosman
C.J. Bosman-Groot Roessink
Hengelo (Gld.): G.B. Bosch-Bosman
J.W. Bosch
Vorden: A. Schuerink-Bosman
G. Schuerink
Klein- en achterkleinkinderen

Tel. (0575) 552777

22 januari 2000
Correspondentie-adres:
A. Schuerink-Bosman
Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 27
januari om 11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.
Voor de dienst is er vanaf 10.40 uur gelegenheid om
afscheid te nemen.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Muis Dr Voorst in Kclde biedt ivn
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• iHiwclijkspleditinheid
w receptie* CM (Imiilofts)party's
•*" produklprcsentaties
•• vergaderingen en congressen
*- besloten diners
«• Imiidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
HinncnwcK 10,7211 MA liefde

Td: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax: (0575) 51 3505
K-mail: lmisdevoorst(u>iiMiversal.nl

www.huisdevuorst.nl

Vorden, januari 2000

LIGT ER 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 zaken die verzameld worden. Bijvoorbeeld:
aanstekers, aardewerk, ansichtkaarten, art-deco, automobilia (alles wat met auto heeft te maken), bakeliet, barometers, Beatles, beeldjes, beelden, beertjes, bestekdozen, blikken, blikken
speelgoed, boeken, boekenweekgeschenken, brillen, broches, bromfietsen, camera's, Daf, Dinky toys, emaille-voorwerpen, erotica, fotografie, gereedschap, gewichten, glaswerk, globe,
gouden voorwerpen, hengelsport, horloges, inktpotten, ivoor, juke-box, kandelaars, kerstversiering, keuken-gerei, Keuls aardewerk, klokken, kurkentrekkers, lakstempels, lampen, letterdoeken, luchtvaart, medisch, Micky Mouse, microscopen, militaria, muziekinstrumenten, naaigerei, Olympische spelen, onderscheidingen, parfumflesjes, Philips, plakplaatjes-albums, poppen,
poppenhuizen, poppen- of kinderserviesjes, radio's, reclameborden, reclame-voorwerpen, scheergerei, schilderijen, sieraden, spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen
(Ned.), stripboeken, stijlmeubelen, tafelbellen, tegels, tin, treinen, uurwerken, vazen, verlichting, vismolens, vulpennen, vijzels, weeginstrumenten, 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, maak dan een afspraak of kom in de winkel. Wij taxeren gratis, komen eventueel met u een prijs overeen, die u

vervolgens direct betaald krijgt.
Wij zijn ook geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en kunnen desgewenst een huis of kamer geheel schoon opleveren.
Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7M1 AB Warnsveld
Tel. (0575) 522919

VE R Z A M E L H U IS

Openingstijden:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.30- 18.00 uur
10.00- 18.00 uur
10.00- 17.00 uur

G

EMEE

NTE

B

AMENWERKING VORDEN HENGELO

V
ENSTEENDEREN

samen werken samen sterker
Aan de samenwerking tussen Vorden Hengelo en Steenderen werken de
drie gemeente hard. Drie plattelandsgemeenten in de Achterhoek, die op
een aantal terreinen de krachten bundelen. De gemeenteraden, de colleges van burgmeester en wethouders en de burgemeesters blijven elk hun
verantwoordelijkheden houden. De samenwerking kan er in de toekomst
wel toe leiden dat deze gemeenten één worden. De gemeenteraden, de
hoogste bestuursorganen van de gemeenten, hebben dit niet uitgesloten.
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Samen sterker: kleine gemeenten hebben veel éénmansposten. Is een
gemeente groter, dan hebben zij voor diezelfde taken meer medewerkers. Bij ziekte en verlof kunnen die medewerkers elkaar opvangen. Ook
kunnen de drie gemeenten zich gezamenlijk opstellen naar het Rijk, provincie en andere gemeenten. Samen hebben de drie gemeenten meer
'body". Het aantal inwoners van de drie gemeenten is ruim 21.650. De
oppervlakte is 16.763 hectare.
drie of vijf gemeenten?
De gemeenten Zelhem en Hummelo en Keppel hebben gevraagd of zij
mogen aanhaken bij Vorden, Hengelo en Steenderen. Vorden, Hengelo en
Steenderen zullen aan de hand van door hen opgestelde criteria besluiten of Zelhem en Hïimmelo en Keppel mee kunnen doen met de samenwerking.
samenwerken, hoe krijgt dat dan vorm en inhoud?
Voor de volgende taken praten Vorden, Hengelo en Steenderen over
samenwerken.
automatisering
De gemeenten hebben samen een nieuw automatiseringssysteem
gekocht. Alle computers van de drie gemeenten zijn verbonden met een
hoofdcomputer in Steenderen. Eén systeem is goedkoper dan voor elk
van de gemeenten een apart computersysteem. De kennis van de mede
werkers wordt gebundeld.
salarisadministratie
De salarisadministraties van de drie gemeenten zijn per l januari 2000
samengevoegd. Dit is goedkoper dan dat elke gemeente afzonderlijk een
salarisadministratie heeft.
sociale zaken
Voor sociale zaken zijn er plannen om het beleidsmatige deel op elkaar
af te stemmen. Ook het zogenaamde toetsen van rapporten kan samen
net zoals de financiële administraties. In de drie gemeenten blijven wel
loketten voor de cliënten. De dienstverlening aan hen verandert niet.
personeel en organisatie
De personeelsfunctionarissen hebben plannen gemaakt om één afdeling
personeel en organisatie te maken. Dit is het meest doelmatig. Beleid
hoeft niet meer voor elke gemeente afzonderlijk te worden ontwikkeld.
bestemmingsplan buitengebied
Hengelo en Vorden werken intensief samen bij het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied. Het buitengebied van
Hengelo en Vorden verschilt niet veel. Beide gemeenten hebben hetzelfde stedenbouwkundige bureau, zodat de bestaande bestemmingsplannen ook al overeenkomsten vertonen. Steenderen heeft pas een nieuw
bestemmingsplan buitengebied vastgesteld.
milieu
De milieu-afdelingen werken aan één Milieubeleidsplan dat moet gelden
voor 2000 - 2003. De accenten liggen op afstemming van beleid, waaraan
uitvoeringsprojecten kunnen worden gekoppeld. Ook kunnen medewerkers van de ene gemeente worden uitgeleend aan de andere bij ziekte of
branchegerichte controles. Het is ook mogelijk om taken gezamenlijk uit
te besteden. Dit kan goedkoper zijn.
industrie
Met de industriële kringen Vorden en Hengelo en met de Steenderense
ondernemersvereniging overleggen de gemeenten over industrie. Regionale samenwerking kan richting provincie belangrijk zijn omdat de provincie slechts toestemming verleent voor uitbreiding van industrieterrein voor de opvang van lokale bedrijvigheid. Actief werven voor vestigen
van bedrijven van buiten de gemeenten is niet toegestaan van de provincie.
voorlichting
De voorlichters van de drie gemeenten stemmen hun informatie die zij
over de samenwerking geven af. Als er aanleiding bestaat dan krijgt u
weer een: Nieuwsbrief van de drie gemeenten!
inspraak
Zoals u leest in deze Ie Nieuwsbrief praten de gemeenten alleen nog
maar over de vorm, het structuur geven aan de samenwerking. Nog niet
concreet over de inhoud van beleid. Daarom is er nog geen inspraak
nodig geweest. Zodra de discussie gaat verschuiven van vorm naar
inhoud, dan zullen de gemeentebestuurders ongetwijfeld uw mening
willen horen.

/W,

•

AARDEN VAN WONINGEN STIJGEN IN VORDEN
a/f
MET
MEER DAN 60%

De voorbereidende werkzaamheden voor de hertaxatie voor het nieuwe
WOZ-tijdvak zijn in volle gang. Alle onroerende zaken worden getaxeerd
naar de toestand op l januari 1999 (= de nieuwe waardepeildatum). De
nieuwe waarden worden gebruikt vanaf l januari 2001.

ORDEN

Om tot een goed onderbouwde waardering te komen heeft de gemeente
alle verkoopprijzen van de afgelopen periode vastgelegd en beoordeeld.
De gemeente ontvangt deze verkoopgegevens van het Kadaster. Naar aanleiding van de marktanalyse hebben taxateurs de afgelopen maanden
veel van de verkochte objecten bezocht en vastgelegd in een referentiestelsel. Dit referentiestelsel vormt de basis voor de taxaties van alle onroe
rende zaken in de gemeente die nog dit jaar zullen plaats vinden.
De voorlopige conclusie die uit het referentiestelsel getrokken kan worden is dat de waarde van de woningen in Vorden in de afgelopen vier
jaren gemiddeld met 66% is gestegen. Let wel: dit is een gemiddelde! Het
kan dus voorkomen dat de ene woning met 90% en de andere met 40%
is gestegen. Vooral duurdere woningen zijn meer in waarde gestegen.
De waarden van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen etc.) zijn in Vorden gemiddeld met 51% gestegen.
Het is niet de bedoeling dat de gemeente aan de waardestijging verdient.
De gemeenteraad zal naar alle waarschijnlijkheid besluiten om de tarie
ven van de onroerende zaakbelastingen (ozb) voor het jaar 2001 naar
beneden bij te stellen zodat de totale opbrengst aan ozb ongeveer gelijk
blijft.
ERGUNNINGEN
Bouwen
Plaats
Kapelweg 14,
Vierakker
Ruurloseweg 49

aanvrager
H.W. Eskes

inhoud
bouwen bergruimte

vrijstelling

J.M. Strijd

bouwen garage

afstand tot
zijdelingse
perceelgrens

Kapelweg 8
M.E. Dijkman bouwen bergruimte
Vierakkersestraat- D.B. Pardij s bouwen bergruimte
weg 45a, Vierakker
vergroten woning
de Voornekamp 29 F.G. Becker
Slopen
Plaats
IJselweg 16,
Vierakker

aanvrager
A. Wuestman

Kappen
plaats
Zelstweg 2

aanvrager
Firma Lucassen

Ruurloseweg

H.H.M. Meekes

inhoud
slopen bijgebouw

inhoud
vellen 1 kastanje
Boomkwekerij
vellen 1 beuk

herplantplicht
en 1 ceder
1 beuk

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.
OUWAANVRAAG
Plaats
aanvrager
Koekoekstraat 7, J.W. Regelink
Vierakker

inhoud
verbouwen
bergruimte
tot veestal

datum ontvangst
11-01-2000

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

Sinds 1975 is het voor bromfietsers verplicht om een helm te dragen.
Deze regel is niet voor niets ingevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat de
kans op een ongeval met dodeijke afloop vermindert met 40 procent
door het dragen van een goede valhelm. De helm moet dan wel op de
juiste manier gedragen worden. Dat betekent dat de helm een goede pasvorm moet hebben en de kinband moet worden gesloten. Je helm los op
je hoofd zetten zonder deze vast te maken heeft weinig nut. Het beschilderen of bestickeren van de helm is af te raden. Lijm en verfstoffen kunnen (onzichtbaar) inwerken op de helm en deze zwakker maken. De
beschermende functie van de helm wordt hierdoor ondermijnd. Na een
ongeval, waarbij de helm de klap heeft opgevangen, is het raadzaam de
helm meteen te vervangen. Door de klap kan de helm beschadigd zijn,
waardoor een tweede klap mogelijk niet goed meer wordt opgevangen.
Hoewel snorfietsers niet verplicht zijn een helm te dragen, is het wel
degelijk verstandig om er een te dragen. Immers, ook bij lagere snelheid
is de kans op hoofdletsel bij een ongeval groot, wanneer geen helm
wordt gedragen.
Kortom: Helm, Hoofdzaak.

Gymnastiek
VOORRONDE E-LIJN TURNEN VOOR MEISJES
Op zaterdag 8 januari vond in Eefde in sporthal De Stuw de voorronde
plaats voor het turnen in de E-lijn meisjes. Uit Vorden namen Kimley Besselink, Jitske Winkels en Feyoena Rabelink deel aan deze wedstrijd. Er
werd geturnd op de balk, brug, mat en sprong. Vorden viel in de prijzen.
Bij de pupillen l:
balk brug mat sprong
Jitske Winkels een zilveren medaille; score:
8.3 7.85 7.0 7.1
Kimley Besselink een bronzen medaille; score: 7.75 7.6 7.2 7.45
Bij de jeugd:
Feyoena Rabelink een gouden medaille; score: 7.8

8.95 7.3 8.65

De finale zal worden gehouden op 27 mei 2000 in Eibergen.

Zaalvoetbal
Actie Zuinig Stoken
GELDERLAND

-

FLEVOLAND

jaarver- streefver- totaal streef1
3
bruik m1 bruik m verbruik m

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

25
32
38
45
51
57
64
70
76
83
89
96
105
115
124
134

291
364
436
511
582
654
729
799
875
947
1019
1093
1202
1310
1420
1529

stooktabel 17 t/m 23 januari

Wa terpoio
VERSLAG DAMESWEDSTRIJD
VOILA l TEGEN SCHUURMAN
BZ&PC 2
Op zondag 23 januari speelden de
dames van Voila l een uitermate
spannende wedstrijd tegen dames
2 van Schuurman BZ&PC 2 uit Borculo in de Beemd in Lochem.
In het eerste part stond al na 30 seconden de 0-1 op het scorebord
voor BZ&PC. Een goed uitgespeelde bal van deze dames bracht nog
geen minuut later de 0-2 teweeg.
De dames van Voila werden even
helemaal overrompeld. Nadat ze
van de eerste schrik waren bekomen namen zij het heft in eigen
hand. Via een 1-2 met Dinanka
Hietbrink, kon Karin Rouwenhorst
het eerste tegendoelpunt scoren 12. Met nog 12 seconden op de klok
gaf Grietje Welleweerd een hoge
voorzet, die Karin Rouwenhorst
met een klein tikje in het doel te
recht liet komen 2-2.
In het tweede part kwam BZ&PC
nog eenmaal tot scoren. Een afstandsschot vanaf eigen helft verraste onze keepster Sabine Wilgenhof volkomen 1-3.
Het derde part kwam Voila lekker
op dreef. Annelies Rinders passte
een bal naar Sandra Jurriens. Zij
zwom bijna door tot in het goal,
schoot... op de lat. De bal ketste
weer in het water en Karin Rouwenhorst kon het doelpunt afmaken met een drukbal 3-3. Het werd
4-3 doordat invaller Ina van het
tweede team de bal wegkaapte bij
BZ&PC. Zij maakte een lange pass
naar Karin Rouwenhorst. En zij
wist de bal met een hoge lob in het
net te leggen.
In het laatste part werd er nog
twee maal gescoord. Grietje Welle
weerd speelde over naar Dinanka
Hietbrink. Toen een doortikbal
naar Karin Rouwenhorst, die even
flink onder werd gedrukt, wat
haar een vrije bal opleverde. Vanuit het 7 meter gebied wierp ze
de bal met een zwieperd in het net
5-3. Het laatste doelpunt kwam op
naam te staan van Grietje Welle
weerd. Van achter uit brak ze hele
maal door naar voren. Ze voelde de
hete adem van de tegenstander in
haar nek, maar liet zich niet van
de wijs brengen. Een drukbal zorgt
voor de eindstand 6-3.

VELOCITAS
Velocitas speelde vrijdagavond de
lastige thuiswedstrijd tegen Lie
mers Infra in sporthal 't Jebbink.
Tegen de ploeg uit Giesbeek werd
de eerste wedstrijd verloren, dus
het team van leider Hans ten Elshof wist wat hen te wachten stond.
Bovendien kampte Velocitas met
personele problemen. Erik Oldenhave en Ronald de Beus waren om
uiteenlopende redenen niet aanwezig, zodat Rene Nijenhuis en
Jan Groot Jebbink als vervangers
opgetrommeld waren.
Geheel tegen de verwachting in
nam Velocitas snel een voorsprong. Dennis Wentink scoorde
prachtig 1-0. Hij nam de bal met
links vol op de wreef, en de keeper
van Liemers mocht van geluk spreken dat de bal vlak langs zijn
hoofd in de goal verdween. Velocitas nam zelfs een 2-0 voorsprong.
Na een mooie actie legde Wentink
de bal breed op de heel vrijstaande
Rob Enzerink, die keurig afrondde. Liemers kwam sterk terug en
met een schot wat de Vordense
verdediging verraste kwam het op
2-1. Hierna had Velocitas het geluk
dat keeper Gerrit Wenneker in
bloedvorm is, en zijn doel als een
tijger verdedigde. Met nog l minuut te spelen tot de rust scoorde
Jeroen Tijssen de 3-1. Op aangeven
van Rob Enzerink speelde Tijssen
de bal bij de keeper door de benen.

Verrassend mooie grafiek
in'de Galerij'
De Openbare Bibliotheek is
niet alleen een centrum waar je
boeken kunt lenen en kranten
en tijdschriften kunt lezen. Of
kunt kennismaken met de
nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van de digitale informatie als internet. De Vordense
bibliotheek beschikt ook over
een ruimte waar regelmatig
tentoonstellingen worden gehouden. Op dit moment is er
bij voorbeeld in 'de Galerij' een
bijzonder mooie expositie met
houtsneden van Pieter Becks,
een serie van 25 prenten van
een eigenzinnige kunstenaar.
Pieter Becks is net dertig jaar en
werd na zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem voor zijn opmerkelijke werk
al genomineerd voor vele prijzen
waaronder de Nederlandse Grafiekprijs. Hij maakt uitsluitend
houtsneden, soms ook in kleuren.
Het toevoegen van een kleur is een
aparte techniek want voor elke
kleur moet hij een aparte, precies
passende plank snijden.
Tijdens een wandeling langs zijn
prenten valt op dat hij een sterke
voorkeur heeft voor strakke lijnen
in zwart en wit. Het lijken net jaloezieën die over de hele breedte
zijn doorgetrokken. Ze geven een
verrassend effect maar zijn eigenlijk vanzelfs ontstaan, vertelt de
kunstenaar in een recent interview met Pierre Janssen, de vroegere directeur van het Arnhemse
Gemeentemuseum. "Ik had vroeger maar één gutsje (beiteltje). Dat
was heel dun. Ik wilde dan witte
vlakken hebben, maar dat ging
dus hel langzaam (want alles wat

wit moet worden, moet worden
weggestoken) en toen had ik zoiets
van 'het is zo wel goed', daar mag
wel een lijntje in zitten". Bij toeval
zijn dus die witte vlakken lijnvlakken geworden.
Een opvallende serie bestaat uit
drie kleurhoutsneden 'Hond en ik'
waarin de kunstenaar de relatie
weergeeft tussen hemzelf en zijn
hond. Uit deze simpele beelden
blijkt hoeveel Becks van honden
houdt ("mijn hond Klaas is mijn
dikste vriend. Ik wandel elke dag
met hem zeker twee uur") en alleen al om deze drie prenten zou
elke hondenliefhebber deze expositie moeten bezoeken. En eigenlijk ook elke niet-hondenvriend.
"Is het niet gemakkelijker om de
lijnen met een computer neer te
zetten?" werd aan de kunstenaar
gevraagd. Zijn antwoord: "Dat zou
wel kunnen maar daarmee wil ik
het voorwerk doen omdat ik eerst
altijd uren zat te tekenen. Maar
het gaat om het spel van zwart en

wit en die spielerei komt bij het
snijden, dus dat zal ik wel altijd
blijven doen".
Naast zijn werk als kunstenaar is
Pieter Becks werkzaam op een
ZMOK-school, een school voor zeer
moeilijk opvoedbare kinderen in
Zetten. Hij werkt daar met een
groep van zeven jongeren tussen
de 12 en 18 jaar en geeft les in de
creatieve vakken en groenvoorziening. "Gelukkig blijft er", zegt hij
"nog tijd genoeg over om voor mezelf te werken". Zijn werk wordt in
de handel gebracht door een bekende uitgever van grafiek en er is
vooral in Duitsland veel belangstelling voor zijn werk.
Wie in 'de Galerij' kennis wil maken met een ruime collectie van
het werk van deze kunstenaar kan
tot 5 februari in de bibliotheek terecht tijdens de normale openingsuren en zal ontdekken dat
de bibliotheek er goed aan heeft
gedaan deze bijzonder mooie collectie grafiek naar Vorden te halen.

Een van de houtsneden van Pieter Becks getiteld 'Mijn hond en ik'.
De collectie is te zien in 'de Galerij' van de Openbare Bibliotheek.

Eerste steen nieuwe lokalen
't Beecldand

Velocitas hervatte de 2e helft met
de aftrap. Zonder dat iemand van
Liemers Infra de bal had beroerd
lag deze al in het net. Met een simpel 1-2 tje speelde Wentink en Enzerink de hele verdediging weg en
kon Rob Enzerink intikken. Met
een geruststellende 4-1 voorsprong
nam Velocitas wat gas terug. Dat
had het Vordense team beter niet
kunnen doen want Liemers Infra
kwam terug tot 4-3, en kreeg zelfs
kansen op de gelijkmaker. Dennis
Wentink hielp Velocitas weer te
rug in de wedstrijd door 5-3 te scoren. Daar waar de keeper een pass
op de vrijstaande Huberto Eykelkamp verwachtte, schoot Wentink
de bal met een boogje in de goal.
Rene Nijenhuis bepaalde de eindstand op 6-3. Een snelle uitbraak
werd na een pass van Enzerink
rustig door Nijenhuis langs de
keeper gespeeld. Zonder tot goed
spel te komen won Velocitas van
een zeer lastig Liemers Infra.

de schilder
geeft weer
winterkorting

Als alles volgens plan verloopt
zullen medio zomer de nieuwe
lokalen van 't Beeckland aan
het Hoge in gebruik kunnen
worden genomen, zodat direct
na de schoolvacanties in de
nieuwe lokalen les kan worden
gegeven. Door de groei van 't
Beeckland (er zijn thans ca. 415
leerlingen) heeft men de afgelopen jaren vier nood lokalen gebouwd.
Gelukkig kwam de gemeente Vorden met geld over de brug, aange
zien ook het gemeentebestuur van
mening is dat er hier ter plaatse
voortgezet onderwijs moet worden gegeven. De scholengemeenschap 't Beeckland heeft zich namelijk tussen de grotere onderwijsinstellingen in andere plaatsen kunnen handhaven doordat er

destijds een fusie heeft plaatsge
vonden tussen de vroegere huishoudschool en de landbouwschool. Daar kan nog aan worden
toegevoegd de verbintenis die 't
Beeckland is aangegaan met het
Uilenhof College in Doetinchem.
Woensdag werd de eerste steen ge
legd. Mevrouw Nijhoff, tot voor
kort directrice van de school (zij is
momenteel met pensioen) was
zeer vereerd dat juist zij de eerste
steen mocht leggen. "Ik vind het
eigenlijk best wel een beetje eng",
zo sprak zij. Mevrouw Nijhoff wist
zich bij deze handeling overigens
omringd door een groot aantal ge
nodigden waaronder burgemeester E. Kamerling en wethouder
H.Boogaard.
Laatstgenoemde memoreerde het

intensieve overleg dat aan dezei
verbouwing vooraf is gegaan. "We
moesten binnen het budget van
3,8 miljoen gulden blijven ( het be
drag dat door de gemeente Vorden
beschikbaar is gesteld) en ik ben
verheugd dat het allemaal gelukt is",
aldus de wethouder die alle betrokkenen dank bracht voor de inzet.
De heer W. Paas, directeur van de
scholengemeenschap 't Beeckland, was buitengewoon trots.
"Het wordt een prachtig gebouw.
De buurtbewoners (aanwezig bij
deze steenlegging) zullen merken
dat hun huizen straks in waarde
zullen stijgen", aldus Paas die
voorts inging op de geschiedenis
van de school en het te geven onderwijs. "Het is hier een prachtige
opleiding voor het beroepsonderwijs", zo zei hij.
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Ook in 200O blijven we U verrassen

Januari Knallers
Een goed begin is de halve prijs!!!

AH SHOARMAVLEES

AH RUNDERTARTAAR
l kilo

kg

van 2,50 voor

van 17,50 voor

1
ij

van 17,90 voor

500 gram

800 gram

van 2,79 voor

van 2,99 voor

DE KOFFIE
SNELFILTER

AH YORKHAM

250 gram
2 pakken
van 7,38 voor

100 gram
van 3,69 voor

8,95

AH SALUSTIANAS
PERSSINAASAPPELS

MONA GEZINS
PUDDING

2 kilo
van 5,49 voor

AHHUISWIJN

1,84

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.OO - 20.OO uur
Vrijdag
8.OO - 21.0O uur
Zaterdag
8.0O - 17.0O uur
ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

ch

2 flessen
van 11,98 voor
LET OP!!!!

Vanaf 31 januari elke maandag, dinsdag
en woensdag brooddagen
3 broden voor de prijs van 2

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
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• Zwitserse quartztechnologie
• 3 jaar garantie
• in edelstaal-bicolor en met
lederen band
• 100 m. waterdicht getest
• Extra schokbestendig
• Krasbestendia
Krasbestendig saffierr
saffierglas

HETZEL
Opticien - Juwelier
Borculoscwcg 3-5 • tel. (0573) 45 1203 • Ruurlo
sinds 1929

SCHENK WATER
SCHENK LEVEN

D / i C 0 * D A N (QN C

lifff'vtMir w.itcrprojfik-n in het Nijlgi-hii-tl. ( ilfo 456 Utrecht

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

P.P.M. Band

f Another VVoman

lüï

Ti.lt

Matiniqu
• For Fellows
• Lerros

Stampvast

Melrose
Trainband

• Esprit
• Bad Boys
• BadGirls
• Blackstone

CD

Major League
Fragment
Miss Behave
Carnaval 2000

5-6-7 maart
met o.a.
Perfect Showband
Arne Jansen
en vele dweilorkesten
Zondag tussen 21 ,OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.0O uur gratis entree
k
uitgezonderd *avonden

LAATSTE OPRUIMINCSRONDE
Voor een deel van onze collectie kleding geldt:

2 HALEN
1 BETALEN
*) laagst geprijsde artikel is gratis

Wintercollectie schoenen nu met

HOGE KORTINGEN
^••MBM^B

Helmink

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Samen onder één dak
Er was eens... Een boer in zijn
stamkroeg. Hij zat tussen zijn
maats en wilde het bewijs leveren
'God bestaat niet'! Met een paar kameraden twee stukken tuin uitgezocht. Het ene stuk tuin dat was
van God. Het andere stuk zonder
God. Het eerste stuk daarvoor
knielde hij elke dag eerbiedig en
bad 'O Almachtige God... Wilt u
voor deze tuin van u zorgen... Het
andere daarvoor werkte hij zelf,
bemeste zaaide en zorgde van de
morgen tot de avond... Raad u
maar... wat was het resultaat?
Conclusie: God heeft ons mensen
nodig. Aldus Ds. Maas Beitier in
een deel van zijn preek. In de
Christus Koning Kerk zondag 23
januari. En de pastoor van Zeels
sprak opgetogen, we krijgen, drie
kerken samen... toch nog een volle
kerk. In de week voor de eenheid
van de christenen. Maar nu verder? De zaak niet aan God overlaten... Zoals in die tuin... Samen onder dak. Elk kerkbestuur heeft problemen om de eindjes aan elkaar
te knopen. De tekorten groot... Toekomst? We kunnen beginnen met
vaker één kerk te gebruiken. En

dan samen een stichting of federatie vormen. Met inbreng van alle
kerkelijke gebouwen. Om dan in
een aantal jaren te komen tot een
voor ieder te gebruiken functioneel kerkgebouw. Eén koster en
kerkelijk bureau en organist. In
dat kerkgebouw kan een ieder van
de drie, via een rooster zijn eigen
diensten houden. Op de duur voorzie ik meer gezamenlijke diensten.
Dat zou aanmerkelijk schelen in
de kosten. Toen vorig jaar de pastoor voorging, preekte in de Hervormde kerk, heb ik er aan teruggedacht dat het honderden jaren
lang op de zelfde plaats elke zondag gewoonte was, voor héél Vorden hier te preeken. Onze voorouders, de mensen onder onze banken begraven, kunnen het getuigen. Hier hangt een eeuwenoude
wolk van liederen en gebeden. Na
eeuwenlang met elkaar te twisten
hebben we elkaar nodig. En God
heeft ons mensen nodig om zijn
kerk in Vorden te zegenen. Daarvoor moeten we willen ploegen en
zaaien en wieden. En iets durven
ondernemen.
Henk Graaskamp - Vorden

terstand op de subtop van de eerste klasse ook steeds iets kleiner.
Aanstaande zaterdag kan DASH,
DASH ZET ZEGEREEKS VOORT dat nu op de zesde plaats staat,
De heren van DASH blijven goed zichzelf een goede dienst bewijpresteren in het nieuwe jaar. Na de zen. Het op de derde plaats bivakgoede bekerwedstrijd tegen Wivoc kerende Vios uit Beltrum komt
en de nuttige 1-3 overwinning op dan op bezoek in Vorden. Mochten
Marvo vorige week was afgelopen de Vordenaren in staat zijn om devrijdagavond het Larense Tornado ze sterke ploeg een nederlaag toe
gastheer voor de Vordenaren. Ge- te brengen, en dus de vierde comzien de thuiswedstrijd in de eerste petitiewedstrijd op rij te winnen,
seizoenshelft was het de verwach- dan is de aansluiting met de subting dat DASH een zware wedstrijd top een feit. Deze wedstrijd in
tegemoet ging. De vorige wedstrijd sporthal 't Jebbink belooft dus een
tegen dit Tornado leverde met een mooie en spannende partij volleycomplete selectie een zeer zwaar bal te worden.
bevochten 3-1 overwinning op. Het
feit dat DASH deze wedstrijd
moest beginnen zonder de afweziW i elrennen
ge aanvoerder Emiel Groot Jebbink en met een geblesseerde
Mark Droppers op de bank ver- GRETHA KLEIN BRINKE 2E
sterkte het idee dat het zwaar zou OP W.K. MASTERS
worden. Een wedstrijd winnen R.T.V.V.W. Renster Gretha Klein
met slechts 6 fitte spelers is im- Brinke uit Vorden behaalde afgelopen zaterdag een mooie 2e plaats
mers altijd moeilijk.
op
het WK masters in het BelgiAanvankelijk leek deze verwachsche
Mol. Ze ging gelijk met de eerting ook de waarheid te worden.
sten
mee, een val hield haar van
De eerste set ging zeer lang gelijk
de
regenboogtrui
af, uiteindelijk
op. Tot 10-10 scoorden beide ploegen om en om. Vanaf dat moment werd ze 2e in de uitslag . Ie was de
leek Tornado een beslissende tus- engelse Sonle Lydia en 3e werd de
sensprint te nemen. Binnen enke- belgische Irene Geebelen. Ook re
le minuten liep de thuisploeg uit den de R.T.V. ers op kamphuizen te
van 10-10 naar 13-10. De druk op de Vorden hun clubkampioenschap.
schouders van de Vordenaren nam Jan Weevers won door Edwin Zee
toe, maar DASH heeft de laatste valkink en Marco Looman. 4e was
tijd al diverse malen aangetoond Martin Weyers voor Rudi Peters
dat het met zo'n achterstand wel die Andre Bargeman nipt van zich
raad weet. Zo ook weer in deze set. af kon schudden. Verrassend was
Op het juiste moment wisten de de 10e plaats voor de 13-jarige
Vordenaren toch weer de druk aan Hans Becking uit Gorssel hij reed
de andere zijde van het net te leg- z'n eerste wedstrijd voor de
gen. De 13-10 achterstand werd R.T.V.V.W. De R.T.V. stond met 25 Ie
met hard werken omgebogen in den aan de start. Na afloop werd
op de boerderij van Johan en Al ie
een knappe 13-15 setwinst.
In de tweede set ging DASH als een Pardijs koffie met koek genuttigd.
komeet van start. Via een 3- stand De renners gaan zich nu weer
kwam er een 5-13 stand op het sco- voorbereiden voor hun wegseizoen.
rebord te staan. Normaal gesproken is het een formaliteit om een
Volleybal
set met zo'n tussenstand te winnen. Toch zou het nog bijna 10 minuten duren voordat DASH via een DAMES DASH l - SET-UP '65
8-15 setwinst een 0-2 voorsprong Afgelopen zaterdag moesten we
zou nemen.
thuis aantreden tegen de nummer
Ook in de derde set was het ni- l van de competitie, Set-up '65.
veau-verschil tussen Tornado en Vooraf gezien als een zeer zware
DASH groot. Wederom liepen de pot, ons doel was om beter te presVordenaren snel uit naar een 3-8 teren dan de uitwedstrijd (2-15, 2voorsprong. Deze keer zouden de 15, 4-15). De wedstrijd begon goed;
Vordense mannen echter niet ver- de eerste service was meteen een
slappen en via een 4-11 tussen- ace. We konden het snelle spel van
stand werd de set met 5-15 win- Set-up slechts bij vlagen goed bijnend afgesloten.
benen en punten scoren. Vandaar
Dankzij deze 0-3 overwinning dat we de eerste set verloren met 6neemt DASH een beetje afstand 15. De tweede set was van onze
van de naaste belagers voor het kant dramatisch en van de tegen'linkerrijtje'. Tevens wordt de ach- stander zeer sterk; door middel

Volleybal

van een zeer hoge servicedruk wisten ze onze passing volledig te ontregelen. Hierdoor raakten we hele
maal de kluts kwijt en verloren we
met 2-15. In de derde set wisten we
ons nog enigzins te herstellen en
hadden we soms zeer goede spelmomenten ertussen zitten. Ondanks het goede herstel konden
we geen grip op onze tegenstander
krijgen en hun zeer goede blok uitschakelen. We wisten nog 6 puntjes te sprokkelen en dus verloren
we weer met 6-15. Aankomende zaterdag spelen we weer thuis tegen
Orion 3 uit Doetinchem, een zeer
oud en ervaren team, maar we proberen toch om punten te pakken
tegen deze moeilijke ploeg. We hopen u allen te zien.
PROGRAMMA
Wedstrijden 29 januari a.s.
Volga l - DASH 2
DVO 6 - DASH 5
Verhoeve FO JC l - DASH XC l
DASH 4 - DVO 4
DASH MB l - Vios Beltrum MB l
DASH 2 -VYV l
DASH 3 - DVO 2
DASH l-Vios Beltrum l
DASH 3 - DVO 3
DASH l - Nefit Orion 3

start bij het Pannekoekenrestaurant
aan de Ruurloseweg. Deelname is
mogelijk voor A, B en C rijders.
Het programma ziet er verder als
volgt uit: zondag 27 februari 'Tulpenrit'; zondag 9 april 'Voorjaarsrit'; zondag 2 juli 'Kastelenrit';
zondag 27 augustus 'Zomerrit';
zondag 19 november 'Jubileumrit'.
De LCC rit ( landelijke kampioenschappen) vindt plaats op zaterdag
16 september.
De ONONOK ritten waarvan 'De
Graafschaprijders' op zondag 9
april de honneurs waarneemt,
worden in dit kalenderjaar op de
volgende data georganiseerd:
zondag 26 maart 'Waldenrit' in
Drachten; maandag 12 juni 'Pinksterrit' in Wezep; zondag 24 september 'Dennenrit' in Westerbork
en zondag 12 november 'Sijpkesrit' in Stadskanaal.

www.reumadorp.nl
ontmoetingsplaats
voor mensen met reuma
op Internet

Raadslid
Tolkamp stopt
Mevrouw T. Tolkamp stopt
deze maand als raadslid
voor het CDA. "Ik heb sinds
kort een nieuwe baan en
kan dit niet combineren
met mijn raadswerk", zegt
ze. Mevrouw Tolkamp is in
totaal anderhalfjaar lid van
de gemeenteraad van Vorden
geweest.
Voorzitter B. Rogmans van
het CDA vindt het jammer
dat in een jaar tijd twee
vrouwen uit de fractie van
het CDA zijn gestapt. "Allereerst koos Ria Aartsen voor
de Provinciale Staten en nu
raken we Trudy Tolkamp
kwijt. Het liefst had ik weer
een vrouw teruggehad in de
fractie maar helaas zat dat
er niet in", aldus Rogmans.
Het CDA heeft de heer W.
Wichers naar voren geschoven als kandidaat om mevr.
Tolkamp op te volgen.

Halley MA 2 - DASH MA l
WSV3-DASH4 .
WSV 4 - DASH 6

Bridgen
BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 19 januari.
Groep A: 1. den Elzen/Gerichhausen
68.3%; 2. v. Burk/Hendriks 61.7%;
3. mv/hr Schol ten 60.0%. Groep B:
1. v.d. Vlugt/Gille 68.3%; 2. v. Gastel/
Costermans 62.9%; 3. Hooyveld/
v.d. Berg 62.5%.
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 17 januari.
Groep A: 1. dames v.d. List/v. Asselt
60.4%; 2. mv. v. Gastel/hr. Costermans 57,1%; 3. dames Warringa/
Rossel 56,7%. Groep B: dames
Steenbeek/Visser 66.7%; 2. echtpaar Wientjes 64.6%; 3. dames
Vreeman/Beek 55.4%.

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 16 januari was er een se
lectie wedstrijd springen voor ponnies in Haaksbergen. Bart Hartman behaalde hier tweemaal een
eerste prijs met Sissy in de klasse
M en met Offem Minos in de klasse L. Mede door deze behaalde re
sultaten werden zij kringkampioen in de klasse L en M. Zij mogen naar de Gelderse kampioenschappen op zaterdag 19 februari
in Lochem. Zondag 23 januari was
er dressuur wedstrijden voor ponnies in Eibergen hier werden de
volgende prijzen behaald in de
klasse B categorie C Fredrieke Gotink met Amber een eerste prijs
met 168 punten categorie D/E Hannah Donken met Simone een eerste prijs met 174 punten en Ellis
Blom met Gorby een tweede prijs
met 170 punten. Klasse l, Rodie
Heuvelink met Mathew een vierde
prijs met 164 punten.

Voetbal
PROGRAMMA 29 JANUARI A.S.
Vorden BI - Klein Dochteren Bi.

Mo torsport
'DE GRAAFSCHAPRIJDERS'
Auto-/motorclub 'De Graafschaprijders' start zondag 30 januari a.s.
met de eerste (uit een reeks van
zes) orientatierit in het nieuwe seizoen. Deze zgn. 'Midwinterrit'

JANUARI
ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
26 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

De aardappel, bevat die nu veel
of weinig calorieën? Wat is glazigheid en wat is eigenlijk
schurft? Hieronder volgt enige
nuttige informatie over aardappelen. Handig om te weten (als
u het nog niet wist).
Maakt de aardappel dik?
De aardappel is absoluut geen dikmaker. De knol bestaat namelijk
voor bijna 80% uit water, bevat
geen vet en levert zeer weinig calorieën; vergeleken bij rijst, spaghetti of macaroni ongeveer de
helft. Vette jus, sausjes en mayonaise maken wel dik!
/5 nitraatgehalte van aardappelen
schadelijk voor de gezondheid?
Nee, het nitraatgehalte van aardappelen is vele malen lager dan bij
verschillende groenten en kruiden, zoals bij sla, spinazie en selderij. Een persoon van 70 kilo kan
pas bij het eten van meer dan 6 kilo (!) aardappelen per dag teveel nitraat binnen krijgen.
Zitten er natuurlijke gifstoffen in
de aardappelen?
Ja, zoals in nagenoeg alle natuurlijke voedingsmiddelen komt er
ook in aardappelen een zeer geringe hoeveelheid natuurlijke gifstoffen voor. Deze stoffen zorgen voor
een natuurlijke afweer tegen ziekten en plagen.
Wat is Solanine?
Solanine is de bekendste natuurlijke gifstof van aardappelen.
Is hoeveelheid solanine in de aardappel gevaarlijk voor de gezondheid?
Nee, de zeer geringe concentraties
solanine, zoals die voorkomen in
de aardappel, zijn niet gevaarlijk
voor de gezondheid. In de groene

26 Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, jaarvergadering
26 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum
27 PCOB in het Stampertje geheugentraining
27 HVG dorp jaarvergadering
31 Bridgen in dorpscentrum

delen van de aardappel zit de
hoogste concentratie solanine. Het
is wel verstandig deze groene plekken weg te snijden.
Is het verstandig om geschilde
aardappelen in water te bewaren?
Nee, het is beter om dat niet te
doen, omdat de kwaliteit van de
aardappelen bij bewaring in water
achteruit gaat. Het vitamine C-ge
halte van de aardappelen neemt
dan bijvoorbeeld af.
Hoe ontstaan blauwe plekken op
aardappelen?
Blauwe plekken zijn stootplekken.
Deze plekken kunnen de aardappelen hebben opgelopen in het hele traject dat loopt vanaf de oogst
via sortering, verpakking en transport, tot de uiteindelijke bereiding. Aardappelen moeten dus
voorzichtig behandeld worden;
ook door de consument. Blauwe
plekken zijn niet schadelijk voor
de gezondheid en zij beïnvloeden
de smaak niet, wel geven ze de
aardappel een minder fraai uiterlijk. Bij het koken worden de blauwe plekken bruin/zwart. Dat is ook
het geval als er bijvoorbeeld frites
van de aardappelen worden ge
maakt.
Hoe ontstaat groen verkleuring
van de schil?
Onder invloed van licht kunnen
aardappelen groen verkleuren. Dit
kan ontstaan als de aardappelen
tijdens de teelt niet goed onder de
grond zitten of als de aardappelen
te lang in het licht liggen tijdens
de bewaring. Het is verstandig de
groene plekken weg te snijden,
omdat- daarin een hogere concentratie solanine kan voorkomen.
Info 'de Groentevakman' Huitink.

WIN 'N HULP IN DE
HUISHOUDING BIJ
WALDKORIT BROOD!
110.000,
Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

BEL & NAAK KANS
NET HET GRATISWALDKORN DOE-DOEKJE.

de SCnildCTen niemand anders

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

schildersbedrijf - verf handel

Voor gezonde en verse brooden gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden,
tel. (0575) 55 18 77

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

E

Peters

TIMMERFABRIEK

jb BESSELINGBv
VOOR ALLE MACHINALE HOUTBEWERKINGEN
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker Tel. 0575-520881 Telefax 0575-526662

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

In verband met toenemende werkzaamheden zoeken wij een

schildersbedïf

ALLROUND WERKPLAATS TIMMERMAN

B

""Uil

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 0.8

Is uw drukwerk vakwerk geworden1
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Vereisten:

goede werkinstelling flexibel en collegiaal

Wij bieden u:

een prettige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden

Wilt u reageren:

schriftelijk t.a.v. dhr. J. Besseling of telefonisch a.u.b. na 18.00 uur.

o)@lL
HORSTMAN

HANDELSONDERNEMING
Vestiging: Vierakker
Tel.: 0575 - 572400 Fax: 0575 - 572401

AUTOHANDEL
GRASMACHINEHANDEL
Stedelijk Daltoncollege te zutphen houdt

OPEN
Zaterdag
29 januari
10.00-14.00 uur
In het gebouw Isendoornstraat 3
Informatie ov.er havo/vwo mavo/h a vow/iBO) - vbo/mavo<vMBo>

(N.B. vmbo Is de nieuwe naam voor mavo en vbo tezamen)

crèche aanwezig

Informatie over de beroepsrichtingen van het VMBO
Vrijdag 18 februari 18.00 - 20.00 uur
In het gebouw Wljnhofstraat 1
Belangstellenden die een vorige keer niet In de gelegenheid waren onze
nieuwe gebouwen te bekijken zijn van harte welkom.
Inlichtingen: 0575 • 590909
Isendoornstraat S - de heer Franken / mevrouw Szekeres
Wijnhofstraat 1 - de heer Hiemstra

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Loonbedrijf

HOUTKACHELS
Kremerskamp 44
7231 GVWarnsveld
Tel.:0575-528604
Mobiel: 0622 073 702

GROOT ENZERINK
Voor afvoer / aanvoer van mest
kunnen wij u van dienst zijn met
onze Schuitemaker
transport en bemestingstank
voor gras en bouwland
inhoud 20 m3
voorzien van een luchtdruk wisselsysteem,
een geijkte weeginstallatie met automatische
mestbemonsteringsapparatuur
Deldenseweg 13
S 0575-551571

7251 PN Vorden
Fax 0575-553996

aiuwlotmwBrfctBtiïntepiHïtiesvBrzDrqd!!

JBPBk II^BI

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen
• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

n

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

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

leder z'n
eigen wens.
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

VLAAI VAN DE WEEK:
Vitamine C vlaai f 10,Zwitserse
krentenbol f 1,25
***

Appelcarre f 1,50
* ****

C H IQ Ul TA
BANANEN

2

79
•

PANKLARE
BAMIGROENTE

2

99
•

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta Y
Uitvaartverzorging en -verzekering

* ****

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Vers aebakken
voor f 8,00
In een periode van 11/2 jaar zijn wij al
4 keer het slachtoffer geworden van
inbraak. Dat vinden wij teveel van het
"goede". Daarom loven wij een

Aanbiedingen geldig ma. 24 jan t/m zat. 29 jan.

In het voorjaar genieten van een mooie tuin
Wij kunnen deze droom werkelijkhej||Jaten

^;

uit voor diegene die ons de gouden tip
kan geven die leidt tot de aanhouding
van de dader(s).

*

* Aanleg * Specialist
Profiteer nu van
In de nrv

p

HOGE
BELONING
Wie heeft iets gezien of gehoord op
maandagavond 17 januari om ± 22.37
uur?

rülri

feede

Kwalitaria de 'DE BUURMAN'

Tel. (0545) 29 21 46 (na iaoo uur)

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

'Stoppen met roken 2000'
Dsit

Televisïecursus
: Ook l
op RTL5

Tijdens de millennium-actie stoppen met roken wordt in aansluiting op het televisieprogramma
'Dat kan ik ook!' (RTL4) een
speciale stoppen-met-rokencursus uitgezonden op RTL5.
De cursus 'Stoppen met roken
2000' bestaat uit 6 afleveringen,
die op donderdagavond om
22.30 uur uitgezonden worden.
In de eerste twee afleveringen
staat de motiyatie om te stoppen

en de voorbereiding op het stoppen centraal. Deze afleveringen
worden in december uitgezonden
(23 december en 30 december).
De resterende 4 afleveringen
worden in januari uitgezonden en
zijn bedoeld om u te ondersteunen bij het volhouden van het
stoppen. De laatste uitzending is
op 27 januari 2000. Bij de cursus
hoort een cursusboek. In dit boek
wordt alle informatie uit de televisiecursus nog eens helder
weergegeven. U kunt dit cursusboek rechtstreeks bestellen via
0900-9390.
•

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE Kv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

Vanwege toename van onze werkzaamheden is er bij MEA plaats
voor:

ejcpeditiemedewerUers

m/v

MEA zoekt enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die goed
in teamverband kunnen werken in een afwisselende werkomgeving. Ervaring met heftruck-rijden is een pre.
MEA is een modern productiebedrijf van lijnafwateringssystemen, gemaakt van polymeerbeton. De produkten
worden wereldwijd afgezet via een uitgebreid verkoop-

MEA biedt een bij de functie passend salaris
met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden in een prettige en collegiale werksfeer.

apparaat. MEA is een ISO-9002 gecertificeerd bedrijf.

Wilt u meer informatie over bovenstaande
functie? Neem dan contact op met de heer
Jarl Brandt, produktieleider, tijdens kantooruren bereikbaar onder
nummer (0314) 62 77 62.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
MEA Polymer Beton B.V., t.a.v. de heer Jarl Brand,
Postbus 90, 7020 AB Zei hem.

c. .a.
18

Z e l h e m T ( 0 3 1 4 ) 62 77 62. F ( 0 3 1 4 ) 62 77 77

Bij MEA wordt gewerkt in een 2- en 3 ploegensysteem. Om in de
toekomst deze ploegen verder uit te breiden is er plaats voor:

produktïemedewerUers

m/v

MEA zoekt enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die goed
in teamverband kunnen werken en die geen bezwaar hebben
tegen het werken in ploegendiensten.
MEA is een modern productiebedrijf van lijnafwateringssystemen, gemaakt van polymeerbeton. De produkten
worden wereldwijd afgezet via een uitgebreid verkoop-

MEA biedt een bij de functie passend salaris
met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden in een prettige en collegiale werksfeer.

apparaat. MEA is een ISO-9002 gecertificeerd bedrijf.

Wilt u meer informatie over bovenstaande
functie? Neem dan contact .op met de heer
Jarl Brandt, produktieleider, tijdens kantooruren bereikbaar onder
nummer (0314) 62 77 62.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
•MEA Polymer Beton B.V., t.a.v. de heer Jarl Brand,
Postbus 90, 7020 AB Zelhem.

LI .i.
A m b a c h t s w e g 18 Z e l h e m T ( 0 3 1 4 ) 62 77 62. F ( 0 3 1 4 ) 62 77 77

Te koop bij inschrijving
PERCEEL LANDBOUWGROND
groot 2.44.50 ha gelegen aan de Kleine Wiersse te
Ruurlo (tegenover huisnr. 6) tesamen met 47.847
kg melkquotum (4,14%).
Inschrijfformulieren inleveren uiterlijk 5 februari a.s.
om 14.00 uur waarna meteen de trekking. Gunning
onder voorbehoud.
Inlichtingen en inschrijfformulieren verkrijgbaar bij:

Wesselinlc o£ Lanjouw
Makelaardij onroerende zaken

Borculoseweg 150, Kuurlo • Tel. (0573) 454027

ATTENTIE

HERFST EN HELDER
VERF VOOR ADVIES EN LEVERING
Het adres voor al uw glas-, verf- en
behangwerk

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Winterschilder
f 100,- premie per man
per dag t/m 15 maart

REGELINK
;,^,„
SCHILDERSBEDRIJF vo.f.
7255 BN Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 40
Tel. (0575) 461655 • Fax (0575) 461190

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

BESTEL NU

Perzikkwark vlaai
of
Chipolata vlaai

UW POOTAARDAPPELS

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.
De redactie

!!!

KLUVERS
VORDEN
C.V.

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatiixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

nu

5

to/

Graandioos

Coorengoud, de nieuwe smaak van brood.

Zutphenseweg 39 •
Vorden • Telefoon
(0575) 551318

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
DeLaegte

ALLEEN?

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mei. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H; van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

De unieke combinatie van
ge/.ond volkoren en luchtig maïs.

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Delicatessebroodjes nu

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

gehandicapten en hulpti klopp
e Zo

ilrin 50 jaar geeft de Zonnebloem
die aam l
i
i "/oek en
talloze ,!•
ties.
De Zonnebloem is voortdurend
naar enthousiaste vnjvii
Zonnehi
"/ven

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

halen

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.

de Zonnebloem
i

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

DE NIEUWE
TUINZADEN
ZIJN ER WEER

!!!

Bent u
verhuisd
of woont u
pas in Vorden
en wilt u
er echt
bij horen?

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f40,-

Adres:
Postcode:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

KLUVERS
VORDEN
C. V.
Zutphenseweg 39 •
Vorden • Telefoon
(0575) 551318

OOK DIT JAAR OPNIEUW
POTGRONDAKTIE
Bestel nu, dan krijgt u tijdig thuisbezorgd.
30
80
40
25
50
60
10
10

*~?

^f_
*
^^^"^^

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

LITER BEMESTE TUINAARDE
LITER PARK POTGROND RHP
LITER PARK POTGROND RHP
LITER PARK KOEMESTKORREL
LITER PARK TUINKOMPOST
LITER PARK TUINTURF
KG GAZONKALK IN KORREL
KG MESTSTOF 12-10-18 NPK

fl
3,65
II 10,5O
fl
6,95
fl
19,95
fl
9,95
fl
7,95
fl
8,5O
fl
13,75

KLUVERS VORDEN C. V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

3 AZALEA'S
2 BOSSEN NARCISSEN
3 PRIMULA'S
2 BOSSEN BLOEMEN
NAAR KEUZE
2 BOSSEN ANJERS

Naam:

Woonplaats'

betalen

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

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
DeSteege
Het Gufik
Het Wiemelink
HetVaarwerk
Het Molenblick

:
rsoonlijke

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

10,00
6,95
4,95

Valeweide
Bloemen en planten

DAMESMODE:

HERENMODE:

ALLE
KOSTUUMS
winkelwaarde 219,00 - 429,00

95

winkelwaarde 498,00 - 698,00

nu f 149.

nu f 319!

Bandolera, Gerry Weber,
Essentie wintercollectie

State of Art wintercollectie o.a. broeken, sweats, truien

00

nu
nu
halve prijs halve prijs

bespaar nu
tot honderden
guldens
Kom wel snel en breng de maten
van uw kamer(s) mee naar...

SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

modec

Tennissen

ruurlo
dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

Laat hem niet vallen
In ons land wordt l op de 150 mensen getroffen door epilepsie.
Wij slaan voor wetenschappelijk onder/.oek, voorlichting via
een info-lijn, folders en brochures,
begeleide vakantieactiviteilen, individuele
hulp, epilepsieprojectcn in ontwikkelingslanden.

€

- KEURMERK VOOR VERANTWOORDE
»c FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Er is nog zoveel te doen,

Giro 222.111
Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270, 3990 GB Houten
Internet: www.cpilcpsicfonds.nl

Koffie-Cabaret Hans Keuper Wandelexcursielandgoed
Vorden en Kiefskamp
Zondagmiddag 30 januari organiseert de Stichting Het Geldersen Landschap een Wandelexcursie door de fraaie Achterhoekse landgoederen Vorden
en Kiefskamp. Vertrek is vanaf
kasteel Vorden. De excursie
wordt geleid door de boswachters Frans Duermeijer en André
Abbink. Voor donateurs van
Het Geldersen Landschap is
deelname gratis.
De landgoederen Vorden en Kiefskamp, tezamen een oppervlakte
van ruim 250 hectare, bieden een
grote afwisseling van bossen, singels, houtwallen en landbouwgronden met boerderijen. Door
het afwisselende landschap is het
landgoed rijk aan vogels. Voorbeelden zijn de kleine bonte specht en
de bosuil, meer algemene bosvogels als boomklever, pimpelmees
of glanskop en roofvogels waaronder de buizerd, havik en sperwer.

komende zoogdieren steenmarter,
bunzing, vos, haas, konijn, egel en
diverse soorten vleermuizen.
Ten oosten van kasteel Vorden
staan twee bijzondere oude bomen: de Lodewijkslinde, een 300
tot 400 jaar oude boom met stamomtrek van 540 cm en de eik van
Vorden met een stamomvang van
maar liefst 685 cm.
Op de Kiefskamp is een oud grovedennenbos met als ondergroei verschillende loofhoutsoorten dat is
aangewezen tot bosreservaat. De
natuur heeft hier vrij spel.
De landgoederen Vorden met het
gelijknamige kasteel en Kiefskamp
met Huis de Kiefskamp hebben
een rijk verleden waar ook tijdens
de wandeling aandacht aan geschonken worden.
BEREIKBAARHEID

De Stichting Commissie Oost-Europa Hengelo (Gld.) organiseert een koffie-cabaret. Een mooie zondagmorgen,
een lekker kopje koffie en dan genieten van Hans Keuper! Hans Keuper, virtuoos op de trekharmonica, betrokken bij de grote wereld, de Achterhoek, het dialect, de grote en kleine mens. Een troubadour met een geweldige uitstraling! Wilt u een sprankelende, vrolijke morgen/middag met temperamentvolle muziek, kom
dan zondagmorgen 30 januari aanstaande naar Party-Restaurant De Smid te Keijenborg. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij WV Hengelo (Gld.) en in de middaguren bij Party-Restaurant De Smid, tel. (05750
461293.

De akkers heeft Het Geldersch
Landschap deels in eigen (ecologisch) beheer. In het voorjaar en de
zomer bloeien er talrijke akkeronkruiden die vele soorten dag- en
nachtvlinders aantrekken. Vroeg
in de morgen en in de avond is er
een reeële kans om langs de randen van weilanden en akkers
reeën aan te treffen. Andere voor

Bus: Zutphen-Doetinchem, halte
treinstation Vorden of bejaardencentrum.
Trein: Zutphen-Winterswijk halte
Vorden.
Per auto: vanaf Zutphen door Vorden richting Ruurlo, op de rotonde rechtsaf (= Horsterkamp), daarna eerste weg links = de oprijlaan
naar het kasteel.

H elmi n k ruimt
HJFFETKAST
Blank eiken tneijgebogeri
dasdeuren en 4Jaden
Van 3150,- nu voor
DRESSOIR
Van 2250,- nu voor
SPIEGEL
Van 895,- nu voor
LAMOUS BANKSTEL
2 + 3 zits nu voor
SALONTAFEL
Van 1195,- nu voor

2795;/995.
795.
3995.
/050,

Slaapkamertapijt 'Valencia'
Grijs, met ondertapijt
Van 95,- nu voor Op=Opprijs
Projecttapijt 'Hatema extra'
400 breed, in groen. Geschikt voor
alle vertrekken en trappen
Van 239,- nu Op=Opprijs nu
Hoogpooltapijt
In groen, aubergine, beige, grijs
of bruin. Op 400 breed
Van 229,- nu voor Op=Opprijs

89.-

/49.-

Gordijnstoffen van de rol
Div. dessins en uni's van 29,95/26,95
etc. UITZOEKEN nu p.m. voor
Pol/ether matrassen
SG 40 soft. In de maat 80x190

in leer, eiken, i>

NÜ DRASTISCH

HELMINK

AFGEPRIJSD»
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(met uitzondering van trappen en couponnen!)

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
R

B

ƒ

]

Dat dit boeiend zal zijn hoeft geen
betoog.
Na afloop is er onder de noemer
'Praatje Pot' gelegenheid om bij te
De eerste bijeenkomst van het praten. Oud-mariniers en oud-maContact Oud Mariniers is zoals ge- rinemensen zijn van harte uitgewoonlijk tegelijkertijd algemene nodigd eens nader kennis te maledenvergadering. Op maandag- ken met deze unieke en gezellige
avond 31 januari komen de oud- vereniging.
mariniers bijeen in de onderofficiersmess van de Detmerskazerne
aan het Kazerneplein te Eefde.

Oud-mariniers
komen weer bijeen
jffle f

* Tonny Jufaërts
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF:

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Variant
informatie-avond

Na de gebruikelijke agenda komt
de oud-OVWer Gerben Meijer,
schrijver van onder meer 'Dagboek van een oorlogsvrijwilliger'
en 'De vrijwilliger van 1945', vertellen over zijn ervaringen in de
Oost (voormalig Nederlands-Indië).

198.249.398.-

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD

meubelen

'orden
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
H

90 x 200

9?5

Variant is onderdeel van DOG Educatiepartners en gespecialiseerd
op het terrein van leer- en gedragsproblematiek. De activiteiten bestaan uit het verrichten van onderzoek, het geven van advies en
het uitvoeren van begeleidingsplannen.

U

T

H

U

I

S

Studie- en beroepskeuze staan de
komende tijd volop in de belangstelling van zowel de regionale als
de landelijke media. De schoolverlaterskrant Perspectief 2000 is hier
een voorbeeld van.
Variant sluit hierbij aan door een
avond over studie- en beroepskeuze te organiseren. Deze avond is
bedoeld voor jongeren en hun ouders. Op deze avond wordt achtergrondinformatie, adviezen en
praktische tips gegeven over studie- en beroepskeuze.
Op woensdagavond 2 februari aanstaande is er een informatieavond
over studie- en beroepskeuze in
het gebouw aan de Dr. Huber
Noodtplaats 6 in Doetinchem.

EEN NIEUWE WINKEL, EEN NIEUWE BAAN VOOR JOU?
Hans Textiel & Mode is een sterk groeiend filiaalbedrijf met meer dan 125 textiel en mode winkels in Nederland.
Naast dames-, heren- en kinderkleding, verkopen we ondergoed, lingerie, sokken, panty's, en huishoudtextiel.
Wij bieden onze klanten goede kwaliteit voor aantrekkelijke prijzen. Onze winkelteams werken servicegericht.

FILIAALLEID(ST)ER
De functie filiaalleid(st)er is erg
veelzijdig. Je geeft leiding aan het
winkelteam, zorgt voor een goede
service en bent verantwoordelijk voor
de voorraad en presentatie in de
winkel.
Heb je enkele jaren leidinggevende
ervaring in het winkelbedrijf, ben je
praktijkgericht en heb je een opleiding op MBO niveau, dan ben jij
degene die we zoeken.
Wij bieden je een
full-time dienstverband.

VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS
De verkoopmedewerk(st)ers die wij
zoeken zijn spontaan, leergierig, doeners en prettige collega's. Als jij je, op
wisselende dagen in de week, wilt
inzetten voor een schone aantrekkelijke winkel en tevreden klanten, meld je
dan snel.
Wij bieden je een part-time
of full-time dienstverband

ASS.

FILIAALLEID(ST)ER

Als assistent ben je de rechterhand
van de filiaalleid(st)er en doe je
natuurlijk alle voorkomende winkelen verkoopwerkzaamheden. Je kunt
klanten goed adviseren op het
gebied van textiel en mode.
Een assistent filiaalleid(st)er is
collegiaal, klantgericht en heeft de
ambitie om door te groeien.
Wij bieden je een
full-time dienstverband.

OPROEP- en
WEEKENDHULPEN
Vind jij het leuk om met klanten om
te gaan en heb je zin om op afroepbasis enkele uurtjes te werken of op
de zaterdagen en koopavonden
winkelervaring op te doen, meld je
dan aan.

Onze organisatie biedt je een goed introductieprogamma en verdere
doorgroeimogelijkheden.

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6,7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

IE5EH
*.1.»t.ia.Mt»,r.,.,a

-VORDEN

Heb je belangstelling voor één van deze funkties,
richt dan snel je sollicitatiebrief onder vermelding
van de funktie en filiaal RUURLO 01 aan:
HANS TEXTIEL & MODE
t.a.v. Dhr. Joep van den Biggelaar,
Postbus 4169, 2980 GD Ridderkerk.

Mode

Centrum voor Healing
Healen is helen in het energieveld. Vaak zijn mensen met
klachten overal al geweest en
niets helpt. Een healing kan
dan waarschijnlijk veel voor je
doen. Een healer werkt namelijk in het energieveld van de
mens. Het energieveld telt zeven belangrijke chakra's en elke chakra heeft z'n eigen levensgebied.
Door opgeslagen stress ontstaat er
een blokkade in één van de chakra's en onze energie kan niet meer
stromen. Tijdens de healing wordt
gewerk met de kosmos-energie in
het hele lichaam (energieveld).
Door de blokkade op te heffen

komt er ruimte van binnen en de
energie kan weer stromen. Ook
wordt geleerd hoe tijdens de hè
aling de negatieve energie 'buiten'
te laten en hoe die ommekeer gemaakt kan worden. De meeste
mensen leven van buiten naar binnen en geleerd moet worden om
van binnen naar buiten te leven.
In de healing kan aan het eigen lichaam gevoeld worden waar de
blokkade zit. Healen is echt niet
eng maar is zuiver omdat het
werkt met de kosmos-energie.
Voor meer informatie kan gebeld
worden met Marg Bekken, W.
Alexanderlaan 53, 7261 WP Ruurlo, tel. 0573^53246.

Biei ons
in a n Achterhook
"Wat doej met 't geld wa'j met 't eikelsgaarn vedient?' "Oh, 'n computerspelletjen koopn, 'k mot nog 's zien welken, en iej dan?" "Dat
wet ik nog neet", zei Peter die met Bart an 't eikelsgaarn was. De eikels waarn duur en dan hoef iej de jonges d'r neet met de oorne biej
te slepn. At t'r geld te vedienen is wilt ze wel.
Ze hadn ieder al 'n goeien halven emmer vol too d'r een busjen biej
eur stopn. Een kearl met een net pak an en een strik veur kwam op
eur tooloopn en steln zich veur as ene van de arbeidsinspectie. "Wat
doen jullie met die eikels?" "Die vekoopn wiej an Peppelman". "Zo,
dan doen jullie kinderarbeid en dat mag niet , De jonges kekn of ze 't
in Köln heurn dondern. "Ik zal jullie opschrijven en dan horen jullie
er nog wel van. Geef jullie namen en adres maar". Bart gaf netjes zien
name en adres op. "En ik heite Peter en ik wone daor", zei Peter onderwiel e nao zien huus wees dat vieftig meter wieterop ston.
Maor de kearl kek t'r neet nao. Hee rommeln nog wat in zien busjen
en ree toen weer weg. En de jonges natuurlijk nao huus waor ze 't verhaal an Peter's moeder veteln. Die raakn helemaols van peceel. "Dat
was natuurlijk een kinderlokker. Wol e owluu ok metnemmen?"
"Nee, dat neet". Maor ze was nog lange neet gerust. "At vader zo in
huus kump mot e d'r maor 's achterhen."
En dat dei vader ok too hee in huus kwam. Hee hef al neet zovölle op
met ambtenaren en helemaols neet at ze zukke kunsten uuthaalt.
Dus begon e al aadig te kokn too hee 't verhaal heurn.
Maor vader had pech. Tillefoonstoring en Arum neet te kriegen. Dan
De Engel maor 's beln. Den was hier pelietsie en kennen e wel. Den
zol d'r zich drek achter zetn. Maor die zat met dezelfde storing en 't
wodn 'n volgenden dag veur ze wat heurn.
Jao, daor was een zo'n hufter biej de inspectie die zich daor druk
oaver maakn. Dat schienen een Fries te wean. En angezien ze in Friesland allene maor gres hebt en gin eikebeume had e van eikelsgaarn
nog nooit eheurd. Zien baas wel, den had as kind dat ok al edaon.
Naoderhand kregen de olders van Peter een mooien brief waorin too
wodn egeven dat den inspecteur zien buuksken te buutn was egaon
met natuurlijk de excuses. En zo heurt 't ok biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

Advertorial

De makelaardij in onroerende zaken- door Martijn Nieuwenhuis &
Benno Klein Goldewijk

het geval was een makelaaj: slechts
één partij kan adviseren, koper of
verkoper..

Indien men een willekeurige passant in Nederland zou vragen
waar een makelaar zich mee bezig
houdt dan zouden velen van hen
als antwoord geven: 'iemand die
iets met huizen doet'. Dit antwoord ligt eigenlijk ook wel voor
de hand want de overgrote meerderheid van degenen die zich makelaar mogen noemen houdt zich
bezig met de bemiddeling in onroerende zaken.
Toch zijn er naast de makelaardij
in onroerende zaken ook nog diverse marktsectoren waarbinnen
men als makelaar kan opereren.

De oudste wettelijke regeling inzake de makelaardij dateert uit het
jaar 1284 toen graaf Floris V aan
Dordrecht het privilege gaf make
laars aan te stellen. Tot 1530 was
de makelaardij in Amsterdam een
verboden beroep aangezien tot
dan toe er geen mogelijkheid be
stond makelaars van malafide
handelaren te onderscheiden. In
1578 werd voorgeschreven dat een
makelaar betrouwbaar, nauwkeurig en eerlijk moest zijn. Hij moet
werkelijkheidszin hebben, ge
heimhouding betrachten ten aanzien van de opdrachten van zijn
meesters. Al deze eisen komen we
tegenwoordig nog steeds tegen. De
wijziging van wettelijke bepalingen in het Wetboek van Koophandel in 1967 verschafte een betere
bescherming aan de titel 'make
laar' en daardoor werd tevens de
tuchtrechtspraak beter geregeld.

Behalve makelaars in onroerende
zaken kennen we in Nederland onder meer ook makelaars in bijvoorbeeld effecten, verzekeringen,
wijn, antiek, granen en computers. Er is wel een punt van overeenkomst: zij zijn allen volgens artikel 62 Wetboek van Koophandel
als makelaar beëdigd door de arrondissementsrechtbank. Artikel
62 luidt onder andere als volgt:
"Makelaar is hij die als zodanig
beëdigd door de arrondissementsrechtbank zijn bedrijf maakt van
het verlenen van bemiddeling bij
het tot stand brengen van en het
sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen
tot wie hij niet in vaste betrekking
staat". Hieruit blijkt wel dat in te
genstelling tot wat in het verleden

De discussie om de bemiddeling
in onroerende zaken aan wettelijke waarborgen te leggen is echter
nog steeds niet verstomd. De
Staatssecretaris van Economische
Zaken heeft in 1980 aan de SER
(Sociaal Economische Raad) ge
vraagd advies uit te brengen over
de bemiddeling in onroerende zaken en de positie van de bemidde
lende niet-makelaar. In 1985 stelde
de SER het advies vast waarin zij
een exclusieve bevoegdheid voor

makelaars bepleitte betreffende
de bemiddeling bij transacties van
woningen en middenstandsbedrijven. Dit advies is echter tot op hè
den niet overgenomen en het lijkt
er zelfs zeer op dat dit advies van
de tafel geveegd wordt en er juist
een tegenovergestelde regeling in
gebruik zal worden genomen.
Er is namelijk een omstreden voorstel gedaan om de bij de wet be
schermde makelaarstitel per l januari 2000 af te schaffen dit in te
genstelling tot de voorkeur van de
overgrote meerderheid van de Ne
derlandse bevolking. Als grootste
bezwaar kwam naar voren dat de
consument geen onderscheidt
meer ziet tussen de tegenwoordige makelaar en tussenpersonen
die zich nu plotseling makelaar
gaan noemen zonder dat er enige
toezicht is op kwaliteit, scholing,
ervaring en betrouwbaarheid. Be
tekent dit terug naar af? Terug
naar de middeleeuwen? Nee, de
Nederlandse Vereniging van Make
laars (NVM) zal zich blijven onderscheiden door kwaliteit, betrouwbaarheid en jarenlange ervaring.
Mocht u van plan zijn een woning
te kopen of verkopen, laat u dan
informeren over de mogelijke ge
volgen van de afschaffing van de
makelaarstitel en wat uw NVM
makelaar voor u kan betekenen.
Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen

SCHENK WATER
SCHENK 1EVEN
Geef voor waterprojecten
in het Nijlgebied.
Giro 456 Utrecht
f )
> r>

Back to the sixties

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar voor de agrarische sector, bouw,
grond-, weg- en waterbouw, metaalsector,
groenvoorziening en transportsector.
In de regio Achterhoek hebben wij de volgende

Agrahulp (m/v)
Wij zijn op zoek naar een agrahulp.Als agrahulp ben je
werkzaam op een agrarisch bedrijf, bij ziekte of afwezigheid
van de boerin. Je werkt zowel in het voor- als achterhuis.
Je bent dus inzetbaar in het huishouden, je hebt plezier in
het werken met kinderen en je kunt jezelf goed redden op
een agrarisch bedrijf. Kortom een flexibele, afwisselende en
verantwoordelijke baan. Ben jij ouder dan 20 jaar, heb je een
MAS-opleiding veehouderij, rijbewijs B en spreekt het
bovenstaande je aan? Neem dan contact op met de
Agrarische Bedrijfsverzorging.

UU
^3?F<

Bel voor meer informatie 0900-9896
en vraag naar Henk Stam of
Jan PeterWesselius.

Bedrijfsverzorging
öost-NederSand

Op zaterdag 5 februari geeft de
band QSelect opnieuw een 'Back
to the sixties' concert in zaal Kerkemeijer te Borculo. Vanwege de
goede reacties van de vorige twee
optredens bij zaal Kerkemeijer,
maakt men er een jaarlijks terugkerend festijn van.

Nu compleet met sixties decor,
waaronder jukebox, gokkast en
gehele zaalaankleding met drieluiken, podiumombouw etcetera.
Zelfs een originele collectie posters van '60 groepen valt te aanschouwen. Het jaar 1999 was voor
OjSelect weer een succesvol jaar

met vele optredens, waarbij de
groep het 'sixties' gevoel goed wist
over te brengen.
Zaterdag 5 februari mag men terug naar de tijd van handje, kusje,
pepermuntje en de tijd van de
bloemetjes en de bijtjes, zoals de
band het zelf noemt.

Kom snel een proefrit maken. De nieuwe Nissan Terrano II staat bij ons voor u
klaar. Ervaar de kracht en beauty van deze sportieve performer. De sterke
(tot 2.8 ton trekvermogen), maar fluisterstille 2,7 liter turbodiesel met inter-

Zijn dit uw keukenmaten?

van

voor

2800x1600/1800 mm.

22.270,22.400,14.692,-

12.500,14.250,6.999,

cooler presteert zoals hij oogt: dynamisch, stoer, stijlvol. Een 4x4 naar uw hart.
Ervaar het zelf. Wij zien u graag.
N I S S A N . DESIGNED TO IMPROVE YOUR P E R F O R M A N C E .

t

2440 x 2700

mm.

S™-gr*

2870 x 600

mm.

r

NISSAN j

HoLrs

Laat uw kans niet
voorbij gaan want

m keukens-tegels-sanitair
• natuursteen-rolluiken
natuur:

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

OP is OP !

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

ijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor
Verpleging, Verzorging en Kraamzorg
"""""

DOETINCHEM
HENGELO G.
Z EVENAAR
ZUTPHEN

Ptakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel (0314) 33 30 55
Hunweloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 03 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

BureauJThuiszorg
Oost-Nederland

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!
In de intensieve thuiszorg hebben wij vacatures voor. de nachtzorg
bij terminale cliënten. Wij zoeken met onmiddellijke ingang:

Mackaay
zoekt
jonge
dtp'ers.

Verpleegkundigen
Ziekenverzorgenden m/v
Functie-eisen Wij zijn op zoek naar deskundige medewerkers,
die in het bezit zijn van de vereiste diploma's, ruime werkervaring
hebben, flexibel inzetbaar zijn en cliëntgericht willen werken.
Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die
bereid zijn een paar uur met de collectebus
rond te gaan in de week van 19 t./m 26
maart. Dat is hard nodig om anderhalf miljoen
mensen met reuma te helpen. Het Nationaal
Reumafonds is u zeer erkentelijk als u ja zegt
U kunt zich aanmelden bij mevrouw

Waar zit je als dtp'er nu beter dan bij Mackaay?
We hebben mooi werk, mooie apparatuur
(Mac's uiteraard) en mooie perspectieven. Interesse?
Stuur een e-mail naar: info@mackaay.com of een
bondige brief naar postbus 172, 7240 AD, Lochem.

MA©KAAY

Arbeidsvoorwaarden Voor bovengenoemde functies zijn vacatures
op oproepbasis of voor een vast dienstverband, in eerste instantie
voor bepaalde tijd. De salariëring is gekoppeld aan de functieinhoud. Daarnaast krijgt u een autokostenvergpeding.

Geertje de Ruiter, tel. 020-5896471.

Informatie Voor nadere informatie kunt u op donderdag 27
en vrijdag 28 januari contact opnemen met mw. I. ten Brink,
telefoon (0314) 34 04 07.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar Bureau Thuiszorg
Oost-Nederland, Postbus 32, 7000 AA Doetinchem.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

Warme tinten, zachte prijzen...

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

Bij BouwCenter UBI vindt u een
uitgebreide kollektie wand- en
vloertegels en natuursteen. Voor
de woonkamer, badkamer, keuken
gang of slaapkamer. In klassiek,
trendy, traditioneel of frisse stijl.
Bij BouwCenter UBI worden uw
woonwensen werkelijkheid!

Kijk, kies en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCenterSHCI

BouwCenter HCI Hengelo Gld.

Kruisbergseweg 13, tel (0575) 4681 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet; www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
08.00 - 16.00 uur

W/NTERQPWMING
^

WWWOMLINNENKABTEN
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog

van 4565,-

voor 2495,-

van 4495,-

VOOr 2495,-

V

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

MATKABBIN

Schuifdeurenkast in alpinewit
ffiBJBB)
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 noog
van 3295,VOOr 1995,4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken GS^yXlh
incl. halogeen verlichting en open middenkast
met ladenblok, 215 breed, 220 hoog
van 3790,VOOr 2995,TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijstèn
156 breed, 230 hoog
van 2995,voor

Rotan-Look boxspringcombinatie
ggSüKfl
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toïtëttafef met spiegel
180/200 cm
van 7170,
nu slechts 2995,-

flflëtaft

Éfecfmc/i verstelbare boKspringcombinatie
Nek, rug, voet- en kniegedeefte electrisch+
nachttafels 4 t^logëenverlichting + hoöÖrTT»^
::
en voetborden in 2 x 90/200 cm
^"|p%
van 10280,nu slechts £900,-

1995,-

3-deurs Grenen linnenkast
ttSfe&CB
In Oud-Hollandse stijl met onder 3 laden
(antiek wit) 1 56 breed, 200 hoog
van 2495,
VOOf 1795,-

Halfhoogslapftr hoogte 112 cm met een
matrasmaafvan 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendetijke lak

695,-

SHOWROOM

Blank Essen met gevlochten
riet
GESSSh
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,VOOr 1695,-

Massief blank houten ledikanten

Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met verlichting

van 5650,-

^^jgj>

nu slechts 3995,-

Nostalgische slaapkamer in antiek wit ^^^>
160/200 cm, tpli^htkastjes en 3-deurs
linnenkast 2ll;|^ö:f i;|60 breed x 6J3 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts f 4f
Antraciet + beukënjslaaptetner
incl. nachtkastjes, lëi|||spO cm
VOö
van 2995,-

^iQ$jpfi\
99SP

70/150, i
VOO r
l. spiraaljm
nu vanaf 24$,nu .340;-

Grote collectie senioren ledikanten

Schowroom Modellen
J-persoons senioren
ledikanten 1/2 prijs

voor 1029,-

^'°^^
OfiX^ «^

^ven.

_

—-

voor 299,-

90/200 van 339,90/210 van 339,140/200 van 559,-

VOOr
VOOr
VOOr

349,389,499,-

Ledikant Toscane

joudtg

A80/^°°

80/200 van 319,-

Ons gehele assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.
Leverbaar in alle maten.

~^*£N "cOttfOV
c/-rTA

?££«**"'Coo^^

MDF ledikant 90/200
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder- s
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras ;
en nachtkastje.
Compleet van 1495,VOOr 1149,*

voor 599,voor 699,voor 949,-

Polyether stretch matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met komfortable badstof tijk.
80/190 van 299,VOOr 299,-

i van 399,-

van 2750,-

379,-

Bmnenveringsmatras
dikte ca., 1 9 cm
60/190 van 39$r
VOOf 229,voor 259,80/200 van 329,voor 289,90/200 van 369r
140/200 van 63&voor 459,nu
329,90/210 van 42%Deze matras is pok leverbaar in andere maten.
Pocketvenngmatfas
met 3 zones. De soepele stretchstof is doorgestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,VOO r 549,80/200 van 800,VOOr 549,-

140/200 van 1495,-

/Vtassièf vuren ledikant
2 ||grs. ^||apanse stijl
1 4||200|J^1 van 1195,Od|n l !i200 cm

accenten-

voor

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte middenzone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,VOOr 595,80/200 van 799,VOOr 595,90/200 van 895,VOOr 669,90/210 van 995,VOOr 769,-

vanaf 249,-

Nostalgisch houten ledikant
m geepmassiefpéhen
9^2fJicrri van 995,-1

J495,*

t<io/20o van 479,-

160/200 van 559,VOOr 429,180/200 van 639r
VOOr 479,Deié matras is ook leverbaar in andere maten.

Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

nu

MDF ledikanten ;||;;. '::l||||:;
wit of zwart gelakt ri||t laden;
90/200 cm, vary&jjifé*

' $0/200 -en i .399T-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand +?||nacrjfcaistjeSy: 180/2Ö05Sr|s
van 3795,V:ï|||!|':. 1995,^
Slaapkamer in zwart mW^beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm
van 1795,nu

90/200 cm gelakt ^&,

VOOr 1495,-

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 25$,VOOf 199,80/200 van 299,VOOr 239,90/200 van 319,VOOr 249,90/210 van 339,VOOr 279,-

90/200 van 895,90/210 van 1040,140/200 van 1380,-

Ledikant Tuba 2 pers.
blank rnassief vuren, 160-200
van 995,-

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

1-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rptanhoofdeinde
d^oJESh
+ nachtkastje

van 2995,-

Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm
nu
1995,-

f

Stapelbed in geloogd grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200

van vi95,-

nu slechts 799,-

Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische
u itkfapbare poten, i nel. matras maat 90/200
van 379,
VOOr 279,
Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl poly
ether matras 80/200 crn

Nu

599,-

Onderschuif combinatie
Zwart, stalen dtvanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet met 2 polyetner matrassen SC 40, 5 jaar garantie,
80/190 cm
van 1395,VOOr 995,-

90/200

voor 1195,-

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

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal. 140/200 cm.
van 1395,UU
995,excl. spiraal
HU
795,ook in 90/200 + 160/200.

Voetganger-egebied

Rabo Bank

