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Kwalitaria "De Buurman"

Kwalitaria "De Buurman" in
Vorden heeft een kleine verbou-
wing ondergaan. De zaak biedt
nu plaats aan meer dan 50 per-
sonen.

De indeling is nu zo gemaakt dat
er voor elke doelgroep een afge-
scheiden plek is. Zo is er een spe-
ciale ruimte voor klanten die on-
gestoord willen genieten van een
plate- service of een lekker bordje
patat.
Voor de "kleintjes" is er een speel-
hoek gemaakt. In het voorste ge-
deelte van de zaak is nu een plek

voor de jeugd gereserveerd waar
ze een drankje of een hapje kun-
nen nuttigen. De "afhaalhoek"
blijft op de vertrouwde plek be-
staan. Vorige week vond de feeste
lijke prijsuitreiking van een ge-
houden kleurwedstrijd. De geluk-
kigen waren Roy Bargeman en
Djarne Toebes. Beiden kregen uit
handen van de eigenaar van "De
Buurman", de heer Arjan Menzing
een fraaie fiets overhandigd.
De andere ingeleverde kleurplaten
werden beloond met een troost-
prijs en mochten een gratis funny-
box ophalen.

Kerstavond in de Dorpskerk
Op Kerstavond is er in de Vor-
dense Dorpskerk weer het grote
kinderkerstfeest waarbij na-
tuurlijk ook de ouders, oma's
en opa's en verder iedereen har-
telijk welkom is.

Later op de avond wordt de tradi-
tionele Kerstnachtdienst gehou-
den waarin dominee M. Beitier zal
voorgaan. Muzikale medewerking
is er van de Gospelzanggroep "In-
terchrist" o.l.v. dhr. P. Piersma en

de samenzang wordt begeleid
door de Christelijke muziekvereni-
ging Sursum Corda o.l.v. dhr. G.
Roerdinkholder. Het thema van de
dienst is: "De koude rillingen gaan
over mijn rug, zo warm heb ik
het".
Streekradio Achterhoek FM zal de
gehele avond in de Dorpskerk aan-
wezig zijn en zal zowel het kinder-
kerstfeest als de kerstnachtdienst
rechtstreeks uitzenden via de ra-
dio.

Verschijning
Contact

In week 51 (17 - 21 december)
verschijnen de vier editie's
van Contact in 2001 voor het
laatst. In deze editie's worden
dus opgenomen de Kerst- en
Nieuwjaarswensen. In week
52 verschijnt er geen Contact

In week l (31 december 2001
• 4 januari 2002) verschijnt
Contact weer met alle vier de
edities. Contact editie Ruurlo
en Vorden verschijnen dan op
donderdag 3 januari.

Inleveren van advertenties
en berichten voor deze
Contacten:
• editie Warnsveld/Hengelo:

Uiterlijk vrijdag 21 decem-
ber 12.00 uur

• editie Ruurlo en Vorden:
Uiterlijk donderdag 27 de-
cember 17.00 uur.

De redactie
Weekblad Contact

Bomenbelang
schenkt Linde
De vereniging Bomenbelang
schenkt landbouwer Eggink aan
de Kostedeweg een koningslinde.
Bomenbelang vindt dat Eggink
met de wijze waarop hij zijn agra-
rische bedrijf uitoefent, een bijdra-
ge levert aan de natuurontwikke-
ling. Hij gebruikt bijvoorbeeld
geen onkruidbestrijdingsmidde-
len en kunstmest.
De koningslinde wordt woensdag-
middag 19 december uitgereikt.

Kerstbal maken
2001
Hieronder volgt de uitslag van de
kerstbal actie 2001 tijdens de Vor-
dense Kerstmarkt. De mooi ge-
maakte kerstballen werden tijdens
de Kerstmarkt aan de kramen op-
gehangen.
De 3 prijzen zijn gewonnen door:
1. Leonie Wassink; 2. Owen Lich-
tenberg; 3. Gij s Bekker.
De prijzen zijn af te halen bij Huis-
houd-kadoshop Sueters.

Kerst zangdienst
De vierde advents zondagmor-
gen 23 december in de Herv.
Kerk te Wichmond. Het thema
van deze dienst is: "Rond om de
kribbe".

Bekende liederen en lezingen die
ons weer dicht bij het geboorte
feest brengen. Mensen komt allen
te samen "rond om de kribbe".
In het kerstevangelie komen ook
de mensen voor. Naast Maria en Jo-
zef, de herders en de wijzen. Wan-
neer de herders het kind in de
kribbe hebben gevonden, vertellen

ze aan Maria en Jozef, wat in het
veld gezegd is door Gods bood-
schapper.
"En allen, die er van hoorden ver-
baasden zich, over hetgeen door
de herders tot hen gezegd werd.
De mensen zij waren in Bethle-
hem, zij waren rondom de kribbe.
Waar zijn wij ... In het kerstevange-
lie, in deze kerst zangdienst gaat
het ook om de mensen, mensen
die persoonlijk worden aangespro-
ken.
Dat God er is voor mensen, voor
ons, voor mij. Dat Hij Jezus, is ge-

boren, voor mij, voor ons. Dat wij
hierop antwoord mogen geven ...
Het kerstverhaal, rondom de krib-
be, het verhaal: dat God de men-
sen zo liefheeft, dat Hij Jezus, zijn
zoon, voor hen overhad.
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij Mijn leven!
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en
smart bij U geborgen wezen!
Kerstfeest, Kerst zangdienst, rond-
om de kribbe van Christus.
Ook u hartelijk welkom.

JUrnè 5&rÜ «t (§uü m Ninmt
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 december 4de advent 10.00 uur drs D.
Rekswinkel-Kets uit Steenderen; 19.00 uur Kerstsa-
menzang in de NH kerk. R. v. Kerken.
Maandag24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in
de NH kerk; 22.30 uur Kerstnachtdienst in de NH
kerk m.m.v. Interchrist en Sursum Corda.
Dinsdag 25 december Ie Kerstdag 10.00 uur ds. M.
Beitier.
Zondag 30 december 10.00 uur Dienst.
Maandag 31 december oudejaarsavond 19.30 uur
ds. M. Beitier, avondgebed.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 december 10.00 uur Zangdienst.
Maandag 24 december 21.00 uur ds. A. Hagoort,
kerstavond.
Dinsdag 25 december 10.00 uur ds. A. Hagoort, eer-
ste kerstdag.
Zondag 30 december 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.
Maandag 31 december 19.30 uur ds. A. Hagodrt, ou-
dejaarsavond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 december (4de advent = paars) 10.00 uur
ds. D. Westerneng; 19.00 uur kerstsamenzang in de
NH Kerk, Raad van Kerken.
Maandag 24 december Kerstavond 19.00 uur Kin-
derkerstfeest in de NH Kerk; 22.30 uur Kerstnacht-
dienst in NH Kerk, ds. M. Beitier, m.m.v. Gospel-
zanggroep InterChrist en muziekvereniging Sur-
sum Corda.
Dinsdag 25 december (Ie Kerstdag = wit) 10.00 uur
ds. D. Westerneng.
Zondag 30 december (wit) 10.00 uur ds. D. Wester-
neng (voorbereiding Avondmaal); 19.00 uur ds. D.
Westerneng.
Maandag 31 december (oudejaarsdienst = wit) 19.30
uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 december 10.00 uur Past. Hogenelst, Eu-
charistie, Byzantijns koor.
Maandag 24 december 21.30 uur Past. v.d. Meer, Eu-
charistie, Cantemus Domino.
Dinsdag 25 december 10.00 uur Past. Hogenelst,
Kerstmis, Kinderkoor 30+-koor.
Zondag 30 december 10.00 uur Past. v.d. Meer, Eu-
charistie, 30+-koor.
Maandag 31 december 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering, Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 december 17.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 23 december 10.00 uur Boeteviering
(Woord/Comm).
Maandag 24 december 19.00 uur Kinderkerstvie-
ring; 23.00 uur Kerstnachtdienst.
Dinsdag 25 december 11.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 26 december 10.00 uur Woord/Commu-
niedienst.
Zaterdag 29 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 december 10.00 uur Woord/Communie
dienst.
Maandag 31 december 17.00 uur Woord/Commu-
niedienst.
Dinsdag l januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
23-24 december G. Zweers (Keijenborg), tel. (0575) 46
13 14.
30-31 december H. Agterhoek (Doetinchem), tel.
(0314) 39 00 76.

Weekenddienst huisartsen
22-23, 25-26 en 29-30 december dhr. Sterringa,
Schoolstraat 9, Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en
zondag spreekuur van 9.30 - 10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kun-
nen wachten, gaarne, altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdagvan 8.00-12.30
uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisarts op zaterdag is er iemand
aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de
dienstdoende apotheek van 21-28 december apo-
theekjonker, Houtmarkt 73, Zutphen, tel. (0575) 51
31 77; 28 december- 4 januari apotheek Nieuwstad,
Nieuwstad 72, Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.

Tandarts
Zaterdag 22 december tot en met maandag 24 de-
cember 12.00 uur D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573)
45 24 00. Spreekuur voor spoedeisende gevallen za-
terdag en zondag van 11.30-12.00 uur.
24 december vanaf 12.00 uur tot en met donderdag
27 december 12.00 uur P.J. Waart, Barchem, telefoon
(0573) 44 17 44.
27 december vanaf 12.00 uur tot en met maandag
31 december tot 08.00 uur P. Scheepmaker, Ruurlo,
telefoon (0573) 45 25 13.
31 december vanaf 08.00 uur tot en met woensdag
2januari2002 08.00 uur J.H.H. de Lange, Lochem, te
lefoon (0573) 25 43 57.



Weekenddleiïsteii
Streekziekenhuis Het SpittaaL Opyerhoekseweg 8. % (Q575)
5SM25: 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45;: en|; 18.45^
19.30 uur, Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden: de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 én 17:45-1 ̂ 00 uur. Hartbèwa-
king en intensive care dagelijks 11.00—11.̂ 0 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZma. t/m wij. 18.30-19.45 uur;:wp. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00^6,30 uur en 18,00-20.00 uur.

Brandweer l M b.g.g, tel, (055) :5p 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
Lochein, Larehseweg 30, 7241 GN Lodiem, tel. (0900) 88 44.
fox (Q573)2992 98,

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

Verloskundige Ria Haggenian-Mthaar, tel: {0575) 44 27 72.

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr, Grash uis s t raat 8, 70 21
Cl/Zelhem. I-Jet kantoor is geopend op werkdagen van -08.00
tot 16.30 uur; Rcparatieverzoeken kunnen telefonisch ge^
meld worden van maandag tot én met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E^mail: infb@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 Vóór particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
:(033) 46 25 678; f ; : ;

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; mevr, Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastecl, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel; (0575) 52 72 46; mevr. VVentink/tei 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 2Öa,
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 5512 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-r
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,

VVV-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;
vrijdagvan 9,30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidverzorfflng info/aanvraag rna.t/m vr. yah 9.ÖO-1Ö.OÖ
uur, tel. 55.34 05.: •:;;{:;:,: / ' : : " ; ' . ; .v" : t: ; : : ' ; ; . : - " -•:; • " • ; ; > • ; • ;; • •'>
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. 553405. ." . . ' '
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van dé Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij deSWQV, tel: 553405.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag var» 9.00-12.00
uur m hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel: 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.Q.) 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-
scweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wïm); 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 eh 20.00 uur).

VOOR DIRliCTE ÜRINGENDt HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,-
(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor (5,- (€2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• CD Vordens Mannenkoor
nog steeds te koop!

• 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 (van 9.00 tot 13.00
uur) A. Eijsink, tel. (0575) 57
21 27.

• Op vrijdagmorgen 21 de-
cember bent u nog van harte
welkom in Reurles Huus, dan
pas weer vanaf 11 januari. In-
formatie over komende cur-
sussen KunstKring Ruurlo
(0573) 45 20 75.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 51106955.

• Enthousiaste mensen ge-
zocht die geld willen (bijver-
dienen! Harriët Boersbroek,
Warnsveld, tel. (0575) 52 10
93 of 52 13 16.

• Scrooge & Marley vertelt
door Gery Groot Zwaaftink in
landgoedboerderij „De Kra-
nenburg" op zaterdag 22 de-
cember en zondag 23 decem-
ber. Info (0575) 55 62 16.

• Kerstcadeau? CD Vordens
Mannenkoor!

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Vaak zijn mensen met va-
ge klachten overal al geweest
maar niets helpt. Een healing
kan dan veel doen. Na de hea-
ling kan de energie weer stro-
men en komt er ruimte van
binnenuit. Bel voor informatie
met Marg Bekken, tel. (0573)
45 32 46.

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dage-geld-terug-
garantie. Bel nu: Marga Sun-
ninghausen-Hummelink (0575)
46 49 82.

• Te huur: Kerstmankos-
tuums. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel. (0575)
45 20 01.

• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Ruurloseweg 87,
Kranenburg, tel. 55 69 35.

• Vergeet u niet het Kasteel-
concert in Huize Ruurlo op
Driekoningen? Informatie en
reservering: KunstKring Ruurlo
(0573) 45 20 75.

• Eerste Kerstdag 25 decem-
ber grote kerstbingo. Aan-
vang 19.30 uur. Café d'Olde
Kriet, Wichmond. Alleen toe-
gang voor bingospelers.

• Vrijdag 21 december a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur hou-
den wij een zitting in sporthal 't
Jebbink voor leden die con-
tant willen betalen en de ver-
gunningen gelijk meenemen.
HSV De Snoekbaars.

• Te koop: sportvelgen met
banden 5 spaak merk Axxium
195/50R15 6 maanden oud
f 950,-; draadloze microfoon
+ ontvanger merk Seco Spx-
430 nieuw f 450,-. Tel. 06
53150503.

• SVRatti gaat in plaats van
29 december 22 december
oud papier ophalen.

• Zien we u ook bij de feeste-
lijke opening van een nieu-
we expositie in De Bunde-
ling op zaterdag 12 januari?
Informatie: KunstKring Ruurlo
(0573) 45 20 75 of 45 28 27.

• Hebt u het al? De CD van
het Vordens Mannenkoor!

KERST 2001
Rauwkost en salades:

kip/cocktail-noëll
200 gram 298
Maak maar veel lekkers...

Goudreinetten
11/2kilo 398
Typische Kerstmis...

grote Salustiana's
10 forse 598

Alleen bakken...

bistro-krieltjes
500 gram 349
Uit Madagascar

lithee's
250 gram 298
VeWverse...

broccoli
500 gram 198

398Uit eigen snijkeuken... gemengde Sl3 200 gram

Aanbiedingen geldig in week 51 en 52

Fijne Kerstdagen gewenst en een gezond 2002.

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

www.de-echte-groenteman.nl

SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUFT.

Wegens overname van onze winkel zijn wij gesloten
vanaf 30 december 2001 t/m 7 januari 2002.

Vanaf dinsdag 8 januari weer geopend.
Zie de advertentie in Contact
van dinsdag 8 januari 2002.

AN1 EÏONY'S
Sfeervolle
Kerstaanbiedingen
om te geven, cadeau te
krijgen of... gewoon u zelf
te verwennen bij:

Warmhoudmandjes in kerstmotief
(om broodjes, croissantjes of een eitje in warm te houden)
Kleine van f. 27,95 voor 23,95
Grotere van f. 39,95 voor 33,95
Geursachets met speciale kerst/wintergeur

van f. 7,95 voor 6,95
Gasten met kerst?.
Speciale gastendoekjes in kerstsfeer

van f. 13,95 voor 10,95
Kerstservetten . . .diverse afbeeldingen . . .

per pakje f. 7,95 2 pakjes
Cocktailservet j es per pakje f. 5,95 2 pakjes 10, -
l., Bookmark/̂ Lang . . . Fine Arts Calenders

. . . 2 0 0 2 . . . = -10%

Wij wensen U allen gezellige kerstdagen en een gezond, gelukkig Nieuwjaar

Tot ziens bij Anthony's Burg. Galleestraat 22

(www.compusystem.nl)
KeuzePC v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb intg^gî yg^tlj fQ; |̂:;liarddisk f 1.645,-
AMD Duron 900 Mhz4128 Mfrinlêfhi Qt tö^rddisk- ; f 1.795,-
AMD Athlon Thunderbirri9(X)MH^1^ iSk l f 1.875,-
AMD Athlon XP 1 ,f GHOS6 » 32MB TNTa::AGR
40 Gb harddisk ƒ 2.125,-

SpelletjesPC v.a. f 2.045,-
AMD Athlon Thunderfeird :1,4;üHzv 128 MB SDRAM,:
NVidia Riva TNT21 ', 4Ö:-6'b haî ciisk • W$ 2.045,-
AMD Athlon XP 1ÜDD MNz^ JR 266 MHz, G9force2 MX
64 Mb AGP VGA |P 2.225,-

PC-133 MHz., uH^HH^̂ H^̂ ^̂ ^HHÉ IbehaJve bij de SpiletjesPC)
VGA. AC '97 Sound; :5ffAC!pen Netv^erkkaart,
1,44MB Diskdrive;*;̂ j-iovy^r AJX,.Wjn;;9S^J00t$öri|x)rd,-ljogHëch'Scrdlvy^eel Muis.

Actie
Bij aanschaf van een nieuw systeem

een CD-ReWrlter voor f 25r CMP-V- de CD -̂flom).

17 inch monitor f 399,- • i.p.v. CD-Rom een LiteÜnlW 10 x 40 CD-RewrifPiiÜ,-
• i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler f 79,- • TFT monitor v.a. f 965,- • HP 845C

Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • USB Scanner f 169,-
• 160W boxen f 25,- • Andere onderdelen op aanvraag.

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

i
5 december 2001.

Zoon van

Brand

Femke Drost en
Evert-Jan van Tongeren

Daelwijcklaan 44
3554 HL Utrecht

l g^

k,,. . . *»*?*«--»Sè®»^«®®'«i®@S®SS®@SS«^

I l
Wij zijn ontzettend blij en dankbaar met de ge-
boorte van onze zoon

Lars

Geboren op zaterdag 15 december 2001.

René en Marianne Mombarg

Het Stapelbroek 3
7255 LZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 48

........... ... ..... ......̂

Omdat het ons niet mogelijk is gebleken dit bij een
ieder persoonlijk te doen, willen we u langs deze
weg heel hartelijk bedanken voor het overweldi-
gend afscheidsfeest dat ons ten deel is gevallen.

Dank voor uw aandeel daarin!

Annie en Hennie Reindsen

. .. .. .... ... .:.ŝ ;

Een hand, een woord, een gebaar
Doen zo goed, a/s je iemand
die je lief hebt, verliezen moet.
De lege plek, het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal ze
altijd bij ons zijn.

Toch nog plotseling hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve moeder, oma en 'over'oma

Mien Lettink-Dommerhold
weduwe van Derk Lettink

op de leeftijd van 94 jaar.

Haaksbergen: Annie Knoef-Lettink t

Ruurlo: Herman Knoef
Corrie Willekes

Haaksbergen: Dick en Annemarie
Anne, Karen, Evelien, Marleen,
Minke

Haaksbergen: René en Sandra
Kim, Jelle

Haaksbergen: Annelies en Bauke
Mart, Wouter

Apeldoorn: Ineke Burghout-Lettink t

Dieren: Hetty en Theo Pietersen-Lettink
Katja
Peter

Vorden, 13 december 2001
Prins Clauslaan 23

Correspondentieadres:
Mgr. Dr. Nolensstraat 12
6951 GG Dieren

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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 Vorden, ,A ,.,
Telefoon (0575) 55 29 28

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
kunt u bij ons terecht.
B

I n s t a l l a t i e b e d r i j f SANITAIR

WIUTINK BV VE»,=
_ *...«K*..«...tâ ~-* DAKBEDEKKING

en medewerkers LOODGIETERSWERK

Netwerkweg 4 • Vorden
Telefoon (0575) 55 16 56

wenst clientèle en bekenden een
voorspoedig en gelukkig nieuwjaar

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: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Hoe dichtbij is ver weg?
U wilt er tussenuit. De vraag is, waarheen? Het antwoord is dichterbij dan u denkt. Reisbureau Vorden

helpt u op weg en is u graag van dienst bij het samenstellen van een perfecte vakantie die precies

bij u past. De nieuwe zomergidsen 2002 zijn binnen. Om te voorkomen dat u te horen krijgt: "helaas

vol" adviseren wij u tijdig te reserveren.

De adviseurs van Reisbureau Vorden, Ursula,Tiny en Femke zijn u graag van dienst.

Ons Reisbureau is ook op zaterdag geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Reisbureau Vorden
zutphenseweg 26
telefoon (0575) 55 82 36/55 82 37

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

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste 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 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

De maandag voor Kerst en tussen Kerst en oud en nieuw is het ge
meentehuis gesloten.

Burgerzaken is voor het doen van aangifte van geboorte en
overlijden geopend op 27 en 28 december van 10.00 -11.00
uur.

Op woensdag 2 januari 2O02 is het gemeentehuis vanaf 10.OO
uur geopend.

IEUWJAARSRECEPTJE

Het gemeentebestuur van Vorden houdt op 2 januari 2O02
Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 20.00 uur bent u van harte wel-
kom in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

EGEN MINI-CONTAINERS

Dinsdag 25 december , eerste Kerstdag, de containers worden op zater-
dag 22 december geleegd.

Woensdag 26 december, tweede Kerstdag, de containers worden op 27 de-
cember geleegd.

Dinsdag l januari, Nieuwjaarsdag:
Buitengebied: de containers worden op zaterdag 29 december geleegd
Kern Vorden: de containers worden op zaterdag 5 januari geleegd.

Let op: de inzamelaar begint op de gewijzigde dagen om 07.00 uur. U
kunt dus eerder aan de beurt zijn dan normaal. Zet uw container op tijd
aan de weg.

Voor meer informatie zie de afvalkalender. Ook kunt u contact opnemen
met de Afval-InformatieLijn, tel. 0575-545646, van 9.00-12.30 en 13.00-
16.00 uur.

BR BESLIST NA RIJDEN ONDER INVLOED:

Cursus, psychiater, of...
Wie onder invloed rijdt, pleegt een misdrijf, waarvoor je je in principe bij
de rechter moet verantwoorden. Maar volkomen los hiervan, word je ook
geregistreerd bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), dat
verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Bij twijfel: de EMA
Als je onder invloed hebt gereden, gaat het CBR twijfelen aan je rijge
schiktheid. Van 1,3 tot 1,8%, moetje van het CBR de EMA (Educatieve
Maatregel Alcohol en verkeer) volgen. Deze cursus duurt drie hele dagen,
met een individueel eindgesprek op een vierde dag. De EMA kost je ook
nog eens bijna ƒ 600,-. Voor iemand die twee keer is aangehouden onder
de 1,3%, wordt een andere grens gehanteerd. Dan is 0,8% al voldoende
om de EMA op te leggen.

Bij meer twijfel: de psychiater-
Hoe hoger het promillage, hoe meer er wordt getwijfeld aan je rijge
schiktheid. Vanaf 1,8% moetje naar een onderzoek, uitgevoerd door een
psychiater. Die gaat onder andere na of je alcoholgebruik in het dagelijks
leven aan de hoge kant is. Als dat het geval is, word je ongeschikt bevon-
den, waarna je rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

... én de EMA
Als je na het onderzoek wél geschikt wordt bevonden (officieel heet het:
'niet ongeschikt'), ben je nóg niet klaar. Dan moetje alsnog de EMA vol-
gen! Als je weigert om aan de EMA of aan het onderzoek deel te nemen,
wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.

Schorsing
Als je onder invloed hebt gereden met een alcoholgehalte van 2,5% of ho-
ger, besluit het CBR tot een schorsing: de geldigheid van het rijbewijs
wordt meteen geschorst. Je mag dan niet meer rijden, in afwachting van
de uitslag van het onderzoek door de psychiater.

Rij alcoholvrij!
Ieder jaar moeten bijna achtduizend mensen de EMA volgen en moeten
enkele duizenden mensen naar een onderzoek. Zorg dat jou dat niet
overkomt: kies alcoholvrij als je nog moet rijden.

^ V ERORDENING SUBSIDIEBELEID WET INSCHAKELING
WERKZOEKENDEN EN VRIJLATING INKOMSTEN
ALGEMENE BIJSTANDSWET

De raad van de gemeente Vorden heeft op 30 oktober 2001 de Verorde
ning Subsidiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden en vrijlating in-
komsten Algemene bijstandswet vastgesteld. Deze verordening treedt,
met terugwerkende kracht, met ingang van l februari 2001 in werking.

Het doel van deze verordening is:
- Het activeren van mensen met een uitkering of een gesubsidieerde

dienstbetrekking om een zelfstandig inkomen te verwerven;
- Mensen met een uitkering zonder (of met gedeeltelijke) arbeidsplicht

te stimuleren maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten.

Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen bij de sector Samenle
ving, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage. Te
gen betaling van de kosten is de Verordening verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenle
ving: tel. 557474.

ANPASSEN REGELINGEN AAN DE EURO

Per l januari 2002 wordt de euro in Nederland ingevoerd. Naar aanlei-
ding van deze verandering zijn:
- De beleidsregel "De auto als vermogen 2001" en
- Het "Besluit financiële tegemoetkoming voorzieningen gehandicapten

gemeente Vorden 2001"
aangepast.

De aanpassing is zo dat belanghebbenden daar geen nadeel van onder-
vinden. De in werking treding is bepaald op l januari 2002.

U kunt de beleidsregel en het besluit gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis inzien bij de sector Samenleving. Tegen betaling van
de kosten kunt u kopieën krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenle-
ving: tel. 557474.

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN 25 EUROCENTPER
INGELEVERDE KERSTBOOM

Op woensdag 9 januari 2002 tussen 13.00 en 16.30 uur bestaat voor jullie de
mogelijkheid om kerstbomen in te leveren bij de gemeentewerf
aan Het Hoge en op het feestterrein in Wichmond.

Jullie weten ongetwijfeld dat
deze inzameling een bijdrage
levert aan vermindering van
de afvalberg. De kerstbomen
worden na versnippering her-
gebruikt in bijvoorbeeld plant-
soenen. Dat is natuurlijk goed
voor het milieu.

Het aantal ingezamelde bomen is begin dit jaar ten opzichte van vorig
jaar gedaald, zoals uit bijgaand staatje blijkt. Dat moet natuurlijk niet en
is een reden om er met z'n allen nog eens flink tegen aan te gaan en te
proberen het aantal flink te verhogen.

Resultaten afgelopen jaren:

Jaartal aantal kerstbomen

1998
1999
2000

434
620
507

FSLUITING VOSTERWEG

In verband met de kans op opdooi is de Vosterweg, tussen de Schutte
straat en de brug over de Veengoot, van 19 december 2001 tot en met l
april 2002, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten.

EZOND EN MILIEUVRIENDELIJK STOKEN

Open haarden en houtkachels zijn populair in Nederland. In een op de
vijf huishoudens staat een stooktoestel. Open haarden en houtkachels
brengen sfeer in huis. Het stoken kan echter gepaard gaan met negatieve
effecten: voor het milieu en voor uw gezondheid. Ook buren kunnen
overlast ondervinden van het stoken. Dat is niet nodig: door met een aan-
tal zaken rekening te houden, kunt u die negatieve gevolgen in grote ma-
te beperken.

Veel mensen kopen een open haard of kachel met een te groot vermogen.
Hierdoor wordt het bij voluit stoken al gauw te warm in de woning. Om
dit tegen te gaan wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te ver-
minderen. Er is dan sprake van onvolledige verbranding, waarbij schade
lijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn
slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Kies om dit te voorkomen
een open haard of houtkachel met de juiste capaciteit. Laat u hierover in-
formeren door de verkoper van stooktoestellen.

Verkeerd stoken kan de lucht binnenshuis, maar ook buitenshuis, sterk
vervuilen. Ventileer daarom continu terwijl u stookt. Ook de schoorsteen



moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Informeer bij onze
afdeling Bouw- en Woningtoezicht of raadpleeg een installateur. Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per
jaar vegen.
Het verbranden van afval (plastic, oud papier, textiel, afvalhout) in uw haard of kachel is uit den boze. Er ko-
men dan namelijk zeer veel schadelijke stoffen vrij. Stook alleen speciale briketten of onbehandeld, droog en
schoon hout. Droog hout heeft minstens twee jaar te drogen gelegen en is te herkennen aan barsten en een los-
zittende schors.

U kunt zelf controleren of u goed stookt. Als er witte of kleurloze rook uit uw schoorsteen komt, is dat een te
ken dat u goed stookt. Grijze of zwarte rook duidt op een onvolledige verbranding. Ook kunt u letten op de
kleur van de vlammen. Een goed brandend vuur geeft helder gele vlammen. Oranje instabiel flakkerende vlam-
men wijzen erop dat de verbranding niet goed verloopt. Als u zich aan deze tips houdt, ondervinden uw om-
wonenden ook minder overlast. Bovendien wordt geadviseerd niet te stoken bij mistig of windstil weer, omdat
de rook dan blijft hangen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen naar Milieu Centraal, telefoon 0900
2025445 (30ct/min). U kunt ook informatie vinden op de internetsite: www.milieucentraal.nl. Hier vindt u ook
tips over de aanschaf van een open haard of kachel.

'R

'B OUWAANVRAGEN

plaats

Ruurloseweg 79

Hackforterweg 11,
Wichmond

Insulindelaan 27

Ruurloseweg 41

Rietgerweg l

aanvrager

J.X.M. van Laake

E.HJ. Steentjes

inhoud datum ontvangst

04-12-2001verbouwen bijgebouw

vernieuwen dierenver-blijf/bergruimte 06-12-2001

Mw. G. Brummelman nieuwbouw garage/ carport

E. Ruiterkamp en
mw. R. Langwerden

Fam. Hissink

vergroten/verbouwen woning

vergroten kapschuur/ bergruimte

07-12-2001

07-12-2001

11-12-2001

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

j? VERGUNNINGEN

Bouwen

plaats

Zutphenseweg 80

Enzerinckweg 10

aanvrager

R. Helmink en
mw. I. Lichtenberg

G. Schuerink

inhoud

verbouwen woning en bouwen
overdekt terras

verbouwen stal tot kantoor/
expositie-ruimte

vergroten woning

Vrijstelling

Bodemonderzoek
(gedeeltelijk)

vergroten shop/show- room

Beeklaan 15, E.J. Vruggink
Wichmond

Rondweg2 J. Groot Jebbink

Kappen

Rectificatie

Onder deze rubriek in Contact van afgelopen week heeft u kunnen lezen dat aan Woningcorporatie de Stiepel
een kapvergunning was verleend voor het vellen van twee inlandse esdoorns op het terrein van het politiebu-
reau aan de Raadhuisstraat 5.
Dit is niet juist. Voor de nieuwbouw op dit terrein start in januari a.s. een procedure. Daarbij wordt ook de aan-
vraag van de Stiepel voor deze kapvergunning betrokken.

Excuses voor dit misverstand.

Overige

Vorden Voetbalverening Vorden Glasinzamelaktie op 5 januari 2002

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

EGIOTAXIOPTIJD

In het afgelopen jaar zijn er door Connexxion veel stappen ondernomen
om te bereiken dat de regiotaxi's op de afgesproken tijd bijde klant zijn.
De stiptheid schommelde rond de 65 procent.
Uiteindelijk is besloten alle ritten uit te besteden aan de lokale onderne
mers. Het resultaat is dat nu 95 procent van de ritten op tijd is. De be-
trouwbaaarheid is dus echt toegenomen.
Ritten moet u minimaal één uur tevoren reserveren via 0900 - 8015. U
kunt ook een bijdrage leveren aan de stiptheid door ritten eerder te be-
stellen. Dit maakt het plannen makkelijker.

De tarieven voor de Regiotaxi worden per l januari 2002 aangepast: -
0,95 per zone (nu ( 2,-) en voor WVG-pashouders - 0,40 (nu ( 0,80). Het
laatste tarief is gekoppeld aan de door de minister vastgestelde prijs van
een 15-strippenkaart. Meereizenden (maximaal 3 personen) met hetzelf-
de adres van herkomst en bestemming betalen de helft van deze tarie-
ven.
Het tarief voor het reserveren van ritten en voor het indienen van klach-
ten (0900-2080800) verandert niet, het blijft - 0,10 per minuut.

NSPRAAKA VOND GEMEENTELIJKE HERINDELING

De woordvoerders herindeling uit provinciale staten van Gelderland
houden binnenkort drie informele hoorzittingen over de op handen zijn-
de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek, Graafschap en üemers.
Tijdens deze openbare bijeenkomsten, die in het gebied zelf worden ge
houden, willen de statenleden van burgers en gemeentebetuurders ho-
ren hoe ze over de recent door gedeputeerde staten gepresenteerde plan-
nen denken. Deze informatie zullen ze gebruiken voor hun eigen oor-
deelsvorming over het herindelingsadvies in de commissievergadering
op 23 januari en de statenvergadering op 27 februari 2002.

De inspraakavond die betrekking heeft op de Achterhoek vindt plaats op maan-
dag 14 januari, vanaf19.30 uur in het Ondernemingscentrum aan de Koopmans-
laan 3 in Doetinchem.

Insprekers kunnen zich tot één dag van tevoren schriftelijk aanmelden
per email: herindeling@prv.gelderland.nl, per fax: 026-3599087 of per
briefkaart gericht aan de provincie Gelderland ter attentie van R. van
Zon, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld daarbij duidelijk namens
wie u inspreekt. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Voor de
verslaglegging wordt verzocht om de bijdrage na afloop ter plaatse ook
schriftelijk in te dienen.

burgemeester en wethouders van Vorden

wensen u prettige feestdagen en

een voorspoedig 2002.

Toneelvereniging "Krato" zorgde voor luchtig amusement
Er was zaterdagavond geen
stoel onbezet in het pannekoe-
kenrestaurant Kranenburg.
Een teken dat, met name de be-
woners uit het buurtschap Kra-
nenburg, graag een avondje
naar "Krato" wülen om zich te
ontspannen. Dat lukte vootref-
felijk want in "De verloofde van
mijn vrouw" werd snel en goed
gespeeld, een compliment aan
het adres van regisseur Henny
Fleming.

De klucht begon met Henk (Jan
Groot Jebbink) die even de dokter
(Jules van Kessel) moest vervangen,
waardoor iedereen in huis plots-
klaps een andere naam kreeg. Tot
overmaat van ramp komt de Cana-
dese oom (Gerard Smeenk) van
Hella (Karin Giezen) met zijn

vrouw (Wilma Nijenhuis) en zijn
zoon (Richard Ooms) ook nog even
langs omdat de zoon voorbestemd
was om met Hella te trouwen.
Dus kwam die arme Henk meer en
meer in de nesten. Toen kwam er
ook een verloren dochter (Petra
Hoogeveen) naar haar moeder de
dienstmeid (Nel Rodenburg) zoe-
ken. Dus waren de vergissingen
niet van de lucht. Dan was er nog
een zekere Janus Kwaadvlieg (Nico
Lichtenberg), een slager die vond
dat men zijn zaak in een kwaad
daglicht had gezet, waardoor de
meid het weer moest ontgelden.

Kortom veel verwikkelingen, waar-
bij zoals het in een klucht hoort,
aan het eind alles weer op zijn
pootjes terecht kwam. Henk kreeg
zijn Fransje. Oom ging weer met

vrouw terug naar Amerika. Toby
ging diepzee onderzoek doen in
Venetië. Het publiek vond het
prachtig. Voor souffleuse Anneke
Roelvink geen gemakkelijke taak
om dit blijspel aan zich te zien
"voorbijtrekken". Voor de grime
zorgden Ellis ten Have en Anneke
Roelvink. Frits Leyenaar zorgde
voor de prachtige decors.
Dank aan het adres van Gerard
Smeek die als Charly Thomson een
gastrol vervulde. Er werd afscheid
genomen van Nico Lichtenberg
die deze avond voor de laatste keer
bij "Krato" meespeelde. Komend
voorjaar wil "Krato" weer een
nieuw stuk instuderen. Volgens
het bestuur kan men nog beste en-
kele "nieuwe gezichten" gebrui-
ken. De oefenavonden zijn bij het
pannekoekenhuis "Kranenburg".

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ JEZELF

Kerstwandeltocht
Kranenburgs Belang
Zondagmiddag 16 december
was er de jaarlijkse Kerstwan-
deltocht georganiseerd door
het bestuur van Kranenburgs
Belang.

Er hadden zich 152 lopers aange-
meld, die met elkaar een mooie
wandeltocht hebben gelopen. Me
de door het mooie weer was het
een prachtige tocht in de omge-

ving van het Galgengoor. Op de
deel van de familie Reintjes aan de
Mosselseweg was er halverwege de
tocht voor iedereen een drankje.
Een stukje Kerststol was erbij, aan-
geboden door Bakkerij Joop uit
Vorden.
Na afloop stond er bij Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg een
goed verzorgd stamppottenbuffet
klaar.



Joan Huitink stopt als Echte Groenteman:

Freddie Letink
nieuwe groenteman

(Advertorial)

BEURSPRAAT

"Ik zal op zaterdag 29 december
best wel even een traantje wég-
pinken", zegt de Echte Groete-
man Joan Huitink die vanwege
een dubbele hernia genood-
zaakt is te stoppen met zijn
zaak. "Maar gelukkig heb ik in
de persoon van Freddie Letink
een goede opvolger gevonden",
zegt hij.

Het is inmiddels zestien jaar gele-
den dat Joan Huitink samen met
zijn vrouw Marietje aan de Dorps-
straat met een groentezaak begon.
Zes jaar later verhuisde De Echte
Groenteman naar het huidige
pand aan de Burgemeester Gallee
straat. "We hebben hier echt fan-
tastische jaren gehad", zegt hij.
"We waren dan ook nog lang niet
van plan om ermee te stoppen."
Het begon allemaal toen Joan Hui-
tink (52) aan het begin van dit jaar
naar de dokter ging. Hij dacht dat
hij een spiertje verrekt had. "Maar
op een gegeven moment kreeg ik
ook pijn in mijn been en verwees
de dokter mij door naar het zie-
kenhuis", vertelt hij. Afgelopen zo-
mer ontving Joan Huitink het
slechte nieuws dat hij een dubbele
hernia heeft. "Opereren had ei-
genlijk niet zo heel erg veel zin.
Daar zou het niet veel beter van
worden. Na lang wikken en wegen
hebben Marietje en ik daarom be-
sloten om de zaak van de hand te
doen. Op een gegeven moment

moet je toch kiezen voor je ge-
zondheid. Daar komt nog eens bij
dat ik geen opvolger heb. Als één
van de kinderen de zaak had wil-
len overnemen dan was ik mis-
schien nog wel even doorgegaan.
Maar dat is dus niet het geval",
legt hij uit.
Joan Huitink blijft eigenaar van
het pand aan de Burgemeester
Galleestraat. De afgelopen maan-
den is hij druk op zoek geweest
naar een nieuwe groenteman. "In
de loop van de jaren heb je toch
wat opgebouwd. Ik vond het jam-
mer als hier een andere winkel in
zou komen. Daarnaast is het ook
een slechte zaak voor Vorden als er
geen groentespeciaalzaak meer
zou zijn. Daarom ben ik ook zo blij
dat Freddie Letink de winkel gaat
overnemen. Het is een jonge jon-
gen die er gewoon zin in heeft. En
hij komt ook nog uit Vorden. Wat
wil je nog meer", aldus een en-
thousiaste Joan Huitink.

OVERVAL
Joan Huitink heeft Freddie Letink
zelf benaderd. "Een paar jaar gele
den hadden wij al eens met elkaar
contact gehad toen Freddie bezig
was met een ondernemersplan.
Hij liep toen al met het plan rond
om ooit eens voor zichzelf te be-
ginnen", legt Johan Huitink uit.
Voor Freddie Letink (28) kwam het
telefoontje van de Echte Vordense
Groenteman als een complete ver-

rassing. "Het was echt een over-
val", lacht hij. Freddie Letink werk-
te de afgelopen tien jaar op de
groente- en fruitafdeling van de
Albert Heijn in Zutphen en was de
laatste jaren verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen op deze
afdeling. "Ik heb dus de nodige er-
varing en was eigenlijk ook wel toe
aan een nieuwe uitdaging", lacht
hij.
Freddie Letink gaat in het nieuwe
jaar geen rigoureuze wijzigingen
doorvoeren. Het assortiment in de
winkel blijft gewoon hetzelfde en
ook het personeel ondergaat geen
veranderingen. Het motto van
Freddie Letink is het verwennen
van de klanten. "Maar dan wel op
het gebied van groente en fruit",
zegt hij er snel bij. Joan Huitink
zal zich niet gelijk helemaal terug-
trekken uit de zaak. "Freddie kan
me altijd bellen als er vragen zijn.
Desnoods belt hij mij vijf keer op
een dag", lacht hij.
Nadat Joan en Marietje Huitink op
zaterdag 29 december de deur van
de zaak definitief hebben dichtge-
daan, gaat De Echte Groenteman
aan de Burgemeester Galleestraat
even een weekje dicht. "We willen
in het nieuwe jaar weer fris van
start gaan en even de nodige aan-
dacht besteden aan de inrichting
van de winkel", legt Freddie Letink
uit. Vanaf dinsdag 8 januari is de
winkel weer geopend voor het pu-
bliek.

VUURWERK
De maand december is een
maand vol geknal van vuur-
werk. Hieraan zijn natuurlijk
een aantal regeltjes verbonden.
Wat zegt de wet over de volgen-
de vragen?

HOE OUD MOETJE ZIJN OM
VUURWERK TE MOGEN
KOPEN?
Als je 16 j aar of ouder bent, mag je
vuurwerk kopen. En als je jonger
bent mag je alleen mee om te ko-
pen als er iemand bij is van 16 jaar
of ouder.

HOEVEEL VUURWERK MAG
JE KOPEN?
Maximaal 10 kilo per persoon. Heb
je meer bij je dan ben je strafbaar.

WANNEER MAG HET
GEKOCHT WORDEN?
Kopen mag op vrijdag, zaterdag 29
en maandag 31 december.

WAAR KAN DAT?
Vuurwerk mag je alleen kopen bij
de erkende vuurwerkwinkel. Heb
je het ergens anders vandaan, dan
is dat illegaal vuurwerk en ben je
strafbaar.

EN AFSTEKEN?
Je mag vuurwerk afsteken op oude
jaarsdag 31 december vanaf 10.00
uur 's morgens. Zestien uur later,
l januari om 2.00 uur 's nachts ,
moetje hiermee klaar zijn.

EEN AANTAL TIPS VOOR HET
VEILIG OMGAAN MET VUUR-
WERK

1 Bewaar vuurwerk niet in je zak.
Stop vuurwerk nooit in je zak.
Neem alleen mee naar buiten
wat je gaat afsteken en bewaar
de rest op een droge en koele
plaats.

2 Vuurpijlen in een fles. Lees goed
in de gebruiksaanwijzing hoe je
vuurwerk moet afsteken. Zet
vuurpijlen in een fles met een
laagje zand, zodat hij niet kan

omvallen.
3 Veilige kleding. Draag geen kle

ding met een capuchon. Daar
kan vuurwerk in komen. Pas
ook op met nylon kleding
(brandbaar). Katoenen kleding is
veilig!

4 Afstand. Maak dat je wegkomt
las je het hebt aangestoken. Zes
meter is veilig.

5 Vuurwerk aansteken. Aansteken
doe je met een aansteeklont of
sigaret. Gebruik nooit lucifers of
een aansteker.

6 Brandwonden. Verbrand? Houd
de wond zeker 10 minuten on-
der koel stromend water, dat je
van bovenaf over de wond laat
lopen.

Vuurwerk dat weigert, is niet
goed. Gooi het weg! Steek het
nooit opnieuw aan.

De politie van Vorden zal de ko-
mende weken extra controle-
ren op het vroegtijdig afsteken
van vuurwerk.

De wijkagent

De weg naar de euro begon een
halve eeuw terug
Als straks op l januari 2002 de
Euro wordt ingevoerd, is er een
lange weg afgelegd. Een weg die
teruggaat tot de Tweede Wereld-
oorlog, toen de geallieerden plan-
nen maakten om de wereld in het
vervolg te behoeden voor de ver-
schrikkingen van oorlog door de
politieke en economische samen-
werking beter te structureren en
de landen meer afhankelijk van
elkaar te laten zijn. Dat zou de
kans op oorlog verminderen en de
welvaart bevorderen.
Na de Tweede Wereldoorlog gaan
de verschillende Europese landen
vooral op economisch gebied,
steeds meer met elkaar samenwer-
ken. Met het Verdrag van Rome leg-
gen zes landen (België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Nederland) de basis voor een
Europees integratieproces. In 1957
richten zij de Europese Economi-
sche Gemeenschap op.
Doelstelling van de EEG is de uit-
breiding van de economische
samenwerking en de creatie van
een gemeenschappelijke markt
voor alle producten. In 1964 wordt
een comité opgericht van presi-
denten van centrale banken van de
lidstaten van de EEG, om te komen
tot een gezamenlijke Europese
monetaire politie en uiteindelijk
de invoering van de Euro.

ECONOMISCHE EN
MONETAIRE INTEGRATIE
In de jaren tachtig komt de ont-
wikkeling van de EMU in een
stroomversnelling. Met de Europe
se Akte (1986) passen de lidstaten
het Verdrag van Rome aan om de
voltooiing van de interne markt
mogelijk te maken voor de gestel-
de streefdatum van 1993. Op de
top in Madrid (juni 1989) wordt
een plan aangenomen van Jacques
Delors, de voorzitter van de
Europese Commissie. Al in juli
1990 treedt de eerste fase van het
plan-Delors in werking; het geld-
en kapitaalverkeer binnen de EG
wordt geliberaliseerd.

VERDRAG VAN MAASTRICHT
In het Verdrag van Maastricht
(1992) spreken de Europese leiders
af om uiterlijk in 1999 daadwerke
lijk een Economische en Monetai-
re Unie te vormen. Naast de vor-
ming van de EMU bevat het ver-
drag nog twee andere pijlers,

namelijk een gemeenschappelijk
buitenlands en defensiebeleid en
een streven naar justitiële en poli-
tiële samenwerking. De monetaire
unie komt in september 1992
zwaar onder druk te liggen. Forse
speculaties met de Italiaanse lire
en het Britse pond maken het
onmogelijk om binnen de band-
breedte van het EMS te blijven. Een
aanval op de Franse frank leidt in
augustus 1993 tot een aanpassing
van de bandbreedtes in het EMS
van 2,25% naar 15%.

NAAR EEN EUROPESE UNIE
In januari 1993 vallen de grenzen
binnen de EG weg. Er ontstaat een
vrij interne markt voor personen,
goederen en diensten. Het proces
van de Europese eenwording gaat
steeds verder. Op weg naar euro-
land vallen grenzen weg, verdwij-
nen douaneposten en neemt
Brussel continu besluiten die nu
en straks direct effect hebben op
het dagelijks leven van bijna 290
miljoen mensen. In januari 1994
treedt de tweede fase van de EMU
in werking. Het Europees Monetair
Instituut (EMI), een voorloper van
de Europese Centrale Bank (ECB)
gaat van start. In januari 1995 tre
den Finland, Oostenrijk en Zweden
toe tot de EG, die in 1993 is omge
doopt tot Europese Unie (EU)

EURO NADERT: HET STABI-
LITEITS- EN GROEIPACT
In Madrid (1995) wordt door de lei-
ders van de EU besloten dat de
gemeenschappelijke munt 'euro'
gaat heten en dat de EMU zal star-
ten op l januari 1999. De top in
Amsterdam (juni 1997) neemt
onder leiding van premier Kok het
Stabiliteits- en Groeipact aan.
Dit gebeurt op aandrang van
Duitsland, om de deelnemende
landen te dwingen tot een strenge
re begrotingsdiscipline.

INVOERING EURO
De invoering van de Euro begint
op l januari 1999 met de invoering
van de girale euro door de landen
die dan aan de gestelde eisen (de
zogenaamde convergentiecrteria)
hebben voldaan. Vanaf deze
datum worden alle koersen op
Euroland beurzen in Euro's geno-
teerd. Op l januari 2002 volgt de
Euro in munten en biljetten. Dan
vindt de omwisselingsoperatie
plaats: de gulden en de andere
valuta's van de deelnemende lan-
den maken plaats voor de Euro.
Deze fase eindigt uiterlijk op l juli
2002, als de nationale valuta's hun
status van wettig betaalmiddel ver-
liezen. Dan is de Europese een-
heidsmarkt met de eenheidsmunt,
na meer dan een halve eeuw over-
leg, een voldongen feit.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

Regiotaxi op tijd!
In het afgelopen jaar zijn er door
Connexxion vele stappen onder-
nomen om te bereiken dat de
regiotaxi's op de afgesproken tijd
bij de klant zouden zijn. De stipt-
heid schommelde steeds rond de
65%.
Uiteindelijk is besloten alle ritten
uit te besteden aan lokale onder-
nemers. Het resultaat daarvan is,
dat nu ruim 95% van de ritten op
tijd worden uitgevoerd. Hiermee is
de betrouwbaarheid enorm toege
nomen.
Ritten moeten minimaal een uur

tevoren worden gereserveerd via
090OS015. U kunt echter ook een
bijdrage leveren aan de stiptheid
door ritten eerder te bestellen. Dit
vergemakkelijkt de planning.
De tarieven voor de Regiotaxi wor-
den per l januari 2002 aangepast.
Meereizenden (maximaal 3 perso-
nen) met hetzelfde adres van her-
komst en bestemming betalen de
helft van de tarieven.
Het tarief voor het reserveren van
ritten (telefoon 0900-8015) en voor
het indienen van klachten (0900-
2080800) blijft ongewijzigd.



Wij hebben keuze uit diverse soorten ROLLADE's, zoals:
RUNDERROLLADE, mager of doorregen
VARKENSROLLADE filet of schouderfilet
HALF VARKENS HALF RUNDERROLLADE
KALFSROLLADE allemaal handgeknoopt.

Tevens hebben wij voor u KALFSVLEES, LA M S VLEES
en KIP/KALKOENVLEES

En natuurlijk onze overheerlijke
OSSEHAAS
ENTRECOTE
VARKENSHAAS / -OESTER

KOGELBIEFSTUK
ROSBIEF

Ook verzorgen wij graag uw GOURMET- en/of
FONDUESCHOTEL

Voor de boterham:
PARMA HAM / COBURGER HAM
SCHWARZWALDER HAM
KERSTSPECIALITEITEN
SALAM I-SOORTEN
GEBRADEN VLEES

Ardennerhaasje
100 gram

€ 1,82

en ons Team
ivensen n fijne erstdagen toe.

• Voor een heerlijk hapje hebben wij verschillende soorten SALADES en
vele soorten PATÉ, waaronder GRANDBERRY, WALNOTEN,
AB R l KOZEN en WILDPATÉS voor u in huis.

<Dus wij hetpen u graag
rnu kerstdiner zo
teller mogeCijf^

maken.

Keurslager
DICK en HETTY
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden • Telefoon )0575) 55 13 21

Geldig week 51

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI
Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14

O

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en koolzaadvezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

De Stiipel
Won i n g c öïp ö r at i e

Onze kantoren aan d§&
en aan dg Vmg^ Eïchtgnvóc>rde

zijn
op donderdag 20 december

vanaf 1430 uur gesloten
en

op maandag 24 december en
maandag 31 december 2001

de hele dag
- in verband met de feestdagen ~

gesloten.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2002.

Dr. Grasthuisstraat 8 7021 CL Zelhem Postbus 233 7020 AC Zelhem
Telefoon: (0314) 626126 Fax: (0314) 62 61 58 Reparatie verzoeken: (0314) 62 61 40

Internet: www.destiepel.nl* e-mail: info@destiepel.nl

Gratis ketelinspectie bij
ïö*aus 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

ketclinspectie. 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. t

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31.

Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen.

Wij adviseren:

NEFIT

Nefit h o u d t N e d e r l a n d warm



Vordenaar Piet Piersma in hart en nieren dirigent!

Voor "Gospelzanggroep
Interchrist" moet 2002
het j aar van de

Piet Piersma verdient zijn dage-
lijkse boterham als account
manager bij een bedrijf dat on-
der meer "handelt" in pompen
e.d. Vanwege zijn beroep kwam
hij regelmatig in de Achter-
hoek en reed hij een aantal ke-
ren, onderweg naar dé "thuis-
haven" Deventer door Vorden.
"Wat een mooi dorp, prachtige
kastanjebomen. Ik kan gerust
stellen, ik werd verliefd op Vor-
den", zo zegt Piet die ook zijn
vrouw Hilly van de schoonheid
van Vorden wist te overtuigen.
En zo streek het echtpaar Piers-
ma in 1998 in Vorden neer.

Wat de Vordenaren toen nog niet
wisten was, dat Piet Piersma een
flinke staat van dienst in de mu-
ziek had opgebouwd. Zo was hij ja-
renlang dirigent van enkele koren.
Daarover straks meer. Op gegeven
moment lekte de muzikale achter-
grond van Piet uit. (In Vorden kan
toch niets verborgen blijven!) Piet
werd gevraagd om lid te worden
van het Vordens Mannenkoor.
Piersma: "Ik ben er naar toe ge-
gaan, in eerste instantie om alleen
maar te luisteren. Wat een prach-
tig koor, wat een klank. Ik was ge-
lijk verkocht".

Dus werd Piet lid en nu, inmiddels
een paar jaar verder, is hij ook min
of meer de tweede dirigent. Wan-
neer dirigent Frank Knikkink een
keertje is verhinderd, dan neemt
Piet Piersma de honneurs waar. En
hoe gaat het zo vaak in het leven,
van het één komt het ander. Zo
ook bij Piet. Toen Lucien Vende-
rink besloot om bij het Vordense
koor "Interchrist" te stoppen, be-
hoefde men niet lang te zoeken
naar een opvolger.

Men kwam bij Piet Piersma te-
recht. En het bloed kruipt immers
waar het niet gaan kan! Piet: "Ik
wilde het wel proberen. Bij mijn

kennismaking trof ik een koor,
met in mijn ogen, toch wel een ou-
derwetse stijl. In feite had "In-
terchrist" een nieuw kleurtje no-
dig. Men zong een wat ouder re-
pertoir. Ik wilde meer richting de
gospelzang. Dus werd ook de
naam gewijzigd in "Gospelzang-
groep Interchrist". Voor de koorle-
den was het natuurlijk ook wel
even wennen, een andere diri-
gent", zo zegt hij.

NIEUWE AANPAK
Piet Piersma is in september bij de
aanvang van het nieuwe seizoen,
hard aan het werk gegaan. Adem-
halingstechniek, de wijze hoe ze
tijdens het zingen moeten staan,
enfin de koorleden merkten daad-
werkelijk dat er een nieuwe diri-
gent voor de groep stond. Piet:
"Het zijn unieke mensen deze
koorleden. Ze pakten de nieuwe
wijze van benadering snel op. We
hebben nieuwe liederen aan het
repertoir toegevoegd. Dat is ook
wat de jeugd heden tendage wil
horen, vlottere muziek.

Toch zijn we als koor met 15 leden
( elf dames, twee tenoren en twee
bassen) kwetsbaar. In de eerste
plaats wil ik graag naar een koor
met toch wel 30 tot 40 leden. Ver-
der zou ik er nog wel graag een
combo bij willen hebben, dus zijn
we druk op zoek naar een pianist,
een drummer en een bassist", zo
zegt Piet Piersma. Hij zelf is erg en-
thousiast en is er stellig van over-
tuigd dat er in de loop van volgend
jaar een koor staat, waarvan de
mensen zeggen: "heb je het ge-
hoord, "Interchrist" treedt op,
daar gaan we naar toe". Het jaar
2002 moet voor het koor het jaar
van de doorbraak worden", aldus
Piet Piersma.

VIER MUZIKALE BROERS
Piet Piersma komt oorspronkelijk
uit Alkmaar. Het "jutten" op het

strand vond hij in zijn jeugd een
geweldige bezigheid. Lekker op de
gitaar spelen. Een liefhebber pur
sang van popmuziek. Dat beteken-
de in de praktijk al vrij vroeg spe
len in een band. In het gezin Piers-
ma was Piet niet de enige muzi-
kant, o nee. Samen met zijn broers
Dick, Bram en Ariejan vormden zij
de "The singing brothers". Drukke
weekends en vele optredens. Tij-
dens de militaire dienst speelde
Piet in een orkest dat zich "The gr-
een music stars" noemde.

Op circa 35 jarige leeftijd verhuis-
de hij naar Deventer. Daar verbleef
hij, tot aan zijn vertrek naar Vor-
den, 22 jaar. Aangezien de muziek
en met name de gospelmuziek
zijn hart had gestolen, heeft hij
toen de Gospelzanggroep "Kol-le-
Aviv" opgericht dat zoveel wil zeg-
gen als "De stem van de lente".
Daarvoor was hij ook al lid gewor-
den van het "Deventer Christelijk
Mannenkoor". Dit koor diende hij
ook tien jaar als voorzitter.

Piet Piersma, die intussen ook met
goed gevolg een dirigentenoplei-
ding voor koren had afgesloten
kan terugkijken op een succesvol-
le periode in Deventer. Ruim 400
optredens in het gehele land, het
maken van langspeelplaten, Piet
heeft er heel wat energie ("en met
veel heel liefde", zoals hij opmerk-
te) in gestoken.

Het koor "Laus Deo" uit Kaalte
heeft hij ook nog onder zijn hoede
gehad. Vanwege het werk als CDA
raadslid in Deventer, moest hij dit
koor op gegeven moment laten
schieten. Gezien zijn grote staat
van dienst kan zangminnend Vor-
den in de toekomst nog heel veel
plezier beleven aan deze 60 jarige
Piet Piersma. De ambities zijn er
nog volop, dat werd mij tijdens het
gesprek in huize Piersma meer
dan duidelijk!

drukwerk dat
gezien wordt

Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk

behoort uit te zien.

zowel in ontwerp, opmaak.

kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op

sterker, het verhoogt

de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

drukker 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



NU V U U R WE R K

Voorverkoopkorting Q /Q t/m 23 dec. 2001

"KËÏHARDI
PRIJSGARANTIE VOORVERKOOP

WEES ER SNEL BIJ

Wanneer bij aankoop van de
Vuurwerkartikelen in onze folder

een identiek artikel elders
aantoonbaar goedkoper is
tijdens deze actieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

pa. Heijink

Ook tijdens de 3 voorverkoop-
dagen voldoende voorraad.

De Vuurwerkspecialist

Leestenseweg 10 - Zutphen
Telefoon (0575) 52 1796

GEVRAAGD:

oproepkracht
met ervaring in fotowinkel.

Brieven onder nummer 47-1
bureau Contact, postbus 22, 7250 AA Vorden

Contactjes?

Eet vis,
pnuiat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

of) de markt in Vordeti.

Ruiine keus kwaliteitseis.

VISHANDEL
LM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

Ook in zilver.
. . ,ovoor€ 179,- (NL G 3 94,46)

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 551505

stichting

ouderenzorg

ruurlo

vorden

Woonzorgcentrum De Wehme in Vorden K een
centrum voor ouderen met mogelijkheden van
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, extramu-
rale zorg, thuiszorg, maaltijdvoorziening, dagver-
zorging en tijdelijke opname. De Wehme houdt
zich actief bezig op het gebied van de nieuwste
ontwikkelingen in de zorgsector.
Bij de zorg- en dienstverlening staat bij ons de
cliënt steeds centraal.

Sinds 1 januari 2001 maakt de Wehme deel uit
van de Zorggroep Oost Nederland en fungeert
binnen dit concern als een zelfstandig rayon in de
gemeente Vorden en omgeving.

Op korte termijn hebben wij een vacature voor:

2 enthousiaste verzorgenden nivo III (m/v)
(gemiddeld 24 uur per week)

Kern van de functie:
U levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzor-
ging) aan intern en extern wonende cliënten van de Wehme binnen de daartoe gestelde ka-
ders.

Resultaatgebieden:
uitvoering geven aan verzorgende en begeleidende werkzaamheden;
leggen en onderhouden van contacten met familie en relaties over de directe
zorgverlening aan de cliënten;
bevorderen van het woon/leefklimaat en welzijn van de cliënten;
administratieve en overige taken voor de directe en indirecte zorgverlening.

1.
2.

3.
4.
(U kunt de uitgebreide functieomschrijving opvragen bij de afdeling personeelszaken.)

Arbeidsovereenkomst: gemiddeld 24 uur per week
Salaris: FWG schaal 35
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
Arbeidstijd: flexibel inzetbaar

Wat bieden wij:
Een interessante werkkring met enthousiaste collega's, die in een open sfeer met elkaar sa-
menwerken. Mogelijkheden tot scholing en persoonlijke groei zijn aanwezig. Tevens hebben
wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kinderopvang, spaarloon, fietsplan
ed.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 28 december a.s. richten aan:
Woonzorgcentrum de Wehme
t.a.v. mevrouw J. Bosch
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 3.

Voor meer informatie kunt u dagelijks bellen tussen 09.00 uur en 10.00 uur en vragen naar
mevrouw M.H.F. Hummelink-Hilge, zorgmanager. Telefoon (0575) 55 73 02.



Men moet het ijzer smeden als
het heet is. Een gezegde wel-
licht zo oud als de weg naar Ro-
me. In Vorden konden de be-
zoekers zaterdagmiddag op de
Kerstmarkt daadwerkelijk zien
hoe het smeden van ijzer in de
praktijk gebracht wordt. Mede
werkers van smederij Oldenha-
ve lieten aan de hand van een
tekening zien hoe bijvoorbeeld
een sierhek wordt gesmeed. Dat
gebeurde met veel liefde voor
het vak.

Bakker Joop stelde het publiek in
de gelegenheid om zelf brood te
bakken en die kans liet men zich

niet ontnemen. Terwijl de sneeuw,
middels een sneeuwkanon, met
grote vlokken naar beneden viel,
konden de "koukleumers" zich
warmen aan het kampvuur dat
scouting Vorden in het midden
van de markt had aangelegd. Na-
tuurlijk hielpen ook de Glühwein
en de warme oliebollen bij het ver-
drijven van de kou!

Al deze lekkernijen en de vele ker-
stattributen vonden gretige aftrek
bij de vele honderden bezoekers.
Voor de kinderen was er ook ge-
noeg vermaak, terwijl ook de mo-
gelijkheid bestond om een tocht
met de arreslee door het dorp te

maken. Ondertussen kon men ook
kijken en luisteren naar koren,
muziek, dans en zang. Zo waren er
optredens van enkele midwinter-
hoornblazers; de dansgroep "De
Knupduukskes"; Vordens Mannen-
koor; Vordens Dameskoor; Sur-
sum Corda; Concordia; Ned. Her-
vormd Koor Wichmond- Vierak-
ker; 30plus Koor en het gospelkoor
Vocation.

Kerstmis is in aantocht. En dat was
zaterdag tijdens deze gezellige
kerstmarkt in Vorden duidelijk
zichbaar en voelbaar. Een markt
die traditiegetrouw werd afgeslo-
ten met boerenkool met worst.



/ i y>

DE Mc L L E
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Woensdag 5 december zijn wij
tot 4 uur geopend.

Bestel voor uw pakjesavond
een ambachtelijk bereide salade.

Huzarensalade J O,50 per persoon

Russische eieren J 8,50 per persoon

Zalmsalade J 9?50 per persoon

Heerlijk bij de koffie

Pepemotenvlaaif 10,95
Zwarte Pietenvlaai f 17,50
Verder hebben wij natuurlijk ook choco-

ladeletters, marsepein, borstplaat, peperno-
tenbrood, speculaasbrokken, roomboter-

amandelspeculaasjes, speculaascake,
banketstaven, pepernoten en taai-taai.

Als enige in Vorden hebben wij de befaamde

Belgische Leonidas bonbons
100 gram ƒ 3,95

G mag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

II

KLUVERS VORDEN C. V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 18

Een gelukkig
nieuwjaar

Afwijkende openingstijden

In verband met de invoering van de euro en de komende feestdagen zijn
de openingstijden van onze kantoren Hengelo, Steenderen en Vorden aan-

gepast.

Maandag 24 december

Donderdag 27 december

Woensdag 2 januari

Donderdag 3 januari

Geopend tot 16.00 uur

Geopend tot 18.00 uur

Geopend tot 18.00 uur

Geopend tot 18.00 uur

Vanwege de invoering van de euro is op 31 december geen enkel
betalingsverkeer mogelijk in de landen die op l januari 2002 de euro gaan

invoeren. Ook zijn deze dag de effectenbeurzen gesloten.
Vanwege bovenstaande en de te treffen voorbereidingen binnen onze
eigen kantoren met betrekking tot de invoering van de euro zijn al onze
kantoren op

Oudejaarsdag 31 december gesloten.

Door de invoering van de euro wordt in de eerste week van januari veel
contant geldverkeer verwacht, zowel in euro's als ook nog in guldens.
Dit heeft geleid tot het aanscherpen van de veiligheidsvoorschriften binnen
de bank.
Hierdoor hebben wij moeten besluiten om de kantoren Wichmond,
Baak en Keijenborg ook op 25 3 en 4 januari te sluiten.
Klanten van deze kantoren zijn natuurlijk van harte welkom op onze

kantoren te Vorden, Hengelo en Steenderen.

Rabobank
Graafschap-West

VOOR-
VERKOOP

VUUR-
WERK!
(haal snel de folder in de winkel)

Verkoop 28 - 29 -31 december,

Wij wensen u fijne feestdagen
en een knallend 2002!

2 januari zijn wij gesloten.

SPEELGOED ^^ • • •••••••H M^ ̂ ^

HUISHOUD-EN ^^ ^^ J ̂ ^Esxür O U C l C Ho
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip E



Jan-Willem Elbrink start met nieuwe bezorgdienst:

Gerbert Half man nieuwe
eigenaar bloemenzaken
Gerbert Halfman wordt de
nieuwe eigenaar van Bloemsier-
kunst Elbrink. Samen met zijn
vrouw Jessica neemt hij vanaf l
januari de bloemenwinkels van
Jan-Willem Elbrink in Vorden
en Warnsveld over. Jan-Willem
Elbrink gaat zich vanaf die da-
tum helemaal richten op zijn
nieuwe landelijke bezorgdienst
Packs & Flowers Distribution.

Het idee om beide winkels van de
hand te doen, was er al een tijdje.
Twee jaar geleden om precies te
zijn. Jan-Willem Elbrink legt uit:
"Eigenlijk was het een samenloop
van omstandigheden. Ik was in die
tijd altijd ongelooflijk druk. Ener-
zijds met de twee winkels maar
ook met de hele afwikkeling van
HDN, de landelijke bezorgdienst
die ik in 1997 begon. Samen met
mijn toenmalige vrouw kwam ik
destijds tot de conclusie dat ik me
beter op één ding kan concentre-
ren. En ik moest het gewoon wat
rustiger aandoen. Dat is waar-
schijnlijk ook de reden geweest
waarom HDN destijds niet het suc-
ces geworden is dat ik er van tevo-
ren van gehoopt had. In het begin
ging het ongelooflijk goed. Na een
paar maanden bezorgden we al
ruim 50.000 pakketjes per week.
Maar die bliksemstart heeft ons
toen ook de das omgegaan. Het
ging allemaal veel te snel. En het
ontbrak mij aan tijd om alles in

goede banen te leiden."

Jan-Willem Elbrink benaderde
daarom twee jaar geleden Gerbert
Halfman met de vraag of hij inte-
resse had om beide winkels over te
nemen. Gerbert begon tien jaar ge
leden als stagiaire bij Jan- Willem
Elbrink en is daarna zoals hij dat
zelf zo mooi zegt "nooit meer weg-

gegaan." Alles bij elkaar heeft het
toch nog twee jaar geduurd voor-
dat de kogel door de kerk is. Dat
heeft alles te maken met de privé-
omstandigheden van Jan-Willem
Elbrink die sinds een tijdje ge-
scheiden is. "Natuurlijk had ik er
ook voor kunnen kiezen om beide
winkels alsnog aan te houden.
Maar aan de andere kant had ik

bepaalde toezeggingen gedaan
aan Gerbert en vond dat ik het
niet kon maken om de plannen op
het allerlaatste moment nog stop
te zetten. Daarnaast had ik ook
nog steeds het plan om opnieuw
een landelijke bezorgdienst te be-
ginnen. En zoiets valt gewoon niet
te combineren met twee winkels.
Daarom is dit gewoon de juiste

stap. En Gerbert is er klaar voor",
somt Jan-Willem Elbrink op.

VERTROUWD GEZICHT
Voor de meeste mensen is Gerbert
Halfman (28) geen onbekend ge-
zicht. Ook zijn vrouw Jessica werkt
al bijna weer twee jaar mee in de
zaak. Zij is als verkoopster en gedi-
plomeerd binder te vinden in de
winkel in Warnsveld. "De afgelo-
pen vier jaar deden Jan-Willem en
ik eigenlijk al heel veel samen", be-
gint Gerbert Halfman zijn verhaal.
"De stap om de beide winkels nu
over te nemen is dan ook niet zo
heel erg groot. Ik ken de klanten,
ging al regelmatig mee naar de
veiling en was de laatste paar jaar
ook al bedrijfsleider van de winkel
in Warnsveld. De klant gaat dan
ook weinig merken van de overna-
me. Het huidige beleid wordt ge
woon voortgezet. Met dezelfde ser-
vice en kwaliteit."

Jan-Willem Elbrink stort zich niet
gelijk in een nieuw avontuur. Hij
gaat het komend jaar rustig wer-
ken aan een goed doortimmerd
ondernemersplan voor Packs &
Flowers Distribution. "Met HDN
heb ik gemerkt dat ik een gewel-
dig concept in handen heb. Maar
je moet zoiets wel goed uitwerken.
Die hele organisatie moet eerst
goed worden opgezet. En daar ga
ik de komende tijd hard aan wer-
ken."

Gedenken van een overledene
In het afgelopen jaar hebben
vele mensen in het Gelrezieken-
huis, locatie 'Het Spittaal' af-
scheid moeten nemen van een

diebaar familielid.

Op vrijdag 28 december 2001 is er
gelegenheid om deze overledene

te gedenken. Dit kan door in de
stilteruimte van 'Het Spittaal' een
kaartje met de naam van de over-
ledenen met eventueel een korte

tekst daarin geschreven, neer te
zetten.

Tevens kan men hierbij een bloem

planten en een lichtje aansteken.
De dienst Geestelijke Begeleiding
is deze dag op de achtergrond
aanwezig.

Bibliotheek
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 Meld u aan

bij mevrouw Geertje van den Berg, tel. 020-589M71.

Nationaal Reumafonds

Bridge

Ter gelegenheid van de opening
van de vernieuwde Rabobank
in Vorden, kregen de verenigin-
gen in Vorden onlangs een geld-
bedrag overhandigd.

De bank wilde nl. voor de gehele

gemeenschap iets doen. De afde-
ling Vorden van de ANBO kreeg
een bedrag van 600 gulden.

Jongstleden woensdag werd dit be-
drag door de pennigmeester van
de ANBO de heer C.van de Pol, op

zijn beurt weer overhandigd aan
de heer Dick Wallenburg voorzit-
ter van de plaatselijke bibliotheek.

In gezamenlijk overleg zal voor dit
geld nog een nadere bestemming
gezocht worden.

BZR

UITSLAGEN 12 DECEMBER

Groep A: 1. M w. W. Gerichhausen-
Mw. A. den Elzen 58,13%, 2. Mw.
A.W. van Gastel-Dhr. J. v.d. Veen
56,77%. 3. Dhr. H. Wagenvoorde-
Dhr. J. Holtslag 54,69%.

GROEP B: Top 8: 1. Mw. L. Polstra-
Dhr. S. Polstra 65,63%, 2. Mw. HJ.
deBruin-Dhr. K. Snel 60,42%, 3.
Mw. I.H.M Fuhri Snethlage-Dhr.
G.H. Fuhri Snethlage 57,29%.

Groep C: 1. Mw. M.B. Brinkman-Mw.
P. v.d. Vlugt 70.83%, 2. Mw. L La-
mers-Dhr. HJ. Kip 56,94%, 3. Dhr.
A. de Bie-Dhr. R.W. Harmsen
56,67%,

Schildercursus
Op 14 januari start er weer een
cursus schilderen o.l.v. dhr. R.
Overvelde.
Met vragen kan men terecht bij
dhr. R. Overvelde, tel. 524734.
Om zich op te geven voor deze cur-
sus kan men bellen met Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, tel. 55 34
05.

Oudejaarscrossloop
Zaterdag 29 december wordt er in
Vorden de "Oudejaarscrossloop"
gehouden. De organisatie is in
handen van een onlangs in het Ie
ven geroepen "crossloopcommis-
sie". De deelnemers gaan van start
bij het gemeentelijk sportpark aan
de Oude Zutphenseweg. Zij kun-
nen kiezen uit drie afstanden t.w.
de 5, 10 of 15 kilometer. Voor na-
dere informatie kan men bellen
(0575) 55 35 86.



l n-/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

Tejroop:
verschillende soorten

KERSTBOMEN
GRAFIAKKEN
vanaf f 15,-

BOOMKWEKERIjEN
M.G. SPIEGELENBÊRG B,V.
Oude Zutphenseweg 5a,

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op maandag 24 december

en maandag 31 december a.s.

de gehele dag gesloten

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOYAE

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

20 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Wist u
het al?

De VVV

heet vanaf

vw
Cadeaubonnenwinkel van Nederland

RUNDERBRAADLAPPEN 1 kg 11,00

1 kg 15,95

1 kg 14,95

1 kg 13,95

RUNDERROLLADE

H.O.H. ROLLADE

VARKENSROLLADE

VOOR DE FEESTDAGEN:
Gourmet schotel standaard pp 7,50
biefstuk, varkenshaas, slavink, hamburger, schnitzel, filetlapje

Gourmet schotel luxe pp 9,50
kipfilet, bielstuk, varkenshaas, pepersteak,
cordon bleu, tartaar, schnitzel

Fondu schotel pp 8,00
varkenshaas, biefstuk, kipfilet, tartaar, gehakt, minivink

Weekpakket vleeswaren

100 gr AMB. ACHTERHAM 3,25

100 gr ROLLADE

100 gr KATENSPEK

NU VOOR

2,45
2,45
8,15

5,95
Bestel tijdig uw gourmet of fonduschotel

Wij wensen u prettige feestdagen en
een voorspoedig 2002

Wij gaan op vakantie van 27 december tot 5 januari

Elke week op de markt in Vorden

uw vakslager D IJ KG RAAF

0 KERSTBAKJE v.a.

$ 3 hyacinten

0 KERSTBOEKET

17,95
4 95 Bloemen en planten

14,95

Wij wensen u Prettige
Kerstdagen en een
voorspoedig 2002

Gieser Wildeman rOOU StOVCrS per kg W*

n a , , 4°°
ROde KOOI + 1 witte gratis i m

Wij wensen al onze klanten fijne

Kerstdagen en voorspoedig 2002.

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

f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter

f 75,00 per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

m m
ONS KANTOOR

IS
31 DECEMBER

GESLOTEN

VW
KANTOOR VORDEN

Kerkstraat 1

Nieuw
in Vierakker/Wichmond

j j„Het Ludgerustheater
presenteert

Fievel in het
Wilde Westen
Middagvoorstelling 28 december
13.30 uur*.

Speciale introductieprijs f 5,- p.p.

Kaartverkoop: Ludgerusgebouw in Vierakker op werkdagen
van 18.00 tot 19.00 uur, Garantmarkt Besseling in Wich-
mond.
Inlichtingen tel. (0575) 44 15 81 op werkdagen van 18.00 tot
19.00 uur.

* Onder voorbehoud een tweede voorstelling om 15.30 uur.

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

!SMAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

Iel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Janet Steenhuis schreef boekje
over het leven na vijven
in "De Vijfsprong" te Vorden

Aan de Reeordweg in het buurt-
schap Galgengoor in de ge-
meente Vorden staat zoals be-
kend de therapeutische leef-en
werkgemeenschap "Urtica De
Vijfsprong". "De Vijfsprong" is
tevens een biologisch - dyna-
misch bedrijf. Daar wordt on-
derdak, zorg en behandeling
geboden aan mensen met een
psychiatrische problematiek
en aan mensen met een ver-
standelijke handicap.

De leef- werkgemeenschap is een
samengaan van drie groepen te
weten de "zorgvragers", mensen
met soms heel lichte verstandelij-
ke handicap. Verder de "hulpvra-
gers", mensen met een psychiatri-
sche problematiek. Daarnaast zijn
er de medewerkers zoals produk-
tie werkleiders, therapeutische
werkleiders, sociotherapeuten en
medewerkers met een ondersteu-
nende functie ( arts, psychiater,
psychotherapeut e.d.)

Janet Steenhuis, die twee jaar als
"hulpvraagster" in "De Vijfsprong"
verbleef, heeft daarover een boek-
je geschreven dat zij heeft getiteld
"Bijen, beren en een bureau voor
verliefdheid". Daarin portretteert
zij een aantal mensen over hun le-
ven na vijven in "De Vijfsprong".
Met andere woorden, niet wat de-
ze mensen overdag doen, maar in
hun vrije tijd na vijven.

Als hulpvraagster heeft Janet
Steenhuis in die twee jaren de vier
werkgebieden te weten het vee-
werkgebied, de tuin, de kwarkma-
kerij en de huishouding doorlo-
pen. Janet: "Ik wilde eigenlijk nog
contact houden met de mensen in
"De Vijfsprong". Zelf had ik na die
twee jaar ook nog een soort be-
hoefte aan "nazorg". Toen ont-
stond het idee om een boekje te
schrijven over de mensen die in
"De Vijfsprong" leven en wonen.
Een boekje dat voor die mensen
boeiend moet zijn en bij het lezen
moeten ze er plezier aan beleven.
Ook wil ik er graag een breder pu-
bliek mee bereiken. Eigenlijk had
ik geen flauw idee of ik het wel
kon. Wel was ik net als cursist op
de schrijversvakschool begonnen.
Ik wilde er geen voorlichtingsver-
haal van maken, echt het leven na
vijven beschrijven, zo zegt zij.
Jongstleden april had ze de tek-
sten klaar. Ze nam toen contact op
met Derk Klein Bramel, coördina-

tor "Urtica De Vijfsprong" met de
vraag om financiële steun om de
tekst in boekvorm uit te kunnen
geven. Nadat hij het manuscript
had gelezen, reageerde Klein Bra-
mel positief en boorde hij het "P.R.
potje" van "De Vijfsprong" aan.
Met als uiteindelijk resultaat dat
de eerste exemplaren onlangs van
de persen rolden.

Het is een goed leesbaar boek-
werkje geworden, in feite onder-
verdeeld in een aantal thema's. Zo
beschrijft Janet Steenhuis in het
thema "hobby" de betekenis van
bijen in het leven van Sandra.
Overdag is Sandra therapeutisch
werkleider in de tuin. Een ander
verhaal gaat over Rolf en Daan (
"Zorgvragers"). Daan heeft als
grootste hobby het "in zijn eigen
huis zijn". De hobby van Rolf is
pasteltekenen. In zijn leven spelen
ook "knuffelberen" een rol. Ze zijn
voor hem een soort vriendschap-
pelijke "aandoening".

Met José, therapeutisch werklei-
der kwarkmakerij had Janet een
interview over het thema "hui-
zen", het zelf opknappen en in-
richten van haar huis. En dan Sas-
kia. Over haar schrijft Janet dat ze
regelmatig met zichzelf in gesprek
is. Het zijn in de optiek van Saskia
zowel vrolijke als sombere ge-
sprekken, maar de vrolijke ge-
dachten overheersen."Zorgvraag-
ster" Randju houdt van "opma-
ken" en mooie kleren. Zij verbaast
zich erover dat niet alle mensen
zich opmaken. "Vriendschap gaat
onder meer over de betekenis van
vriendschap in het leven van de 29
jarige "zorgvrager" Arjan. Hij
werkt al zeven jaar op "De Vijf-
sprong".
In "Liefde, verliefdheid, relatie"
schrijft Janet ook over haar eigen
"onbereikbare liefde". " Achteraf
denk ik dat die "onbereikbare lief-
de" voor mij mede aanleiding was
dit boekje te schrijven. Een liefde
die gewoon niet beantwoord kon
worden", zo zegt Janet. Ze heeft
het in haar boekje over hulpvraag-
ster Judith, waarin deze laatste
vertelt over die "mooie zoen" met
een andere vrouw op het centraal
station in Utrecht.

Tijdens ons vraaggesprek in haar
knusse woning aan het Mussen-
plein in Arnhem vertelt Janet be-
wogen over haar eigen leven. Een
leven dat 44 jaar geleden begon in

Stadskanaal. Ze vertelde over haar
jeugd. Op haar negentiende jaar
besloot zij om het "noorden" de
rug toe te draaien en maakte zij
vervolgens een sociaal diaconaal
jaar mee.

"Het geld dat ik verdiende ging
naar een goed doel, in dit geval
naar Amnesty. Ook heb ik een tijd-
lang een blinde man verzorgd. Ik
wist eigenlijk niet goed wat te
doen. Zo wilde ik op gegeven mo-
ment schilderen, hetgeen altijd al
een jeugdwens van mij was. Eerst
in Zeist, later in Dornach in Zwit-
serland". Thans schildert ze hele
maal niet meer. In Driebergen
heeft zij in "De Horst" een oplei-
ding inrichtingswerk gevolgd. Ook
heeft Janet in haar leven veel vrij-
willigerswerk gedaan.

"Op gegeven moment vroeg ik
voor mij zelf hulp en kwam ik op
"De Vijfsprong" in Vorden terecht.
Ik wist niet meer welke kant ik in
mijn leven opwilde. Ik dacht door
intensief samen te werken met an-
dere mensen, dat ik er wel uit zou
komen", zo vertelt ze. Janet vond
het de eerste drie maanden op "De
Vijfsprong" verre van gemakkelijk.
Toch zette zij door. "Ik heb mo-
menten gehad dat ik mij afvroeg,
schiet ik er wel wat mee op dat ik
hier ben".
Momenteel gaat het een stuk be-
ter. De lessen op de schrijversvak-
school vindt ze leuk. "Ik hoop met
schrijven door te kunnen gaan of
wellicht dat ik een andere leuke
baan kan vinden," zo merkt zij op.
Janet Steenhuis houdt van muziek
met name van "Klezmer", een
combinatie van joodse en zigeur-
nermuziek. Ze heeft zelf ook een
periode in haar leven accordeon
gespeeld.
Een paar maanden geleden was
het minder goed met haar gesteld.
Haar enige broer Martin ( 39 ) die
ook aan het boekje heeft meege-
werkt, heeft de publicatie niet
meegemaakt. Hij overleed tijdens
zijn geliefde sport "wild-water-va-
ren". Janet's wereld stortte op-
nieuw in. "Inmiddels ben ik bezig
uit het dal te kruipen", zo vertelde
ze.
"Bijen, beren en een bureau voor
verliefdheid", is voor twintig gul-
den te koop bij "De Vijfsprong" in
Vorden, bij "Bruna" aan de Raad-
huisstraat te Vorden, bij "De Drie-
kant" in Zutphen en bij het Volks-
huis in Deventer.

GENDA 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.

DECEMBER
18 Passage Vrouwenbeweging

Kerstviering.
18 Busreis NBvP Gouda bij kaars-

licht.
19 Kerstfeest NBvP in de Herberg.
19 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 HVG Wichmond-Vierakker

Kerstviering met ouderen.
19 BZR bridgen.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerst.
20 PCOB Kerstbijeenkomst.
21 HVG Linde Kerstviering.

o l i t i e varia GROEP

Vrijdag 7 december
Tussen 9.15 en 11.15 uur is er op de
Baakseweg een snelheidscontrole
gehouden. Er zijn in deze tijd 202
voertuigen gecontroleerd. Hiervan
reden er 6 te hard. De hoogst ge
meten snelheid was 92 km/u.

Zaterdag 8 december
Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. Bij het uitrij-
den uit de uitrit heeft de bestuur-
der de naderende personenauto
niet voor laten gaan. Hierdoor ont-
stond een aanrijding met alleen
materiële schade.

Woensdag 12 december
Bij een winkel aan de Zutphense-
weg zijn 2 truien weggenomen. Er
kwam een man in de winkel die
vroeg naar duurdere merkkleding.
Toen de verkoopster de man niet
kon helpen, ging deze weer weg.

Later zag de verkoopster dat er
twee truien waren verdwenen. Er
is nog gezocht naar deze man(nen)
maar ze zijn niet meer aangetrof-
fen.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 6 december

Gevonden
- jongensjas, winter, maat 128
- grijze handschoenen
- zilveren dames armband

Verloren
- lips sleutel met geel of groen la-

bel

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het
algemene telefoonnummer is
(0900) 88 44.

Nieuw in Vierakker / Wichmond:

"Het Ludgerustheater"
'Het Ludgerustheater" presen-
teert "Fievel in het Wilde Wes-
ten". Een middagvoorstelling
op 28 december.

KORTE INHOUD
De Amerikaanse muizenfamilies
worden bedreigd door een bende
sluwe katten. Fievel onderneemt
aktie en roept daarbij de hulp in
van de sheriff en de eens beruchte
revolverheid Wylie; een spannend
avontuur... een leuke film voor alle
leeftijden. Nederlands gesproken.
Het idee om een theater te starten
vloeit voort uit het idee om voor

de gemeenschap als "Dorpshuis"
iets te kunnen betekenen, ook op
cultureel gebied. Het ligt in de be-
doeling om af en toe een film of
iets dergelijks te presenteren. Wat
er dus te zien ofte horen zal zijn,
is niet vastomlijnd. Men is dus
voor bijna alles "in". In het begin
zullen er films voor de jeugd wor-
den gepresenteerd. Men start dan
ook met een film voor de jeugd,
maar volwassenen onder ons die
ook van een leuke tekenfilm hou-
den zijn van harte welkom.
Zie ook de advertentie elders in dit
blad.

1040 deelnemers veldrit
"Achtkastelenrij ders"!!
"We hadden wel gedacht dat on-
ze veldrit veel deelnemers zou
trekken. Dat er 1040 personen
van start zouden gaan daar
hadden we in de verste verte
niet op gerekend. Achteraf ge-
zien misschien wel verklaar-
baar, want deze zondag stond
er nergens in de Achterhoek
een rit op het programma. Het
parcours was ook lang niet ge-
makkelijk. De ondergrond was
licht bevroren. Gelukkig heb-
ben zich geen ongelukken voor-
gedaan", aldus Wim Norde, be-
stuurslid van de VRTC "De Acht-
kastelenrij ders" uit Vorden.

Deze Vordense Rijwiel en Toerclub
organiseert deze veldrit al een
groot aantal jaren en met veel suc-
ces, zo bleek ook deze zondag
weer. De deelnemers konden kie-

zen uit twee afstanden te weten de
25 of 40 kilometer. De rit ging van-
af het gemeentelijk sportpark van
start richting het Groote Veld.
Harry Baank namens de VRTC: "
We nebben tijdens deze veldrit
ook altijd veel medewerking van
de diverse landgoedeigenaren.
Wanneer je alles maar weer in de
oude staat terugbrengt en dat heb-
ben we na afloop van de veldrit di-
rect gedaan. En dan doen ze "bie
ons in Vorden" echt niet moeilijk.
Bovendien hebben we ook altijd
een goeie samenwerking met het
bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden". Wij mogen gratis ge-
bruik maken van de kleedkamers,
de douches e.d. Daarentegen is de
opbrengst van de cantine voor de
voetbalclub. Dus snijdt het mes
ook hier aan twee kanten", aldus
Harry Baank.



Met Kerst is

Grolsch bier
krat 24 flesje?

(max.) 3 kratti

ALBERT HEIJN
Helemaal Bijzonder

Canadese kreeften
lllfljljr € 13,3i : : I 4tïJ|~IU

op = op (op verzoek reserveren wij dit voor u)

Qla langnese Royal ijstaartje
500 gram €1,36 f 2,99

Foppea zalmfilet
200 gram € 4,53 f 9,99

Oh Carpaccio
100 gram €2,04 f 4,49

en 'tussen haakjes'
wat denkt u van

GALL^ GALL
Grand Marnier, cordon Rouge ?o ei nu (c is,i5) ƒ 39,99

Remy Martin, V.S.O.P. nu

Passoa, 70 ei

(€ 28,13) ƒ 61,99

(€ 10,89) ƒ 23,99

ViSSer, jonge jenever 100 cl nu (€ 9,07) ƒ 19,99

Rondom de feestdagen hebben
Albert Heijn en Gall en Gall

speciale openingstijden!
Vrijdag 21 december
zaterdag 22 december
zondag 23 december
maandag 24 december
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december
dinsdag 1 januari

8.00 - 21.00 uur
8.00 - 17.00 uur

10.00 -18.00 uur
8.00 - 17.00 uur

gesloten
gesloten

8.00 - 17.00 uur
gesloten

Familie Wansink en medewerkers
wensen u fijne Kerstdagen en

een gelukkig Nieuwjaar
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 05 • Fax (0575) 46 46 12

Weekblad Contact
(indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 5 december 2001 tot 12 januari 2002

Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

l Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers
vóór 12 januari 2002.

^ Betalen per bank of giro vóór 12 januari 2002
(u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u na 12 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,60 € 3,00 administratie- en incassokosten bij.

Q
0 Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan

tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld
af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet op-
nieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2002 voor Weekblad Contact bedraagt

1 40,75 €18,50 mcl. 6% BTW wanneer u vóór 12 januari betaalt.
Betaalt u na 12 januari dan brengen wij u f 6,60 € 3,00 adm.kosten in rekening.

U verdient dus f 6,60 € 3,00 als u vóór 12 januari betaalt!

Banken: Rabobank
ABN-AMRO
SNSbank
Postbank

nr. 36.64.02.374
nr. 48.63.19.245
nr. 92.31.24.004
nr. 12.05.867

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

drukker i j \Veevers

Onze kantooruren zijn:
maandag t/m vrijdag
08.00-12.30 en
13.00-17.00 uur
zaterdags gesloten.

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: wvvw.weevers.nl

M H l N

Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld voor
het Weekblad Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of giroreke-
ning.

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2002 bij Drukkerij Weevers,
postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.



Lubbers Wonen & Slapen gaat verhuizen
naar Woonboulevard Doetinchem.

Profiteer daarom nu van extra kortingen!

PENS O
LEECV

V S

\ \

van 11.00 -17.00 uur

ïe Kerstdag open
van 11-00 -17.00 uur

Tot en met 31 december kunt u bij aankoop uit onze voorraad
showroommodellen EXTRA KORTINGEN plukken uit onze kerstboom.

Dus extra kortingen bovenop de basis-leegverkoopkorting van 15%.
TREKT U BIJVOORBEELD EEN KORTINGSENVELOP VAN 3O%,

DAN BEDRAAGT UW TOTALE KORTING 15% + 3O% = 45% KORTING!!!

Maar wees er snel bij, want op is op!

KIES UIT ONZE VOORRAAD
SHOWROOMMODELLEN:

Bankstellen
Slaapkamers
Auping bedden
Linnenkasten
Eethoeken
Salontafels
Kleinmeubelen
Karpetten
Bedtextiel
Kersen meubelen

J* DIRECT ^
> LEVERBAAR

zvonen
r s

lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00 *) m.u.v. woningtextiel



Eindejaarsshow

Een extra feestelijke einde-
jaarsshow, want naast de andere
Fiat modellen staat de nieuwe
Fiat Stilo in onze showroom. Een
reden te meer om onze show te bezoeken.

Uiteraard staat een kopje koffie, hapje of drankje voor u
klaar. Graag tot ziens op onze eindejaarsshow en wij wensen
u alvast fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2002 toe.

Bij aankoop van een
Eurocasion vanaf f 7.500.-
krijgt iedere koper:

• Sony radio CD-speler voor f 25.-
of • een set allesdragers + sneeuwkettingen

voor f 25.-
of • een trekhaak

incl. montage voor f 25.-

Onderstaande aanbiedingen tijdens
de show gelden t/m 31 dec. 2001.
S60 aanbieding geldt uitsluitend op
uit voorraad leverbare auto's

S40 Business leasetarief v.a.
V40 Business leasetarief v.a.
S60 Intro-Edition leasetarief v.a.

Wij zien u graag op onze show.

€ 575.- p.mnd.
€ 6OO." p.mnd.
€ 75O.- p.mnd.

'Autobedrijf

Autobedrijf

Teger BV Ruurlo:
Stationsstraat 18,
tel. 0573 - 45 14 26

CITROEN

Ruesink Ruurlo - Enschede
Doetinchem -
Zutphen

il*

oTDeunk-
Hendriksen Ruurlo:

Groenloseweg 13a,
tel. 0573 - 45 27 43

aandag 31 december a.s. zijn wij vanaf 16

Eindejaarsshow
openingskalender
do. 27 dec. 09.30 - 18.00

vr. 28 dec. 09.30 - 21.00

za. 29 dec. 09.30 - 16.00

ma. 31 dec. gesloten

di. i jan. gesloten

wo. 2 jan. gesloten

olie kerstshow
t/m 2^ kerstdag

L i e f h e b b e r s v a n s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j
D e W o n e r i j g o e d . C o m f o r t a b e l e f a u t e u i l s e n
b a n k e n , s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e e e t h o e k e n
en d re s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n v a n
w a t u b i j D e W o n e r i j z o a! z u l t v i n d e n . M a a r
p o k v o o r uw r a a m d e c o r a t i e, ver l i c h t i n g o f
\? l o e r b e d e k k i n g b e n t u b i j D e W o n e r i j a a n h e t
j u i s t e a d r e s . D e a c c e s s o i r e s v a n D e W o n e r i j
| i jn s f e e r m a k e r s b i j u i t s t e k en z o r g e n v o o r

n p e r s o o n l i j k k a r a k t e r ! n i e d e r h u i s .

van 11.00 tot 17.00 uur

maandag 24 dec. gesloten

n s f e e r v o l e

Telefoon
Internet

i n r i c h

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

t i n g e n



Nieuwe zaak in Baak:

Blue Wave Partners
'Op Weg naar de stal*

Op de invalswegen van het in-
dustrieterrein Dambroek in
Baak hebben oplettende pas-
santen het al gezien: Kleine
bordjes met het opschrift "Blue
Wave".

Voor mensen, en dan vooral on-
dernemers met de gedachte "Wat
zal dat noe weer wèèhn" helpen
wij u een stukje nieuwsgierigheid
te vervangen door interesse. Want
iedereen heeft wel te maken met
de producten en diensten waarin
dit bedrijf zich heeft gespeciali-
seerd. Begonnen is het allemaal in
Zutphen, waar Ed Stavast in 1992
een bedrijf in milieuvriendelijke
reinigingsproducten startte onder
de naam "Blue Wave".

De markt was weliswaar nog niet
geheel rijp voor deze producten,
maar met name door de eigen ont-
wikkeling van deze reinigingspro-
ducten en de goede resultaten die
ermee bereikt konden worden zat
er toch een gestage groei in het be-
drijf.

Geleidelijk aan werd het assorti-
ment steeds breder en omvatte, be-
halve producten voor interieur-,
sanitair- en industriële reiniging
ook zaken om het schoonmaak-
werk mee uit te voeren en aanvul-
lende artikelen als zeepdispensers,
afvalbakken e.d.

Onderhand kon je het zo gek niet
bedenken of men had wel het ge
schikte produkt in huis voor alles
wat met hygiëne en onderhoud te
maken had echter; het huis (be-
drijfspand aan de stoven te
Zutphen) werd te klein.

In Baak werd een bedrijfspand be-
trokken waar weer voldoende
ruimte is om te groeien en waar de
dienstverlening nog verder is uit-
gebreid. Zo kan een ondernemer
hier terecht om zelf zijn artikelen
op te halen in een overzichtelijke
Self Service Shop. Hier hoeft men
geen grootverpakkingen aan te
schaffen maar kan simpelweg een
artikel per stuk aangeschaft wor-
den. "Simpel" is overigens het pri-
vate label van de (binnenkort) 22
reinigingsproducten die volgens
eigen specificaties zijn samenge-
steld. En niet alleen schoonmaak
en aanverwante producten zijn
hier te koop, maar ook alles wat te
maken heeft met veiligheid en
bescherming van werknemers,
zoals kleding, helmen, oordopjes,
pylonnen, verbandmiddelen.... nou
ja, kijkt u zelf maar op www.
bluewavepartners.com voor het
virtuele winkelen.

Blue Wave Partners, is nu de
naam, want als partner biedt men
bedrijven, maar ook scholen en in-
stellingen een kant en klaar concept

voor het leveren en onderhoud
van hygieneproducten in o.a. sani-
taire ruimten, keukens en werk-
plaatsen.
Of dit nu voor de St. Martinus-
school in Baak is, het gemeente
huis in Zutphen of de Aviko in
Steenderen, het is een manier van
werken waarbij rekening gehou-
den wordt met de specifieke wen-
sen van de klant en uiteraard met
inachtneming van de wettelijke
voorschriften.

"Zaken doen op dezelfde golfleng-
te" noemen ze dat bij Blue Wave
Partners. Specifieke oplossingen
voor de klant worden met specia-
listische kennis opgelost. Welk
product is het meest geschikt voor
deze vloer? Welke soort schoon-
loopmat moeten we in deze stoffi-
ge omgeving gebruiken? Wat voor
schoonmaakmachine heb ik no-
dig bij dit vloeroppervlak en deze
vloerafwerking?

Voor deze vragen en het veelzijdi-
ge assortiment kunt u dus nu ge
rust afslaan richting Dambroek 20
in Baak, maar als u liever uw spul-
len thuisbezorgd wilt hebben kan
dat ook. Een 5-tal eenheden is da-
gelijks onderweg om te bezorgen
en te installeren. En hoe serieus
dit ook aangepakt wordt; er is ze
ker nog ruimte voor een practical
joke. (zie foto)

Tijdens de dagen voor kerst
wordt er aan de Velswijkweg 2
en 4 in Zelhem een levend kerst-
verhaal georganiseerd.

Het thema van het levende kerst-
verhaal is 'op weg naar de stal'. De
ervaring en beleving van het Feest
vanhet Licht zal hopelijk aanwezig
zijn. Op Velswijkweg 2 wordt in de
wei het dorp Bethlehem gebouwd
met hierin allerlei activiteiten als
gelegenheid voor de kinderen o
broodjes te bakken, een smederij,
een kerk, en huisje met hierin ver-
halenvertellers, muziek etc. Van-
uit Bethlehem loopt er een weg
over het land waar de bezoekers de
wijzen, herders, en engelen tegen-
komen. Vervolgens komen de
mensen aan bij de kerststal en de
herberg op Velswijkweg 4.

Uiteraard zullen er veel lichtjes
langs de route staan. Het hele ge
beuren wordt opgeluisterd door
muziek: er zijn al vele toezeggin-
gen van zangers, zangeressen, ko-
ren en muzikanten die op diverse
plaatsen hun liederen zullen laten
horen. Hopenlijk komen er veel
mensen uit Zelhem en wijde om-
streken op deze wijze het Kerst-
feest mee vieren en voelt iedereen
zich welkom.

De data zijn: zaterdagavond 22
december, zondagmiddag 23 de
cember en maandagmiddag 24
december is dan de afsluiting met
medewerking van Local Gospel
Sound.

ACHTERGROND INFORMATIE
De organisatie van het levende
kerstverhaal is in handen van zes
enthousiaste mensen (het 'Bus-
sinks Bankjen team') die wonen in
Velswijk (gemeente Zelhem). Zij
hebben de inspiratie, de ideeën en
de ruimte om het buitengebied op
een positieve manier onder de
aandacht te brengen. Concreet
heeft dit al geleid tot het uitzetten
van een wandelroute door het ge
bied en de organisatie van een
spooktocht als onderdeel van de
verlichtingsroute die de GLTO had
uitgezet in het kader van Zelhem
1200.

En nu dus het ambitieuze plan om
een levend kerstverhaal te organi-
seren. De Stichting Zelhem 1200
steunt het initiatief, ook is er me
dewerking van diverse bedrijven
en uiteraard vele vrijwilligers.

Voor meer informatie kan men ui-
teraard altijd bellen (0314) 64 16 81
of (0314) 64 17 58.

Tweede vestiging
Architecten Atelier
Alfonso Wolbert
Architecten Atelier Alfonso
Wolbert opende een tweede ves-
tiging. Om het groeiende aan-
tal opdrachtgevers nog beter
van dienst te kunnen zijn, maar
ook om de ambities te kunnen
realiseren.

De nieuwe vestiging aan de Rijn-
straat 10 te Arnhem is vanaf
maandag 17 december geopend.
Op Rijnstraat 10 exposeert Monique
Wolbert permanent haar kunst-
werken. Ter gelegenheid van de
opening exposeert Carla de Vrijer
keramisch werk.

Een beeld van hemel en aarde, het
kenmerk van de huisstijl van Ar-
chitecten Atelier Alfonso Wolbert
AvB/BNA.

Het verbeeldt het zoeken en vin-
den van de juiste balans tussen
creativiteit en functionaliteit,
emotie en radio, nuchterheid en
bevlogenheid. Dat is voor Alfonso
Wolbert de essentie van architec-

tuur. Alle aspecten van esthetiek,
constructie en duurzaamheid,
maar net zo goed de budgettaire
kant van de zaak maken daar deel
van uit.

Mat ca. 10 medewerkers werkt het
Architecten Atelier vanuit de vesti-
gingen Hengelo (Gld.) en Arnhem
aan een grote verscheidenheid
aan projecten.

Het zwaartepunt ligt op de utili-
teitsbouw die door geheel Neder-
land wordt gerealiseerd. Tot de
werkzaamheden behoren nieuw-
bouw, verbouw, en ook interieur-
ontwerpen. Het hele bouwtraject,
vanaf de eerste ideeën tot en met
de begeleiding van de uitvoering,
beschouwt men als werkterrein.

De jarenlange ervaring, kennis
van zaken en grote betrokkenheid
vormen de basis voor kwaliteit,
die door de toekenning van het
ISO 9001 certificaat wordt onder-
steund.



KANTERS
Dieselolie bestellen? - Kanters bellen!

Voor de scherpste prijs en de snelste service!

im 80 jaar ww [everander!

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

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2002

De Voetverzorger

A. M O KKIN K-KASTE E L
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

'Stal De Kooi'
Ruurlo

FAM. D.A. BRETVELD
Goudvinkendijk 5
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 12 34

wenst u
prettige Kerstdagen

en een
gelukkig en sportief 2002

r

I drukwerk dat 1
gezien wordt . . .

Het 'aezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartie

dat er onberispelijk behoort

te zien. zowel in ontwerp.

oomaak. kleur en tekst

uit

Goed drukwerk valt op. sterker.

het verhooat de herkenbaarheid

van uw ondernemina

Wii ziin daarin uw oartner.

drukker i j Weevers II
•* ïTi

Drukkerij Weevers b. v.
M ioi i\A/ctar) ~3, n 79C.1 A U V/ni-Hon

Postbus 22, 7250 AA Vorden (1F
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

1
:ï ;;:•- •
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GI
E-mail: info(o)weevers.nl nonn
Internet: www.weevers.nl

met fantastische kortingen
27 t/m 29 december 2001 maakt

Profile Bleumink 'de Fietsspecialist'
de magazijnen leeg.

Dat betekent dat we alle tweedehands fietsen en alle fietsmodellen
2001 van alle bekende merken gaan opruimen.

Kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 50%!

Kom daarom snel naar Profile Bleumink

en profiteer van deze prijzenrace!

Wij wensen u goed 2002

PR FIL
DE FIETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

Aanbiedingen
zonder inruil

Parket
10 jaar garantie.

77.50Eik/Beuk I i. JU p.m2

incl. folie/foam/afdeklijsten.

Leggen door ons 10,- p.m2

Lochem »•
Parket t Tapijt Ruurlo

(0573) 45 35 01

HOVENIERSBEDRIJF M. JANSEN

Wij wensen een ieder prettige feestdagen
en een goed 2002.

Hopende u en anderen weer van dienst te mogen zijn hij al uw
tuin werkzaamheden:

• aanleg en ouderhoud van tuin en bedrijfsterrein • advies.

Keijenhorg - Telefoon (0575) 46 38 01

Ap Nengerman &Johan Harmsen
wensen u mede namens het
personeel van schoonmaakbedrijf
Glimmo



v.o .f.

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

Tel. 0314-622267

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

enanus
R E S T A U R A N T

Wij sturen u graag onze
uitgebreide kerstfolder toe

of kijk op internet

Tel. (0573)45 11.22
Fax (0573) 45 37 44

Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo
Internet: www.avenarius.nl

Profiteer nu nog van uw
guldenvoordeel.

Nu extra kortingen,

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2002.

Suèters
Klompenfabriek, museum en markthandel Suèters

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 • Fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

OSMAN
GROENSPECIAL IST

HOVENIERSBEDRIJF
TAXUSKWEKERIJ
COMPOSTEERINRICHTING
Kervelseweg 23
Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Al meer dan 20 jaar uw partner in het groen

Aanleg van tuinen, bestrating, vijvers,
pergola's, enz. enz.

Onderhoud van tuinen zoals de voorjaars-
beurt, najaarsbeurt, tijdens uw vakantie,
hagen knippen, onkruidbestrijding, com-
pleet jaaronderhoud, enz. enz.

Levering van 1 plant tot complete beplan-
tingslijsten.

Gladheidsbestrijding in de winterperiode,
zout strooien en sneeuwschuiven.

Voor dit vertrouwen
zijn wij u zeer erkentelijk

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een gezond en
gelukkig nieuwjaar

Graag tot ziens in 2002.

Medewerkers
Bosman Groenspecialist
Familie GJ. Bosman

BLOEMENDAAL & WIEGERINCKr
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
voorspoedig 2002

toe.

31 december is ons kantoor vanaf 12.00 uur gesloten.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 - Telefax (0575) 55 16 89
E-mail: B en W@tref.nl
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op de gehele wintercollectie
(spijkergoed en ondermode uitgesloten).

DE FINALE WEEK BEGINT
OP 27 DECEMBER 2001
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OSMAN
G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en
Kwekerij

KERST-
BOMEN
IN
SOORTEN
groot en klein
van eigen kwekerij!

Bij aankoop van een
boom:

gratis
kerstgroen
Verkoop elke dag
vanaf 09.00 uur (be-
halve op zondag).

Kervelseweg 23
(zijstraat Rondweg)
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

LMB H. Arends
Nodigt u uit voor de open dogen bij MechaTrac en Vormec in Zütphen

Datum: 27, 28 en 29 december Meer informatie:
Plaats: Pollaan'49 ZÜTPHEN LMB H. Arends

telefoon 0575-441688
Openingstijden:
27-12: 13.00-21.00 uur
28-12: 10.00-21.00 uur
29-12: 10.00-17.00 uur

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

DE SPANNEVOGEL

2de Kerstdag
zijn onze beide showrooms

geopend van
11.00 tot 17.00 uur!

In Hengelo Gld. kunt u vooral veel mooie
meubelen bekijken, in Ruurlo tonen wij u

een grote sortering in stoffering.
Kom eens kijken in één van onze showrooms,

maak er een gezellig uitje van!

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

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 Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
;:Fax (0575) 55 73 11
E-mail: inf o@weevecs.net
Internet: www.weevers.net

We e v ei1 s

Wij wensen u allen
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2002.

Fam. Schuerink
en medewerkers

Koningsweg 4 • 7255 KR Hengelo (Gld.)

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst.

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

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. (0575) 50 13 34

A
Directie en
medewerkers van
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT
bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.
telefoon (0575) 46 29 93

wensen u
allen een
voorspoedig
2002

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

Tankstation en oiehandel
Enkweg 1a, Vonden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046



HUURDERSVERENIGING

Werkzaam in
Hengelo (Gld.) en Vorden
Postbus 122.7250 AC Vorden

wenst haar leden,
huurders en relaties een

voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen u
prettige
Kerstdagen
en een
voorspoedig 2002

Loon- en grondverzetbedrijf

Groot Roessink
en medewerkers

Heideweversweg 4a • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 17 01

W

Hair & Beauty
Kapsalon

Zonnestudio
Schoonheidssalon

Dreef11
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Wz/ ivensen iedereen

prettige feestdagen

en een gelukkig

nieuivjaar

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2002

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

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een
voorspoedig 2002

/Iq/io*
w Klein areKlein grondverzet

de Veste 76, 6983 BD Doesburg
Tel. (0313) 48 21 07 • Mobiel 06 22410849

Varkens- en
kalverenhandel

BENNIE
BERKELAAR

wenst vrienden
en bekenden

fijne Kerstdagen
en een

voorspoedig
nieuwjaar

J.A.G. HEINTJES
garageboxenverhuur

Raadhuisstraat 24
Telefoon (0575) 55 36 03

wenst een ieder
fijne feestdagen

en een
gelukkig 2002

&fi

e/i

namens al onze medewerkers wensen wij u

eesi

Enkweg 9, 7251 EVVorden • Telefoon (05750 55 26 27

Iedereen
prettige

Kerstdagen
en een

voorspoedig
en gezond

2002.

00 «J W
GARANT

NVOB

Bouwbedrijf
Rondeel-Groot Roessink b
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden
Telefoon (0575) 55 14 79 - Fax (0575) 55 31 89

en medewerkers

danken u voor het genoten vertrouwen in 2001
en wensen u een voorspoedig en gezond 2002

Wij wensen u
een gezond en kleurrijk 2002

VAN DER MVAL
Het Hoge 3, Vorden • Telefoon (0575) 55 20 39

Het team wenst u allen

fijne feestdagen
en een

gezond en voorspoedig 2002
Profiteer nu nog van onze

guldensaanbiedingen!

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

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 2002

Menvereniging
e.o. •n

wenst u allen

en een gezond

en sportief

2002!

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen u een

briljant 2002
SIEMERINK

opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05



Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvet
Vorden

Afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe
jaar

een behouden
onderweg zijn
en een
veilige thuiskomst.

IV
AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2002
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31
Telefax (0575) 55 65 80

GARANT

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2002

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
wenst iedereen
een
sportief 2002

INSTALLATIETECHNIEK

la

Til
l l

Lindeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o.a.
watertechnische Installaties WOllSt allen 0611
voor zowel bedrijven als
partikuiieren gelukkig nieuwjaar

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

en medewerkers

wenst u een gezond en
pechvrij 2002

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

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

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar.

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

DE BOND V O O R 5 0 - P L U S S E R S

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 2002

Nieuwjaarsbijeenkomst
4 januari 14.00 uur in 't Stampertje
m.m.v. de Drie Jantjes
Info: telefoon 55 20 03

DAVODTA
BLOEMEN - PLANTEN
WOONACCESSOIRES

Prettige Kerstdagen en een
gelukkig 2002.

24 december van 8.30 tot 16.00 uur ge-
opend.

27 december gesloten.
31 december geopend van 8.30 tot

16.00 uur.
2 januari gesloten.

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel (0575) 55 13 34y

Het team van:

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
wenst u een

voorspoedig 2002!
Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden

Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

Lid CUMELA

LICHT • GELUID • PARTYTENTEN • MEUBILAIR • HORECA-APPARATUUR • SFEERARTIKELEN

TEL. (0575) 55 12 09 • FAX (0575) 55 37 09

wenst al haar relaties
prettige Kerstdagen

en een feestelijk nieuwjaar

c
c
K

Cultureel

Collectief
wenst een

Kranenburg voorspoedig
en creatief

2002

EHBO-Vereniging

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij, Joanne, Marlies, Sanne, Hilde, Irene,
Patrick, patrida en Bert wensen jullie

fijne feestdagen
en een 2002

en sluiten het jaar
smaakvol af

Beide Kerstdagen geopend
(eten a la carte, reserveren gewenst)

Oudjaars- en Nieuwjaarsdag gesloten
Vakantiesluiting maandag 7 januari

t/m vrijdag 25 januari.

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95



BDO Accountants &
Adviseurs verstevigt
positie in Oost-Gelderland

'Antoniuskerk* kreeg een
Nationaal Compliment

Om de dienstverlening in het
oosten van Gelderland verder te
optimaliseren, wordt het kan-
toor van BDO Accountants &
Adviseurs te Doetinchem ver-
plaatst. Vanaf 7 januari 2002
worden de werkzaamheden ver-
richt vanuit de twee bestaande
BDO-vestigingen in Arnhem en
Zutphen.

Op deze manier kan BDO haar
klanten nog beter van dienst zijn.
De medewerkers uit Doetinchem
zullen hun klanten in Oost-Gelder-
land vanuit Arnhem en Zutphen
blijven bedienen. Deze concentra-
tie van kantoren garandeert BDO
een aansprekende positie in de
regionale markt van zakelijke
dienstverlening aan het midden-
en kleinbedrijf. Dit biedt een soli-

de basis voor verdere groei vanuit
de BDO-kantoren Arnhem en Zut-
phen.

OVER BDO ACCOUNTANTS &
ADVISEURS
BDO Accountants & Adviseurs
biedt in Nederland vanuit bijna 40
vestigingen met ruim 2000 venno-
ten en medewerk(st)ers een com-
pleet pakket op het gebied van ac-
countancy, belastingadvies en con-
sultancy. BDO richt zich met name
op het Nederlandse Middenbedrij f
en is sterk in de advisering aan
groeiende ondernemingen. Inter-
nationaal maakt BDO Accoun-
tants & Adviseurs deel uit van het
mondiale netwerk BDO Interna-
tional. Het netwerk omvat circa
550 kantoren in bijna 100 landen
met ruim 20.000 medewerkers.

Wie en wat is
Stichting de Kringen
ook al weer
Stichting de Kringen, is een
stichting, die al bijna 4O jaar
praatgroepen voor homo's/les-
bo's organiseert, sinds 12 jaar
ook in Ruurlo, niet alleen voor
Ruurlo maar voor de hele om-
geving.

In zo'n praatgroep leer je anderen
kennen en kun je praten met
mensen die in ieder geval snappen
waar je over praat.

Je kunt namelijk wel ontkennen
dat je homoseksuele gevoelens
hebt, maar je zult al wel hebben
ervaren dat zoiets niet zomaar
overwaait.

Je kunt een weg vinden om er op
een goede manier mee om te gaan
en het een plaats te geven in je Ie
ven, het is nu eenmaal iets dat bij
je hoort en dat is geen drama.

Je kunt pas gelukkig worden als je
jezelf kunt zijn! Sinds een paar
jaar is er nu ook een groep bi-sek-
suele mannen. En als je denkt; een
praatgroep dat klinkt zo zwaar,
dat is het dus niet, het is ook een
hoop gezelligheid. Dus als je het
goede voornemen hebt voor 2002
om eindelijk eens iets met je ho-
moseksualiteit te doen, reageer
dan nu. Algemene info over de
landelijke Stichting de Kringen
www.kringen.nl.

Verschuil je niet langer, want dat
is echt niet nodig. Voor informatie
en aanmelding-deze praatgroepen
kun je bellen met Biseksuele man-
nen en homoseksuele mannen/
jongens (0573) 45 23 75 (Wim).

RuurloseKringen@hetnet.nl Vrou-
wen en meiden (0315) 68 32 49
(Rie-Anne).

Nieuwe dienstregeling
huisartsen gaat van start
op 7 januari 2002
De huisartsen van Zutphen,
Voorst, Eefde, Steenderen,
Warnsveld, Vorden, Lochem en
Ruurlo gaan vanaf 7 januari
2002 samenwerken in de Regio-
nale Huisartsenpost Zutphen.

Patiënten die dringen hulp van
een huisarts nodig hebben tussen
17.00 uur en 08.00 uur, in het
weekend of op feestdagen bellen
het centrale nummer van de Re
gionale Huisartsenpost Zutphen.
Op deze post werken doktersassis-
tentes en huisartsen die de patiënt
verder helpen. Alle huisartsen uit
de genoemde plaatsen werken
mee in deze post. Door op deze wij-
ze te gaan samenwerken kunnen
huisartsen ook buiten hun norma-
le werktijden zorg van hoge kwali-
teit blijven garanderen.

De Regionale Huisartsenpost
Zutphen is gevestigd in het En-
treegebouw van ziekenhuis Het
Spittaal in Zutphen en heeft één
centraal telefoonnummer

0900-2009000

Afhankelijk van de ernst van het
probleem krijgt de patiënt een te
lefonisch advies of wordt een af-

spraak gemaakt voor een bezoek
aan de Huisartsenpost. Als de pa-
tiënt om medische redenen niet in
staat is om de Huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een huis-
arts thuis. Deze visite rijdende
huisarts beschikt over een met me
dische apparatuur uitgeruste au-
to. De auto is tevens voorzien van
navigatieapparatuur om goed en
snel de weg te kunnen vinden in
de regio en wordt gereden door
een speciaal voor dit werk opgelei-
de chauffeur. Het is niet de bedoe
ling dat patiënten zo maar, zonder
afspraak, naar de huisartenspost
komen. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wacht-
tijden zo veel mogelijk te beperken
wordt er uitsluitend volgens af-
spraak gewerkt.

De eigen huisarts van de patiënt
krijgt de eerstvolgende werkdag al-
le noodzakelijke informatie over
de hulp die de Regionale Huisart-
senpost Zutphen verleend heeft.

Meer informatie: Margreet Zeelen,
manager huisartensposten Zutphen
en Slingeland of Frank Benne,
beleidsmedewerker Districts Huis-
artsen Vereniging Stedendriehoek
tel. (055) 505 86 10.

Er werden in het Internationaal
Vrijwilligersjaar 2001 in Neder-
land maar liefst 750 projecten
aangemeld voor 'het Nationaal
Compliment*, een eervolle on-
derscheiding voor een bijzon-
dere vrijwilligersactiviteit.
Twintig projecten daarvan wer-
den door een jury genomineerd
en daar was verrassend ook het
'Museum voor Heiligenbeelden'
bij dat in enkele jaren door zo'n
80 vrijwilligers van de grond is
getild. Drie projecten zouden
worden gehonoreerd met een
Nationaal Compliment. Zater-
dagavond 15 december werd de
uitslag bekendgemaakt door
Maarrje van Wegen, voorzitter
van de jury. Die uitslag leverde
een prachtige derde plaats op
voor het museum in de Kranen-
burg.

Deze uitreiking was onderdeel van
een grootse manifestatie die werd
gehouden in het imposante sta-
dion Gelredome in Arnhem waar
een muziekshow werd opgevoerd
voor zo'n 30.000 vrijwilligers die
uit het hele land naar Arnhem wa-
ren gekomen. Een vijftal bestuurs-
leden van elk van de twintig geno-
mineerde organisaties waren
apart uitgenodigd, werden vorste
lijk als VIP's begroet en kregen een
tafel toegewezen in het luxueuze
restaurant van Gelredome.

De groep van de Stichting was
aangenaam verrast toen bleek dat
ook wethouder Dorien Mulderije,
als vertegenwoordiger van het Vor-
dense gemeentebestuur, de hele

avond bijwoonde en daarvoor zelfs
een bruiloftsfeest had afgezegd.
Aan het eind van het diner werd
verteld welke drie projecten waren
uitgekozen, alleen niet in volgorde
van de prijswinnaars.
Omdat de KRO-televisie de uitrei-
king van de prijzen namelijk in
een directe uitzending op de
beeldbuis zou brengen, moesten
de prijswinnende voorzitters,
waaronder Bart Hartelman, voor-
zitter van de Stichting VKK, eerst
mee voor een schminkbeurt. De
overige gasten werden door een
gids naar de gereserveerde plaat-
sen gebracht en betraden de im-
mense ruimte van het stadion. De
tienduizenden toeschouwers die
elk een klein zaklampje hadden
gekregen en daar enthousiast mee
zwaaiden op het ritme van de zan-
gers zorgden voor een overweldi-
gende indruk.

DE PRIJSUITREIKING
Op dat moment wisten de be
stuursleden van de Stichting
'Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg' dat hun project tot de
prijswinnaars behoorde. Nog niet
welk van de drie prijzen het zou
worden: de eerste van f25.000.-, de
tweede van f 15.000.- of de derde
die met een bedrag van f 10.000.-
zou worden gehonoreerd. Prijzen
die - tussen twee haakjes - beschik-
baar waren gesteld door de RABO-
bank Nederland die hiermee het
grote belang wil onderstrepen van
het werk dat vrijwilligers doen in
de Nederlandse samenleving. Het
in slechts twee jaar opgebouwde
museum van de Stichting VKK

werd beloond met de derde prijs,
een schitterend eerbetoon voor de
vrijwilligers uit Vorden zeker als je
bedenkt dat 750 organisaties zich
hadden aangemeld. Het was dui-
delijk dat deze erkenning van het
werk van de groep van vrijwilli-
gers zorgde voor een uitbundig
vreugdebetoon dat in de late
avond werd besloten met een
klein drankje bij Hotel Bakker.

HEEL BIJZONDER
Twee-en-een half jaar geleden
werd zonder enig kapitaal met dit
project begonnen en werd voor
een afgeschreveri kerk een nieuwe
toekomst gecreëerd en tegelijk een
plaats gevonden voor het belang-
rijke kerkelij k-cultureel erfgoed
van de heiligenbeelden en hun
verering. Dat was mogelijk dankzij
de mensen die financiële steun
hebben verleend om dit idee toch
te realiseren en dankzij instellin-
gen en particulieren die beelden
in bruikleen of als schenking heb-
ben gegeven. Maar het is ook heel
nadrukkelijk te danken aan de in-
zet van die vele vrijwilligers in Vor-
den en Kranenburg die belange
loos technische bijstand verlenen,
helpen als gastvrouw/heer of gids,
de enorme hoeveelheid adminis-
tratief werk verzorgen of hun vak-
manschap inzetten voor het ma-
ken van klankbeelden of zorgen
voor de zeer nodige publiciteit. Zij
allen hebben er voor gezorgd dat -
mede door dit nationaal hulde
blijk - Vorden en zelfs het beschei-
den Kranenburg nu echt op de
kaart van Nederland is komen te
staan.

Wat is Colour4kids?
Colour4kids werkt daadwerke-
lijk aan de verbetering van de
omstandigheden voor zwerf- en
weeskinderen in de wereld.

Colour4kids is een non-profit or-
ganisatie die daadwerkelijk bij-
draagt aan de verbetering van de
leefomstandigheden van de zwerf-
en weeskinderen in de wereld.
Waar ter wereld deze kinderen
een uitzichtloos bestaan leiden
hoopt Colour4kids kleur aan hun
leven te geven en verbetering in
hun leefomstandigheden te bren-
gen in bestaande weeshuizen of
tijdelijke onderkomens voor deze
hulpeloze jonge kinderen en ba-
bies.
Het Colour4kidsteam, de initia-
tiefgroep, bestaat uit ondergete
kenden, vier decorateurs die zelf-
standig werkzaam zijn in Neder-
land.
Een maand per jaar zetten zij hun
werkzaamheden opzij om een pro-
ject aan te pakken.

De werkwijze van Colour4kids
is als volgt: allereerst werken wij
aan structurele verbeteringen van
de tehuizen/onderkomens. Alles
wordt schoongemaakt en geschil-
derd en er worden decoratieve
schilderingen aangebracht.
Waar noodzakelijk worden ook as-
pecten aangepakt als:
1. Aankopen van noodzakelijke

spullen zoals matrassen, de-
kens, handdoeken, gordijnen,
missende ramen, anti-mug voor-
zetramen enz.

2. Voeding en eetgerei o.a. melk-
poeder, plastic borden en bekers
enz.

3. Desinfecteermiddelen en schoon-
maakspullen.

4. Hoogstnoodzakelijke katoenen
luiers.

5. Algemene verbetering van sani-
taire condities waar noodzake-
lijk.

6. Het doorgeven van de tehuizen
aan hulporganisaties zodat ook
in de toekomst hulp geboden
wordt.

Het Colour4kids team werkt, na lo-
kale verkenning, bij voorkeur met
de armste lokale werklieden, om
op deze manier ook deze vakmen-
sen een inkomen te verschaffen
b.v. metselaars, elektriciens, naai-
sters. Het team koopt zoveel moge
lijk ter plaatse de materialen.

Om het doel van Colour4kids te
bereiken hebben wij financiële
steun nodig. Ons doel is om iedere
gulden/euro die via donatie/fonds-
werving binnenkomt enkel en al-
leen te gebruiken voor de verbete
ring van de levens van de kinde
ren, door kleur en zorg te geven
die hen hoop op een betere toe
komst kan vergroten. Om dit doel

te bereiken werkt Colourtkids op
kleinschalige projecten, waar elke
uitgave zichtbaar blijft.
Elke donateur van Colour4kids
kan op de hoogte gehouden wor-
den van de ontwikkelingen en vor-
deringen van een project indien
zij dat willen d.m.v. nieuwsbrieven
en foto's per email of per post. Bin-
nenkort ook via onze eigen websi-
te www.colour4kids.org.

Grote inspirator is Christina No-
ble, een Ierse vrouw die zelf eens
zwerfkind is geweest en zich nu
reeds 12 jaar over de zwerfkinde
ren in Vietnam en Mongolië ont-
fermt. Zoals zij zegt: "ieder kind
heeft recht op een menswaardig
bestaan en hoeft maar één per-
soon in zijn/haar jonge leven tegen
te komen die in hem/haar gelooft
om het te laten beseffen dat het
bestaansrecht heeft en dat er hoop
is op liefde en een toekomst".

Men kan de donatie overmaken op
Giro 20204 t.n.v. Stichting Co-
Iour4kids te Amsterdam. Vergeet
ook niet uw email adres duidelijk
te vermelden indien u die heeft.

Marcel Verhaag, Amsterdam; Bar-
bara Menko, Amsterdam; Herman-
ce van Heeckeren, Amsterdam/
Ruurlo; Ton Goossens, Entree
Haarmode Zutphen (Zutphense
weg 78, Vorden).

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl



de Bos Makelaardij
biedt aan:
Keijenborg

Lindenhof 5

In de kern van het dorp, aan rustige weg gelegen, zeer ruim en uitste-
kend onderhouden herenhuis met serre, carport en een grote garage
met bergzolder.
Indeling: ruime hal, vernieuwd toilet, berging, open keuken met in-
bouwapparatuur, woonkamer (circa 35 m2) met haard, schuifpui en
serre (circa 15 m2).
Ie verdieping: 3 ruime slaapkamers waarvan 2 toegang hebben tot
het balkon, vernieuwde badkamer met vaste wastafel, douche en 2e toilet.
2e verdieping: zeer grote zolder met mogelijkheid voor kamer.
De woning is voorzien van heteluchtverwarming en is uitstekend geïso-
leerd. De perceelsgrootte is 356 m2, inhoud woning circa 520 m3,
inhoud garage met bergzolder circa 110 m3. Bouwjaar 1980.

Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: ƒ 629.000,- kk (€ 285.427,756)

De andere makelaar voor uw regio!
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.debos.nl

NVM de B os
makelaardij og

de Bos Makelaardij
biedt aan:

Ruurlo
Nieuwenhuishoekweg 10

678.401-

Schitterend gelegen, goed onderhouden WOONBOERDERIJ met dubbele
garage, carport, berging/paardestal, tuinhuis en "hooiberg".
Geschikt voor inwoning of kantoor/praktijk aan huis.
Ind.beg.grond (achter): entree, hal, toilet, badk. met bad, toilet en
dubbele v.w., bergruimte, woonk. met inbouwapp., woonk. met schouw
en kachel.
beg.grond (voor): entree/gang, toilet, wasruimte, keuken, woonk.
en 2 slaapkamers.
Ie verdieping (achter): 3 slaapk. met v.k., overloop.
Ie verdieping (voor): 1 slaapk. en veel bergruimte.
Het pand is v.v. c.v. gas en ged. dubbel glas. Oorspr. bwj 1944,
in 1980 verbouwd. Inh. ca. 1000 m3, perceelsopp. 3738 m2.
Fraai aangelegde tuin rondom het pand.

Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: / 1.495.000,- kk (€ 678.401,423)

De andere makelaar voor uw regio!
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.debos.nl

NVM de B os
makelaardij og

de Bos Makelaardij
biedt aan:
Hengelo (Gld)

Banninkstraat ong.

1.79.30 ha cultuurgrond (thans ingericht als weiland) met poel, door
een viertal verschillende en unieke houtsingels omgeven.
Het prachtige geheel vormt een behoudenswaardig en typerend
element gelegen in het achtertioekse coulissenlandschap.

Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: ƒ 150.000 - kk (€ 68.067-)

De andere makelaar voor uw regio!
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.debos.nl

f , "f

NVM de Bos
makelaardij og

Tevens
wensen wij
allen Prettige
Kerstdagen
en een Ge-
lukkig
Nieuwjaar

NAAIMACHINESPECIA-

LIST

Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Anker
• Bernette • Lock machines
• Pfaff

Wij repareren alle merken
naaimachines
in eigen werkplaats.
Reparatie kleding en
Inzetten van ritssluitingen

Voor Informatie:
Kerkstraat 13, Vorden, tel. (0575) 55 37 00

Vakmensen werken bij

Bargeman Vorden BV
In de regio zoeken wij vakbekwame en zelfstandig werkende

metselaars en
timmerlieden
Bargeman heeft veelzijdig vakwerk voor u,
zowel in nieuwbouw, verbouw en onderhoud.

Telefoon 0575-551258

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN VORDEN BV
Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden • Tel. (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

GARANT

NVOB

BEZOCHT: SUPPORTERS m
Doe mee met de Support Actie! Voor slechts € 11,- per jaar bent u al donateur van uw
favoriete vereniging of goede doel. Bovendien maakt u twee maal per jaar kans om mooie
prijzen te winnen, zoals een auto, een exotische vakantie of een geldprijs van € 450,-

<C j) SUPPORT ACTIE
**/ £»4*Btttf

www.supportactie.nl - tel. 013 - 455 28 25

oogstrelend
Constante kwaliteit leveren
is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur

en gekwalificeerde vakmensen

wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

drukker 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



Uw laatste gulden is goud waard
Nu / 10.= korting op alle
niet afgeprijsde schoenen

IjiHBi^fii^HiBiHiLSeldia tot
31 december 2001

'/SCHOENMODE
BMtrfxptein 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vonten

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borvufo (OU.)

T»l. O545-272793
• W*M (Gld.)

IW. O314-083 J f»

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

flnorme 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

venarws
R E S T A U R A N T

"Avenahus" kerst traiteur
biedt u de mogelijkheid thuis een schitterend
kerstdiner te serveren. Wij hebben voor u de

gerechten alvast voorbereid. Het enige dat u nog
dient te doen is het verwa/men (indien "warm")

en het presenteren van de gerechten

Traiteur-menu a fl. 45,= p.p.
Wildpaté met cranberrysaus

+ * *

Wildbouillon met bospaddestoelen

Hert gestoofd in wildsaus met stoofpeertjes
aardappelpuree en spruitjes

of
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus

aardappelpuree en schorseneren
* * *

Luchtige bavarois van bosvruchten
met frambozen coulis

U kunt uw bestelde menu's afhalen op 24, 25 en 26
december tussen 12 en 13 uur. U dient uw bestelling

vóór 23 december door te geven!

Internet: www.avenarius.nl
lel. (0573)45 11 22
Fax (0573) 45 37 44

Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo /

Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 461212

Op zaterdag 2 maart 2002 gaan wij terug
in de tijd en organiseren wij een

gezellige feestavond met het thema

Back
to the sixties

Een feestavond met koud-warm buffet,
drankjes en dansen op live muziek

zoals het in de jaren 60 buitengewoon was.

Dit alles voor de prijs van € 34,-
aanvang 20.00 uur.

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

gezellige avond uit.
Voor reservering belt u met (0575) 4612 12

LLES
ONDER EEN DAK
Fa. G. Onstenk
eiken en
grenen meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 35 04

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
eiken en grenen en
koloniale meubelen

Westendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon (0314) 63 15 17

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

HOUDEN
OPEN HUIS

donderdag 27 december van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag 28 december van 10.00 tot 21.00 uur

zaterdag 29 december van 10.00 tot 17.30 uur

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

telefoon f05751 48 31 53

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

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2002

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

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

O R D E

Geopend von 10.00-17,00 uur
Bezoek onze winkel en loot u verrassen door het grote aanbod.
Zeer veel nieuwe artikelen van modern tot klassiek...
Ook op deze dag hebben wij weer tal van aanbiedingen

Het adres voor: bankstellen, eethoeken, kasten,
woonaccessoires, salontafels, handgeknoopte tapijten enz.

RN/OIMD

1 Sn (zijweg Ftuurl
Vordert.



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

HOLTSLAG
i RUURLO

Aanbieding diverse
soorten tegels,

ook restantpartijen!

Tevens diverse
bouwmaterialen en
sanitair voordelig

te koop i.v.m.
magazijnopruiming.

Maak uw keuze op
donderdag 27 en

vrijdag 28 december.

Bouwbedrijf Bruggink
Molenweg 11

Heelweg
(0315-242929)

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.
Generaalsweq 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

prolink.nl
Zlltphen - Doetlnchem - Wlnterawljk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voer particull»r*n «n b«drljve>nl

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis • HTML pro - Website onderhoud • Webmaster -
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

ZutphervEmmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

TWEEDE KERSTDAG GEOPEND

Voor de kerst-

show zijn onze

toonzalen weer

tip top ingericht

met de nieuwste

collecties in crea-

tieve woonideeën.

In een gezellige

kerstsfeer kunt u

ronddwalen in om

toonzalen en de laatste

trends ontdekken in

woon- en slaapcomfort.

U bent van harte welkom.

Z i tcomf ort
Een ruime collectie relaxfauteuils
voor jong en oud met zitcomfort
op maat. Met rugverstelling, zitlift,
relaxstand hoog of laag, hand-
bediening, elektrisch, opsta- ^Ê
hulp of massage...

\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eïbercpen
J.W. Hagemanst raa t 3
Tel. 0545-474190

u

a a p c o m f o r t
Helmink is ook gerenommeerd

slaapspecialist.
Met een gevarieerde
keuze in ledikanten,

boxsprings, water-
bedden, bedtextiel etc.

meubelen
H E L M I N K M A A K T

r/w 29 december
speciale

kerstflflnbiedingen!
www.helminkmeubelen.nl

B I J U T H U I S ,

Vuurwerkverkoopdagen:
28, 29 en 31 december

Hengelo • Ruurio • Toldijk • Vorden
en al haar medewerkers wensen u een

knallend
maar vooral gezond 2002



Motrac wordt MechaTrac scrooge &

Motrac Landbouw B.V. uit
Zutphen krijgt per l januari
2002 een nieuwe naam name-
lijk MechaTrac.

-\ Motrac (Motoren en Tractoren)
werd in 1954 in het Limburgse
Maasniel opgericht. Enkele maan-
den na de start werd het bedrijf
verplaatst naar Zutphen waar de
huidige locatie aan de Pollaan 49
werd betrokken.

Het bedrijf van de familie Op het
Veld heeft onder bezielende leiding
van de heer Op het Veld en alge-
meen directeur de heer JJ. Wolf-
hagen goed weten te profiteren
van ontwikkelingen in de landbouw

-» en industrie.

Motrac is sinds 1954 importeur
van Guldner AG te Aschaffenburg
(nu Linde) die toen motoren en
tractoren produceerde en het as-
sortiment in de zestiger jaren met
heftrucks verbreedde teneinde dit
later als kernactiviteit te kiezen.
Zo kende Motrac landbouw, in-
dustrie en later ook hydrauliek
activiteiten.

Eind jaren 80 heeft de familie Op
0 het Veld Motrac verkocht aan Pon

Holdings te Nijkerk. Pon, voorna-
melijk bekend van de distributie
van producten uit het Volkswagen
concern, besloot Motrac te splitsen
in drie verschillende bedrijven
met ieder eigen kernactiviteit
namelijk: Motrac Landbouw, in-
clusief Groentechniek en Vormec,

Motrac Hydrauliek en Motrac In-
tern Transport.

Motrac Landbouw houdt zich bezig
met het importeren en distribueren
via diverse dealernetwerken van
tractoren, landbouwmachines en
machines voor de groenvoorzie-
ning. Hoofdmerken zijn Massey
Ferguson trekkers, Niemeyer
hooibouw- en grondbewerkings-
machines, Mengele (sinds 1956),
Seko voermengwagens, Vogel &
Noot grondbewerking en Bogballe
kunstmeststrooiers.

Motrac Landbouw kent een zuster-
bedrijf Vormec B.V die onder an-
dere Landini trekkers verkoopt.
Afdeling Groentechniek levert
maatwerk voor de groenvoorzie
ner, gemeenten, waterschappen
met producten van Holder (sinds
1968 in portefeuille) en Iseki. H.
van der tienden uit de Bilt werd in
de jaren 90 bij Motrac Groentech-
niek geïntegreerd.

Motrac Landbouw is in 2000 door
Pon verkocht aan Cebeco Mechan
Holding. Heel logisch en ook
strategisch juist, immers Motrac is
importeur van Massey Ferguson
en Gebr. de Vor in Achterveld, een
ander bedrijf van de Mechan
Holding, is Fendt importeur.

Beide trekkermerken, behorende
tot het Amerikaanse AGCO con-
cern, worden wereldwijd separaat
gedistribueerd maar natuurlijk
wordt er achter de schermen ge

bruik gemaakt van schaalgrootte
voordelen en kennis gedeeld. Hier-
door kan er efficiënter en beter ge
werkt worden wat uiteindelijk dui-
delijke voordelen voor de klanten
oplevert als betere service en lage
re productie en distributie kosten.

Een voorwaarde bij de verkoop van
Motrac Landbouw door Pon aan
Cebeco was dat de naam Motrac
aan Pon voorbehouden bleef ten
behoeve van Intern Transport en
Hydrauliek bedrijven.

MechaTrac, de nieuwe naam van
Motrac, werd bedacht door collega
Johan Potman; "MechaTrac geeft
een dynamische uitstraling met
een knipoog naar het Motrac ver-
leden".

De onderneming staat klaar om
nu en in de toekomst professione
Ie agrariërs, loonwerkers en groen-
voorzieners in de breedste zin des
woords met raad en daad bij te
staan.

MechaTrac is en blijft met haar
zusterbedrijf Vormec gevestigd
aan de Pollaan 49 te Zutphen en
biedt werk aan 48 medewerkers.

Ter gelegenheid van de nieuwe
naam en vooral om te laten zien
dat producten, mensen, organi-
satie en diensten ongewijzigd
voortgaan, opent MechaTrac op
27, 28 en 29 december 2001 haar
deuren voor klanten, dealers en
andere belangstellenden.

'Aftrap9 nieuw projectjaar
scholenvoorlichtings-
project 'dertien enzo'
Op donderdagmiddag 13 de-
cember jl. ging voor de derde
keer het voorlichtingsproject
'dertien enzo' weer van start.

Tijdens dit project ontvangen alle
tweedeklassers van vrijwel alle
scholen voor het Voortgezet On-
derwijs en Speciaal Voortgezet
Onderwijs in de Achterhoek (zo'n
4000 leerlingen) tot en met april
volgend jaar in totaal vijf jonge
renmagazines over de onderwer-
pen: alcohol, seksualiteit, drugs,
criminaliteit, roken en gezondheid.

Deze inmiddels zeer populaire
magazines worden op veel scholen
in het lesprogramma gebruikt en
uit een enquête is gebleken dat de
magazines bij de leerlingen erg in
de smaak vallen en goed gelezen
worden. Voor de docenten is er een
praktische handleiding beschikbaar.
De start, eigenlijk meer de aftrap
en dat in de letterlijke zin van het
woord, vindt op spectaculaire wij-
ze plaats op de SVO-school Prono-
va in üchtenvoorde.

De bekende voetballer Tim Bakens
van FC De Graafschap zal de aftrap

verrichten. Tim is door de redactie
van het magazine geïnterviewd en
dit interview is in het eerste maga-
zine te vinden.

'Dertien enzo' is een samenwer-
kingsproject van: GGD Regio Ach-
terhoek, Buro Halt Doetinchem,
Stichting Welzijn/Jongerenopbouw-
werk Doetinchem, de Grift Gelders
Centrum voor Verslavingszorg en
de politie van het district Achter-
hoek.
Het geheel wordt vormgegeven
door Vormgevingsbureau Atwee
uit Amersfoort.

Op zaterdag 22 en zondag 23
december speelt Gery Groot
Zwaaftink in landgoedboerde-
rij 'De Kranenburg' opnieuw
zijn kerstvoorstelling "Scrooge
& Mariey.

Dit is het wereldberoemde verhaal
van Charles Dickens over de gie
rige vrek Scrooge die in de kerst-
nacht bezoek krijgt van zijn over-
leden compagnon Mariey. Deze
waarschuwt hem nadrukkelijk
om zijn leven te beteren. Om
Scrooge te helpen 'stuurt' Mariey
hem drie geesten en wel de geest
van het verleden, heden de toe
komstige kerstfeest. Dit maakt
zo'n indruk op Scrooge dat hij zijn
leven verandert en een totaal an-
der man wordt. Deze voorstelling
wordt alweer voor de 5e keer door

Groot Zwaaftink uitgevoerd. Na de
vertelling zingt Gery nog een aan-
tal liedjes die binnen de kerstsfeer
passen. Hij wordt hierin bijgestaan
door de muzikant Edwin Voortman.

De Kranenburg is een kleinschalig
landgoed. Van oudsher hebben op
deze plaats allerlei activiteiten
plaats gevonden variërend van
boerenbedrijf en herberg tot
schuilkerk. De voormalige boerde
rij is recent op ecologische wijze
verbouwd en (weer) in gebruik als
multifunctionele ontmoetingsplek.
De boerderij is te vinden vlakbij
Kranenburg (Vorden) aan de Berg-
kappeweg 2. De voorstelling is ge
schikt voor volwassenen en kinde
ren vanaf plm. 12 jaar.
Het reserveren van kaartjes is mo-
gelijk op tel. (0575) 55 62 16.

•
Allerhand
in 't Saksenland

t

Hebben we hier in Vorden enkele kastelen/landhuizen
waarvan de eigenaarsnaam eeuwenlang dezelfde bleef,
met huize 't Kervel in Hengelo (Geld.) is dat wel even an-
ders. Als leengoed als "Goet ten Breule" kent het de naam
Meyerink, wat later Kervenheim en zo aan het eind van de
achttiende eeuw ontstaat de naam het Kervel. Als eige-
naars worden veel namen vermeld voor aan het einde van
de achttiende eeuw de familie van der Heyden, die ook
Baak bezitten, het Kervel in eigendom verkrijgt.

Via vererving komt het in het bezit van von Twickel die
omstreeks 1870 een nieuw huis laat bouwen en het koets-
huis laat opknappen. Tot 1932 bleef het in bezit van deze
familie. Moeder en zoori von Twickel genoten echter zo
vaak van een alcoholische versnapering dat het geld op-
raakte en het Kervel in percelen werd geveild. Eigenaar
van het hyuis werd toen Jacob Philips uit Doetinchem. In
1941 verhuurde deze het huis aan de heer en mevrouw De
Graaf die er een pension-vakantiehuis in vestigden.

Extra bekendheid kreeg het Kervel door de aldaar onder-
gedoken joden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Van
april 1943 tot de razzia in april 1944 verbleven hier in de
kelder een vijftiental joden, waaronder leden van de fami-
lie Jacobs uit Hengelo (Geld). Onder andere Edith Jacobs
die enkele jaren geleden (1997) haar schuilplaats nog weer
eens opzocht. Haar broertje en haar oom werden hier tij-
dens het luchten door de Duitsers verrast en later ver-
moord. Edith heeft met haar zus na het verblijf op het Ker-
vel nog een tijd ondergedoken gezeten in de Wildenborch-
se bossen. Na verraad werden ze opgepakt en naar het
kamp Westerbork overgebracht. Gelukkig voor hen liepen
er geen treinen meer naar de Duitse concentratiekampen
en hebben ze de oorlog overleefd.

De Graaf kocht het huis in 1949 maar verkocht het een jaar
later weer aan de NV. Renkumse Heide te Apeldoorn die
het door verkocht aan de Orde der Zusters Cl;arissen te
Hoogcruts . Die bewoonden het kasteel Ammersoyen dat
door de beschadigingen tijdens de oorlog onbewoonbaar
was geworden. Ze bouwden een kapel en een nieuwe vleu-
gel aan het huis, het bevatte toen meer als honderd ka-
mers. De belangstelling voor deze orde liep echter zodanig
terug dat werd besloten het huis te verkopen. Eigenaar
werd tóen de heer H.G. Looyen. Hij wilde er Zuid-Moluk-
kers opleiden voor terugkeer naar hun vaderland maar dit
werd geen succes. Het huis werd weer verkocht aan de heer
J.M.W Bronkhorst die er een camping en restaurant wilde
exploiteren. Hij kreeg hier echter geen vergunnig voor en
verkocht het aan de Stichting Elia die er een evangelisatie
en gezondheidscentrum van maakte, dat tot op heden nog
als zodanig functioneert. Wie van Hengelo (Geld.) naar
Baak gaat zal er geen moeite mee hebben het Kervel te
vinden...

H.G. Wullink



KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI
Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo jB.ootbekleding

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel0654220156

POWER EQUIPMENT

Verkoop en reparatie
van alle merken.
Tevens verhuur
machines
het hele jaar door.

NIEUW EN GEBRUIKT
GROENE KRACHT

• VEEGMACHINES • ZITMAAIERS
• HAKSELAARS • BLADBLAZERS

Land- en tuinbouwmechanisatie

Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26

WIJ wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2002

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen

zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Ruiteröpprt-

afelelïrig

Koopzondag 23 december a.s.
geopend van 13.OO tot 17.OO uur

Openingstijden:
Donderdag:

10,00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00^12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op ; af spraak:

Antiek-Curiosa-f\uiter5port Het Pakhuis 2°00^me
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde eubelet

"fel. (0544) 37 51 96 • Privé (0543) 45 20 32 • Mobiel 06 22401510

• Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

fgpuchon
l̂ ^ '̂TfJ

J & u o o m o d ©
Raadhuisstraat 23, Hengelo
Telefoon (0575) 46 32 79

wij wensen U

Prettige feestdagen
en een gezond

2002
Aannemersbedrijf
Ido Hummelink
en medewerkers

De laatste veiling van het jaar.
De laatste veiling in guldens.

VEILINGHUIS DE WERELD
houdt ten overstaan van deurwaarderskantoor van den Bos en Jansen te Deventer een-

KAPITALE KUNST, ANTIEK EN INBOEDELVEILING
afkomstig uit div. nalatenschappen en andere inbreng.

Geveild worden o.a.: antieke meubelen w.o. div. 18e eeuwse kabinetten, Empire en Bieder-
meier secrétaires, Biedermeier eethoeken, commodes, schapen- en rundlederen fauteuils, bu-
reaus. Design meubelen w.o. Gispen, Spectrum, Pastou en Bas van der Pelt. Klokken w.o.
kolompendules, staande horloges, Friese staartklokken, comtoises enz. Schilderijen en
aquarellen van o.a. Jan Altink, B. Viegers, M. de Jongere, L. de Vadder, Piet van Wijngaerdt,
Joh. Niessen, A. J. van Prooijen, C. Koppenol, H. Koekkoek, enz. Enkele zeer fraaie 18e'
eeuwse Russische ikonen. Een vleugel merk Heilbrunn Berlin. Porselein, aardewerk en
plateel. Glas en kristal w.o. Copier Leerdam. Een collectie poppen en beren w.o. Steiff.
Zilveren serviezen en broodmanden. Gebruiksvoorwerpen en miniaturen. Gouden en
zilveren sieraden. Een fraaie collectie oosterse tapijten en veel kleingoed.

Kijkdagen: vrijdag 21 december 10.00-21.00 uur, zaterdag 22 december 10.00-17.00 uur
zondag 23 december 10.00-17.00 uur en Tweede Kerstdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Veiling: 27 december aanvang 19.00 uur, vrijdag 28 december aanvang 10.00 uur 3 ses-
sies, zaterdag 29 december aanvang 10.00 uur 2 sessies, maandag 31 december aanvang

10.00 uur 1 sessie.

Adres:

Mr. H.F. de Boerlaan 21 107 - 741 1 A J Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: info@veilingdewereld.com

www.veilingdewereld.com



Kerst
engelnes

Het was heel stil in de donke-
re kamer en het rook er zo
lekker! Zonder datje iets zag,
wist je toch dat daar een
kerstboom stond, dat kon je
ruiken! En het was ook zo, in
de hoek stond een prachtige
grote boom. Boven in de
boom flonkerde een grote zil-
veren ster en tussen de tak-
ken zag je engeltjes zweven
en ballen glinsteren. Er waren
mooie zilveren ballen, maar
ook van fluweel. Die ballen
waren ook niet helemaal
rond maar hadden de mooi-
ste vormen en de prachtigste
kleuren. En dat stond zo vro-
lijk tussen de groene takken.

Grote lange zilveren draden
hingen er over de takken
heen, net ijspegeljes, maar ijs-
pegel tjes waren er ook hoor!
Geen echte natuurlijk, maar
gemaakt van glas. En nu was
het zo grappig, dat als je er
naar keek, dan leek het wel of
er een druppeltje naar bene-
den zou rollen. Je zou er haast
je hand onder houden. Dan
waren er trompetjes en klok-
jes en zilveren denneappel-
tjes en een vogeltje met een
staartje van engelenhaar, te-
veel om het allemaal goed te
kunnen zien. En natuurlijk
hingen er ook kransjes in de
boom, rose en witte en choco-
laden kransjes met witte sui-
kerpuntjes bestrooid. En het
allerbelangrijkste, er waren
kaarsjes, witte, rode, gele,
groene, zo veel.

Nu zou je denken dat het voor
die kaarsjes en al die mooie
versiersels in de boom wel
heel prettig was om daar zo te
mogen schitteren en licht te
geven in een heerlijk warme
kamer. Maar dat was niet hè
lemaal zo. Want wat gebeurt
daar? Daar boven, boven in de
boom? De grote ster begint
heel, heel zachtjes te draaien,
je kunt het bijna niet zien.
Maar kijk eens naar de engel-
tjes!

Heel voorzichtig spreiden ze
de vleugeltjes uit en heel,
heel voorzichtig vliegen ze

tussen de takken door, naar
beneden. Wat gaan ze nu
doen? Oh, oh ik zie het al.
Daar gaan ze, zachtjes door
de gang, de trap op en dan,
kijk nu eens, daar houden ze
stil bij de deur van Elsje. Daar
is de ster warempel ook, die
straalt en straalt, ze maakt de
hele gang zo mooi licht. En
kijk, bij dat licht kunnen de
engeltjes de knop van de deur
goed zien, en ze gaan er alle
maal op zitten en dan... dan
vliegen ze weer zo zachtjes bij
Elsje binnen en de ster gaat
ook weer mee, nu wordt het
in de kamer van Elsje heel
licht!

Verbaasd gaat ze overeind zit-
ten en ze kijkt naar alle
mooie engeltjes die zachtjes
landen op het randje van
haar bed. Elsje is bang, dat de
engeltjes er af zullen vallen,
heel voorzichtig gaat ze weer
liggen en dan zegt ze zacht-
jes: "Dag engeltjes, wat ko-
men jullie hier doen?"
"Dag Elsje, we komen eens
over het kerstfeest praten van
vanavond. Vond jij het een
mooi feest?"
"Ik wel", zegt Elsje, "ik vond
het heerlijk en de boom was
zo prachtig!"
"Ja, ja", knikten de engeltjes,
"de boom was heel prachtig,
maar wij vonden het geen
écht mooi feest, niet een echt
mooi feest."
Hier schrikt Elsje nu echt van.
Bijna is ze overeind gevlogen
maar de grote ster net op tijd
nog heel waarschuwend, zo-
dat ze nu alleen maar met
grote ogen naar de engeltjes
kijkt.
"Waarom dan niet?" vraagt ze
dan heel zachtjes.

Het grootste engeltje klimt op
de bovenste punt van de ster.
Elsje kan haar nu goed zien
en het engeltje kijkt haar heel
ernstig aan. "Weetje wel, wat
voor soort feest het kerstfeest
eigenlijk is, meisje? Weet je
wel, dat de mensen bij dat
feest er eigenlijk altijd aan
denken moeten, dat ze aardig
voor elkaar moeten zijn en el-

kaar moeten helpen? Je weet
toch wel dat er ook arme kin-
dertjes zijn, waar de rijke kin-
dertjes eens aan moeten den-
ken, die je eens blij moet ma-
ken?"

Ja, dat is zo, dat weet Elsje
wel.
"Nu dan", zegt het engeltje,
"wat heb jij dan vanavond ge
daan? Je was helemaal alleen

bij de boom en je hebt een
bende kransjes gesnoept en je
hebt de kaarsjes uit mogen
blazen en je hebt zelfs nog
speelgoed gekregen en ik heb
je heel niet horen zeggen, dat
je wel graag wat aan Ansje
van de werkster zou willen ge
ven. En je weet wel dat Ansje's
moeder ziek is en dat daar
géén kerstboom is, waarom
heb je Ansje niet gevraagd bij
jouw mooie boom te ko-
men?"

O, wat schaamde Elsje zich.
Het engeltje had gelijk, ze
wist dat Ansje's moeder ziek
was, ze wist dat Ansje geen
kerstboom had en nu had ze
er heel niet aan gedacht om
Ansje bij haar te vragen. Dat
was wel erg. En opeens trok
ze haar dekbed over haar
hoofd heen, ze durfde eigen-
lijk niet goed meer naar de
mooie ster en de engeltjes te
kijken.

Het bleef even heel stil in de
kamer, en toen Elsje na een
poosje weer eens over haar
dekbed heenkeek, was het
weer donker in de kamer, weg
was de ster, weg waren de en-
geltjes. Zou ze het gedroomd
hebben?

De volgende dag vroeg ze na-
tuurlijk aan haar moeder of
Ansje komen mocht en Ansje
mocht de kaarsjes aansteken
en mee snoepen van de krans-
jes en ze kreeg ook cadeau-
tjes.

Ansje ging met haar armpjes
vol heerlijks weg en toen Elsje
voor ze naar bed ging nog
eens naar de kerstboom keek,
leek het wel of de ster even-
tjes extra fonkelde en de en-
geltjes lachten zo lief. Tevre
den ging ze slapen en de
boom bleef rustig met ster en
engeltjes in haar hoekje
staan.
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In het sneeuwdoolhof lopen vier wegen. De sneeuwpop heeft de goede weg naar de
kerstboom in het midden gevonden. Op zijn weg kwam hij allemaal letters tegen.
Zoek ook de goede weg en wat lees j e dan?



NVOB
Bouwopleidingen

DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN
werken samen in de regio:

Borculo & Lichtenvoorde

Lochem Aalten
Borculo Beltrum

Eibergen Groenlo
Neede Lichtenvoorde
Ruurlo en Winterswijk

en Vorden

Kom eens in Borculo of Lichtenvoorde
kijken, want wij kunnen de volgende

opleidingen bieden:

Metselen Timmeren Werkplaatstimmeren
Voegen Tegelzetten

restauratie timmeren/metselen

Bel voor een afspraak l

Wat kun je bij ons verwachten?
Vier dagen werken en een dag naar een Regionaal

Opleidings Centrum. Er wordt vijf dagen loon betaald!!

Wie kan er bij ons terecht ?
Iedereen die belangstelling heeft voor een baan en
opleiding in de bouwnijverheid is van harte welkom.

SWV "De Bouwopleiding"
A. Schweitzerstraat 27, Lichtenvoorde, tel.: 0544-376186

e-mail: info@bouwopleiding-og.nl
www.bouwopleiding-og.nl

NVOB Opleidingsbedrijf "De Achterhoek"
Bosberg 21 .Borculo, tel.: 0545-274777

e-maii: nvob@worldonline.nl www.nvob-achterhoek.nl

Arjan Ribbers en Hans Mombarg

hebben profijt van gedegen opleiding
Van leerling tot succesvol ondernemer

Een gedegen opleiding is van groot
belang voor je verdere toekomst.
Dat geldt ook voor de bouw.
Leerlingen, die hun opleiding heb-
ben afgerond, kunnen verschillen-
de kanten op. De mogelijkheden
zijn zeer groot. In het bezit van een
diploma en een stuk praktijkerva-
ring, opgedaan via het Opleidings-
bedrijf, kunnen ze aan de slag als
timmerman, metselaar, tegelzetter,
restauratiemedewerker, werk-
plaatstimmerman of voeger. Maar
ze kunnen zich ook verder ontwik-
kelen. Tot ondernemer bijvoor-
beeld.

Arjan Ribbers en Hans Mombarg zijn
beide ondernemer in hart en nieren.
Ribbers (31) is mede-directeur van
Aannemersbedrijf Ribbers BV in
Ruurlo, terwijl Mombarg (32) in de
directie zit van Mombarg
Bouwbedrijf BV in Mariënvelde.
Arjan Ribbers begon op de LTS in
Borculo, waar hij de eerste beginselen
van het timmeren en metselen kreeg
bijgebracht. Daarna ging hij naar het
Opleidingsbedrijf De Achterhoek.
Daar volgde hij de opleidingen pri-
mair metselen (twee jaar), voortgezet
metselen (twee jaar), assistent uitvoer-
der (twee jaar) en de kaderopleiding
bouwbedrijf, ook wel aannemerscur-
sus genoemd (eveneens twee jaar).
Hans Mombarg volgde vrijwel het-
zelfde traject. Hij begon op de LTS in
Lichtenvoorde. Timmeren en metse-

len waren toen al de populaire vakken
van de inwoner van Mariënvelde. Op
de Bouwopleiding in Lichtenvoorde
volgde Mombarg de opleidingen pri-
mair timmeren (twee jaar). Daarna
verkaste hij naar de MTS waar hij met
succes bouwkunde studeerde. Tot slot
volgde hij nog de kaderopleiding
bouwbedrijf, de aannemerscursus.
Na hun gedegen opleiding, waar ze al
veel praktijkervaring opdeden, begon-
nen Ribbers en Mombarg hun carrière
bij de gelijknamige familiebedrijven.
Ze werkten zich al snel op tot direc-
tielid. Arjan Ribbers is zelf op de
bouw actief, terwijl Hans Mombarg,
door rugklachten genoodzaakt, vooral
op kantoor te vinden is. Ribbers en
Mombarg mogen zich inmiddels suc-
cesvol ondernemer noemen. "Je kunt
het ver schoppen in de bouw", vertelt
Arjan Ribbers. "Dat wordt nog wel
eens vergeten. Er zijn niet alleen vak-
kundige bouwvakkers nodig." Collega
Hans Mombarg knikt bevestigend.
"Je kunt je op verschillende terreinen
specialiseren. Het is net waar je inte-
resses liggen. Als ondernemer kom je
in aanraking met verschillende aspec-
ten van de bouw. Dat maakt het werk
erg boeiend." Beide zijn erg enthou-
siast over het nut van opleidingsbe-
drijven. "Je leert, je werkt terwijl je
ook nog inkomen ontvangt. Daarnaast
krijg je de mogelijkheid om te ervaren
waar je goed in bent en wat je het
liefst wil. Kortom, het is de ideale
voorbereiding op een baan in de
bouw."

Foto: Jan Houwers

Baarn, 10 oktober 2001

GEREGELD ONDERHOUD

Het behoud van uw huis
"Drie jaar geleden, toen we ons huis

kochten, wees onze aannemer ons op
het belang van onderhoud," vertelt
Hans ter Horst. "Helaas hebben we
zijn woorden toen niet voldoende ter
harte genomen. Daar betalen we nu
de rekening voor."

"Je ziet er gelukkig niets meer van, maar
deze muur én de houten vloer waren er
belabberd aan toe. Oorzaak: een giganti-
sche lekkage. En het was onze eigen
schuld. Want wat bleek? De dakgoot zat
helemaal verstopt met bladeren en ande-
re rotzooi. Daar moest wel ellende van
komen." Tijdens de inspectie bleek dat
ook de kozijnen zich in slechte staat
bevonden.
Hans ter Horst is helaas niet de enige die
op deze manier op kosten wordt gejaagd:
onnodige kosten wel te verstaan. Want
we vinden het wel vanzelfsprekend dat
onze auto geregeld een servicebeurt
krijgt, maar het onderhoud aan ons huis
komt er vaak bekaaid vanaf. Dat is niet
terecht, want elk huis - hoe duurzaam
het ook is gebouwd - is onderhavig aan
invloeden van het weer en aan veroude-
ring. Een kozijn kan er van buiten nog
steeds goed uitzien, onder de verflaag
kan de houtrot hebben toegeslagen. En
ook in het huis kunnen tegels losraken,
leidingen gaan roesten, enzovoort.
Afwachten tot het helemaal fout gaat,
brengt vaak hoge (herstel)kosten met
zich mee.
Hans ter Horst heeft, nadat hij zo pijn-
lijk met zijn neus op de feiten was
gedrukt, direct contact opgenomen met
de aannemer die hem destijds had gead-

viseerd. "Hij gaf mij de NVOB-
Controlelijst waar hij als NVOB-aanne-
mer mee werkt. Een zeer handige chec-
klist die je langs alle te inspecteren pun-
ten leidt. Hij gaf als tip mee om elk jaar
zo'n inspectieronde te houden, bij voor-
keur na het vallen van de bladeren. Ons
hoefde hij natuurlijk niet uit te leggen
waarom dat het beste tijdstip is! Verder
raadde hij aan om een vast budget te
reserveren voor onderhoud, jaarlijks l a
2 procent van de waarde van onze
woning. Dat l i jkt veel, maar schade ach-
teraf verhelpen is veel duurder. Wij heb-
ben ons lesje geleerd: onderhoud moet je
plannen. Dat scheelt geld, zorgen en het
houdt je huis in topconditie."

Het Nederlands Verbond van
Ondernemers in de Bouwnijverheid
(NVOB) is Nederlands grootste onder-
nemersorganisatie in de bouw. Ruim
4.000 bouwbedrijven door het hele
land verspreid zijn aangesloten bij het
NVOB. Dat betekent dat rond zestig
procent van alle uitvoerende bouwbe-
drijven lid is van het NVOB. De
NVOB-aannemer is te herkennen aan
het NVOB-logo op onder meer brief-

papier, busjes en bouwborden. Vanuit
Borculo opereert de NVOB-afdeling
De Berkelstreek en vanuit
Lichtenvoorde NVOB-afdeling
Gelderland-Oost. Beide afdelingen
verzorgen opleidingen voor nieuw per-
soneel. Uit deze twee afdelingen zijn de
opleidingsbedrijven ontstaan. In
Borculo gaat het om Opleidingsbedrijf
De Achterhoek en in Lichtenvoorde om
Samenwerkingsverband De
Bouwopleiding Oost-Geiderland.

AANKONDIGING

De volgende keer, dat zal zijn in week 7,
ruimschoots aandacht voor het open huis dat op

21 februari wordt gehouden.



& LAKENS
Jersey hoeslakens
mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
] 00% katoen
90/200 van 24,95 nu 17,95
90/220 van 27,95 flU 19,95
140/200 van 34,95 nu 27,95
160/180x200 van 44,95 nu 37,95
Waterbed van 54,95 nu 47,95

Lakens
Cinderella Lakens
1 00% katoen
160/260 van 37,35
200/260 van 54,95
240/260 van 61,60
2 slopen 60/70 van 27,95

nu 29,95
nu 39,95
nu 49,95
nu 21,95

Gladde hoeslahens van Cinderella
100% katoen in diverse kleuren
80/90/200 nu 27,95
90/220 nu 31,95
140/200 nu 36,95
160/200 nu 39,95
180/200 nu 43,95
Waterbed nu 49,95

Lahensets
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

van 99,95
van 139,95
van 169,95

nu
nu
nu

69,
99,-

109,
Gladde hoeslakens
/ 00% katoen

Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel u kleuren.

Molton slopen (onder-slopen)
60/70 2 stuks van 39,95

Slopen satijn van 39,95

Waterdichte hoeslahens
90/200

nu 29,95

nu 9,95
(prijs per stuk)

nu 39,95

KEUKEN
Keuhen sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 nu 10,95

Werk- en vaatdoehjes
In diverse kleuren, van 3,95 per stuk

nu 4 voor 10,00

Theedoeken linnen
Groen + rood van 16,50 nu 5,95

Schorten
diverse kleuren vanaf 19,95

PLAIDS
100% wollen plaids
In prachtige ruitmotieven
diverse kleuren
130/170 van 119,- nu 69,00

80/200 van 23,95
90/200 van 25, 95
90/220 van 29,95

140/200 van 33,95
160/200 van 43,95
180/200 van 44,95
Slopen per 2 stuks

Van Dijch hoeslahen satijn
200/200 van 149,95

Flanellen hoeslahens
van ] 00% katoen in 5
90/200
140/200
160/200
180/200
Sloop 60/70 cm

Flanellen lakens
van / 00% katoen in 5
150/250
200/260
240/270

Stretch moltonhoeslahens
1-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
litsjumeaux

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

nu

14,95
15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
11,95

19,

kleuren
nu
nu
nu
nu
nu

32,95
43,95
50,95
54,95
12,95

kleuren
nu
nu
nu

nu
nu
nu

32,95
54,95
59,95

29,95
44,95
49,95

TAFELGOEO i
Vele metten wndef vieïkcmte en mht
hoekige tafelkleden en dehservetten.

Effen en gedessineerd,

20% tot 80% Korting

r BADMATTEN
Grote partij -katoen en synthetisch

nu30%Korting
van o. a. Aqua Nova, Dornrneltn> Vandijck

Boras Cotton

Ideens

pers. van 99,95 nu 29,-

1 pers. van 99,95 nu 39,-
2 pers. van 199,95 rtU 59,-
l i ts jumeaux van 295,95 nu 79,-

Dejaluxe Satijn
1 00% Katoen

Cinderella Living Colors

1 pers.
Li ts jumeaux

1 pers.
2 pers.
l i tsjumeaux

van 229,-
van 379,-

van 1.39,-
van 199,-
van 229,-

nu
nu

nu
nu
nu

99,-
149,-

v.a. 49,95
v.a. 49,95
v.a. 79,95

^

Baddoehen Seahorse
60/1 10 cm, vele kleuren
van 19 ,95 nu 2 voor 29,-

Washandjes van Dijch royal
van 4,95 nu 3,95

Elias rits royal
Handdoek 60/110
van l 9,95 nu 2 voor 29,-
Douchelaken 70/140
van 32,50 nu 19,95
Washandje van 4,95 nu 3,95
Castendoekje van 7,95 nu 5,95
Badlaken 100/200
van 69,95 nu 39,95

Van Dijch Royal
Baddoeken (effen + gestreept)
60/110
van!9 ,95p.s . nu 2 voor 25,-
Washand
van 4,95 nu 3,95
Badlaken
70/140 van 39,95 nu 29,95

KUSSENS
Synthetisch hussen
met hollow fiber vul l ing en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-

Synthetisch hussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
antt-allergiscn, goed.wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- nu 2 voor 79,-

Eendenveren hussen
van 69,- voor 59,- nu 2 voor 89,-

Kapoh hussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 79,- voor 59,- nu 2 voor 99,-

Nehsteunhussen
gevuld met synthetische bolletjes nu 79,-

30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig
van l 39,- nu 99,-

V l

Groot assortiment
sierhussenhoesjes

BEDSHOP DE DUIF
Pc-

BADJASSEN
Badjas met wafelstructuur
] 00% kaoen- diverse kleuren
in de maten M, L, XL, XXL nu 59,95

Heerlijk zachte fleece Badjas
diverse kleuren
van 119,95 nu 89,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
in 8 kleuren van 129,- nu 79,95

300 badjassen met kortingen
van 30 tot 50%

DEKBEDDEN )
Donzen dekbedden
Donzen dekbed meteen vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 159,-
1-persoons 140/220 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 429,- nu 249,-
l i t s jumeaux 240/200 van 479,- nu 269,-
l i t s j u m e a u x 240/220 van 549,- nu 329,-

Donzen 4-seizoenendekbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 459,- nu 259,-
l-pers. x l l 40/220 van 499,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
l i t s j umeaux 240/200 van 699,- nu 459,-
l i t s j u m . xl 240/220 van 769,- nu 509,-

Dvnzen dekbed meteen vulling van 90%ganzen-
dons en 10% kleine veertjes, ui carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 450,- nu 259,-
l-persoons 140/220 van 499,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
l i t s j u m e a u x 240/200 van 729,- nu 479,-
l i t s j u m e a u x 240/220 van 799,- nu 549,-

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestiht.
l-persoons 140/200 van 639,- nu 399,-
1-persoons 140/220 van 729,- nu 459,-
2-persoons 200/200 van 949,- nu 599,-
l i t s j umeaux 240/200 van 1049,- nu 699,-
l i t s j u m e a u x 240/220 van 1099,- nu 799,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol vulling en
100% katoenen tijk.
l-persoons van 169,- nu )9,-
1-pers. xl 140/220 van 199,- nu 129,-
2-persoons van 269,- nu 159,-
Lits jumeaux 240/220van 299,- nu 189,-
L i t s j u m . xl 240/220 van 329,- nu 209,-

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100% scheerwol
vulling en 100% katoenen tijk.
l-persoons van 319,- nu 199,-
1-pers. xl 140/220 van 349,- nu 249,-
2-persoons van 499,- nu 299,-
Li t s jumeaux van 529,- nu 369,-
L i t s j u m . xl 240/220 van 579,- nu 399,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 109,- nu 79,-
1-pers. xl 140/220 van 129,- nu 89,-
2-persoons 200/200 van l 59,- nu 109,-
lits jumeaux 240/200 van 189,- nu 129,-
lits jumeaux 240/220 van 209,- nu 149,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met Perhal
katoenen tijk en Kwali-soft vulling. Super zacht.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 189,-
1-pers. xl 140/220 van 299,- nu 219,-
2-persoons 200/200 van 379,- nu 259,-
l i t s j umeaux 240/200 van 429,- nu 299,-
lits jumeaux 240/220 van 459,- nu 329,-

Deventer

Voetganger»- Rabo Bank
gebied

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816
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