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Ruim 1500 mensen namen afscheid
van doktersechtpaar Sterringa

Namens ruim 700 patiënten wordt doorjohan Pardijs als gezamenlijk afscheidsgeschenk de cheque van ruim
ƒ23.000,- overgedragen aan dokter Sterringa

Naar schatting kwamen dit
weekend ruim 1500 mensen in
Hotel Bakker afscheid nemen
van het doktersechtpaar Ster-
ringa en schudden zij de hand
van het nieuwe doktersduo Al-
bers- Tanis.

Onder de vele aanwezigen dokter
Lulofs die dertig jaar geleden zijn

luidsinstallatie eveneens in de an-
dere volle zalen van hotel Bakker
worden gevolgd. Harry van Rijn
stipte aan dat er aanvankelijk drie
groepjes patiënten bezig waren
om een actie op touw te zetten. Dit
werd tijdig ontdekt en werd beslo-
ten er één aktiegroep van te ma-
ken. De 1500 gezinnen in Vorden
kregen een brief waarin werd aan-

harten van uw patiënten hebt ge
wonnen. U dokter Sterringa, door
uw stijl van werken: rustbrengend,
vakkundig, troostend, met ons
meelevend in moeilijke momen-
ten en zichtbaar blij als er gunsti-
ge ontwikkelingen waren. U hebt
zich, zo blijkt uit de honderden re
acties, door uw werk in de afgelo-
pen dertig jaar in Vorden heel veel

Duco Veen overhandigt dokter Sterringa en zijn vrouw het vierde album boordevol gedichten, persoonlijke
herinneringen, tekeningen en foto's waarvoor meer dan 400 dankbare patiënten een bijdrage leverden

praktijk overdroeg aan de man die
nu afscheid nam. Ook burgemees-
ter Kamerling en zijn echtgenote,
vertegenwoordigers van zorgin-
stellingen en van de vele sportver-
enigingen waarvan dokter Sterrin-
ga en zijn vrouw lid is.

Een team van patiënten had een
actie voorbereid en namens hen
sprak Harry van Rijn een hartelijk
woord van dank. Dit kon via de ge

gegeven een gezamenlijk af-
scheidscadeau aan te bieden. Als
zichtbaar bewijs werd tevens aan
de patiënten van de Sterringa's ge
vraagd om te schrijven hoe ze de
steun en aandacht van het dok-
tersechtpaar hebben gewaardeerd.
En of de mensen hebben gere-
ageerd, een stroom van reacties. In
totaal vier albums vol! Harry van
Rijn: "Daaruit blijkt hoezeer U bei-
den in de afgelopen periode de

vrienden verworven. Vooral uw
liefde voor oude mensen en kinde
ren wordt vaak genoemd en gepre
zen.
Het mooiste compliment voor een
dokter is wel dat U voor iedereen
die op uw weg kwam, respect
toonde. Dat het altijd ging om de
mens.

Harry van Rijn ging nog in op de
beginjaren toen er door een dok-

ter heel hard gewerkt moest wor-
den. "Veel patiënten hadden nog
geen auto, dus trok de dokter bij
nacht en ontij de wijk in. U ploeg-
de soms in het buitengebied met
uw auto door modderpaden om
een eenzame boerderij te bereiken
waarin met spanning naar Uw
komst werd uitgekeken. Het leven
was nog simpel. Over dotteren en
bypasses, scans, chemokuren en
second opinions werd nog niet ge
sproken. De pil was nog maar net
uitgevonden. Voor een bevalling
moest een wachtkamer vol patiën-
ten in de steek worden gelaten. En
op de eenzame post in het halletje
bemande mevrouw Sterringa het
zenuwcentrum van dit vaak hecti-
sche tweemansbedrijf", aldus Har-
ry van Rijn.

Thans is het werk van de huisarts
in veel opzichten veranderd. De
psychische belasting is sterk toege
nomen. Nieuwe ziekten, medicijn-
vergiftiging, eenzaamheid, depres-
sies, huwelijksspanningen, drugs,
euthanasie, zomaar een paar on-
derwerpen waar U dertig jaar ge
leden nauwelijks mee te maken
had. Velen van ons zijn U dank-
baar voor de hulp die ze ook in dat
opzicht van U beiden hebt gekre
gen", aldus van Rijn die vervolgens
het nieuwe doktersechtpaar Al-
bers- Tanis en de assistenten, Carol

en Monique veel succes wenste.
Hierna droeg Johan Pardijs een ge
dicht voor en overhandigde hij het
echtpaar Sterringa namens de pa-
tienten en enkele sportvrienden
een cheque van f 23.391,50. Het
derde lid van het werkteam was
Herman Janssen die een heel per-
soonlijk geschenk overhandigde:
de reeds genoemde vier albums
vol met kindertekeningen, colla-
ges, gedichten e.d. LUC Elbrink, Ire
ne Menkveld, Koen Vlogman en
Duco Veen boden elk een album
aan.

l i e t echtpaar Sterringa was zeer
geroerd. Dokter Sterringa zei niets
van al die voorbereidingen ge-

' merkt te hebben. Hij bedankte zijn
vrouw voor de steun in die dertig
jaar en de "hulpen" voor het feit
dat zij het huishouden "draaien-
de" hebben gehouden. Na deze
toespraken werd het urenlange de
file voortgezet. Het afscheid ne-
men duurde anderhalfuur langer
dan gepland, maar dokter Sterrin-
ga en zijn vrouw en ook de beide
nieuwe artsen bleven onvermoeid
handen schudden, afscheid ne-
men en kennis maken. De patiën-
ten van dokter Sterringa hebben
door deze massale opkomst dui-
delijk laten zien dat hun werk in
de afgelopen dertig jaar zeer is ge
waardeerd.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27januari 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27januari 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27januari 10.00 en 19.00 uur ds. D.H. Borgers (Rijssen).

R.K. kerk Vorden
Zondag 27januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 30+ koor.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 26januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag27januari 10.00 uur Woord-/Communieclienst.

Weekendwacht pastores
27-28 januari H. Agterhoek, Doetinchem, tel. (0314) 39 00 76.

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

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

Tandarts
26-27 januari B.WA.M. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hè
Ie dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 1430-16.30 uur; za.en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112. b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

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

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging. 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink:Kasteel tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg lc, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20,30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vor4en (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdver/orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen °P maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5.- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• CDA Vorden staat voor
meer aandacht en waardering
voor vrijwilligers en hun activi-
teiten, want zij zijn het cement
van onze samenleving.

• Slanker en fitter worden,
is dat uw doel? Hoe kunt u
dat bereiken zonder honger-
gevoel? Bel daarvoor: Jema
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Reiki, deze natuurlijke ge-
neeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel: Lia en Jan
van 't Veen, Reikimasters. Tel.
(0575) 51 33 80.

• Heeft u voldoende rijst in
huis voor 2 februari? Rijst, het
teken van vruchtbaarheid. Nu
met MAXIMAIe korting! We-
reldwinkel Vorden.

• 8,9 en 10 februari Kranen-
burgs Carnaval in verwarm-
de feesttent.

• Of u wilt afslanken, aan-
komen, op gewicht blijven,
of extra energie (ook bij het
sporten!) het kan! Wat is het
geheim? Bel vrijblijvend op
werkdagen (9.00-13.00 uur)
A. Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.

• Cursus transformatie-
symbolen en kristalpatro-
nen. Almen di.av. en Barchem
do.av. Folder vragen? (0573)
44 11 38, Marjan de Gans-
Grimberg. Yoga in Vorden,
Brummen, Groenlo.

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Naar aanleiding van de
vele vragen over healing zal ik
bij voldoende deelname star-
ten met informatieavonden
over healing, meditatie en de
chakra's. Ook zal er even ge-
werkt worden met de chak-
ra's. De eerste 2 avonden zijn
op 1 en 4 februari, aanvang
19.00 uur. Opgave vooraf is
gewenst omdat de groep niet
groter zal zijn dan 6 personen.
Deelname is gratis. Bel voor
opgave met Marg Bekken, tel.
(0573) 45 32 46.

• Te koop: caravan Ottert, 2-
pers., LS, '77, g.o.h., goedge-
keurd, luifel, nw. banden,
res.wiel, kachel, koelkast. €
350.- (0575) 55 21 33.

• Te huur: camavalskleding.
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen (0575) 45 20 01.

• Toneeluitvoering. Toneel-
groep Vierakker-Wichmond
brengt op de planken het blij-
spel: „Maar wie is dan de va-
der" geschreven door Astrid
de Haan en Jan Tol. Vrijdag 25
en zaterdag 26 januari, aan-
vang 20.00 uur in het Ludge-
rusgebouw te Vierakker. Kaar-
ten aan de zaal.

• CDA Vorden staat voor een
evenwichtige afstemming in
ons buitengebied, tussen zo-
wel de agrarische ontwikke-
ling, als die van recreatie en
natuur.

• Gevraagd: schoonmaak-
ster voor 2 kantoorunits op het
industrieterrein te Vorden. Tijd
en dag in overleg. Voor infor-
matie bel: 06 50225733.

• Verhuisd: mevrouw S.
Groot Obbink-van Doorn.
Oude adres: Insulindelaan 4,
7251 EK Vorden. Nieuw adres
vanaf 19-1-2002: De Wehme,
kamer 110, Nieuwstad 32,
7251 AJ Vorden, tel. (0575)
55 26 92.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 19 61 / 55 30 81 en 55
1673.

• Verkoop talencursussen.
Frans, Duits, Engels, Spaans,
Italiaans, Nederlands, Chinees
Mandarin en Cantonese. Indo-
nesisch en Japans. Cassettes
en videobanden. Te koop: mo-
derne witte eetkamertafel
1,10 x 1,10 m. Inlichtingen tel.
(0575) 55 39 39.

• Wie (13 jaar e.o.) lijkt het leuk
om met een Haflinger naar
paardrijles te gaan en bui-
tenritten te maken? Telefoon
06 44778463.

• Wegens omstandigheden te
koop: Hariey Davidson mo-
torfiets Burger-model 1942
(rood-zwart). Tel. (0575) 46 35
92.

• Te koop: grenen halfhoog-
slaper van Flexa, 1 jaar oud €
102.-; massief oud grenen
bed 1.40 x 2.0 m incl. lattenbo-
dem en nachtkastjes € 340.-.
In Brummen, tel. 06 10459620.

• Ook Alexander houdt van
rijst met Maximale korting.
Wereldwinkel Vorden.

• Circulatievolleybal. Elke
zaterdagmorgen 6-7-8 jaar
9.45 uur, 8-9-10 jaar 10.45 uur.
Een keer proberen mag altijd.
Infm. 55 21 88.

Lekker makkelijk

GEEN GEDOE WEKEN
geldig maandag 21 t/m zaterdag 26 januari

Waarom
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kan

worden

Geschrapte
worteltjes
500 gram

Uit eigen keuken
groente salade
200 gram €

Hagelwitte
champignons
per doosje €

Primeurtje-fris, maar lekker

Versgekookte
bietjes
500 gram €

Alleen even opwarmen

stamppot boerenkool
100 gram € 0*5
Niet mokke, lekker wokke
exotische roerbakschotel
400 gram €

6 forse voor € 175
De Echte Groente-

man Vorden
Freddie ietink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT
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Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0
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te zijn.
75) 55 13 84
575) 57 15 28

Deze oproep wordt in januari 2002
gedaan aan alle leden van:
•zeven Kerkgenootschappen in Nederland
• De Rooms Katholieke en Nederlands

Hervormde Kerk in Vorden

Om het omzien naar elkaar
mogelijk te maken



Wij zijn even stil, omdat de baby slapen wil.
Op onze teentjes lopen wij.
Hoera, wij hebben er een broertje bij.

Vera en Ivo

Freek

Hij is geboren op 14 januari 2002 om 16.26 uur.
Hij weegt 4550 gram en is 56 cm lang.

Zijn trotse papa en mama zijn:

Ab en Annie Velhorst-Harmsen

„'t Vaarwerk"
M i spel kam pd ij k 1
7251 DA Vorden
Tel. (0575) 55 19 16

v. . . . . ... . . r

il ' • ' '
Mijn papa en mama zijn enorm trots dat ik op
16 januari 2002 geboren ben.

i Damon
Damon Theodoor

Op de klok stond 13.01 uur,
de weegschaal gaf 3655 gram aan

l en volgens de centimeter was ik 51 cm lang.

René en Anita Buunk

Zonnebloemstraat 26
7021 ZB Zelhem

;'{; Tel. (0314) 62 32 10

Ademloos zijn wij
en jij argeloos
en weergaloos mooi

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboor-
te van onze dochter

Kim
Zij is geboren op 18 januari 2002 om 15.58 uur,
weegt 3500 gram en is 52 cm lang.

Nick Arends en Nikki Woestenenk

Rouwbroekweg 6
7231 RB Warnsveld

i Tel. (0575) 57 32 18

Met droefheid delen wij u mede, dat onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze fijne
vader, opa en overgrootvader

Antonius Johannes Teunissen

* 10 oktober 1911 t 20 januari 2002

Hengelo Gld.: H.J.G. Teunissen-Lammers
Arnhem: J.W. Scholten-Teunissen

L Scholten
Hengelo Gld.: A.G. Wormgoor-Teunissen

J.W. Wormgoor
Vorden: H.J.W. Klein Geltink-Teunissen

J.G. Klein Geltink

klein- en achterkleinkinderen

20 januari 2002
Beukenlaan 25, 7255 DK Hengelo Gld.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 23 januari van 19.00 tot 19.30 uur in de
aula van "Ons Huis" ingang Bleekstraat.

De herdenkingsdienst waarbij u wordt uitgenodigd
zal worden gehouden op donderdag 24 januari om
10.45 uur in "Ons Huis" Beukenlaan 30 te Hengelo
Gld. Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid ne-
men en condoleren vanaf 10.15 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden om 12.30
uur in crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te
Doetinchem.

Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condole-
ren in de koffiekamer.

Als je ouder wordt,
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden,
om bij ons te leven.
Dan hopen wij dat nu,
de eeuwige rust is gegeven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat, van ons
is heengegaan, onze lieve zorgzame vader, opa en
ouwe opa

Derk Lettink
weduwnaar van J. Teerink

in de leeftijd van 84 jaar.

Wij zijn het verplegend personeel van Leeuwerik-
weide afd. Voorstonden 2 dankbaar voor de liefde-
volle verzorging.

Apeldoorn: Dick en Anda Lettink-Kreeftenberg
Ernst en Cora
Stefan en Masja

Vorden: Annie en Eef Eggink-Lettink
André en Winanda
Jan
Henri en Renate
Christine en Martijn

Vorden: Johan en Gerda Lettink-Valkeman
Frieja en Johan
Anniek
Erik en Mischa
Geert

Hengelo (Gld): Wim Lettink in herinnering

19 januari 2002
"Lieferink"
Lieferinkweg 1, 7251 NV Vorden

Onze vader en opa is opgebaard in het uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar
geen bezoek.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 24 januari om 11.00 uur in de Hervormde
kerk te Vorden.
Aansluitend zal om plm. 12.00 uur de begrafenis
plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. Voorafgaande aan de dienst is er vanaf
10.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen.

Zwaar werden de dagen.
En lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten.
Bij het ontbreken van je kracht.
Maar ondanks je verlies.
Van de strijd van het leven.
Heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste le-
vensdagen. Het was fijn dit in saamhorigheid voor
je te mogen doen. Vandaag is na een moeilijke
strijd, op 80-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn
lieve man, onze vader en opa

Hendrik Burkink
echtgenoot van Reintje Wesselink

R. Burkink-Wesselink

Willemien Visschers-Burkink
Jan Visschers
Sander, Kasper en Marjolein
Garrit Burkink
Truus Burkink-van Benthem
Jasper
Wim Burkink
Mariet Burkink-Hummelink
Koen, Hilde

19 januari 2002
't Nieuwe Sticht
Polweg 8
7234 ST Wichmond

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren woensdag 23 januari van 19.00 tot 19.30 uur in
de uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 24
januari om 11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Wich-
mond, alwaar vooraf vanaf 10.30 uur gelegenheid is
tot afscheid nemen en condoleren.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Met ontroering hebben we kennis genomen van het
overlijden van

Hendrik Bouwmeester

Hendrik was in het verleden voorzitter van de ou-
dercommissie van de Medlerschool en speelde 25
jaar geleden een essentiële rol bij de oprichting van
de Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en
omstreken, waarvan hij de eerste voorzitter was.
We zullen ons hem herinneren als een bewogen,
energiek en creatief persoon, die een doorslagge-
vende rol heeft gespeeld bij het voortbestaan van
een school in een overwegend agrarisch gebied.

We wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie-
leden de kracht om dit onverwacht snelle verlies te
kunnen dragen.

Bestuursleden van de
Stichting Samenwerkingsschool,
leerkrachten en ouders van De Kraanvogel.

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag
datje haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Namens de familie wil ik u heel hartelijk bedanken
voor de steun, in welke vorm dan ook, bij het af-
scheid van

Mien Lettink-Dommerhold

Dieren, januari 2002

Hetty

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende be-
wijzen van medeleven, die ik na het overlijden en bij
de teraardebestelling van mijn man

Johan Friedrich Geerken

mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens mijn kin-
deren, hartelijk dank. Het is voor ons een troost te
ondervinden hoeveel medelevende vrienden wij
hebben.

Elly Geerken-Lubbers

Vorden, januari 2002

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
onze vader en opa

Gerhard Dimmendaal

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te
schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank.

Familie Dimmendaal

Kranenburg, januari 2002

Bi DANK
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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. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ANDHELD' BELLEN IN DE AUTO WORDT VERBODEN

Het mobiel bellen met de telefoon in de hand (het zogeheten 'handheld'
bellen) wordt met ingang van maart 2002 verboden. Dat geldt ook voor
SMS-en en internetten achter het stuur. Reden hiervoor is het toenemen-
de aantal ongevallen als gevolg van het telefoneren. Uit onderzoek blijkt
dat de rijprestatie dramatisch verslechtert als autorijden gecombineerd
wordt met telefoneren.
Hoewel ook 'handsfree' bellen de aandacht van het verkeer afleidt, is dat
straks (nog) wel toegestaan. Wel kan de politie optreden als het rijgedrag
als gevolg van het bellen gevaar oplevert voor andere weggebruikers. Bij-
voorbeeld als u gaat slingeren, te dicht op uw voorganger kruipt, plotse-
ling snelheid vermindert of juist harder gaat rijden.
Wees daarom wijs, bel liever helemaal niet als u aan het rijden bent, en
laat binnenkomende telefoontjes opvangen door de voice-mail. Mocht u
onverhoopt toch dringend moeten bellen, zoek dan een geschikte plek
waar u uw auto stil kunt zetten. Uiteindelijk is dat de enige veilige ma-
nier van bellen in de auto.

ERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE
ACHTERHOEK EN LIEMERS

de Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt een openbare
vergadering op:

31 januari 2002 om 0930 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
te Doetinchem, Raadhuisstraat 2, telefoon: (0314) 37 73 77.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Toetsingskader van het Rijk (onder voorbehoud)
2. Concept-Startnotitie MER Reconstructie Achterhoek en Liemers

* Randvoorwaarden van de Commissie MER
* Visie en integrale streefbeelden

3. Uitvoeringsprogramma 2002
Dit programma is opgesteld door de Streekcommissies Graafschap,
Oost-Achterhoek en West-Achterhoek en Liemers en als advies toege-
zonden aan GS Gelderland. In de reconstructiecommissie wordt de
nieuwe aanpak besproken die heeft geleid tot dit programma en de
wijze waarop dat voor ieder komend jaar zal gaan gebeuren.

De vergaderstukken kunt u vanaf 21 januari 2002 inzien in het gemeen-
tehuis van uw gemeente.

TEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
op woensdag 6 maart 2002 mag een kiezer zijn/haar stem uitbrengen in
een stembureau naar keuze.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
a. schriftelijke aanvraag
1. Bij het gemeentehuis van de gemeente zijn kosteloos formulieren ver-

krijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan
de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds ver-
strekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door
de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente,
waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepings-
kaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

b. mondelinge aanvraag
1. De kiezer moet, na ontvangst van de oproepingskaart, maar uiterlijk

op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart overleggen bij
het gemeentehuis van zijn/haar woonplaats op dinsdag 22 januari
2002.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepings-
kaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burger-
zaken in het gemeentehuis.

TEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6
maart 2002 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

a. machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de

verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. .
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkie-

zing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de ge-
meente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregi-
streerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is
toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mo-
gen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een vol-
machtbewijs. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem wor-
den uitgebracht.

b. machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na

ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming,
zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit ge
schiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 22 janu-
ari 2002 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de
volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven,
uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een vol-
machtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stem-
ming deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burger-
zaken in het gemeentehuis.

ERGROTEN WONING VOGELZANG 32

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.7 sub d van het bestemmingsplan "Wichmond 1994"
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel
Vogelzang 32.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk orrr dichter bij de openbare ruimte,
voor de woning, te bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
24 januari tot en met woensdag 20 februari 2002 ter inzage ter gemeen-
tesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun ziens-
wijze aan het college kenbaar maken.

USDREMPEL BAAKSEWEG - HEEGHERHOEKB
In verband met de invoering van de verkeersregel "voorrang voor be
stuurders van rechts", is in de Baakseweg ter hoogte van de Heegher-
hoek, een busdrempel met wegversmalling aangelegd. In de afgelopen
tijd zijn er verschillende aanrijdingen geweest, wat voor burgemeester en
wethouders aanleiding is geweest om de situatie te onderzoeken. De bes-
te oplossing blijkt de aanleg van een plateau op de kruising Baakseweg -
Heegherhoek te zijn. Burgemeester en wethouders zijn dan ook voorne
mens om een plateau aan te leggen op deze kruising.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen de -
spoedshalve reeds verwijderde busdrempel met wegversmalling in de
Baakseweg, ter hoogte van de Heegherhoek, te vervangen door een pla-
teau op de kruising Baakseweg - Heegherhoek. U kunt de plannen inzien
op de afdeling gemeentewerken in de Boerderij. Tot en met 20 februari
aanstaande kunt u uw reactie kenbaar maken aan burgemeester en wet-
houders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers
van de afdeling gemeentewerken. De gemeenteraad behandelt het voor-
stel in maart.

'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 25 januari tot en met 8 maart februari 2002
ter inzage een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid
1) voor het van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfsge
bouwen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting voor het uitoe
fenen van een accountantskantoor en een belastingadvies-praktijk voor:
• De heer G.D. Enzerink, Lankampweg l, 7251 PM Vorden op het perceel

plaatselijk bekend Lankampweg la te Vorden.

' ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 25 januari tot en met 8 februari 2002, ter in-
zage de ontwerp-besluiten tot intrekking van de:
aan de heer A.F. Meijerink, Hoge Slagdij k 2, 7251 MR Vorden, op 8
juni 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf voor het houden van zeugen en vleesvarkens op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummers 2857, 2993,
3052 en 3053, adres inrichting: Hoge Slagdijk 2 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergun-
ning, op verzoek van vergunninghouder in te trekken (bruto 2.312,1



kilogram NH3) vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging veehou-
derij takken".
De depositie neemt af van 209,6 naar O mol.

Aan de Maatschap Stapelbroek-van Driel, Vierakkersestraatweg 15,
7233 SB Vierakker, op 12 oktober 1993 verleende vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf voor het houden van fok-
zeugen en schapen op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie R, nummer 621/668, adres inrichting: Vierakkersestraatweg 15 te
Vorden.
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergun-
ning, op verzoek van vergunninghouder in te trekken (bruto 1.842,7 ki-
logram NH3) vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging
veehouderij takken ".
De depositie neemt af van 71,3 naar O mol.

Bedenkingen:
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 9
februari 2002.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke be-denkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan burgemeester en wethouders verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

IEUWAFVALBRENGPUNT SUCCESVOL VAN START

Op 13 januari 2002 was er voor het eerst het brengpunt grof huis- en tuin-
afval aan het Hoge. Tussen 13.30 en 16.30 was het een aan- en afrijden
van mensen, die gescheiden afval kwamen brengen. Het samenvoegen
van de verschillende brengpunten voor bijvoorbeeld snoei-afval, klein
chemisch afval en vlak glas blijkt een positief effect te hebben, waardoor
meer afval wordt gescheiden. Dit is weer goed voor de portemonnee en
het milieu.

'B OUWAANVRAGEN

Hoeveelheden afval brengpunt net Hoge
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Plaats Aanvrager inhoud datum ontvangst
Zutphenseweg 94 E. Kroesbergen herbouwen bijgebouw 08-01-2002
Ruurloseweg 23 BJ. van Rossum uitbreiding woning 09-01-2002
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.

JU1 VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats

Broekweg 9

Zomervreugdweg 5

Gebruiken

Plaats

Eikenlaan 15a

Aanleggen

plaats

ongenummerde percelen
aan de Slotsteeg, Hengelose-weg,
Rondweg, Baakseweg, Heegherhoek,
Strodijk, Kruisdijk, Hoekendaalseweg
en Hekkelerdijk

Monumenten

Plaats

Vierakkersestraatweg 31, Vierakker

Aanvrager

K.C. Breunissen

P.H.J. Jager

Aanvrager

Stichting Kranen-
burgs Carnaval

Aanvrager

Waterbedrijf
Gelderland

inhoud

verbouwen woning

verbouwen woning en plaatsen van
zes dakkapellen

inhoud

gebruiken van twee tenten als feestruimte
van 8 t/m 10 februari 2002

inhoud

aanleggen van een hoofdwaterleiding

Aanvrager

Architektenbureau
P.D. van Vliet bna

inhoud

restaureren van de glas-in-lood-ramen en
interieurschilderingen van de R.K. kerk
te Vierakker

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekend-
making 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.

De hoeveelheid gebracht klein wit- en bruingoed (WEB) is vergelijkbaar
met de hoeveelheid die maandelijks bij een van de Vordense supermark-
ten wordt gebracht. Het brengpunt afval blijkt een prima aanvulling op
de inzamelbakken bij supermarkten Super de Boer en A&P en de winkels
bazar Sueters, Welkoop en Barendsen.
Op het brengpunt is veel hout en puin gebracht. De grote houtbak be-
vatte veel planken van gedemonteerde kasten. Twee volle bakken schoon
puin bevatte met name resten van straattegels. Gezien de winterperiode
was er minder snoei-afval, maar de mensen met blad, takken en de laat-
ste kerstbomen hebben toch nog gretig gebruik gemaakt van de breng-
mogelij kheid. Bij de chemokar was het de hele middag druk met inleve
raars van onder meer TL-lampen, verfresten en batterijen. De hoeveel-
heid klein chemisch afval was tweemaal zo groot als bij het maandelijk-
se brengpunt tijdens de weekmarkt.

Een aantal mensen kwamen met oud tapijt of matrassen. Deze kunnen
niet op het brengpunt aan het Hoge worden ingeleverd. Dit afval kunt u
naar het brengpunt in Zutphen en Lochem brengen of op laten halen
door het kringloopbedrij f de Omloop. Omdat het een redelijke hoeveel-
heid afval betreft, die normaal wellicht via de grijze container wordt af-
gevoerd, onderzoeken wij samen met ons afvalbedrijf Berkel Milieu nv de
mogelijkheid om deze afvalstroom toe te voegen aan het brengpunt in
Vorden.

Op zaterdag 9 februari 2002 kunt u tussen 13.30 en 16.30 uur weer te
recht op het brengpunt grof huis- en tuinafval aan het Hoge. Heeft u vra-
gen over de afvalstromen, die op het brengpunt kan inleveren, dan kunt
u contact opnemen met de afvalinformatielijn, 0575-545646.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENVT

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Nieuwjaarsconcert Concordia
Het nummer 'Uren, dagen,
maanden, jaren', waarmee de
muziekvereniging 'Concordia'
zondagmorgen het Nieuwjaars-
concert begon, heeft alles te
maken met tijd'. Dirigent Hugo
Klein Severt liet het orkest dan
ook op de seconde na, precies
op tijd (11.30) beginnen.

'Adel verplicht'. Een gezegde dat
zeer wel van toepassing is op 'Con-
cordia'. Het afgelopen jaar promo-
veerde het orkest namelijk naar de
afd. 'Uitmuntendheid'. Inmiddels
heeft het korps een uitnodiging
ontvangen om op zaterdag 16
maart aanstaande in Arnhem in
de Basisklasse mee te doen aan

een concours met als inzet het
Nederlands kampioenschap. Een
kampioenschap dat Concordia
enkele jaren geleden ook op haar
naam schreef.

Echter wil 'Concordia' zich de
komende jaren op de huidige
muzikale ladder handhaven, of
zelfs een gooi doen naar de 'Vaan-
delafdeling', zoals voorzitter Peter
Kraayeveld de aspiraties van zijn
vereniging samenvatte, dan heeft
het orkest snel op een aantal plaat-
sen versterking nodig, zo is de
mening van het bestuur. Tijdens
het Nieujaarsconcert van zondag
was het overigens niet te merken
dat 'Concordia' versterking nodig

heeft. Sterker nog, het werd in een
goed gevulde zaal van het Dorps-
centrum een concert waar het
publiek met veel genoegen naar
luisterde.
Het harmonieorkest onder leiding
van Hugo Klein Severt bracht voor
de pauze het meer 'zwaardere'
werk. Men blikte met het nummer
'Telemark Fantasy' nog even terug
op het succesvol verlopen con-
cours in Eibergen toen 'Concordia'
onder meer met dit verplichte
nummer de promotie bewerkstel-
ligde.

'Ouverture to a new age', prachtig
gespeeld, duidde op de overgang
van een oud naar een nieuw tijd-

perk. 'De Euro', zo grapte lady-
speaker Sandra Oonk die de
'munt' als een rode draad door
haar aankondigingen liet lopen.

In Stockholm schijnt het s'zomers
feestelijk naar toe te gaan, getuige
het nummer 'Stockholm Waterfes-
tival' waarbij in het orkest de rock
en de pop duidelijk hoorbaar was.
Dat het concert vlot verliep, bleek
ook uit het optreden van de drum-
band onder leiding van Bert La-
mers.

De muzikale klanken over de
Zweedse hoofdstad waren nog
maar nauwelijks weggeëbd of het
toneeldoek ging open en trok de
drumband 'van leer'. Eerst met
Schotland-achtige ritmes ('Blue
Scot's" en "Back to Hamilton') en
solo's van Peter en Richard op de

bongo ('Bongo solereo'). Na de
pauze solopartijen van Agnes en
Jos in het nummer 'Solori Tenori'.
Het harmonieorkest ging vervol-
gens op de populaire toer. Bijv. met
het door Mozart gecomponeerde
'Elvira Madigan' in een bewerking
van R. Beek.

In veel voetbalstadions in de we-
reld, maar zeer zeker ook in Ne
derland is 'You'll never walk alone'
niet meer weg te denken. Ook
'Concordia' speelde het zondag op
indrukwekkende wijze.

'Tulpen in Amsterdam' met een ei-
gen bewerking van dirigent Hugo
Klein Severt en de 'Radetzky mars'
van Johan Strauss besloten het
Nieuwjaarsconcert. 'Jammer dat
het is afgelopen', zo zei een me
vrouw naast mij. Gelijk had ze!



Open dag Indoor Sport Vorden
begeleid naar zijn of haar doelstel-
ling. Middels een algehele condi-
tietest, komt de leiding achter de
huidige conditie en wordt een 'op-
het-lijf geschreven sportprogram-
ma opgesteld.

Ook buitensporten als tennis,
mountainbiken of hardlopen kun-
nen in het 'Sport-Med' programma
worden betrokken en via een chip-
kaart in de persoonlijke sport-da-
tabase van de deelnemer(ster) wor-
den opgenomen zodat de trainer
direct kan zien of de sporter op de
goede weg is. Tijdens deze open
dag werd uitvoerig op dit pro-
gramma ingegaan.

Het afgelopen jaar heeft 'Indoor
Sport Vorden alle trainingsappera-
tuur en een gedeelte van de in-
richting vernieuwd. Overigens zijn
de activiteiten op het gebied van
aerobics, indoor cycling, fitness en
hapkido-karate, tae-bo voor zowel
beginners als de meer geoefende
sporter zeer goed in de sport-
school te volgen. Ook voor kinde-
ren is er in de sportschool veel te
doen. Bewegen op muziek, spelen-
derwijze met andere kinderen
leren omgaan. Dat alles kunnen
de kinderen leren met o.a. aerobics
en judo. Naast veel informatie,
waren er deze middag tal van
demonstraties.

Zondag 20 januari hield 'In-
door Sport Vorden' in de sport-
school een open dag. Een druk-
te van jewelste. Er was naast de
sportschool en aan de 'Over-
weg* nauwelijks nog een plekje
om de auto te parkeren. Be-
langstellenden konden deze
middag onder meer kennis ma-

ken met tal van activiteiten. Zo
is er b.v. 'Sport-Med', speciaal
bestemd voor mensen die ge-
richt en zo snel mogelijk hun
conditie willen verbeteren of
willen afslanken.

Deelnemers aan 'Sport-Med' wor-
den dan op een veilige manier

O
o
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Transformatiesymbolen
en kristalpatronen
Het nieuwe Aquariustijdperk
brengt alles in een stroomver-
snelling. Allemaal voelt men
bewust of onbewust, de impul-
sen die men wil leiden naar een
groter besef van de eenheid van
alle dingen.

Door het oude, op angst gebaseer-
de, dualiteitsdenken en het omzei-
len van signalen uit diepere lagen
van het bewustzijn, heeft schijn-
veiligheden gecreëerd die leiden
tot steeds meer lijden. Al wat niet
overeenkomt met de hogere Aqua-
riustrilling wordt losgetrild en be-
wustgemaakt: karma van eeuwen
her uitgewerkt en omgevormd.

De universele transformatiesym-
bolen waarvan men in de cursus
gebruik mag maken om de 13
chakra's te activeren en te balan-
ceren, zullen verzachtend werken
in dit proces en leren in lichaam,
geest en ziel af te stemmen op de
hogere frequenties en deze werk-
baar te maken in het dagelijks Ie
ven. De cursus wil hierin onder-
steuning bieden.
Zowel de cursus in Almen (dins-
dagavond) als in Barchem (donder-
dagavond) start begin februari.
Beide cursussen zijn doorgaans
om de 14 dagen. Voor verdere in-
formatie: Marjan de Gans-Grim-
berg, Van Damstraat 25, Barchem.

Spannende tijd
We leven in een spannende tijd.
Er gebeuren van allerlei dingen
waar we geen grip op hebben.

Hoe geef je in deze tijd inhoud aan
je leven? Wat is echt belangrijk? Is
er meer tussen hemel en aarde?
Dit zijn vragen waar men mis-
schien wel mee rondloopt. De
Evangelisatie commissie van de
Hervormde -en de Gereformeerde
Kerk in Vorden organiseert avon-
den in huiselijke kring om daar-
over van gedachten te wisselen.

Aan de hand van een video over
het leven van Jezus 'De Mens die het
leven inhoud geeft' en een eigen-

tijdse vertaling van het boek Lucas
komen we met elkaar in gesprek.

Vorig jaar startten we met twee
groepen. De avonden zijn als zeer
opbouwend ervaren en hebben
een vervolg gekregen. Men hoeft
niet bij een kerk aangesloten te
zijn en bijbelkennis is niet nood-
zakelijk.

Binnenkort start een nieuwe
groep. Men kan zich nog ainmel-
den. Jong en oud zijn welkom. Een
keerte vrijblijvend meedoen is ook
prima. Voor info: Annie Reindsen,
Henri Eskes, Symen v.d. Meulen en
Carolien Brouwer.

Ook voor Vorden geldt:

ADVIES VOOR PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Afscheidsreceptie

Na 17 jaar de dierenartsenpraktijk te Vorden met
zeer veel plezier te hebben uitgeoefend, heb ik
besloten om per 1 januari te gaan werken als die-
renarts bij de RW.

Om u te bedanken voor de zeer plezierige wijze
waarop ik altijd met u heb samengewerkt, nodig ik
u uit om dit onder het genot van een drankje te
vieren op
vrijdag 25 januari van 15.00 tot 18.00 uur bij
Hotel Bakker te Vorden.

Lieve dierenvrienden

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken
voor de troost en liefde die ik heb gekregen na het
overlijden van mijn allerliefste „maatje" Guus!

Dank je wel, speciaal voor de dierenartsen me-
vrouw Warringa en Erik Stoelhorst én mijn mede-
werksters Renske en Loecky.

Veel dank!

Foto Willemien Vorden

Willemien

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens * handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten * Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

BROEKEN A
diverse modellen
diverse kleuren

vanaf

the

CORNER

o be

Vorden Zutphenseweg 8 • Zelhem Markt 21

Op zondag 10 maart houdt
RABO/DASH weer haar

jaarlijkse
recreantentoernooi

Opgave voor 15 februari bij
Ria Pasman (0575) 55 34 15

Tiny Luttikhuis (0575) 55 31 24 of
BertHissink(0575)551368

(liefst na 17.30 uur)

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Wij hebben plaats voor een

Part-time Hairstylist

Wij bieden: een prettige werksfeer.
regelmatig vrijdag of zaterdag vrij.
een uitstekende beloning

Wij vragen: een klantvriendelijke instelling,
zelfstandig kunnen werken.

Sollicitaties aan:

Borculoseweg 2
7261 BJ Ruurlo tel. 0573 - 45 14 65

In ons gezellige team zijn wij op zoek
naar

2 parttime medewerkers,
voor ons petit restaurant en de cafetaria,
leeftijd plm. 17-45 jaar (uren in overleg).

Ook hebben wij plaats voor een

afwashulp
v.a. 15 jaar.

Telefonische reacties v.a. woensdag
23 januari aan

'DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden
Tel. 0575-554355

S T I C H T I N G I B M K Ü t C A F E T A R I A ' S

Dinsdag gesloten

Trouwplannen?
Feestje?

FredBosvel1

zwanenhalzen

Wij verzorgen
ambachtelijk
feestgebak.
Unieke bruidstaarten.
Alles afgestemd op uw wensen.

Maak kennis met ons feestbanket op de
Bruidsshow Covers op 28 januari a. s. in
de Hanzehof te Zutphen (20.00 uur).

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Gallccstraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

Eppïn/c
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Almen

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21



Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

Peulvruchten behoren tot de bij-
zondere plantenfamilie van de
vlinderbloemigen. Kenmerkend
voor deze planten is dat de zaden
in peulen zitten. Peultjes, sperzie-
bonen en snijbonen worden in een
jong stadium met peul en al gege-
ten, terwijl we van erwten, bonen
en linzen alleen de rijpe zaden ge-
bruiken.
Sinds mensenheugenis vullen
peulvruchten de voorraadkamers
van allerlei volkeren. Want als de
zaden rijp worden en drogen, zijn
ze jarenlang houdbaar. Dat ze zich
zo vroeg over de aarde hebben ver-
spreid, heeft alles te maken met
het feit dat ze weinig eisen stellen.
De familie van de vlinderbloemi-
gen, die meer dan 12000 soorten
kent, heeft geen moeite met droge
en schrale grond. Integendeel, ze
maken de aarde los en door hun
wortelknolletjes zijn ze in staat
om het in de lucht aanwezige stik-
stof te binden. Daarom nemen ze
in de biologische landbouw een
speciale plaats in als groenbemes-
ter. Maar ze verrijken niet alleen
de grond met stikstof, ze maken er
ook eiwitten van. Peulvruchten
zijn de belangrijkste leveranciers
van plantaardige proteïnen. Welis-
waar bevatten ze niet alle essentië-
le aminozuren in een hoeveelheid
die voldoende is, maar onze voor-
ouders ontdekten al dat ze in com-
binatie met granen een uitgeba-
lanceerd voedingspatroon vorm-
den. De ideale verhouding daarbij
is een deel peulvruchten met twee
delen graan.

Dit vinden we terug in traditione
Ie winterse gerechten als erwten-
soep met roggebrood. Ook in an-
dere delen van de wereld zijn vele
traditionele gerechten te vinden
waarin de combinatie van peul-
vruchten en graan gemaakt wordt.
Door de uitvinding van kunstmest
in de moderne landbouw werden
de vlinderbloemigen naar de ach-
tergrond verdrongen. En dat ter-
wijl ze een grote rol in de wereld-
voedselvoorziening zouden kun-
nen spelen.
Voor alle gedroogde peulvruchten
geldt: wassen voor gebruik en de
verkleurde en verschrompelde
exemplaren verwijderen. Behalve
de lichter verteerbare linzen en
spliterwten, moeten alle peul-
vruchten minstens 8 tot 12 uur we
ken en 3 keer zoveel water. Hoe ou-
der de bonen, hoe langer de week-
tijd: reken tegen de zomer op 16
tot 24 uur. Tijdens het weken krij-
gen enzymen de kans om het fyti-
nezuur, dat van nature in de peul-
vruchten aanwezig is, af te breken.
Fytinezuur verbindt zich in de
darm aan ijzer, calcium en andere
mineralen, die dan niet meer op-
genomen kunnen worden. En dat
is toch zonde. Een eetlepel azijn of
citroensap in het weekwater be-
vordert de afbraak van fytinezuur
nog extra.
Kook de peulvruchten in het
weekwater, zodat ze de opgeloste
vitaminen en mineralen weer te
rug kunnen opnemen. Alleen als u
last hebt van winderigheid is het
beter het kookwater niet te gebrui-
ken, omdat er ook onverteerbare
koolhydraten in opgelost zijn.
Meekoken van zout verkort de
kooktijd, maar bevordert het stuk-

koken. Gun peulvruchten na het
koken ook nog enige tijd om na te
wellen op een warme plaats. Sma-
kelijke kruiden, die bovendien hel-
pen bij de vertering zijn bonen-
kruid, laurier, rozemarijn, lavas en
munt. Ook mosterd-, koriander-,
karwij- en venkelzaad doen het
prima bij peulvruchten. En als het
zelf weken en koken u slecht uit-
komt, zijn er ook kant-en-klare
peulvruchten in potten verkrijg-
baar. De voedingswaarde is verge
lijkbaar met die van versbereide
erwten en bonen, maar de smaak
en structuur zijn natuurlijk wat
minder fijn.

Recept: Leidse hutspot
origineel recept uit 1574

250 g gedr. witte bonen - ca. 400 g
varkensschouderstuk - l kg win-
terwortels -1 kg pastinaken - zout -
3 uien, gesn. -150 g gerookte spek-
blokjes - versgemalen peper

Witte bonen weken als boven be-
schreven. Bonen met schouder-
stuk en ca. 1,5 liter water aan de
kook brengen en 45 min. zachtjes
koken. Intussen de wortels en pas-
tinaken schoonmaken, in blokjes
snijden, met wat zout aan de bo-
nen toevoegen en ca. 30 min.
zachtjes mee laten koken. Spekjes
uitbakken in een droge koekenpan
en de ui de laatste 5 min. meebak-
ken. Vlees uit de pan halen en in
dunne plakjes nijden. Zonodig
vocht uit de stoofpot afgieten (be
waren voor soep) en spek en ui toe
voegen. Alles goed door elkaar
scheppen. Op smaak brengen met
zout en peper. Lekker met volko-
ren (zuurdesem-)brood met boter.

EHBO Vorden oefende grootschalig

Donderdagavond 10 januari
was het op de Rondweg blauw
van de zwaailichten. Er was op
de kruising Rondweg / Strodijk
een groot ongeval in scène ge-
zet.

Er ware twee auto's op elkaar gere
den en voetgangers omver gere-
den, in totaal waren er tien perso-
nen bij betrokken. Met medewer-
king van de Rijkspolitie werd de
Rondweg geheel afgesloten.
Er werd door voorbijgangers
EHBO's groot alarm gegeven. Zij

belden direct 112 (de alarmcentrale
de heer J. Broekman) en gaven een
groot ongeval door. Na ongeveer 5
minuten kwam de hulp op gang
met medewerking van de reserve
politie onder leiding van de heer
Kroes.

De ambulance werd bestuurd door
instructrice Agnes Oosterbeek. De
brandweer was ter plaatse om de
ambulance te assisteren bij het
verwijderen van het dak van de
auto om met de wervel plank het
slachtoffer uit de auto te halen.

Er werd in totaal met 30 EHBO's
het ongeval verkent en geklaard.
Er was een gewondennest ge-
maakt in de brandweerkazerne
waar de gewonden verder werden
verzorgd en zowel, verbonden.
Toen alles opgeruimd was werd de
oefening nog nabesproken, en er
werd zeer positief op gereageerd
en was voor herhaling vatbaar.

Deze oefeningen zullen de komende
inhaalavonden vele malen herhaald
worden. Aldus de woorden van het
bestuur.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Wanneer gauw d'r hen, drek umme vier uur al of zo'w better wat
later konnen gaon?". Wiej waarn donderdagaovend biej Toon en Riek
van de Spitsmoes an 't rikraon hoe late wiej 't beste nao de afscheids-
receptie van de Sterringa's konnen gaon. "Wod t'r ok nog volle prea-
ken eholn, he'j daor nog wat van eheurd?", wol Toon wetn. Want daor
zat e neet bepaold op te wachten. "Now nee, nao 'k eheurd hebbe zol
dat neet volle wean, meschien effen met 't anbien van de albums en
den slomp geld maor dat zol maor kot wean".

"Lao'w maor tegen half zesse gaon, dan he'k 't wark in huus ok an de
kante", von Riek. Zo fietsten wiej vri'jdagmeddag um half zesse in 't
Voddense darp. 'n Auto ha'w maor in huus elaotn. "Dan kö'w ok nog
iets anders drinken as pompwater", aldus Toon. Too'w biej de Amro
um 'n hoek hen kwammen zagge wiej de luu al biej Bakker op de
straote staon. "Now, 't schient dat t'r meer luu bunt die eur een hand
wilt geevn".

De fietsen waa'w gauw kwiet en too ko'w in de riege anschoeven.
Too'w nao zo'n twintig menuten nao binnen konnen kiekn zaoge
wiej dat ze van twee kanten op 'n dokter en zien anhang afkwam-
men. 't Was mien een gedouw en gedrukte van jewelste, de ene riege
kwam en de andere riege wol op huus an. D'r waarn gelukkig neet
volle luu veur ons die 't nog 's oaver eur pien in de boek of pien in de
rugge woln hemmen dus 't schot nog wel aadig op.

Too'w ze een hand egeevn hadn nom Klaas ons metene op sleptouw.
In de eetzaal is nog wel een plaatsje voor jullie". Dat was ok zo, wiej
kwammen biej Willem en Hente van 'n Driefdiek an taofel te zitn.
Willem was al aadig in 'n öllie. Zee waarn d'r veur vier uur al ewes en
hadn alles al an-eheurd. Harrie van Rijn, die het doktersechtpaar een
smak geld (ƒ 23000.- zo umsgeveer) had too-ezeg, Jehan van 't Lange
Ende die een bastend mooi verhaal op riem had veur-edragen en
Herman Janssen die eur met de hulpe van een paar kinder de albums
had anebaon.

Ondertussen wodn wiej riekelijk veurzien van etn en drinken. "Lao'w
d'r nog maor ene nemmen",zei Willem,"hee hef zat an ons vediend".
Toon wodn een betjen mieterig um die uutlaoting. Willem was jao
zelf zo zuunig, den leet zich veur een dubbeltjen een gat in de boek
boorn. Biej Willem en Hente kree'j nooit een kuuksken biej de koffie
en biej 'n andren maakn ze alles op. "Mot iej zeggen", zei Toon, "van ow
is e neet volle wiezer ewodn, at ow wat mekeert bunt 't altied kool-
bleaje of vlierthee uut 'n eigen hof wao'j better van mot wodn".

Daor had Willem neet van trugge. Jao, zo had-hee 't eigenlijk neet
bedoeld, zand t'r oaver. En zo he'w d'r nog gezellig een uurken ezetn,
drankjes en hapjes meer as zat. Too'w later , mooi an-elaan, weer in
huus waarn hoeven wiej niks meer te etn, zovölle ha'w wel ehad. En
'n drank zórgen d'r veur da'w biej 't acht-uur journaal al in slaop
veeln. Maor dat zal d'r nao die receptie wel meer oaverkommen wean,
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

GEN-DA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JANUARI
22 Passage. Een avond waar pit in

zit.
23 Bridgeclub BZR Vorden.

23 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

23 HVG Wichmond-Vierakker
Jaarvergadering.

23 Handwerkmiddag + Kraamver-
koop Welfare Rode Kruis de
Wehme.

23 Jaarvergadering Plattelands-
vrouwen in De Herberg.

24 PCOB Jaarvergadering en maal-
tijd in het Stampertje.

24 HVG dorp Vorden Jaarvergade
ring.

28 Bridgeclub Vorden.
29 Jaarvergadering HSV de Snoek-

baars in De Herberg.
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Bridgeclub BZR Vorden.

Chocolademelkconcert

'Sursum Corda'
De christelijke muziekvereniging
'Sursum Corda' verzorgt zaterdag-
middag 26 januari in het Dorps-
centrum een zgn. 'Chocolademelk-
concert'. Zo zullen die dag jeugd-
leden laten horen wat ze zoal op
klarinet, dwarsfluit en trompet
hebben geleerd. Ook zullen de
blokfluitgroepen l en 2 van zich

laten horen. Ook zijn er optredens
van het kabouterorkest en het leer-
lingenorkest, beiden onder leiding
van Gerald Roerdinkholder. Kin-
deren die belangstelling hebben
om ook in de toekomst een instru-
ment te willen bespelen kunnen
dit zaterdag alvast proberen.

Het woord 'chocolademelkconcert'
duidt erop dat de kinderen deze
drank in de pauze krijgen aange
boden.



Albert Heijn blijft Albert Heijn!

Gelukkig maar, vindt men in steeds meer 'keukens', maar om de,
aldoor aangroeiende klantenstroom te kunnen blijven bedienen

zoals dat bij Albert Heijn hoort, zoeken we een

Actieve
edewerk(er)ster

om in ons team opgenomen te worden.

Wij bieden u: • Leuke werksfeer
• Correcte C.A.O. condities
• Opleidingsmogelijkheden
• In overleg aangepaste werktijden
• Mogelijkheden voor parttime

Informeer eens vrijblijvend bij

Albert Heijn Ch
Molenhoek Hengelo (Gld.)

t.a.v. Heico Wansink, Raadhuisstraat 36,7255 BN
Tel. (0575) 46 12 05

GOED
NIEUWS

UNICEF:

In Sudon is

een waterpomp geplaatst.

ALS U NU LID WORDT
VAN UNICEF KUNNEN WE

U STRAKS VEEL MEER
LATEN ZIEN. BEL 0800-1133

( HOE GROOT IS JOUW WERELD ? O (o) V l b )
O X F A M NETHEfUANDS

Ben heerlijk afscheid
van uw laatste guldens

Het is (gelukkig) weer nieuwjaar. En om het gelijk goed te beginnen
heeft de Keurslager een aantal speciale gerechten en aanbiedingen
voor u geselecteerd tijdens de Goed Beginweken t/m 26 januari.

Want ook in 2002 wensen wij u weer het beste toe.

Zeeuws spek
4 kipf ilets
Ei-bacon salade
Hacheevlees

Paprika-rol

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

079

500

098

365

435
100 gram € l

Degoedbeginweket).
ftiurgenieten!

WEEKBLAD CONTACT
J f KUNT ER NIET OMHEEN

Gratis ketelinspectie bij
Kraus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u zich misschien af of hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. (

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31. ^ .dviieren: .,l||,

_.__ ._ 'i
Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 EX Zutphen.

N e ƒ i t h o u d t N e d e r l a n d war



geltoko

in Vorden,
daarom

5 il lx

febru9eeft e/toko Let op! Deze actie geldt alleen
voor onze vestiging in Vorden

en niet voor speciale acties.
Let erop in onze showroom

Onbetwist de>

WAND-& VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEM
Tel. (0575) 55 58 59, vrijdagavond koopavond 's maandags
gesloten, Smidsstraat 2, Vorden, internet: www.tegeltoko.nl

DRUKWERK
VRAAG
VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN f d rukke r i j We e ver s

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Dit noemen we
pas opruimen

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje

mag u een leuk

cadeautje

uitzoeken.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Totale
wintercollectie

Dames-, Heren- en
Nachtkleding

deze week
tot

50%
KORTING

uthlermode
• z u t p h e n •

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Speciale Aanbieding

Uw trap bekleed met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 10 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
voor inlichtingen en/of bestellingen

PRODUCTS
fel. (0546) 45 86 97 / (06) 516 180 06 J. Buisman

Contactjes?

Het
cement
tussen
vraag

en
aanbod!

Advertentie in kieur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

Wij zoeken een

Verkoopster m/v
voor 32 uur vanaf 17 jaar.

Heb je interesse om te werken
in een leuk team en mooie en lekkere
producten te maken, en deze enthousiast
te kunnen verkopen,
neem dan contact op met Wiljo Kuenen,

keurslagerij
Kuenen
Dorpsstraat 26,7261 AX Ruurlo, tel. 4513 37

H A L V E
P R I J Z E N
D A M E S

E N H E R E N
W I N T E R -

M O D E

U A l V P P R I I 7 P K I

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438



Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Postbus 22
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

B U R K A U V O C) R I R l- K I' U B L I C G o u d r e i n e t s t r a a t 616, 2564 PZ ' s -Gravenhage. Telefoon 070 3682893

De échte eurobankbiljetten kunt u makkelijk herkennen aan een aantal belangrijke kenmerken.

Die hebben we voor u op een rijtje gezet. In alle twaalf eurolanden zijn de bankbiljetten precies hetzelfde,
daarom komt u deze kenmerken op alle eurobiljetten tegen. Als u onderstaande biljetten eens goed bekijkt,

weet u voortaan waar u op moet letten.

WATERMERK:

Houdt u dit eurobankbiljet tegen het licht,
dan wordt het watermerk zichtbaar.

Dit watermerk laat zowel een afbeelding
zien als de waarde van het biljet in cijfers.

VEILIGHEIDSDRAAD:

In het papier van elk eurobankbiljet zit een
donkere verticale draad. Wanneer u het biljet
tegen het licht houdt, ziet u deze draad aan

de linkerkant van het bankbiljet.

Deze echtheidskenmerken gelden ook
voor de biljetten van 10 en 20 euro.

BAANVORMIG FOLIE
MET HOLOGRAM:

Houdt u het bankbiljet schuin, dan ziet u
het eurosymbool € en de waarde van het
bankbiljet in een glanzende hologrambaan

rechts aan de voorkant.

Z1070847626*

5

IRISERENDE BAAN:

Beweegt u het bankbiljet in het licht heen
en weer, dan ziet u op de achterkant een
glanzende regenboogachtige baan die van

kleur verandert. Het eurosymbool € en de
waarde van het biljet zijn dan zichtbaar.

Deze biljetten moet u maar 'ns
goed tegen het licht houden
Dan ziet u meteen waar u op moet letten

WATERMERK:

Houdt u dit biljet tegen het licht,
dan wordt het watermerk zichtbaar.

Dit watermerk laat zowel een afbeelding
zien als de waarde van het biljet in cijfers.

VEILIGHEIDSDRAAD:

In het papier van het biljet zit een donkere,
verticale draad. Wanneer u het biljet tegen
het licht houdt, ziet u deze draad aan de

linkerkant van het bankbiljet.

Deze echtheidskenmerken gelden ook
voor de biljetten van 100, 200 en 500 euro.

Meer informatie over echtheidskenmerken
vindt u op de Eurosite: www.euro.nl

ZEGELVORMIG FOLIE
MET HOLOGRAM:

Houdt u het biljet schuin, dan ziet u een
afbeelding en de waarde van het bankbiljet

in cijfers in een zegelvormig hologram,
rechts aan de voorkant.

OPTISCH VARIABELE INKT:

Beweegt u het bankbiljet in het licht heen en
weer, dan ziet u rechtsonder aan de achter-
kant dat de kleur van de waardecijfers ver-

andert van paars naar olijfgroen of bruin. De
kleurverandering komt door een speciale

inkt en is afhankelijk van de lichtval.

de euro is van ons allemaal

.«fleiiro
Het Nationaal Forum voor de Introductie van de euro

Demonstratiedag
Energie(k) Landschap
De vereniging voor agrarisch
landschapsbeheer 't Onderholt
uit de Graafschap en DEVOBO
Totaal uit Deventer organiseren
op woensdag 30 januari a.s. te
Laren (Gld) aan de Dennenweg
een demonstratiedag over het
verwerken van snoeihout dat
vrijkomt bij landschapsonder-
houd.

Tot nu toe wordt vrijkomend
(snoei)hout uit (landschappelijke)
beplantingen gezien als afvalpro-
duct waarvan tegen zo gering mo-
gelijke kosten af gekomen moet
worden. Gekozen wordt dan vaak
voor verbranden of laten liggen in
de beplanting, als het gaat om lo-
caties in het buitengebied. Op
andere plaatsen is de keus meestal
afvoer naar de vuilstort. Deze
demonstratie is voortgekomen
vanuit het besef dat vrijkomend

(snoei)hout een grondstof is in
plaats van een afvalproduct. En
dan ook nog een grondstof die
zonder, of tegen zeer geringe kos-
ten voor de beheerder van de
(landschappelijke) beplantingen,
wordt verwerkt en afgevoerd door
een daarin gespecialiseerd bedrijf.
In ieder geval liggen eventuele
kosten aanzienlijk lager dan de
huidige werkwijze van verbranden
of storten van het (snoei)hout. Een
manier van verwerken die grote
voordelen heeft voor natuur en
landschap en het financiële bud-
get van de eigenaar van de beplan-
tingen.

Deze nieuwe aanpak heet chun-
ken en betreft het verkleinen van
het (snoei)hout tot zogenaamde
'chunks'. Het proces is te vergelij-
ken met het traditionele versnip-
peren van (snoei)hout dat echter

niet een vlot in de markt af te zet-
ten product oplevert waardoor de
noodzakelijke kosten blijven om-
dat de snippers alsnog afgevoerd
moeten worden naar de vuilstort
of achterblijven in de beplantin-
gen.

Dit laatste leidt tot voor natuur en
landschap ongewenste situaties.
Chunks daarentegen zijn een
grondstof voor onder andere het
opwekken van 'groene stroom' in
elektriciteitscentrales en het biolo-
gisch verwerken van zuiverings-
slib en mest.

Het 'geheim' van het proces van
chunken is de vorm waarin het
(snoei)hout verkleind wordt. Bij
chunken snijdt een speciale ma-
chine (die aan de buitenzijde lijkt
op een 'snipperaar') het (snoei)
hout aan spanen van ongeveer
tien centimeter lang en twee cen-
timeter dik in plaats van een brei
van snippers van O tot 3 cm. Het
resultaat is een homogeen pro-
duct dat vlot droogt, daardoor niet

schimmelt en rot, daardoor lang-
durig en milieuvriendelijk is op te
slaan onder bijvoorbeeld een dek-
zeil en in grote hoeveelheden is af
te zetten richting genoemde toe-
passingen. Dit proces van chunken
kost verder nog niet eens de helft
aan energie (dieselolie) ten opzich-
te van het traditionele versnippe-
ren. Andere voordelen voor de uit-
voering van het landschapsonder-
houd zijn nog dat de bomen,
meestal, niet hoeven te worden
uitgesnoeid en afgekort en dat
daardoor de hoeveelheid handar-
beid tot zelfs de helft kan worden
teruggebracht. Als het hout niet
direct kan worden ver-s-chunkt
kan een uitrijdcombinatie het
hout naar een verzamelplek trans-
porteren waarna het op een later
tijdstip in het jaar kan worden ver-
s-chunkt.

Wat zal de demonstratie u op
woensdag 30 januari 2002 te Laren
(Gld) laten zien: "(snoei)hout uit
(landschappelijke) beplantingen is
geen afval meer; *(snoei)hout is na

het verschunken (onder andere)
grondstof voor 'groene energie';
"(snoei)hout verbranden hoeft niet
meer; "chunken draagt bij aan een
de kwaliteit van natuur en land-
schap; "chunken voorkomt storten
van (snoei)hout op de vuilstort;
"chunken voorkomt verstikking
van beplantingen door terugstor-
ten van snippers; "chunken is veel-
al goedkoper dan verbranden van
het (snoei) hout; "chunken brengt
het aandeel zware lichamelijke ar-
beid flink omlaag; "chunken ver-
deelt het totale onderhoudspakket
over een groter deel van het jaar;
"de kosten van landschapsonder-
houd blijven door chunken be-
heersbaar; "geen brandplaatsen
meer in het landschap.

Voor nadere informatie over de
demonstratie kan men contact
opnemen met: de voorzitter van
vereniging 't Onderholt, de heer
C.K. de Vries, Roessinkweg 2A,
7255 PC Hengelo (Gld) of met de
coördinator uitvoering van 't On-
derholt: Wilfried Berendsen.



Opruiming
kluizen

korting tot 25%

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Het Stedelijk Daltoncollege te

Zutphen is een openbare

scholengemeenschap voor

gymnasium, atheneum, havo ,

en vmbo.

Op zaterdag 26 januari a.s. ben

je van harte welkom op het
Stedelijk Daltoncollege.
In ons gebouw Isendoornstraat 3,

krijg je alle informatie over de
onderwijsmogelijkheden Lyceum

of Vmbo. Tevens laten we je zien '

wat daltononderwijs is en waar-
om het zo leuk is bij ons op
school zoals: zelfstandig werken,

eigen verantwoordelijkheid,
samenwerken en natuurlijk ons

modern splinternieuw

schoolgebouw.

Informatie over de beroepsrichtingen
van het vmbo in het gebouw
Wijnhofstraat 1, vrijdag 1 februari
van 18.00 - 20.30 uur.

Stedelijk Daltoncollege te Zutphen houdt
zaterdag 26 januari B

open huis
10.00 - tl;!! uur in het gebouw Isendoornstraat 3

informatie over

Lyceum
gpiihasium, atheneum, havo

VMBO
: theoretisch, kader- en basisberoepsgericht

extra informatie over het extra informatie over het
Lyceum geven we op Vmbo geven we op
donderdagavond ^februari woensdagavond 6 februari
Beide avonden vinden plaats in het gebouw Isendoornstraat, aanvang 20.00 uur.

Inlichtingen: 0575 590909 f
directeur Lyceum: de heer R. franken - directeur Vmbö: de heer R. Vrielink

Erica Terpstra

Hans Boxem

op de VVD VHS-n-
Nieuwjaarsbijeenkomst

1 februari in
Hotel Bakker Vorden

vanaf 20.00 uur.

Paardenbrok:
Besterf/ Havens
Equiral Horse-Power
Hartog Kasper Fauna Food
Fyto Dodsen & Horre/

S
j- Afgehaald bij:

' VEEVOEDERHANDEL

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

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern .g&heygsn; 20 Cib harddisk
AMD Duron 900 Mhz, 12aMb intern geheugen^40 Gb tiarddisr,
AMD Athlon Thunderbird 1 MGHz, 128 Mb SDBAM, - jdisk
AMD Athlon XP 1,6 QHz, 256 Mb AHi, 32MB TNT2 AGP,
40 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€815,-
€849,-

€989,-

Spelletjes
AMD Athlon Thun
NVidia Riva TNT2
AMD Athlon XP 1 Qöt MHz
64 Mb AGP VGA TV-

..v, ,f,é;:m$M 128 M B SDRAM
b:M64MR 40lb harddisk

5M8DD?

PC-266MHz.,
VGA, AC '97 Sound, 52 x
1 ,44MB Diskdrive, Midi-Tov

pgietiesPC)
et|verkkaart,

Muis.

Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem
een LiteOn TFT Monitor voor € 369,-

(na aftrek energiepremie).

Opties:
17 inch monitor € 195,- • i.p.v. CD-Rom een LiteOn 16 x 10 x 40 CD-Rewriter

€ 89,- • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 39,- • TFT monitor v.a
€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 74,- • USB Scanner

€ 79,- • 160W boxen € 12,50 • Andere onderdelen op aanvraag.

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

Wegens vakantie

GESLOTEN
vanaf vrijdagmiddag
25 januari 12.30 uur
t/m maandag 4 februari.

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafgrint vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH "—'-- JÉL A
Telefoon (0575) 55 29 28

WERK AAN UW WONING?

50% extra KORTING

BOUWBEDRIJF

BIEDT BETROUWBAARHEID
(VER)BOUW - BADKAMERS

KEUKENS - TEGELS
Alles in één hand

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:(0315)242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

Contactjes
Het cement

tussen vraag en aanbod!



Bouwbedrijven halen arbodienst in huis

Directeur Wim Veerbeek (links) van NVOB-opleidingsbedrij f De Achterhoek en bedrijfsarts Chris Vos (rechts)

NVOB-opleidingsbedrijf De Ach-
terhoek en de arbodienst Arbo-
duo hebben elkaar gevonden in
een nieuwe manier van integra-
le aanpak van arbo-activiteiten.
Voorheen was Arboduo alleen
in Doetinchem ondergebracht.

"Nu we ook in Borculo over een de
pendance beschikken wordt de af-
stand voor personeel en werkge-
vers grofweg in de regio Lochem,
Neede, Winterswijk een stuk klei-
ner. Daarmee verhogen we onze
service", aldus bedrijfsarts Chris
Vos van Arboduo.

Ook directeur Wim Veerbeek van
het NVOB-opleidingsbedrijf De
Achterhoek is uitermate tevreden
met de nieuwe dienst in het oplei-
dingsgebouw. "De leden hebben
zeer positief gereageerd.

Het gaat voorlopig om een proef
van een jaar. Maar we verwachten
dat het een succes wordt en dat
het aantal spreekuren zelfs moet
worden uitgebreid." De proef past
in de nieuwe werkwijze van Arbo-
duo: arbo-actief. In de overeen-
komst met het opleidingsbedrijf
gaat dit nog een stap verder. Een
arbodienst binnen haar muren,
met als grote voordeel de laag-
drempeligheid en een kortere af-
stand tot de bedrijven werkt zowel
letterlijk als figuurlijk.

Het gaat om een echte samenwer-
king ten behoeve van werkgevers
en werknemers in de regio met op-
leidingen, cursussen, arbobegelei-
ding (verzuim, open spreekuur, ri-
sico-inventarisaties, plan van aan-
pak, analyses, reïntegratie), arbo-
overleg en periodieke keuringen.

Periodieke keuringen zijn ook op
de locatie mogelijk, waarbij zelfs
het hele bedrijf op één dag aan
bod kan komen. Ook is het de be-
doeling om de periodieke keurin-
gen te laten samenvallen met een
cursusdag om maximaal profijt te
hebben van deze werkonderbre-
king. Daarnaast worden er de ver-
zuimspreekuren gehouden voor
de bedrijven in de regio.

Een bedrijfsarts van Arboduo is
iedere dinsdagochtend en woens-
dagmiddag op het opleidings-
bedrijf in Borculo aanwezig om
personeel van Achterhoekse
bouw- en aanverwante bedrijven
te begeleiden.

Maar ook werkgevers in de bouw
kunnen dan terecht om zaken met
de bedrijfsarts te bespreken.

Spelen met vormbomen
in winterse turn

De groene buxusbollen zorgen voor een speelse, sfeervolle tuin

In de zomer zijn het de bloe-
men die in de tuin het hardst
om aandacht schreeuwen. In de
winter ligt dat anders. Dan
moet de tuin het van andere za-
ken hebben, zoals de vorm. Een
mooie, in vorm geknipte win-
tergroene struik bepaalt dan

de sfeer in de tuin. Met vorm-
bomen en -heesters kun je alle
kanten op: van heel speels naar
pure barok.

Het bekendste voorbeeld van een
vormboom of -heester is natuur-
lijk Buxus. Je kunt het zo gek niet

verzinnen of er is wel een Buxus in
die vorm. Kippen, beertjes, zelfs
auto's zijn van dit groenblijvende
heestertje geknipt.
Zo'n dierenfïguur of wat dan ook,
moet eigenlijk geen concurrentie
hebben. Zet zo'n beeldhouwwerk-
je in groen op een prominente
plaats. Zorg er voor dat alle aan-
dacht erop gericht is.

VAN BOLLEN TOT PIRAMIDES
Van Buxus (zie foto) en veel conife
ren worden ook heel andere vor-
men geknipt zoals bollen, kegels,
piramides, en blokken. Daarmee
kun je weer heel andere dingen
doen. Zet bijvoorbeeld aan weers-
kanten van een tuinpad op gelijke
afstand een aantal bollen of blok-
ken neer. Het pad krijgt daardoor
een hele statige sfeer, net alsof je
in zo'n barokke kasteeltuin loopt.
Al zou je alleen bij het begin van
het tuinpad bij het terras twee van
die strakke, geknipte vormen neer-
zetten, dan ontstaat al iets moois.

Een variant daarop zijn natuurlijk
de vormbomen naast de voordeur.
Door aan iedere kant een zelfde
vormboom of -heester te planten,
wordt het een stijlvolle entree. En
ook met buxusbollen in een mooie
sierpot kun je heel decoratieve
dingen doen.

Vaak staan geknipte buxussen en
coniferen op een stammetje. Ze val-
len daardoor nog meer op. Het aan-
bod aan geknipte stamboompjes
is de laatste jaren ongelooflijk
gegroeid. Ze zijn populair, mede
omdat ze het ook in een kuip of
grote sierpot zo leuk doen.

CONIFEREN MET POMPONS
Heel bijzonder zijn de meerstam-
mige coniferen met meerdere bol-
len tegelijk. Die bollen lijken wel
pompons waarmee die bekende
Amerikaanse cheerleaders honk-

veel groter. Ze worden in Japan
veel toegepast. Op afbeeldingen
van Japanse tuinen zijn ze dan ook
vaak terug te vinden. Van het Ver-
re Oosten zijn ze overgewaaid naar
de Verenigde Staten van Amerika.
Dat heeft een verklaring. Veel
Japanners die naar Amerika zijn
geëmigreerd, zijn in dat land als
hovenier aan de slag gegaan.

Inmiddels zijn deze vaak meters-
hoge pompon-bomen ook in Europa
te koop. veelal komen ze dan uit
Italië. Goedkoop zijn ze niet. Het
effect is er echter heel bijzonder.

BEETJE DURF EN FANTASIE
Deze Japanse en deels ook Ameri-
kaanse voorbeelden maken wel
duidelijk hoeveel er met vormbo-
men is te doen in de tuin.

Onder het motto 'klein maar fijn'
is het met de Nederlandse geknip-
te buxussen, coniferen en andere
groenblijvers ook heel goed moge
lijk om de tuin een aparte sfeer te
geven.

Daarvoor is misschien een beetje
meer fantasie en durf nodig, maar
het resultaat is er naar. En ook op
het terras of balkon komen ze uit-
stekend tot hun recht.

Alle mogelijkheden voor een actieve vakantie in de
Ach terhoek gebundeld

Achterhoekse Actiefgids
verschenen
Het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme heeft een gids op de
markt gebracht waarin alle ac-
tieve mogelijkheden in de Ach-
terhoek zijn weergegeven.

Geen algemene, wollige verhalen,
maar zeer concrete informatie
over routes, -kaarten, -verhuurders,
- arrangementen en -evenementen.
En dat over onderwerpen als fiet-
sen, wandelen, kanovaren, paard-
rijden, overlevingstochten, karting,

paintball, etc. Bovendien zijn twee
kortingsbonnen opgenomen voor
gidsen, waarin de exacte routebe-
schrijvingen van wandel- of fiets-
routes zijn vermeld.

De gratis gids heeft een dikte van
68 pagina's en is telefonisch te be-
stellen bij het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme, www.achterhoek-
toerisme.nl maar is ook aan de ba-
lies van de VW's in de Achterhoek
verkrijgbaar.

Speciale acties bij
Achterhoekse campings
Bij 22 Achterhoekse campings
worden in 2002 speciale acties
gehouden. Er is een kinder-
week, 'op pad met een knap-
zak'. in juni en september en
twee gnrriezelweken.

De activiteiten worden georgani-
seerd voor zowel ouders als kinde
ren. De 22 campings liggen ver-
spreid door de Achterhoek en va-
riëren van grote, luxe terreinen tot
eenvoudige, kleine campings,
waar de eigenaar de gastheer is.
De campings zijn aangesloten bij
een samenwerkingsverband onder

aanvoering van het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme. Gezamen-
lijk wordt nu voor het tiende ach-
tereenvolgende jaar promotie ge-
maakt om meer kampeertoeristen
naar de Achterhoek te trekken.

Een informatiebrochure met uit-
gebreide inlichtingen over iedere
camping is te bestellen bij het Ach-
terhoeks Bureau voor Toerisme.

De brochure is ook verkrijgbaar
aan de balies van de VW's in de
Achterhoek of men kan kijken op
www.achterhoektoerisme.nl

Boerenerven in de
Noordoostelijke Achterhoek
Dit bericht geldt voor de bewo-
ners van boerderijen in het bui-
tengebied van de gemeenten
Vorden, Hengelo, Lochem,
Ruurlo, Borculo, Neede, Lichten-
voorde en Eibergen.

Het kan gebeuren dat men een de
zer dagen een auto bij uw woning
ziet stoppen, waarna de inzittenden
aantekeningen maken. Zij doen
dat in verband met een onderzoek
naar de cultuurhistorische ont-
wikkeling van boerenerven in
genoemd studiegebied door de
'Stichting tot behoud van boerderij
en erf in Gelderland'.

Het initiatief voor dit onderzoek is
genomen, omdat er tegenwoordig
vele ontwikkelingen in het lande
lijk gebied gaande zijn, die een
grote invloed op het landelijk ge
bied en in het bijzonder de boe-
renerven hebben. Hoewel er vrij
veel bekend is over boerderijen, is
er weinig kennis van boerenerven.

Juist deze boerenerven vertellen
een belangrijk deel van het ver-
haal over het ontstaan en de ont-
wikkeling van de agrarische be
bouwing en vormen de context
van het totale boerderij complex
en de verbinding tussen het ge
bouwencomplex en het omrin-
gend landschap.

Het doel van het onderzoek is dan
ook het verkrijgen van informatie
over vroegere elementen op en in-
delingen van het boerenerf en de
redenen die aan deze elementen
en indelingen ten grondslag lagen.
Deze informatie is van groot belang
voor personen die hun boerenerf zo
willen inrichten, dat het bijdraagt
aan de streekeigen identiteit.

Natuurlijk kunnen niet alle erven
in genoemde gemeenten onder-
zocht worden. Er moet dan ook
een selectie gemaakt worden.
Voordat dit echter gedaan kan
worden, moeten de erven in het
studiegebied geïnventariseerd wor-
den. Hiervoor dienen de rondrit-
ten. Tijdens een eventuele stop bij
de boerderij wordt gekeken naar
verschillende kenmerken van het
erf. De gemaakte aantekeningen
dienen voor het maken van de se
lectie. Eventueel worden er vanaf
de weg enkele foto's gemaakt. In
een later stadium zal een aantal
personen benaderd worden voor
het, middels een interview, mee
werken aan het onderzoek.

Mocht men nu meer informatie
willen hebben dan kan men bel-
len met de 'Stichting tot behoud
van boerderij en erf in Gelderland'
tel. (026) 442 17 42 en vragen naar
Baukje Drenth.



Al meer dan 25 jaar is Gevelrenovatie Venema
een begrip als het gaat om reinigen en in de
oorspronkelijke staat terugbrengen van gevels.
Wij werken met de meest moderne middelen en
volgens de laatste milieurichtlijnen en hebben
onlangs een gloednieuw pand betrokken.
Onze opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven
en Monumentenzorg. Voor 90% zijn wij werkzaam
binnen een straal van 40 km rond Lochem.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

- Ervaren VOEGERS (voor traditioneel voegwerk);

- NIEUWE COLLEGA'S die al ervaring hebben
in de gevelrenovatie of opgeleid willen worden.

Reageer snel en stuur een schriftelijke reactie naar:
Gevelrenovatie Venema, t.a.v. de heer J. Muis,
Hanzeweg 14H, 7241 CS Lochem of bel (0573) 25 30 86

Therapeutische leef-werkgemeenschap

Urtlca

Urtica De Vijfsprong is een therapeutische
leef-werkgemeenschap te Vorden, die onderdak,
behandeling en zorg biedt aan mensen met een

verstandelijke beperking en mensen met
een psychiatrische hulpvraag.

Gevraagd met spoed

Enthousiaste man / vrouw,
die s' ochtends bij het ontbijt 3 mensen met een lichte
verstandelijke handicap wil begeleiden (achterwacht is

telefonisch bereikbaar), en daarna een uur huishoudelijk
werk wil doen in één van onze huizen aan het Biesterveld.

Totaal gaat het om 2 uur per ochtend: 6.45 - 8.45 uur.

Inlichtingen: Urtica de Vijfsprong,
Joke van Amstel, tel.: 0575-553459

MAGERE RUNDERLAPPEN
OFRUNDERMUISug€4,99

SCHOUDER-
KARBONADE 1kg €3,99

3 ROOKWORSTEN
grof of fijn €u,99

SHOARMAPAKKET
500 gram vlees, _
4 broodjes + saus € 3,99

Weekpakket vleeswaren

100 gr BEENHAM € l ,79

100 gr VARKENSROLLADE € 1,11

100 gr ONTBUTSPEK € 1.11

NU VOOR

Bk&w&ekop de marktin Vbrefen uw vakslager DIJKGRAAF

0 BOS ROZEN A 20 ST. € 3,99

03PRIMUUVS f2,99

0 2 BOSSEN NARCISSEN f3,99

0 AZALEA €2,99

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Valeweide
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Asya salade
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Calzone gevulde pizza
gevuld met shoarmavlecs, ham, salami, paprik.
champignons, kaas en tomatensaus
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2 euro korting

op alle pizza's

3e Prijs beste
Pizzeria 2000

Nominatie
2001

Kwaliteitswinnaar

f WINNAAR
1 KWAUTErr

1 199
• 'lil.lKtlll

v ^^_^-^_><_^

X

Pizza Asya
toni. n

V

HM n.i.ii ki'ii/c

€ ^

X~ N
Woensdag's
Grill Day
2 euro korting

op alle schotei's

t
5GARANT1E J

7 G ) ffl
•r/and |É S Ju

oJlB

^v

7
/

~^v

/

^ Chipknip

4 * [aUSBJ

RECLAME-
DRUKWERK
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS /
PROGRAMMABOEKJES - LEAFLETS /
WAM NAAR ÜC VELE MOGELUKHCOEN

drukker i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
info@weevers.ni
www.weevers.nl

HANDELS-
DRUKWERK
BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN /
ETIKETTEN - KETTINGFORMULIEREN /
WAM VRIJBLIJVEND PRIJS

drukker i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl

JUBILEUM-
DRUKWERK
UITNODIGINGEN - PROGRAMMABOEKJES ƒ
RAAMBIUETTEN - ENTREEKAARTEN ƒ
VKAAB VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE

drukker i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl



Open Dagen Ulenhof College locatie
't Beecldand een groot succes!

Toen alle basisscholen hun aaii-
»melding voor een bezoek aan de
Open Dagen van t Beeckland in
Vorden hadden opgestuurd,
konden de organisatoren hun
ogen nauwelijks geloven: 729
leerlingen uit voornamelijk
groep 8 wilden samen met hun
docenten de school wel eens be-
kijken!

Er moest een ingewikkeld ver-
voersschema worden opgesteld
om alle bezoekers van school op te
halen er weer terug te brengen.
Het is een jarenlange traditie van
't Beeckland om leerlingen van ba-
sisscholen met bussen naar de
Open Dagen te brengen.

Het programma van deze Open
Dagen is zo georganiseerd dat leer-
lingen een goed beeld krijgen van
het VMBO. Leerlingen maken ken-
nis met beroepsgerichte vakken in

het gebouw aan de Nieuwstad,
waarin alle praktijklokalen zijn
ondergebracht. Van de sectoren in
het beroepsonderwijs wordt in
Vorden op 't Beeckland onderwijs
gegeven in de sectoren zorg en
welzijn, economie en landbouw.
In het gebouw aan Het Hoge kon
men vooral kennis maken met al-
gemeen vormende vakken en ge-
meten van de show die leerlingen
ieder jaar weer laten zien. Op vrij-
dagmiddag kon het team terug-
zien op twee geslaagde dagen.

De zaterdag is altijd gereserveerd
voor de potentiële leerlingen en
hun ouders. De voor-lichting over
het VMBO en de specifieke ken-
merken van 't Beeckland komen
dan aan bod. Het is voor ouders en
kinderen die voor het eerst met
voortgezet onderwijs te maken
krijgen van belang om precies te
weten welke mogelijkheden be-

paalde vormen van onderwijs bie-
den.

Veel ouders bleken bijvoorbeeld
niet te weten dat er in het VMBO
vier leerwegen bestonden, waar-
van er twee een gelijk niveau heb-
ben. VMBO-T (theoretische leer-
weg) en de VMBO-gemengde leer-
weg hebben een gelijk niveau; het
verschil in het feit dat de leerlin-
gen op 't Beeckland altijd een be-
roepsgericht vak in hun examen-
pakket moeten opnemen. Dat
maakt de gemengde leerweg ook
zo'n leuke leerweg voor leerlingen
die naast algemeen vormende vak-
ken al vast wat praktische vaardig-
heden willen doen. Naast de ge
mengde leerweg zijn er ook nog
de kaderberoepsgerichte leerweg
en de basisberoepsgerichte leer-
weg. Beiden met doorstroommo-
gelijkheden naar het MBO. En dat
is logisch, want VMBO betekent

niet voor niets "Voorbereidend
Middelbaar Beroeps Onderwijs".

Natuurlijk werden de bezoekers
op zaterdag geïnformeerd over het
goed functionerende zorgteam
van 't Beeckland, dat leerlingen
met problemen op allerlei gebied
extra hulp kan bieden. Ook kwam
de "het leerwegondersteunend on-
derwijs" aan de orde. LWOO is spe
ciaal voor leerlingen die met extra
begeleiding toch in staat worden
gesteld om een VMBO-diploma te
halen. Niet iedereen weet dat alle
leerlingen uit het VMBO doorstro-
men naar het MBO; waar zij een
opleiding kunnen volgen in een
van de sectoren op niveau 1,2, 3 of
vier. Globaal staat het niveau in
het MBO voor de duur van de op-
leiding: niveau l is l jaar, niveau 2
is 2 jaar, enz. Ruim duizend bezoe
kers mocht de school in de beide
gebouwen op zaterdag 19 januari
begroeten.

Een school organiseert ook altijd
een aantal buitenlesactiviteiten.
Ook op 't Beeckland worden uit-
eenlopende dingen georganiseerd:
van toneeluitvoeringen, sportda-
gen, langlaufen in Winterberg, de
schoolkrant, het leerlingenjaar-
boek voor 4e klassers, tot een bui-
tenlandse reis.

"t Beeckland is een onderdeel van
de scholengemeenschap Ulenhof
College in Doetinchem. Beide loca-
ties mogen zich de laatste jaren
verheugen in een steeds groeiende
belang-stelling. Het is een goede
zaak dat het team van de locatie 't
Beeckland bijdraagt aan een goed
stuk voorgezet onderwijs in Vor-
den.
Het was dan ook niet zonder trots
dat dhr. Stans, locatie directeur
sinds het begin van de cursus
2001-2002, het hele team kom
complimenteren met de zeer goed
verlopen Open Dagen.

lichttherapie
Stemmingsproblemen in najaar
en winter zijn voor veel mensen
elk jaar een terugkerende bron
van ergenis en verdriet.

Vaak gaat het ook gepaard met een
aantal andere narigheden, zoals
neiging om veel koolhydraatrij k
voedsel te eten, lang slapen en
toch moe zijn, enz. De gezond-
heidszorg kent een doeltreffende
behandeling, die voor de meeste
mensen uitkomst biedt, namelijk
lichttherapie.
De oorzaak van winterdepressies
wordt gezocht in de ontregeling
van het biologisch rithme, dat on-
der andere van invloed is op de
slaap en op de gemoedsstemming.
Het hormoon melatonine speelt
een grote rol bij het ontstaan van
stemmingsstoornissen met een
seizoensgebonden patroon. Dit
hormoon wordt 's avonds en in de
nacht aangemaakt voor een goede
slaap; de aanmaak wordt 's och-
tends en overdag weer onderdrukt
door het daglicht. Voor sommige
mensen is het zwakke winterlicht
echter niet voldoende. Daardoor
ontstaat een tevee aan melatoni-
ne, samen met een tekort aan sero
tonine (een ander hormoon) en

kunnen zogenaamde winterde-
pressies ontstaan.
Lichttherapie onderdrukt de aan-
maak van de te veel melatonine en
bevordert de produktie van seroto
nine. Daardoor is het een veilige
en effectieve behandeling van win-
terdepressies. De therapie houdt
in dat de persoon, die last heeft
van zulke depressies, een aantal
dagen (bv. 10) gedurende een half
uur extra licht krijgt. Dit licht
moet qua golflengte (kleur) op
zonlicht lijken. Daarvoor zijn spe
ciale lampen ontwikkeld. Een spe-
ciale coating zorgt ervoor dat men
geen zonnebrand krijgt door te
veel UV. Zulke lampen zijn duur,
maar kunnen tegen betrekkelijk
geringe kosten worden gehuurd
bij Maria van Rijsewijk.

Zij is Shiatsu therapeute te Warns-
veld en heeft, toen zij de lamp aan-
schafte, ook een cursus lichtthera-
pie gevolgd. Tijdens het gebruik
van de lamp (naar eigen keuze 's
ochtends of op de middag) kan
men lezen, tv kijken, met huisge-
noten praten, enz. De therapie is
dus nauwelijks storend voor het
dagelijks leven. (Zie ook de adver-
tentie in dit blad).

DE SPANNEVOGEL

De Spannevogel ruimt op! Showroommodellen
van diverse meubelen voor uw huiskamer,

slaapkamer en keuken gaan weg met
fikse kortingen! Dat geldt ook voor tapijt- en
gordijncoupons. Op alle overige tapijten en

gordijnen geven wij 10% korting.
Kom eens kijken in één van onze showrooms

(Hengelo Gld of Ruurlo] en overtuig uzelf!
3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

met

Centrum voor Reiki
Hoe staat het met uw goede voornemens? Wilt u in het
jaar 2002 meer ontspanning gaan ervaren en innerlijke
rust vinden? Vraag dan de nieuwe folder aan met infor-
matie over Reiki. Veel mensen zoeken naar innerlijke
rust, ontspanning en meer energie. Daarom is de belang-
stelling voor Reikicursussen ook zo groot.

Niet alleen onder jongeren, maar ook veel ouderen volgen
de cursus. Weliswaar meer wouwen dan mannen. Maar
om eventuele drempelvrees bij mannen weg te nemen
verzorgt Jan van 't Veen in maart a.s. een cursus speciaal
voor mannen.

Voor de komende tijd zijn weer nieuwe cursusdata be
kend. Niet alleen in de weekenden worden deze ver-
zorgd, ook wordt op doordeweekse dagen een Reikicur-
sus gegeven.

Deze cursussen worden verzorgd door Lia en Jan van 't
Veen, Reitómasters, zij werken volgens de oorspronkelijke
traditie en zijn aangesloten bij The Reiki Alliance.
Info bij Fam. Van 't Veen te Eefde.

GRATIS MET DE BUS?
Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die bereid zijn een paar uur

met de collectebus rond te gaan in de collecteweek in 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 Geertje van den Berg, tel. 020-5896471.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

Oóót

kcuk&n
oan

HoLjSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

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

Licht-therapie ter bestrijding van winterdepressies.

Verhuur van speciale lamp.

MARIA VAN RIJSEWIJK, Shiatsu-therapeute

Warnsveld (0575) 54 39 24

Dienstverlening in Onroerend Goed

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. (0573) 25 31 01 - Fax (0573) 25 31 09 - Mobiel 06 50281046

Hoveniersbedrijf

KETTELERIJ v.o.f.

Hoofdkantoor: Lutlen (Ov.) 0523-682099
• Borcuto (Gld.)

Tel. 0545-272795
• W0M (Gld.)

Tel. 03 14-6833 I P

'www.wi1dkamp.nl

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

te Vorden

is op zoek naar een

hovenier m/v
en

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

DE PARKET-
CONCURRENT

t/m januari 2002
speciale verkoop van
faillissementspartijen

Bremstraat 23, Neede
Tel. (0545) 29 44 56

Tonny Jurziëris

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

leerling hovenier m/v
Gevraagd wordt: • zelfstandig kunnen werken

• rijbewijs B (E)
• ervaring in aanleg en onderhoud
• flexibele instelling.

Geboden wordt: • salariëring conform CAO
• prettige werksfeer
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan:
Hoveniersbedrijf Kettelerij v.o.f.
t.a.v. de heer HJ. Loman,
Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Geef lief door,
rechts gaat voor



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 16-1-02
Groep: A
l Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
60,83%; 2 Mw. I.H.M Fuhri Snethla-
ge/Dhr. B. Bergman 58,33%; 3 Mw.
W. Gerichhausen/Mw. A. den Elzen
54,58%; 4 Mw. R. den Ambtman/
Mw. R. Thalen 53,75%; 5 Dhr. H.
Wagenvoorde/Dhr. J. Holtslag
50,83%.

Groep: B
l Dhr. G. Gille/Dhr. H. Groot Bra-
mel 66,67%; 2 Mw. HJ. de Bruin/
Dhr. K. Snel 58,85%; 3 Mw. H.M. de
Jonge/Mw. v.d. Kruk 56,25%; 4 Mw.
M.J.T. Steenbeek/Dhr. J. Post 54,69%;
5 Mw. I. van Alphen/Mw. W. War-
naar 50,00%.

Groep: C
l Mw. H. Dam/Mw. R. F. Vreden-
berg 58,33%; 2 Dhr. A. de Bie/Dhr.
R.W. Harmsen 54,69%; 3 Mw. J. de
Vries/Dhr. H. Lenderink 54,17%; 4
Mw. P. van de Ven/Mw. M. Koek-
koek 53,13%; 5 Mw. H. Stertefeld/
Dhr. F. Stertefeld 53,13%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen van
maandag 14 januari:
Groep A: 1. echtpaar Hoftijzer
58,3%; 2. echtpaar Vruggink
56,9%; 3. dames v. Burg/Hendriks
52,8%.
Groep B: 1. echtpaar Wientjens
71.4%; 2. echtpaar Wullink 53,1%;
3. dames Gr. Bramel/Tigchelaar
52,6%.
Groep C: 1. echtpaar Vreeman
64,6%. 2. echtpaar Meijerink
62,0%. 3. dames Brandenburg/
Eijerkamp 57,3%.

Turn en

Regiokampioenschappen dames
Op 19 januari nam Feyoena Rabe
link uit Vorden deel aan de tweede
wedstrijd persoonlijke regiokam-
pioenschappen Regio Gelderland
Oost in het Saza sportcentrum te
Doetinchem. Er deden in totaal
33 verenigingen mee aan deze
wedstrijd. Feyoena kwam uit bij
de junioren, niveau 4. Bij de eerste
wedstrijd behaalde zij de 2e plaats,
nu bereikte zij met 34,95 punten,
een Ie plaats. Op 23 maart 2002
zal zij deelnemen aan de derde en
tevens laatste wedstrijd voor het
regiokampioenschap. De beste
twee plaatsingscijfers tellen voor
het regiokampioenschap. Het zal
dus voor haar en de overige turn-
sters een spannende wedstrijd
worden.

Paardensport

LRV EN PC DE GRAAFSCHAP
Ponys
Op zaterdag 12 januari was er een
springwedstrijd in Lochem. Daar
behaalde Janneke Heuvelink een
2e prijs in de klasse M, tevens re-
serve voor de Gelderse.
Op zaterdag 19 januari was er een
springwedstrijd in Brummen daar
behaalde Frederike Gotink 2x een
Ie prijs in de klasse L

Op zaterdag en zondag 19/20 janu-
ari was er een dressuurwedstrijd
in Gorssel daar behaalde Miranda
Beeftink een 5e prijs in de klasse B,
160 punten, 2e v.d. kring in de
klasse B Annemieke Mulderije,
een 6e prijs in de klasse LI 159
punten. Janneke Heuvelink een 3e
prijs in de klasse L2 155 punten.
Lisette Bijenhof haalde een 3e prijs
L2 van de kring, daarbij mag ze
naar de Gelderse Kampioenschap-
pen. Frederike Gotink een Ie prijs
in de klasse Ml 159 punten, tevens
kringkampioen, mag naar de Gel-
derse kampioenschap. Elodie Stok-
man een 2e prijs in de klasse M2
151 punten, tevens kringkampioen
M2, mag naar de Gelderse kam-

pioenschappen. Carlijn Slijkhuis
behaalde een 3e prijs v.d. kring
M2, daarbij mag ze naar de Gel-
derse kampioenschappen.

GORSSEL 12 EN 13 JANUARI
Paarden
Martien Brunshorst met Hof-
frnans Ruben Ie + kringkampioen,
mag naar de Gelderse kampioen-
schappen. Ninette Brunshorst
mag evt. naar de Gelderse kam-
pioenschappen. Anita Berenpas
met Laika een tweede prijs in
de Ml met 162 punten. Marian
Ruiterkamp met Kitry Ie met 160
punten in de klasse B.

Volleybal

CIRCULATIEVOLLEYBAL
PELGRUM/MAKELAARS DASH
Zaterdag 12 januari begon het al-
lemaal. De eerste training van het
circulatievolleybal stond voor de
deur. Wat was dat ook al weer? Cir-
culatie stond voor doordraaien. Je
begint met 4 kinderen in het veld
en probeert het veld van de tegen-
partij leeg te spelen. Dit doe je
door de bal bij hen op de grond te
gooien ofte spelen, hierdoor moet
één speler het veld verlaten en
door een bal te vangen win je een
speler terug. De opkomst was zeer
groot, maar het verliep allemaal
zoals het moest. Ouders mochten
toekijken hoe hun kind aan het
spelen en werken was. De spel-
vreugde was bij de kinderen goed,
want ze waren erg enthousiast.
Dit niet alleen onder de training
maar ook na de training. Vooral de
spelvreugde van de kinderen, is
een goede reden om het circulatie
volleybal een vaste plek binnen de
vereniging te geven. Diegene die
het leuk hadden gehad mochten
de week er na weer komen. En na-
tuurlijk mochten ze andere en-
thousiastelingen meenemen. En
zo gebeurde het ook. De opkomst
was weer zeer positief. En de reac-
ties.... die werden er niet minder
om.

PELGRUM-MAKELAARS DASH
DAMES l
Afgelopen zaterdag stond het
tweede verenigings duel op het
programma. Het Dames l team
van Pelgrum-Makelaars Dash ging
op 'bezoek' bij Pelgrum-Makelaars
Dash Dames 2. Al was het vorige
onderonsje gewonnen door het
eerste team, vandaag zouden bei-
de teams er flink voor moeten
strijden.
Het begin van de eerste set begon
voor beide wat zenuwachtig. Da-
mes l maakte wat onhandige fou-
ten terwijl Dames 2 al snel op ni-
veau aan het spelen was. Hierdoor
stonden ze al vlug op voorsprong
en behielden ze deze ook. De set
werd gewonnen door het tweede
team met 25-15.
In de tweede set moest Pelgrum-
Makelaars Dash Dames l gaan zor-
gen voor een ommekeer in de wed-
strijd. Het team begon fanatiek
aan deze set, maar door het stabie
Ie spel van Dames 2 kon het eerste
niet echt doordrukken. Het twee-
de bleef continue op een paar
punten voorsprong staan en
kwam dus eigenlijk niet in gevaar.
Ook deze set werd met een winst
voor Dames 2 afgesloten (25-21) Na
de bewustwording van de 2-0 ach-
terstand, leek er iets meer druk te
ontstaan bij het Dames l team. Er
zou nu toch echt een set gewon-
nen moeten worden
Het eerste probeerde door het spe
len van een paar tactische ballen,
Dames 2 uit hun spel te halen. Er
waren een paar mooie rally's te
zien, maar keer op keer trok Da-
mes 2 aan het langste eind. On-
danks de vermoeidheid die er bij
het tweede een beetje leek in te
sluipen, bleef dit team nagenoeg
foutloos spelen. De derde set werd
wederom gewonnen door Dames 2
met 25-16.
Om het verlies een beetje te ver-
zachten, wilde het Dames l team

dan toch een setje winnen. Dat
moest dan gebeuren in deze vier-
de set. Maar net zoals in de voor-
gaande sets kon het eerste geen
vuist maken tegen het goede spel
van Dames 2. Aan het einde van
deze set werd het nog wel even
spannend, echter door de goede
mid-aanvalsters van het tweede
team konden zij ook deze set en
dus de wedstrijd winnend afslui-
ten (25-21) Met deze overwinning
steekt Dames 2 5 punten in haar
zak en neemt hiermee een voor-
sprong van l punt op de nummer
twee uit de competitie, Dynamo
Neede.
De volgende wedstrijd van Dames
l is zaterdag 26 januari. Dan zul-
len ze het thuis opnemen tegen
Hevoc.

PELGRUM-MAKELAARS DASH
HEREN l
Dash speelde thuis tegen Wevoc 2.
Men begon de wedstrijd goed en
degelijk, dit hield men vol tot te-
gen het einde van de tweede set.
Doordat men minder geconcen-
treerd ging spelen maakte Dash
het zichzelf lastig, zodat Wevoc
kans zag om terug te komen. De
eerste en tweede set werd win-
nend afgesloten met de setstan-
den 25-13 en 25-17. De derde set be
gon men met het niveau van eind
tweede set. Hierdoor kwam men
op lichte achterstand. Halverwege
de set herstelde men zich zodat de
set winnend werd afgesloten met
25-16. De vierde set speelde men
degelijk. Men gaf Wevoc geen kans
om een set af te pakken. De set
sloot men af met 25-20.
Volgende week zaterdag speelt
Dash uit tgen Halley 1.

Uitsl. Pelgrum-Makelaars DASH
volleybal
Heren;
PM/DASH l - Wevoc 2 : 4-0 (25-13,
25-17, 25-16 en 25-20)
PM/DASH 2-WIK 1:0-4
Dames;
PM/DASH 2 - PM/DASH 1:4-0 (25-15,
25-21, 25-16 en 25-21)
Avanti 3 - PM/DASH 3: 3-1
PM/DASH 5 - KSV 2:1-3
PM/DASH 6 - Sparta 4: 3-1
PM/DASH 7 - Overa 2: O4
Jeugd;
Meisjes B; Sparta BI - PM/DASH BI
04
Mix C; PM/DASH XC2 - Tornado
XC1:(M
Dames recreanten;
PM/DASH l - Socii 2: 3-0

Progr. Pelgrum-Makelaars DASH
volleybal
Heren;
Halley l - PM/DASH l
Tornado-Laren l - PM/DASH 2
Longa'596-PM/DASH3
Dames;
PM/DASH l - SNS/Havoc 2
PM/DASH 3 - Side Out 2
PM/DASH 4 - Smash '68 2
WIK 2 - PM/DASH 5
Side Out 4 - PM/DASH 6
WIK 4 - PM/DASH 7
Jeugd;
Jongens A; DASH/Wik Al - Smash
'68 Al
Meisjes C; PM/DASH Cl - VCV Cl
Mix C; Bovo XC1 - PM/DASH XC1
Heren recreanten;
PM/DASHl-Welsuml

W i e l re n n en

JAN WEEVERS WINT CLUB-
KAMPIOENSCHAP TE VORDEN
Zondag morgen werd op het
'Kamphuizen' te Vorden weer het
jaarlijkse clubkampioenschap ver-
reden. De R.T.V. stond weer met de
meeste renners aan de start, na
een zeer snel vertrek van Henge
loer Martin Weijers reden al snel
de sterkste R.T.V.crossers van vo-
ren. De AT.B.er Jan Weevers kwam
na enkele ronden bij Weijers en sa-
men vergroten ze de voorsprong
in de finale reed Weevers toch nog
gemakkelijk weg en won dit kam-
pioenschap met veel overtuiging.
Om de derde plaats was de span-
ning groot de verrassend sterk

rijdende Marco Loman uit Laren
leek te winnen voor de jeugdige
Thijs v Amerongen, maar v Ame
rongen moest aan het eind van de
wedstrijd nog flink gas geven de
Wichmondse veteraan Rudi Peters
kwam er aan door een versnelling
van v Amerongen pakte hij in de
laatste ronde Loman nog net voor
de streep terug. De laatste ronde
was danook voor een derde plaats
super spannend v Amerongen
werd derde net voor Loman die
vierde werd derect achter Loman
volgde Peters als vijfde R.T.V.er. De
zesde man werd Peter Makkink en
zevende werd de Vordenees Andre
Bargeman.
De R.T.V.ers rijden komend week-
end in het Belgische Moll alwaar
de W.K.masters wordt verreden de
Vordense dame Gretha kl Brinke
zal daar haar regenboogtrui moe
ten verdedigen bij de dames cate
gorie 40+. Ook Weijers en Peters
zullen daar aan het vertrek staan
nu ze alle twee op de N.K. bij de
eerste tien hebben gereden.

PCOB
JAARVERGADERING
MET BROODMAALTIJD
Op donderdagmiddag 24 januari
as. houdt de PCOB afdeling Vorden
in het Stampertje (Dorpscentrum)

haar jaarvergadering. De bijeen-
komst begint een uur later dan
normaal. Aansluitend vindt even-
eens in het Stampertje een brood-
maaltijd plaats. Hiervoor is opgave
bij de secretaris noodzakelijk. Kom
deze eerste bijeenkomst in 2002
bijwonen.

Midwinterrit
De Vordense auto en motorclub
'De Graafschaprijders' organiseert
zondag 27 januari de zgn. 'Winter-
rit', de eerste orientatierit in 2002.
De inschrijving is bij het Panne-
koekenrestaurant 'Kranenburg' aan
de Ruurloseweg 64. Daar is ook
start en finish. De rit is uitgezet
door Harm Cortumme en Gerrit te
Veldhuis. Er is een 'A' en een 'B'
klasse. Beginners kunnen starten
in de 'C- klasse.

De Graafschaplijders
VAMC 'De Graafschaprijders' houdt
woensdag 23 januari in het club-
gebouw aan de Eikenlaan haar
jaarvergadering. Bij de bestuurs-
verkiezing zijn de aftredende le-
den Bennie Braakhekke en Wouter
Memelink herkiesbaar. Voorzitter
Joop Wuestenenk is niet herkies-
baar.

o l i t i e varia GROEP

Vrijdag, 11 januari
Tijdens de nachtdienst is er gecon-
troleerd op het gebruik van alco-
hol. Geen van hen had teveel ge
dronken.

Er is 's nachts ingebroken in een
personenauto die geparkeerd stond
op de oprit van de woning aan de
Stroet. Uit de auto is een radio-cd-
speler weggenomen. Vermoedelijk
werd de dader gestoord, aangezien
de subwoofers nog in de auto za-
ten. Bovendien stond er op het dak
van de auto een fototoestel.

Er is een verlichtingscontrole ge
houden op de Ruurloseweg. Er zijn
enkele fietsers aangesproken, ook
hebben een aantal automobilisten
hun verlichting ter plaatse gerepa-
reerd. Er zijn enkele processen ver-
baal opgemaakt voor het voeren
van het mistiicht terwijl dit niet
was toegestaan.

Op vrijdag 11 januari omstreeks
18.30 uur heeft zich op de Zut-
phenseweg te Vorden een aanrij-
ding tussen twee personenauto's
voorgedaan. De auto's hebben el-
kaar met de spiegels geraakt. Op
het moment van de aanrijding
werd er een fietser ingehaald.
Graag wil de politie contact heb-
ben met de fietser, die waarschijn-
lijk iets gezien heeft. Mogelijk zijn
er nog andere personen die deze
aanrijding hebben gezien. Dan
graag contact opnemen met de po-
litie in Vorden op nummer 0900-
8844, graag tussen 9-13 uur.

Zaterdag, 12 januari
Er is ingebroken in een woning
aan de Burgemeester Galleestraat.
Men is in de woning gekomen via
een raam in de bijkeuken. Het hele
huis is doorzocht, waarbij tussen-
deuren zijn opgebroken. Uit de
woning is geld weggenomen.

Er is ingebroken in een auto die ge
parkeerd stond aan de Steege. Men
is in de auto gekomen door de ruit
van het rechter achterportier te
verbreken. Uit de auto is een radio-
cd-speler weggenomen.

Maandag, 14 januari
Tussen 14.00-16.15 uur is er een
gordelcontrole gehouden. Er zijn
plusminus 200 voertuigen gecon-
troleerd. Er zijn 8 processen ver-
baal opgemaakt voor het niet dra-
gen van de autogordel, er is l pro-
ces verbaal opgemaakt voor het

voeren van het mistiicht en er is 3
keer gewaarschuwd voor defecte
verlichting.

Er is ingebroken in een personen-
auto die geparkeerd stond aan de
Haar. Uit de auto is een radio-cas-
setterecorder weggenomen. Men
is in de auto gekomen door het
forceren van het linker portier.

Dinsdag, 15 januari
Tussen 11.00 en 16.00 uur is tij-
dens de motorsurveillance een ver-
keerscontrole gehouden. Er zijn
boete's uitgedeeld voor het niet
dragen van de autogordel, verkeer-
de kentekenplaten op de aanhang-
wagen en kleven achter een ande
re auto. Ook zijn er diverse waar-
schuwingen uitgedeeld.

Tijdens de nachtdienst zijn een
zestal bestuurders gecontroleerd
op het gebruik van alcohol. Geen
van hen had teveel gedronken.

Woensdag, 16 januari
In Vorden is een vals biljet van
5 Euro opgedoken. Bij controle
bleek het een eenzijdige fotokopie
te zijn. Het biljet is naar de techni-
sche recherche gebracht.

Donderdag, 17 januari
Tijdens de motorsurveillance is
een algemene verkeerscontrole ge
houden. Er zijn boete's uitgedeeld
voor het niet dragen van de auto-
gordel, kind vervoeren zonder kin-
derbeveiligingsmiddel, uitsteken-
de delen achter een trekker en fiet-
sen op de Dreiumme.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 10 januari
2002

Gevonden:
- hockeystick
- zilveren kinderringetje
- dun gouden ringetje met han-

gertje
- 2 sleutels aan ring met foto's er-

aan

Verloren:
- medisch instrument, een gluco-

semeter in plastic tas van Vor-
dense apotheek

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.



KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI
Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo gootbekleding

rei. (0573) 25 30 39 - Fax (0573) 25 49 19 - Mobiel 06 54220156

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers Net

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

Weevers

Dieselolie bestellen? - Kanters bellen!

Voor de scherpste prijs en de snelste service!

M ruim 80 jaar ww kuerandorl

Kanters Brandstoffen v.o.f.
Barchemseweg 84/a - 7261 DE Ruurlo (NL)
Tel. (0573) 45 13 06 - Fax (0573) 45 37 50

T W E E W I E L E R - EN M A A l E R C E N T R U M

FOKKINK w.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00

www.fokkinktweewielers.nl

vraagt per direct:

Rijwielmonteur
M/V

met technisch inzicht en ervaring (MTS niveau).
- moet zelfstandig kunnen werken.

- met een klantvriendelijke uitstraling.
Wij bieden:

- een prettige werksfeer.
- salaris conform cao.

Interesse:
bel voor inlichtingen naar (0573) 45 31 00

tot 18.00 uur, na 18.00 uur (0573) 45 28 86

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy,
printjes of opnamemodellen
aanleveren.

Wij zorgen dat het geprint
of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

10 jaar garantie.

Eik/Beuk € 36.70 p.m2

incl. folie/foam/afdeklijsten.

Leggen door ons € 5,30 p.m2

Lochem in
Parket6 Tapijt Ruurlo

(0573) 45 35 01

Uw laatste gulden is goud waard
De laatste koopjes

voor de laagste prijs

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

Aalten - Boiculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Gooi - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

WINTERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE

HALVE PRIÏS
OF NOG LAGER

DE DEUR UIT!
PROFITEER VAN DEZE SENSATIONELE UITVERKOOP,

WANT GEKKER KAN HET NIET !!!!

cicintc
CFASHION]
mode voor het héle gezin

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



HOESLAKENS
& LAKENS

Jersey hoeslakens
mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
/ 0 0 % katoen
90/200 van €11,50 nu €8,-
90/220 van €13,50 nu €9,-
140/200 van €17,50 nu €13,-
160/180x200 van€22,50 nu €18,-
Waterbed van €27,50 nu €22,-

Lakens
Cinderella Lakens
1 00% katoen
160/260 van €17,24 nu €14,-
200/260 van €24,96 nu €19,-
240/260 van €27,98 nu €23,-
2 slopen 60/70 van €12,70 nu €10,-

Lahensets
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

van €45,40
van €63,57
van €77,20

nu €32,-
nu €45,-
nu €50,-

Gladde hoeslakens
Merise en Linette.
l 00% katoen
Diverse kleuren in alle maten nu €7,-

Gladde hoeslakens van Cinderella
] 00% katoen in diverse kleuren
80/90/200 nu €13,-
90/220 nu €15,-
140/200 nu €17,-
160/200 nu €18,-
180/200 nu €20,-
Waterbed nu €22,-

Vandijch hoeslahen satijn
200/200 van €68,12 nu €9,-

flanellen hoeslahens
van l 00% katoen in
90/200
140/200
160/200
180/200
Sloop 60/70 cm

5 kleuren
nu 15,
nu €20,-
nu €23,-
nu ' 25 ,
nu €6,-

Flanellen lakens
van 100% katoen in 5 kleuren
150/250 nu €15,-
200/260 nu €25,-
240/270 nu €6,-

Stretch moltonhoeslahens
l-pers. van €17,94 nu €14,-
2-pers. van €24,96 nu €20,-
lits jumeaux nu €23,-

Molton slopen (onder-slopen)
60/70 2 stuks van €18, l 5 nu €14,-

Slopen satijn van €18 ,15 nu €5,-
(prijs per stuk)

Waterdichte hoeslahens
90/200 nu €18,-

Keuhen sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDDen Jorzolino)
van €6,80 vanaf €5,-

Werk- en vaatdoehjes
In diverse kleuren, van € l ,80 per stuk

nu 4 voor '. 5,-

Theedoehen linnen
Groen + rood van €7,50

Schorten
diverse kleuren

nu €3,-

vanaf €9,-

100% wollen plaids
In prachtige ruitmotieven
diverse kleuren
130/170 van €54,06 nu €30,-

Vele maten ronde, vierhante en recht'
hoekige tafelkleden en dehservetten.

Effen en gedessineerd.

20% tot 80% Korting

BADMATTEN
Grvte partij- katoen en synthetisch

nu30%Korting
van o.a. Aqua Nova, Dommelin, Vandijck

supervoordelig
Boras Crtten

Ideens

Deja luxe Satijn
} 00% Katoen

Cinderella
Living Cohrs

pers.

1 pers.
2 pers.
Lits jumeaux

t pers.
Lits jumeaux

1 pers.
2 pers.
Lits jumeaux

van €45,40 nu €13,-

van €45,40 nu €18,-
van €90,80 nu €27,-
van €134,40 nu €36,-

van € 104,-
van€172,-

van€63,-
van€90,-
van€104,-

nu
nu

€45,-
€69,-

nu v.a. €23,-
nu v.a. €23,-
nu v.a. €36,-

BADCOED
Baddoehen Seahorse
60/110 cm, vele kleuren
van € 9,95 p.s. nu 2 VOOf € 12,-

Washandjes Seahorse
van € l ,95 nu € l ,80

Elias rits royal
Handdoek 60/110
van €9,95 p.s.
Douchelaken 70/140
van €15,75 nu
Washandje van €2,25 nu
Castendoekje van €3,60 nu
Badlaken 100/200
van €31,80 nu

nu 2 voort 12,-

€9,-
€1,80
€2,70

€18,

Vandijch Royal
Baddoeken {effen + gestreept)
60/110
van €9,95 p.s. nu 2 VOOf€ 12,-
Washand
van €2,25 nu €l,80
Badlaken
70/140 van €18,50 nu €14,-

Groot assortiment
sierhussenhvesjes

KUSSENS
Synthetisch hussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-altergisch.
van € 13,60 nu 2 voore 18,-

Sy n thetisch kussen
gevuld met 'Luxorei' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van€31,30 voor€22,- nu 2 voor-36,

Eendenveren kussen
van€31,30 voor€26,80 nu 2 VOOf€40,-

Kapoh hussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van €35,90 voor €26,80 nu 2 voor€45,-

Nehsteunhussen
gevuld met synthetische bolletjes

nu €35,90

$0% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig
van 63,10 nu €45,-

BADJASSEN
Badjas met wafelstructuur
100%kaoen- diverse kleuren
in de maten M, L, XL, XXL nu €27,-

Heerlijk zachte Fleece Badjas
diverse kleuren
van €54,49 nu €40,-

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
in 8 kleuren van €58,60 nu €36,-

300 badjassen met hortingen
van 30 tot 50% ,

fHHHB
Donzen dekbedden
Donzen dekbed meteen vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-pers. 140/200 van€l26,74nu €75,-
l-pers. 140/220 van €135 ,82 nu €85,-
2-pers. 200/200 van € 194,88 nu € 11 5,-
litsjum. 240/200 van €21 7,59 nu €125,-
lits jum. 240/220 van €249,39 nu € l 55,-

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
l -pers. 140/200 van €208,51 nu € 119,-
1 -pers. xl 140/220 van €226,68 nu € 139,-
2-pers. 200/200 van €272,10 nu € 185,-
lits jum. 240/200 van €31 7,53 nu €21 5,-
lits jum. xl 240/220 van €349,33 nu €235,-

Donzen dekbed meteen vulling van 90%ganzen-
dons en 10% kleine veertjes. In carré gestikt.
l -pers. 1 40/200
1 -pers. l 40/220
2-pers. 200/200
litsjum. 240/200
Hts jum. 240/220

van €204,42 nu € 11 9,-
van €226,68 nu € l 39,-
van €272,10 nu € 185,-
van €331 , 16 nu €225,-
van €362,96 nu €255,-

Donzen 4-seizoenendekbed meteen vulling van
90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt.
l -persoons 1 40/200 van €295,- nu € 1 85,-
I -persoons 140/220 van €335,- nu €21 5,-
2-persoons 200/200 van €435,- nu €275,-
lits jumeaux 240/200 van €485,- nu €325,-
lits jumeaux 240/220 van €509,- nu €369,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol vulling ""
100% katoenen tijk.
l -persoons van €79,- nu €45,-
1 -pers. xl 140/220 van €95,- nu €59,-
2-persoons van€ l25, -nu €75,-
Lits jumeaux 240/200van € 1 39,- nu €89,-
Lits jum. xl 240/220 van€ l55, -nu €99,-

Wollen 4 seizoenen dekbed met 1 00% scheerwol
vulling en 100% katoenen tijk.
l -persoons van €145 , -nu €89,-
1 -pers. x l l 40/220 van€ l59, -nu €99,-
2-persoons van €199,- nu € 135,-
Lits jumeaux van €239,- nu € l 59,-
Lits jum. xl 240/220 van €259,- nu € l 79,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l -persoons 140/200 van€49,50nu €35,-
1-pers. xl 140/220 van€58,60nu €39,-
2-persoons 200/200 van€72,23nu €49,-
lits jumeaux 240/200 van€85,86nu €59,-
lits jumeaux 240/220 van€94,94nu €69,-

Synthetisch 4- seizoenen dekbed met Perhal
katoenen tijk en Kwali-soft vulling. Suf er zacht.
l -pers. 140/200 van €126, 74 nu €85,-
1 -pers. xl 140/220 van €135,82 nu €99,-
2-pers. 200/200 van € l 72,1 7 nu €l 19,-
lits jum. 240/200 van € l 94,88 nu € l 35,-
lits jum. 240/220 van €208,50 nu € 1 49,-

Deventer

BEDSHOP DE DUIF
Apeld

Voetganger»- Rabo Bank

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816

Pc- grootte,
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