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Overname van advertenties/berichten is verboden

"Kwalitaria Buurman" wordt
omgedoopt tot "Plaza Vorden
"Food for AU"

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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Zaterdag 11 januari
Nieuwjaarsbal m.m.v. "Excellent"
Aanvang 20.00 uur

ïïmmy van Lingen tevreden
over finale songfestival
Timmy van lingen toonde zich
na afloop van het door de Vara
georganiseerde kindersongfestival zeer tevreden. In de T.V.
uitzending op zaterdag 28 december, vertelde hij vooraf aan
de presentator " ik ben wel erg
zenuwachtig". Tijdens het zingen was daar niet veel van te
merken. Timmy zong vrij onbevangen het lied "Elk dier". Terecht dat hij na afloop zelf ook
vond dat hij het er goed had afgebracht.
De naam "Kwalitaria" aan de
Dorpsstraat hier in Vorden,
komt vanaf januari 2003 niet
meer in het woordenboek van
eigenaar Arjan Menzing en zijn
echtgenote Coby voor. Voortaan zal de naam "Plaza Vorden" op de gevel van het pand
prijken. De verandering van de
naam gaat gepaard met een fikse interne verbouwing. Een verbouwing die in fases zal worden
uitgevoerd en die circa eind
april, begin mei aanstaande
zijn definitieve beslag zal krijgen.
Arjan Menzing streeft met "Plaza
Vorden" naar een nog betere service, waardoor ook wachttijden
voor de consument tot een minimum worden beperkt. Zelf zegt hij
over deze verandering: "De afgelopen twee jaar liepen we al een
beetje vast doordat de bakapparatuur en de formule "Kwalitaria"
niet meer aan de eisen van deze
tijd voldeden. Het contract met de
organisatie liep op 31 december
2002 af en dat hebben wij niet
meer verlengd. We hebben ons
thans aangesloten bij "Plaza".
Een organisatie die is ontstaan
doordat circa 35 leden zich van
"Kwalitaria" hebben afgescheiden
en de formule "Plaza" in het leven
hebbén geroepen, met als uitgangspunt om de consument nog
beter van dienst te kunnen zijn",
zo zegt Arjan Menzing. In feite is
Menzing " soft franchiser" waarbij
hij wel gewoon eigenaar is van
"Plaza Vorden", maar daarbij wel
bepaalde verplichtingen met de
organisatie "Plaza" is aangegaan.
Menzing: "Zo ben ik verplicht bepaalde producten bij "Plaza" in te
kopen zoals bij voorbeeld "Farm
Frites" en Coca Cola. Ik heb een
contract afgesloten voor drie jaar
met een maandelijkse contributieverplichting. Daarvoor krijg ik
heel wat terug. Continuele ondersteuning middels acties, reclames,
folderen e.d.", zo zegt hij. Bovendien komen de bij "Plaza" aange-

sloten leden regelmatig bij elkaar
om gegevens uit te -wisselen. Ook
geeft de organisatie, verplichte
"bij-spijker-cursussen".
Plaza Vorden krijgt nieuwe bakapparatuur. De huidige apparatuur
is te oud. De nieuwe bakwand stelt
Menzing instaat om per uur 500
porties frites te bakken. "Een ge
weldige vooruitgang, waardoor
wij in staat zijn de consument op
b.v. de zondag ( drukste dag) en in
de vacantieperiodes sneller te kunnen helpen. Wij kunnen daardoor
ook in één klap grote groepen (b.v.
van 50 -100 man) bedienen. In feite
richten we ons op elke doelgroep".
Klanten kunnen ook voor kinderpartijtjes (verjaardagen e.d.) prima
bij ons terecht. De lijfspreuk bij
"Plaza Vorden" is 'food for all", zo
zegt hij.
UITSTRALING
Ook zal "Plaza Vorden" een aansprekende uitstraling krijgen. Het
pand zal van een mooie verfrissende kleur (groen met beige) en een
lichtreclame worden voorzien.
Ook het personeel zal bij "Plaza
Vorden" uniform gekleed gaan,
een schort en overhemden voorzien van twee kleuren groen en
geel. De verbouwing van "Plaza
Vorden" houdt tevens in, dat het
sanitair wordt aangepast, er komt
een nieuwe keuken, nieuw dak op
het pand etc. Bij deze verbouwing
wordt Arjan Menzing met adviezen van "Plaza" ondersteund. De
officiële opening zal straks met
een aantal festiviteiten en reclamestunts gepaard gaan.
Advertenties e.d. verschijnen t.z.t.
in "Contact")
STOUTSE DROMEN

Arjan Menzing heeft in ziin stoutste dromen nooit gedacht dat hij
ooit nog eens als horeca-ondernemer in Vorden zijn brood zou gaan
verdienen. Hij leek voorbestemd
om zijn vader en oom op te volgen,
die een bedrijf in de metaalsector
runden met vestigingen in Neede
en Haaksbergen. Na eerst wat

"omzwervingen" bij andere bedrijven kwam de toen 25 jarige Arjan
bij zijn vader in dienst met enkel
een economische en administratieve ervaring als ondergrond.
Toen het bedrijf dermate groot
werd ( intussen waren er ruim
honderd personeelsleden) besloot
Arjan een andere baan te zoeken.
"Het werd mij allemaal te complex. Pa was niet teleurgesteld, wel
heeft hij een paar jaar later het bedrijf verkocht, omdat er toch geen
opvolger was", zo zegt Arjan Menzing.
Na overleg met echtgenote Coby
besloot hij toen voor zich zelf te
beginnen. Maar wat ? Arjan: " Via,
via hoorden we dat er in Vorden
en in Kaalte een horecazaak te
koop stond. Wij hebben toen voor
Vorden gekozen. De inventaris en
de naam "Kwalitaria" hebben we
toen van de eigenaresse van "De
Herberg" overgenomen. Het pand
hebben we van Jan ter Huerne ge
huurd en nu vier jaar later hebben
we het van hem kunnen kopen",
zo zegt Arjan die zich inmiddels
met echtgenote Coby en Jasmin (4)
en Joëlle (1) uitstekend thuis voelt
in het Achtkastelendorp.
Het begin was niet gemakkelijk.
"Een moeilijk eerste halfjaar. Ik
moest het vak nog leren. Na een
jaar had ik het gevoel dat ik alles
op de rit had. We hebben de zaak
in de afgelopen jaren hier en daar
wat aangepast. Het aantal zitplaatsen in cafetaria en petit- restaurant ging van 25 naar 50. De grootste omzet wordt in de maanden
mei tot en met augustus gehaald",
zo zegt Arjan Menzing die in dit
verband opmerkt blij te zijn met
de plaatselijke VW. "Mede door
hun beleid komen er veel toeristen
naar Vorden Voor ons bedrijf,
naast de plaatselijke bevolking,
die uiteraard ook heel erg belangrijk is, een extra bron van inkomsten", aldus de 34 jarige Vordense
ondernemer die richting toekomst
over "Plaza Vorden" een goed ge
voel heeft.

De jury bij monde van Henk Westbroek, vond het maar wat moeilijk

de beste vocalist(e) aan te wijzen.
De 12 candidaten (provinciale winnaars) ontliepen elkaar in de finale
niet veel. Dat de keuze van de jury
uiteindelijk op Hermien Swart
(Friesland) was gevallen, kon een
ieder ongetwijfeld mee instemmen.
Zij zong het lied "Wij zijn vriendinnen". Tessa van Tol uit Noord
Holland en Sam Zimmerman uit
Zuid Holland werden resp. tweede
en derde. De overige 9 deelnemers(sters), waaronder de 12 jarige
Vorclenaar Timmy van Lingen eindigden ex aequo op de vierde
plaats.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12januari 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Zwolle; 19.00 uur zangdienst in de Hervormde kerk, ds. C. Weeda uit Ruurlo.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12januari 10.00 uur ds. BJ. Ligtenberg - Dieren.
Kapel Wildenborch
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Zwolle.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur zangdienst
in de Herv. kerk, ds. C. Weeda uit Ruurlo.
R.K. kerk Vorden
Zondag 12 januari 10.00 uur Pastoor v.d. Meer, Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino; 11.30 uur Pastoor v.d. Meer, Doopdienst.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 januari 17.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
Zondag 12 januari 10.00 uur Woord/Communiedienst. Herenkoor.
Weekendwacht pastores
12-13 januari H. Jacobs, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.
Tandarts
11-l 2 januari].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen 15,00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl -E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 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.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen 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 Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
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. 5.5 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
54 60 57.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. ol inlichtingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier
voor €2,25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme ot dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.
• Verhuisd: fam. B. Lebbink
met ingang van 13 januari
2003 van Lankhorsterstraat 9
naar Meidoomstraat 10 7221
GG Steenderen.

• Wilt u aanstaande zondag 12
dezer zeker zijn van een toegangskaart voor het concert in
de Orangerie Ruurlo door het
schitterende trio uit Wendingen, bel dan snel Nel de Leeuw
(0573) 45 3830 of Ineke Voortman (0573) 49 17 76. Kosten,
ter plekke te voldoen: €16,-.
Aanvang: 13.00 uur precies;
zaal open 12.30 uur.
• VortexHealing R een bijzonder krachtige vorm van energie-healing. Waarbij zowel aan
lichamelijke klachten als mentale en emotionele vraagstukken gewerkt kan worden. Voor
een afspraak bel: Petra Coréede Vries, tel. (0573) 44 24 07.
• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen, tractoren en
landbouwmachines. Meldt u
dan bij: Willy en Roelie Doldersen, 06 50433624.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant Tel. (0543) 45 13 11.

Vraag naar de vele
mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere edities.

Per 1 januari 2003 in
Warnsveld geopend:
Praktijk homeopathie

J. Pfeiffer
arts homeopatie
Behandeling volgens afspraak.

Tel. (0575) 57 31 03

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

tot 11 januari
en u verdient

• Haal de warmte in huit met
Afrikaanse producten. Wereldwinkel Vorden.
• Te koop: 1 compressor 3 cil.;
1 formaatzaag Attendorf; 1 stofzuiger; 2 afkortzagen Harwi; 1
verstekkortzaag; ± 25 spijker/
nietmachines; 1 kolomboormachine; 1 wandplatenzaag Eicon; 1 Toyota heftruck 2,5 ton,
diesel; 1 Elu tafelzaag op voet.
Tevens partij marmer vensterbanken. Tel. 06 50502680.
• Energy Trance Dance, een
actieve, bewegende meditatie
op muziek, gericht op healing.
Vrijdagavond 10 januari 2003
in Ruurlo. Voor informatie en
inschrijving, bel Les Cygnes
(Petra &Pieter Corée), tel.
(0573) 44 24 07.

Natuurlijk...

Chiquita bananen
kilo
Heerlijke maaltijd...

€ l !P

4 70 witlof

€ llg 500 gram
Terug naar af...

stamppot hutspot
500 gram

Santé aardappelen
5 kilo's

4 qq
€ l ï*

De koningin der handperen...

Doyenne du Comice héle kilo
De Echte
Groenteman Vorden

'De Boezelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Het kan nog

• Grafiekcursus etsen voor
volwassenen. Creatieve cursus voor kinderen bij beeldend
kunstenaar in atelier. Voor alle
inlichtingen: Tim Hinterding,
Nieuwstad 11, Vorden, telefoon
(0575) 55 33 81. E-mail:
tim@daxis.nl

200 gram
Mooie blanke

Contact
al betaald?

• Gezondheid, kracht, bezieling. Yoga in Vorden, Brummen, Groenlo, Doetinchem, Eibergen. Proefles € 7,-. Inl. Theo
de Gans, tel. (0573) 44 11 38.

• Gevraagd: koelkasten,
TV's, stereo-installaties en
diepvriezers. Wordt opgehaald tegen een kleine vergoeding. Willy en Roelie Doldersen,
06 50433624.

pondjes-weg-salade J 40

500 gram

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

• Te koop: euromunten compleet € 18,- Grkl./lerl./Port./Lux.
Tel.(0313)475774.

• Herbalrfe voedingsproducten, de beste start van 2003!
Voor een goede gezondheid,
meer energie, gewichtsbeheersing en betere sportprestaties. Voor gratis advies, begeleiding en vetmeting:
Linda de Weerd (onafh. distr.),
tel. (0570) 54 41 91, kldeweerd
@daxis.nl

Goede voornemens...

zuurkool

DE ECHTE GROENTEMAN WENST U
EEN GEZOND EN VITAMINERIJK 2003!

Adverteren
in Contact?

• Succesvol afvallen! Op
een gezonde manier. Bel voor
vrijblijvende informatie naar:
Karin Rietman-Giesen, telefoon
(0575) 55 52 33.

Geldig dinsdag 7 januari t/m zaterdag 11 januari.
Vers uit 't vat...

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

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

• Te koop: prima hooi vanaf
€ 1,75 per baal en droog kuilgras in foliebalen. Tel. (0575)
551548.

Een goed begin is 't halve werk!

Freddie Letink

• Afrikaans kokkerellen deze maand extra voordelig! Specerijen, sausen, olie en azijn
een maand lang met korting.
Wereldwinkel Vorden.

• Cursus pottenbakken op
woensdag- en donderdagavond. Aanvang februari. Info:
Pottenbakkerij Erik Winding,
Z.E.-weg 44, Baak, tel. (0575)
441995.

Terug naar af, we doen weer gewoon ...

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv
• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24
Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild

* DMC borduur/haakgarens • handwerkstoffen • Kaaslinnen * Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
•
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Nieuw telefoonnummer
(0575) 53 80 46

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, arwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld,tel.(0315)2411 69,
www.tcrenovatie.com

Denk aan uw veiligheid
brandvertragend impregneermiddel?
Branddekens
Brandblussers
Rookmelders

HARMSEN

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

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuig ik u, mede namens mijn kinderen, langs
deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het plotseling overlijden van

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze
zoon en ons broertje

Rik
'-'

Hendrika Johanna
Lammertink-Kijvekamp

23 december 2002.
André, Reinie, Marieke en Femke Teunissen

Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en
getroost dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit
grote verlies.

Gietelinkdijk 1
7255 MH Hengelo (Gld.)
--------------------------------------------------

,

•.

H. Lammertink
Kinderen en kleinkinderen

.................. . . . ... ... :.;.

Langs deze weg willen wij ieder bedanken voor de
geweldige belangstelling, de vele kaarten en de troostende woorden, die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn dierbare vrouw, onze moeder en
oma

Fokkinkweg 21
7255 AJ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 45 58

Johanna Wilhelmina Bos-Burghout
Annie

Gebraden gehakt
100 gram

Ei-baconsalade
7 00 gram

Hoezo, mama helemaal uitgeteld?
Ik heb gewoon de ooievaar gebeld.
Die had echter zijn voice-mail aan.
En toen heb ik het zelf maar gedaan.

Vlogman
Keurslager

Vorden, januari 2003

/utphcnscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

Alanis

PRINTING
ON DEMAND

Ik ben geboren op 1 januari 2003 om 10.30 uur,
weeg 6V2 pond en ben hartstikke gezond.
Sandra Mooy en Koen Kruip

l De Boonk 51
$ 7251 BT Vorden
| Tel.(0575)553413
;i; Wil je de luier komen ruiken?
Graag eerst de telefoon gebruiken.
•:»i
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verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten
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Bertus Bos
Kinderen, schoon- en kleinkinderen

•-••^•ëSS.-S-S^S**'-- ..................
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360
•

Hamlappen

Erik Duin & Natasja van Ditmars-Duin

'»'
v,

.4?°
«1«

500 gram

op 29 december 2002.

i

exicaans
vleesrolletje

Hengelo (Gld.), januari 2003

Isabel Anne

l
i

3 saucijzen +
3 filetlapjes

Moge zij lang in ons aller herinnering blijven voortleven.

v

Geboren om van te houden

(S

Bij ons
hoeft u
niet
te kiezen.

\

'

...

Martin Groot Jebbink

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

en

Suzan Legters
U kunt bij ons uw floppy, printjes of
opnamemodellen

gaan trouwen op vrijdag 17 januari 2003 om
11.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

aanleveren.
Wij zorgen dat het geprint
of gecopieerd wordt.
Vraag vrijblijvend prijs.

De kerkelijke inzegening zal aansluitend
plaatsvinden om 12.00 uur in de „Goede
Herder Kapel" te Veldhoek.
Wij nodigen u uit op de receptie van 15.00 tot
16.30 uur in zalencentrum „'t Witte Paard",
Ruurloseweg 1 te Zelhem.
Ons adres: Maanstraat 25
7255 BA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 43 95

drukkerij

Weevers

NORDE b.
BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83

7251 EB

7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de
IMieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax ( 0 5 7 5 ) 5 5 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Monuta ¥

kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 5 5 1 9 6 7
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Ceremoniemeester:
Margo van Doorn, tel. (0575) 46 52 78

Wintervlaai €

Cadeautip: El

5,50

Lekker in je vel:
v

------------------------

-,*S!5!@®gS».-r

-----

----------------

r:.

Gerrit Harmsen

eet vezelbruin € 1,50
Appelroomrollen € 1,00

en

Gerrie Harmsen-Rietman
i
i

|!

zijn op zaterdag 11 januari 2003 25 jaar
getrouwd.

\

Bij het schaatsen:

gevulde koek € 0,60 per stuk

U bent van harte welkom op onze receptie 1 1
januari 2003 van 16.00 tot 18.30 uur in caférestaurant „De Herberg", Dorpsstraat 10 te !
Vorden.

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
xoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6

i
| „Bosmanshuis"
Baakseweg 3
l 7251 RH Vorden

$

GRAFMONUMENTEN

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

!

^.-i..-:--------. . . i . .-------.----------. . .-------------_ .----------

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

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

G

EMEENTE
'R

ULLETIN

AADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert niet-besluitvormend (opiniërend) op
donderdag 9 januari a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

• 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 donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

Belangrijkste agendapunt is:
• Ontwikkelingsplan Poort tot 't Groote Veld
De gemeente Vorden is, mede ter compensatie van wegvallende agrarische werkgelegenheid, op zoek naar nieuwe economische impulsen. Be
vordering van recreatie en toerisme is één van de speerpunten. Daarom
heeft de gemeenteraad in maart 2001 een krediet beschikbaar gesteld
voor onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van toeristische/re
creatieve voorzieningen op de locatie bij het zwembad In de Dennen: de
Poort tot 't Groote Veld. De gemeente heeft Bureau Vandertuuk in de
hand genomen om een ontwikkelingsplan op te stellen. De Poort beslaat
het gebied van de Ruurloseweg, Wildenborchseweg, Enzerinckweg tot de
Hamelandweg en vormt zoals de naam al zegt de toegang tot natuurge
bied 't Groote Veld. Door hier een geheel van voorzieningen op te zetten
zoals in het plan is aangegeven, draagt het bij aan de bescherming van de
natuur in 't Groote Veld. Bij voorkeur hebben de voorzieningen een dagrecreatief karakter. De voorzieningen moeten in de toekomst zowel financieel als organisatorisch op eigen benen kunnen staan en geëxploiteerd worden door één of meerdere private partijen. Bij het zoeken naar
een invulling van de voorzieningen is een aantal uitgangspunten opge
steld, waaronder:
• Het te ontwikkelen project moet een passende entree bieden voor natuurgebied 't Groote Veld. Informatieve voorzieningen over natuur,
landschap en cultuurhistorie kunnen hier mede een invulling aan ge
ven.
• Zwembad In de Dennen maakt onderdeel uit van het geheel aan voorzieningen, maar moet als afzonderlijke voorziening toegankelijk blijven voor de inwoners van Vorden.
• Ontwikkeling van verblijfsvoorzieningen als camping en hotelaccommodatie vormen geen doel op zich, maar worden niet uitgesloten.
• Realisering van een Toeristisch Overstap Punt (TOP) in het gebied (is inmiddels gebeurd)
• Verhuur van faciliteiten als fietsen en mountainbikes
• Een eikeweer-voorziening en sport-, spel- en speelvoorzieningen
De opzet van de Poort tot 't Groote Veld voorziet in een geheel van voorzieningen die gericht zijn op twee belevingen:
• Activiteiten en avontuur
• Rust en inspiratie
Het concept houdt in dat er naast het zwembad ruimte is voor een hore
cavoorziening met informatiecorner, detailhandel, buitensportcentrum
en een soort minigolfbaan. De Poort tot 't Groote Veld richt zich op de volgende bezoekersstromen: de Vordense bevolking, verblijfsrecreant, buitensporter en de zakelijke markt.
Op 8 juli heeft Bureau Vandertuuk in bijeenkomsten voor de gemeente
raad, ondernemers en omwonenden/belanghebbenden een eerste pre
sentatie van het ontwikkelingsplan gegeven. De opmerkingen die tijdens
deze presentatiebijeenkomsten naar voren kwamen, zijn meegenomen
in de eindrapportage, die nu gereed is. In de raadsvergadering wordt de
ze rapportage besproken en bekeken hoe verdergaan wordt. Het gehele
plan is op de website www.vorden.nl te downloaden.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
• Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
• dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur
• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur
• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur
• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur
• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
www.vorden.nl

\

EMEENTEGIDS 20O3/20O4
In het voorjaar komt de nieuwe gemeentegids uit. Drukkerij Weevers verzorgt het drukken van de gids en het actualiseren van het adressenbestand van verenigingen en instellingen. Heeft u adreswijzigingen door te
geven of wilt u nieuwe verenigingen laten vermelden in de gemeente
gids, neemt u dan voor 26 januari a.s. contact op met drukkerij Wee
vers: tel. 55 10 10, email: info@weevers.nl.

•R

AAD BESLUIT DAT OZB NIET MET 8 % MAAR MET 7%
WORDT VERHOOGD

In de raadsvergadering van december is besloten de onroerende zaakbe
lasting voor 2003 te verhogen met 7% in plaats van de eerder overeenge
komen 8%. Aanleiding is dat de kosten van de woz-hertaxatie (wet
waardering onroerende zaken) structureel € 10.000,- per jaar lager uitvallen dan waarmee rekening werd gehouden.

NFORMATIEBIJEENKOMST OVER
BODEMVERONTREINIGING INDUSTRIEWEG 4
Op 22 november jl. heeft de provincie Gelderland in een ontwerp-besluit
de resultaten van een bodemonderzoek naar bodemverontreiniging aangegeven. De bron van de verontreiniging is gelegen op Industrieweg 4, be
drijven terrein Werkveld in Vorden. Mede op verzoek van betrokken be
woners organiseert de provincie in samenwerking met de gemeente Vorden en adviesbureau Tebodin uit Hengelo een informatiebijeenkomst
waarin de verontreinigingssituatie en de gevolgen ervan nader worden
toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 januari 2003,
van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpscentrum. Op deze avond komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
• de oorzaak en omvang van de verontreinigingen
• de risico's van de aanwezige verontreinigingen
• de gebruiksbeperkingen vanwege de verontreinigingen
• aansprakelijkheid voor sanering en schade
• vervolgaanpak en sanering van de verontreinigingen
• bouwvergunnningen en schonegrondverklaringen
• beantwoording vragen
Voorvragen kunt u bellen met de provinciale projectleider de heer J.K.W.
Niemeyer, tel: (026) 359 99 56.

Door vorst
kans op
vastvriezen
inhoud afvalcontainers

Nu de tijd van de vorst weer is aangebroken kan de inhoud van afvalcontainers vastvriezen. Dit probleem doet ach vooral bij de groene
containers voor. U kunt het zo zien dat u er zélf verantwoordelijk
voor bent dat de medewerkers van de inzameldienst uw container
kunnen legen. Onderstaande tips kunnen daarbij behulpzaam zijn:

Tips tegen vastvriezen:
• zet bij vriezend weer de (groene) container 's avonds onder een
afdak of in de schuur.
• zet de container zo mogelijk vlak voor de lediging aan de weg;
zeker rtet de avond tevoren al
• gooi nu zo min mogelijk Madafval in de container, dit vrkst
makkelijk vast.
• de speciale papieren zakken helpen ook bij het voorkomen van
vastvriezen.
• één of meer eierkartons onderin de container kan vastvriezen aan
de bodem voorkomen.
• u kunt met een schop langs de zijkanten de inhoud losstckcn.
• misschien kan lediging van de container nog 2 weken wachten tot
de volgende inzameldag
Het opvolgen van deze tips is geen garantie dat het vervolgens altijd
goed zal gaan. Voor de inzameldienst is het niet te doen om bij iedereen de container met schop of nek te legen. Bellen naar de gemeente of de Af val-Informatie l ijn van Berkel Milieu helpt dan ook niet.
Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie van overmacht.

berkel milieu

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?
Op rijbewijzen die zijn afgegeven vóór l juni 1996 staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring veroorzaken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en de derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden vernieuwd.
Let u dus goed op deze laatste datum! Het is van groot belang, als u wilt
blijven rijden, om vó'ór deze datum naar het gemeentehuis (afdeling burgerzaken) te gaan.
Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar
bent, de volgende bescheiden inleveren:
• het oude rijbewijs;
• twee recente, goedgelijkende pasfoto's. De foto's moeten recht van voren gefotografeerd zijn en een lichte achtergrond hebben.
Kosten: € 23,70 (wijzigingen voorbehouden). De aanvrager moet zelf op
het gemeentehuis komen om een nieuw rijbewijs aan te vragen.
Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn, moeten
worden gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden
gehaald bij burgerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar
die al eens zijn gekeurd voor het rijbewijs. Momenteel bedragen de
kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie) € 22,-. Dit bedrag moet bij ontvangst van het formulier worden

betaald. Wacht niet te lang met het ophalen hiervan. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft.
Is het rijbewijs nog geruime tijd geldig terwijl men 70 jaar wordt, dan is het bovenvermelde pas van toepassing
vlak voor de datum dat het rijbewijs de geldigheid verliest.
Tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld na een ongeval, kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit
geval een tussentijdse keuring te laten doen.
Vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte doen bij de politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u eerder een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met € 12,55. Is het vermiste
rijbewijs afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.
Afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht'-service misschien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART/PRIJSWIJZIGINGEN

20O3

VONDOPENINGSTIJDEN

BURGERZAKEN 2O03

In 2003 is de afdeling burgerzaken op de volgende donderdagen 's avonds
geopend van 18.30 tot 19.30 uur: 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24
april, 22 mei, 12 juni, 26 juni, 28 augustus, 25 september, 23 oktober, 27
november en 18 december. Voor de maand juli geldt geen avondopenstelling. Wijzigingen op het bovenstaande zijn voorbehouden, zie publicaties hiertoe in Contact.

>

X

&W GAAN OP BEDRIJFSBEZOEK

B&W vinden goede contacten met het bedrijfsleven in Vorden van groot
belang en één van de initiatieven om die contacten in stand te houden
zijn de zogenaamde bedrijfsbezoeken van burgemeester en wethouders
aan bedrijven in Vorden. Op 21 januari staat weer zo'n bedrijfsbezoek op
stapel. Burgemeester Kamerling, wethouders Mulderije en Boogaard, de
secretaris en de beleidsmedewerker economische zaken brengen dan een
bezoek aan Dostal Wegenbouwbedrijf. Doel is te bekijken wat de activiteiten van het bedrijf zijn en welke rol de gemeente speelt (bouwen, milieu, bedrijventerrein, uitbreidingsmogelijkheden etc). Een bezichtiging
van het bedrijf staat vanzelfsprekend op het programma.

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?
Een reisdocument moet u persoonlijk aanvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daarvoor moet
u alle reisdocumenten meenemen die u in uw bezit heeft (kinderen moeten ook het reisdocument(en), waarin
ze bijgeschreven staan, meebrengen). Tevens moet u meenemen één recente, goedgelijkende pasfoto die van
goede kwaliteit is. De pasfoto moet recht van voren gefotografeerd zijn en een lichte egale achtergrond hebben.
Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar moeten beide ouders of degenen die het gezag
uitoefenen schriftelijk toestemming geven. Voor een identiteitskaart is toestemming nodig tot 12 jaar.
Nieuw reisdocument: een week later ophalen.
Zoals u wellicht bekend is, zijn per oktober 2001een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd.
Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dit heeft voor u tot gevolg dat u uw reisdocument niet direct kunt meenemen. U kunt het
een week later ophalen.
Bijschrijving van kinderen
Kinderen kunnen vanaf hun geboorte een eigen reisdocument hebben. Kinderen tot 16 jaar kunnen ook in het
paspoort van één of beide ouders worden bijgeschreven. Vanaf oktober 2001 wordt de bijschrijving voorzien van
een pasfoto zodat de identiteit van het kind beter kan worden gecontroleerd.
Wat moet u meenemen als u uw kind(eren) wilt laten bijschrijven?
Voor elke bijschrijving moet u alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft meenemen. Tevens moet u van elk
kind één recente, goedgelij kende pasfoto meenemen. De pasfoto moet recht van voren gefotografeerd zijn en
een lichte egale achtergrond hebben. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn zodat de identiteit van het
kind kan worden vastgesteld. Voor de bijschrijving van een kind in uw paspoort is de toestemming vereist van
de andere ouder of van degene die het gezag uitoefent (ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat bijgeschreven). Op een bijschrijving moet u eveneens een week wachten. Het kind hoeft bij de uitreiking niet aanwezig te zijn.
Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u deze kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die
maakt dan een proces-verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen. Als het oude document niet kan worden overlegd bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, dan worden de leges verhoogd
met€ 12,55.
Spoedprocedure
Zowel voor het paspoort, de identiteitskaart, als de bijschrijving van kinderen kunt u een beroep doen op de
spoedprocedure. Als u vóór 12.00 uur het document aanvraagt, kunt u het in de regel de volgende werkdag ophalen. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.
Kosten:
Paspoort
Identiteitskaart
Bijschrijving direct bij de aanvraag
van een nieuw paspoort
Bijschrijving in bestaand document

Normale
procedure
€ 35,55
€ 28,70

Spoedprocedure
€ 71,73

€ 64,88

€ 7,35
€ 17,20

URFEENS OVER WWW.VORDEN.NL OM MEER
TE WETEN TE KOMEN OVER DE GEMEENTE!
INZENDTERMIJN WEBWEDSTRIJDEN VERLENGD, MEEDOEN KAN
DUS NOG!
www.vorden.nl is in de lucht! Heeft u al een kijkje genomen op de
site van de gemeente? Bijvoorbeeld om te zien over welke zaken
burgemeester en wethouders tijdens de laatste b&w-vergadering
beslissingen hebben genomen of om mee te doen aan één van de
twee webwedstrijden en een cadeaubon van € 100,- te winnen? Het
kan nog, want de inzendtermijn is verlengd tot 19 januari.

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

Vanwege de kans op opdooi is de Vosterweg, tussen de Schuttestraat en
de brug over de Veengoot, vanaf heden tot en met l april 2003, of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor voertuigen, ruiters en ge
leiders van rij- of trekdieren of vee.

€ 34,42
^ V RIJSTELLING GEBRUIK BIJGEBOUW VOOR
WOONDOELEINDEN LINDESEWEG 8
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17
WRO) voor maximaal 1,5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het gebruiken van een bijgebouw
voor woondoeleinden op het perceel Lindeseweg 8 in Vorden. De op de
vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 9 januari tot en met woensdag 22 januari 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen
aan ons kenbaar maken.

^ VRIJSTELLING TIJDELIJK GEBOUW VOOR
WOONDOELEINDEN KOSTEDEWEG 7
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17
WRO) voor maximaal drie jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het plaatsen van een tijdelijk gebouw voor woondoeleinden op het perceel Kostedeweg 7 te Vorden. De
op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
donderdag 9 januari tot en met woensdag 22 januari 2003 ter inzage op
het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Haal de winst
uit je afval

l ap

IJZIGINGEN IN NIEUWE AFVALKALENDER
De nieuwe afvalkalender is inmiddels bij u in de bus gevallen. Wellicht
zijn de wijzigingen en nieuwigheden, die hierop aangegeven zijn, u al direct opgevallen. Anders nog even bij deze. Vanaf januari worden in het
volgende gebied de containers op maandag geleegd:
* Bebouwde kom Vorden en Kranenburg
* Rondweg nrs 2 en 4
* Mispelkampdijk
* Ruurloseweg vanaf de rotonde tot aan de Industrieweg
Nieuw is verder dat vier keer per jaar gratis huishoudelijk chemisch afval
aan huis wordt opgehaald. Echter alleen na telefonische aanmelding.
Voor data en meer informatie zie de nieuwe afvalkalender.

MOOI MEEGENOMEN"

b?

GROENTE-, FRUITEN TUINAFVAL
APART

Toespraak
burgemeester Kamerling
tijdens Nieuwjaarsreceptie
Maandagavond 6 januari vond
in het Dorpscentrum de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur plaats. Burgemeester
Kamerling richtte zich met
onderstaande toespraak tot
de aanwezigen waaronder vele
vrijwilligers.

Dames en heren, al aan het begin
van vorig jaar bracht ik ter sprake
dat er sinds jaren te veel kalk in
ons leidingwater zit. De voormalige
Waterbedrijven Oost-Gelderland
en Gelderland hebben ons probleem niet opgelost.

Namens het gemeentebestuur van
Vorden heet ik u allen hartelijk
welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst in ons Dorpscentrum.

Het nieuwe Waterbedrijf Vitens
heeft de verantwoordelijkheid
overgenomen om goed leidingwater te leveren en wij hebben ons
probleem aan hen voorgelegd.

In het bijzonder geldt dit welkom
voor de nieuwe inwoners, die zich
onlangs in onze mooie gemeente
hebben gevestigd. Dat welkom
geldt ook voor de vele vrijwilligers
die vanavond aanwezig zijn. Wethouder Wichers zal na mij op het
vrijwilligerswerk terug komen.
De gemeentelijke herindeling is
door het voorstel van de Minister
van Binnenlandse Zaken Johan
Remkes in een volgende fase gekomen. Een nieuw te vormen gemeente met de werknaam Bronckhorst moet worden voorbereid
vóór l januari 2004, bestaande uit
de huidige gemeenten Vorden,
Hengelo, Steenderen, Zelhem en
Hummelo/Keppel. Als het advies
van de Raad van State positiefis en
het voorstel door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is aangenomen, dan zullen er aan het einde van dit jaar verkiezingen voor
de nieuwe gemeente gehouden
moeten worden.
En dat terwijl er dit jaar al verkiezingen voor de Tweede Kamer en
de nieuwe Provinciale Staten van
Gelderland plaats vinden.
Toch hoop ik, dat u in grote getale
deel neemt aan die verkiezingen,
in het belang van de gemeente
waar u woont.

Damm en
BELANGRIJKE ZEGE DCV!
Op de valreep van 2002 heeft de

Een actieve vrijwillige werkgroep
"Beter Water", zet zich in voor
vele burgers. Er zijn al ruim 750
protestbrieven aan het bedrijf
geschreven en aan de directie van
Vitens overhandigd. Op mijn
betoog onlangs gehouden in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vitens voor een
versneld proces van aanpak en
uitvoering, om zachter water te
leveren, ging het monopolistisch
bedrijf niet in. Vitens overtreedt
daarmee nadrukkelijk de wette
lijke norm. Het Beleidsplan Drinken industriewatervoorziening uit
1995 en het Waterleiding-besluit
van 9 januari 2001 schrijven voor,
dat er water moet worden geleverd onder de 2,5 m.mol. Vitens
ontkent deze wettelijke norm. Er
wordt nu nog steeds 2,9 m.mol. ge
leverd! Wij blijven ons voor sneller
zachter water inzetten. In Wichmond wordt binnenkort al zachter
water geleverd.
Door W Gelderland was onlangs
een rapportage aan het te harde
leidingwater gewijd. Tot nu toe
heeft Vitens nog steeds niet de
positieve wil getoond, om gehoor
te geven aan het dringend verzoek
van duizenden burgers uit veertien gemeenten in de Achterhoek,
het wettelijk vereiste drinkwater
te leveren. Vitens heeft voldoende

hoofdmacht van Damclub Vorden een uiterst belangrijke zege behaald in een spectaculaire
wedstrijd die bol stond van de
clichés.

technische kennis, contacten met
gemeenten en financiële midde
len om dat te kunnen bereiken.
Dames en Heren, de landelijke
trend om beter en scherper de
veiligheid te handhaven is al voor
ondernemers in industrie, winkelen voor agrarische bedrijven te
merken. Samen met de provincie
Gelderland handhaven gemeenten in een lokaal handhavingsoverleg naar aard, schaal en omvang van onze gemeente om de
veiligheid voor alle mensen te verbeteren.
Veiligheid is aan de orde bij het
nemen en uitvoeren van o.a. verkeersmaatregelen, brandpreventie
maatregelen, milieumaatregelen
en bouwveiligheidsmaatregelen.
Aan de door het Rijk gestelde wettelijke normen zal moeten worden
voldaan, zowel door het Rijk zelf
als door de provincie de gemeenten
en de burgers.
Komend jaar staan er nog diverse
projecten op stapel om gerealiseerd te worden, of op de rol te
worden gezet voor de nieuwe ge
meente. Dames en heren, zo staan
weer vele bekende en onbekende
gebeurtenissen, werkzaamheden
en vernieuwingen ons het komende jaar te wachten.
De gemeenteraad, het college van
burgemeester en wethouders en
alle medewerkers wens ik veel tact
en wijsheid toe om hun taken op
te pakken en uit te voeren.
Tot slot wens ik u en de uwen een
voorspoedig 2003 in een goede
gezondheid toe.
Ik dank u.
De burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling

In de laatste speelronde van het
jaar wachtte een vier-punten-wedstrijd tegen het sterke Amersfoort
van wereldtopper Ton Sijbrands.
Een overwinning was geboden

voor het eerste team van DCV om
de aansluiting te behouden met de
concurrenten. Daarnaast is het altijd prettig de rode lantaarn aan
een ander over te dragen.
Het zelfvertrouwen van de Vordenaren kreeg helaas snel een ge
voelige tik door een vroege achterstand. De met een concentratieprobleem kampende Henk Grotenhuis ten Harkel maakte zich meer
druk om het geroezemoes aan andere borden, dan dat hij lette op
zijn kansrijke stand.
Tot overmaat van ramp miste
Henk op het moment suprème een
simpel zetje, in de woorden van
een oud-Vordenaar "een baby-zetje". In plaats van winst en een ge
ruststellende voorsprong voor de
Vordenaren, stond hij ineens een
schijf achter en kon even later de
handen schudden. Ook Mike Voskamp had een complete offday en
werd kansloos van het bord gezet
door de Afrikaanse grootmeester
Samb.
Hoop gloorde er aan het bord van
invaller Jan Masselink. Vanuit de
opening trok Jan het initiatief
naar zich toe en nam zijn opponent in een wurgende houdgreep.
Geleidelijk aan klapte de val dicht
en Jan liet zijn prooi niet meer ontglippen. Een nieuwe tegenvaller
was het verlies van Eddy Budé te
gen Ton Sijbrands. Uiteraard is dit
verlies geen schande, maar in zijn
gloriejaren heeft Eddy het leven
van grootmeesters vaak onaange
naam gemaakt.
Na vier uur spelen tegen een
achterstand van 1-3 aankijken is
natuurlijk niet bevorderlijk voor
de gemoedsrust. Enkele supporters vertrokken met de staart tussen de benen en durfden niet
meer te kijken. Na remises van
Henk Hoekman en Brion Koullen
moest het recht zegevieren in de
resterende vier partijen. Allen
stonden op voordeel maar daarmee is het pleit niet beslist.
De kersverse dameskampioen van
Nederland Nina Hoekman was
nog in de winning mood en trok
de lijn door. Met indrukwekkende
overmacht was Nina Nederlands
kampioen geworden en ook haar
tegenstander deze middag kwam
er niet aan te pas. Met een
prachtige klaverbladopsluiting
brak Nina het vijandelijke verzet.

De tegenstander ontsnapte nog
naar een eindspel maar dat was
slechts een kwestie van tijd.
Kopman Wieger Wesselink gaf het
startschot voor de inhaalrace. In
een dun standje van wederzijds
zes schijven controleerde Wieger
de strategische velden en trok drie
kwartier uit voor het doorrekenen
van de winst.
Het resterende kwartiertje was
ruimschoots voldoende om de
tegenpartij zonder verweer te laten, het klopte allemaal precies!
Ook Gerrit Boom kreeg plotseling
vleugels na een gezapig partijtje.
Het niets vermoedende slachtoffer
werd op het eind finaal onder de
voet gelopen en het resterende
overmachtseindspel leverde Gerrit
geen problemen meer op. En met
de uiteindelijke zege van Nina
werd de achterstand omgebogen
in een voorsprong van 4-3.
Als laatste leek Henk Ruesink de
eindstand zelfs op 5-3 te bepalen.
Het zoet der overwinning smaakte
Henk weer prima, maar helaas liet
hij de winst deze keer net glippen.
Door de zege van 4-3 stijgt Damclub Vorden naar de negende
plaats in de Ereklasse en ziet de
toekomst er weer zonnig uit.
Het tweede team heroverde de derde plaats in de tweede klasse. Door
een gemakkelijke overwinning te
gen Borne behouden zij zelfs nog
een klein kansje op de eerste
plaats.
Met Theo Slütter lijkt succes verze
kerd en als invaller zette hij de
Vordenaren direct op het goede
spoor. Behalve dan Simon Wiersma die de winst voor het oprapen
had na een flitsende combinatie.
In plaats van winst raakte Simon
helemaal het spoor bijster en kon
onthutst afgevoerd worden.
Dankzij kordaat optreden van de
arbiter keerde de rust weer en konden de Vordenaren hun weg vervolgen. Met goede overwinningen
van Harry Graaskamp, Mario Daamen en Gerrit Wassink sloeg het
tweede team van DCV een groot
gat. De uiteindelijke overwinning
kwam vervolgens niet meer in ge
vaar, ondanks verlies van topscorer Danny Dix. Het was de nimmer
versagende en altijd gevaarlijke
Chris "Spinnenkop" Grevers die de
uitslag bepaalde op 5-2.

O

THEO TERWEL
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AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

Meerwaarde is een begrip in de agrarische sector. Hoe kan het agrarisch product het beste vermarkt worden, met een goede opbrengst tot gevolg. Welke omgevingsfactoren spelen daarbij een rol. En hoe kan men het beste samenwerken. Deze thema's komen aan de orde tijdens
het seminar van Agrarisch Advies Rabobank, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Het agrarisch seminar draagt de titel

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Eet vis,

„Samen Sterk"
en wordt gehouden op:

maandag 13 januari 2003 om 20.00 uur in de Rabobank
Buitensociëteit van de Hanzehof, Coehoornsingel 1 te Zutphen.

omdat het zo gezond is!
Blijvend in prijs verlaagfl!

Hollanse nieuwe
per stuk € 1,40

O

4 stuks € 5,00

VISHANDEL

LJVL & F. VAN DE GROEP
Spakenburg

De heer André Olijslager, voorzitter concerndirectie van Friesland Coberco Dairy Foods, zal
niet alleen ingaan op de zuivelmarkt, maar ook een breder beeld schetsen van de agrarische
sector.
Na de pauze zal Herman Vrielink, agrarisch adviseur van de Rabobank, ingaan op regionale
ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren van de landbouw. Uiteraard wordt ook de
visie van de Rabobank belicht.
Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen contact
opnemen met één van onze kantoren.

Tel./fax (033) 29 86 610
mobiel 06 22158903

Wij verwelkomen u deze avond graag als gast.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Rabobank

Rabobank
Berkel-Ussel
telefoon: (0575) 55 83 30

Graafschap-West
telefoon: (0575) 55 83 30

Weekblad Contact editie Vorden
tot 11 januari 2003
Wees en Vleeswaren

Runderriblappen
ikgc4."
Dikke vleesribben
ikgc2.25
Hamlap of fricandeau 1 kg c 4."
Verse, droge of rookworst
per stuk Cl. 75

Weekpakket vleeswaren:

Bij Weevers kunt u alle kanten op.

100 gr SCHOUDERHAM

cl.12

lOOgrONTBUTTSPEK

cl40

Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

lOOgrROLÜUIE

cl.12

1

3voor€5.°°

M

€3.

NU VOOR M

Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers
vóór 11 januari 2003.
Betalen per bank of giro vóór 11 januari 2003
(u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u na 11 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
€ 3,50 administratie- en incassokosten bij.

€Z?5
O

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 opnieuw verstrekt te worden.
Het abonnementsgeld over 2003 voor Weekblad Contact bedraagt

• Tulpen
ii _.

2 bossen 3 P' JSföfö^
O QÜ9 Bloemen en planten

<* Narcissen

• ROZen

2 bossen O?

bos a 20 stuks

«iPrimula's
3 stuks 2."
0 Voorjaarsbolletjes v.a. l.79
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

€ 19,00 incl. 6% BTW wanneer u vóór 11 januari betaalt.
Betaalt u na 11 januari dan brengen wij u € 3,50 adm.kosten in rekening.

U verdient dus € 3,50 als u vóór 11 januari betaalt!
Banken:

Rabobank
ABN-AMRO
SA/S bank
Postbank
ten name van Drukkerij Weevers

nr.
nr.
nr.
nr.
BV,

d r u k k e r i j Weevers

36.64.02.374
48.63.19.245
92.31.24.004
12.05.867
Vorden

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: www.weevers.nl

Een nieuwe blokhut voor de
scoutinggroep David G. Alford
Al meer dan 50 jaar heeft de
Vordense scoutinggroep een
clubhuis aan de Hilverinkweg.
Dit oude gebouwtje is na al die
jaren hoognodig aan vervanging toe. Het gebouw is veel te
klein en verkeert in een te slechte staat om het nog eens aan te
passen aan de strenge eisen
van deze tijd. Een voorwaarde
om Scouting in Vorden te behouden is het bouwen van een
clubhuis. De bouwcommissie
van het groepsbestuur heeft al
vergevorderde plannen.
In 1946 werd door de heer W.
Spanhaak de padvindersgroep van
Vorden opgericht. Hij noemde de
groep naar een Amerikaanse piloot, met wie hij door zijn verzetsactiviteiten in de oorlog in contact
was gekomen. Deze piloot, David
G. Alford werd na zijn crash verborgen in de bossen bij Vorden en
later op een pilotenroute naar het
zuiden gezet, waar hij zich in 1944
kon voegen bij het bevrijdingsleger. Colonel David G. Alford bezocht in de 70-er jaren "zijn scoutinggroep." Hij overleed op 20 mei
2002 op de leeftijd van 85 jaar.
Enkele jaren na de oprichting
werd er op het landgoed De Kieftskamp een stukje bos beschikbaar
gesteld voor de bouw van een clubhuis. Met medewerking van enkele ouders werd deze blokhut gebouwd. In de daarop volgende jaren zijn er heel veel inwoners van
Vorden lid geweest van de groep,
die na de grote fusie van de landelijke verenigingen eind 1972 zich
"Scouting DGA" ging noemen. In
1996 werd er een jubileum georganiseerd waaraan veel oud-leden
deelnamen.
Anno 2003 is Scouting DGA nog
steeds een springlevende jeugdvereniging. De groep bestaat uit drie
speltakken; de welpen, de verkenners en de explorers. Deze afdelingen worden bege-leid door een
team van 11 vrijwilligers.
De welpenhorde heeft plaats voor
28 meisjes/jongens van 7 tot 11
jaar. De opkomsten worden gehouden op zaterdagmiddag. Er
wordt gespeeld volgens het Jungleboek van Rudyard Kipling, zoals
die door Scouting Nederland zijn
uitgewerkt in verschillende thema's. Hierbij valt de nadruk op het
buiten spelen. Daarbij gaat het
niet alleen om de beleving van het
bos als spelterrein, maar ook om
het aanleren van kennis van en respect voor de natuur. De basistechnieken voor het spel van Scouting
komen bij de welpen aan de orde,
zoals het leren van eenvoudige
knopen, spelletjes met kaart en
kompas, EHBO, enz. Aandacht
voor drama en andere creatieve bezigheden is er vooral in de winter.
De welpen gaan eens per jaar
enkele dagen op zomerkamp. Ze
logeren dan in een blokhut "ergens in de Achterhoek." Vanwege
het tekort aan leiding en het ontbreken van een goede accommodatie heeft de horde momenteel
een wachtlijst.
De verkenners vormen de spel tak
voor meisjes en jongens van 11 tot
15 jaar. Deze afdeling bestaat

Open Huis
Isendoorn College
Het Isendoorn College aan de Lage
Weide l in Warnsveld, zet op zaterdag 11 januari zijn deuren open
voor publiek.
Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in de regio zijn dan van

thans uit 27 scouts, verdeeld over
vier patrouilles. De opkomsten
worden gehouden op zaterdagmiddag De activiteiten van de verkenners omvatten de interessevelden van "Spelspoor," de praktische
uitwerking van de spelvisie "Scouting Spelend Bezig Zijn" van Scouting Nederland.. Hierbij worden allerlei technieken spelenderwijs
aangeleerd. Enkele daarvan zijn:
natuurkennis en beheer, knopen
en sjorringen, kaart en kompas,
EHBO, kamperen en koken en allerlei vaardigheden zoals het lopen van hikes (wandeltochten met
opdrachten) en het ondernemen
van survivals, enz. Door de beheersing van deze technieken kunnen
er veel spannende activiteiten ondernomen worden. Verder staan
er team- en bosspelen op het programma. Creatieve bezigheden als
handvaardigheid, knutselen en
drama komen ook voor. De verkenners zijn meestal buiten bezig;
het groeps-lokaal is te klein en
biedt weinig gelegenheid tot het
inrichten van echte patrouillehoe
ken. Voor het houden van binnenspelen is geheel geen ruimte. Ge
lukkig is het 's zaterdags meestal
goed weer.... Hoogtepunten van de
verkennersprogramma zijn de
deelname aan de jaarlijkse JOTA,
waarbij met zendapparatuur radiocontacten met andere groepen
gelegd wordt, een bivak in de winter - meestal volgens een spannend thema en met grensverleggende activiteiten, een oefenkamp
in het voorjaar als voorbereiding
op het zomerkamp en rond 21 juni wordt de midzomernachtshike
voor scouts, vrienden, ouders en
oud-leden gehouden Het jaarlijkse
zomerkamp vindt in de zomervakantie plaats. Gedurende een
week gaan de verkenners kampe
ren, meestal op een scoutingkampterrein ergens in Nederland,
maar soms ook in het buitenland.
De explorers, de speltak voor jeugdigen van 15 tot 19 jaar, heeft op
dit moment 9 leden en twee bege
leiders. De explorers ondernemen
zelfstandig allerlei activiteiten. De
aangeleerde vaardigheden worden
verbeterd en zij verlenen assistentie aan de andere speltakken.
Het doel van Scouting is om kinde
ren en jeugdigen een zinvolle vrije
tijdsbesteding te geven door het
aanbieden van een samenhangende reeks van activiteiten die een
karaktervormende waarde heeft.
Het gaat bij Scouting (meestal)
niet om de overwinning, het scoren van punten of het beter kunnen presteren dan een ander. Het
spel van Scouting biedt door zijn
breed activiteitenaanbod de moge
lijkheid van een individuele en sociale ontplooiing en staat open
voor iedereen.
LAATSTE LOODJES VOOR
BOUW NIEUW CLUBHUIS

Scouting David G. Alford is al meer
dan 50 jaar een begrip in Vorden
en omstreken.
De groep verleent medewerking
aan de plaatselijke Oranjevereniging, het Comité 4/5 Mei en aan de
Kerstmarkt. Voor het behoud van
een gezonde groepskas organiseert Scouting diverse activiteiten:

harte welkom, om samen met hun
ouders informatie te verzamelen
en indrukken op te doen op deze
school voor het voortgezet onderwijs.
Bezoekers van het Open Huis maken kennis met alle docenten en
de vakken die op school gegeven
worden.

samenwerkend met de plaatselijke Welkoop wordt er jaarlijks
een z.g. potgrondactie en een verkoop van wintervoer voor vogels
gehouden.
Een oudercommissie organiseert
de jaarlijkse collecte van het Nationaal Jeugdfonds: "Jantje Beton."
Daarnaast zijn er inkomsten uit de
contributie en ontvangt Scouting
een gemeentelijke subsidie.
Uit deze inkomsten kan de groep
de vaste huishoud- en programmakosten betalen. Voor het realiseren van een groot bouwproject
zijn andere financiële bronnen
noodzakelijk.
Scouting is voor de hedendaagse
jeugd een goed alternatief voor
de vrije tijd. Het programma is afwisselend en veelzijdig. Maar het
vraagt van de leiding ook veel inzet. Om het werk goed te kunnen
doen is er tenminste een accommodatie nodig die voldoet aan de
voorwaarden van deze tijd. Helaas
ontbreekt die nog. De bouwcommissie, die in 1997 werd ingesteld,
heeft inmiddels het bedrag van
€ 149.000,— aan toezeggingen verzameld. Deze bijdragen zijn afkomstig van de gemeente Vorden,
het Vordense departement van
Het Nut, het Nationaal Jeugdfonds, de Stichting SkaN, het VSB
fonds, een bank en enkele particulieren. Natuurlijk heeft de groep
zelf ook gespaard van de opbrengsten van de potgrond- en vogelvoeracties.
ANTWOORDFORMULIER

om te leren en iets extra's te presteren, komen in aanmerking voor
deze vorm van onderwijs.

Onlangs kreeg de groep het aanbod om een 20 jaar oude houten
blokhut over te nemen. Hierdoor
is de realisatie van het plan een
stuk dichterbij gekomen. Toch
ontbreekt er nog een bedrag van
€ 31.000,—op de bouwbegroting.
Deze laatste financiële hindernis
moet nu genomen worden.
Vlak voor kerst zijn we gestart met
een brievenactie, gericht aan Vordense bedrijven, zakenlieden en
particulieren met het verzoek om
een bijdrage te leveren aan de kas
van de bouwcommissie. Nu al hebben we meer dat € 1000,— aan toe
zeggingen ontvangen.
ledere dag komen er reacties
binnen en we hopen echt dat we
met deze actie de ontbrekende
€ 31.000 —bij elkaar kunnen brengen.

Als geïnteresseerde ouders en leerlingen niet in staat zijn het Open
Huis te bezoeken op 11 januari,
dan kunnen zij de voorlichtingsavond op maandag 13 januari.
Deze avond wordt gehouden in de
aula van De Westkaap, het gebouw
voor de eerste drie leerjaren van
het Isendoorn College.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
de heer R. Dekker, afdelingsleider
van het eerste leerjaar.

Voor de 11 keer
succesvolle
flessenactie

Het gaat immers om de leden van
Scouting een goede, veilige en ver- Weken van voorbereiding gingen
antwoorde toekomst te bieden. aan deze actie vooraf en zaterdag 4
Wij nemen aan dat ook u voldoen- junuari was het dan zover.
de redenen heeft om dit project alle kansen te geven. Ook als u geen Het begon op de Gemeentewerf
verzoek van de commissie hebt aan de Enkweg. Jeugdvoorzitter
ontvangen, kunt u het project Gerrit Koerselman sprak vlak voor
steunen met een klein of groot be de start van een zeer goed begin
drag. Een financiële bijdrage kan van het nieuwe jaar.
overgemaakt worden op rekening
36 64 40 608 t.n.v. Padvinderij Vor- Ook nu verliep de organisatie soe
den. Nadere informatie kunt u ver- pel. Dit was mede te danken aan
krijgen bij de voorzitter van de een hoge mate van bereidwilligbouwcommissie, P.C. Kramer, tel. heid van leiders, ouders en vele
55 32 29 of onderstaand antwoord- vrijwilligers. Gesteund door goede
formulier inleveren.
weersomstandigheden bezochten
de jeugdvoetballers het gehele
dorp, de Kranenburg en Wichmond.

Een blokhut voor de scouts....
Hierbij verklaart

aan de Stichting Scouting Vorden/Hengelo een gift te doen toekomen.

D Ik maak een bedrag van €
op nummer 36.64.40.608 t.n.v. Padvinderij Vorden,
Joostenkamp 35, 7261 PJ Ruurlo, o.v.v. Blokhut.

over

D Ik maak een bedrag van €
over
op nummer 36.64.40.608 t.n.v. Padvinderij Vorden,
Joostenkamp 35, 7261 PJ Ruurlo, o.v.v. Blokhut,
nadat de Stichting Scouting Vorden/Hengelo te kennen heeft
gegeven dat er met de bouw van de blokhut is begonnen.

D Ik wil graag eerst met de bouwcommissie overleggen.
Bel mij voor een afspraak.
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
Datum:
Handtekening:
Te verzenden aan: Stichting Scouting Vorden/Hengelo,
Antwoordnummer 2007, 7250 ZX Vorden.

Ook krijgen ze de kans om extra
dingen te doen, zoals experimenten uit te voeren, een toneelrepetitie mee te maken en te sporten.
Huidige brugklassers maken de
toekomstige brugklassers wegwijs
in het schoolgebouw. Voor de ouders worden er speciale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Tijdens het Open Huis verzorgen
coördinatoren, leraren en leerlingen van de huidige tto-afdeling de
voorlichting van deze nieuwe tak
aan de Isendoorn-boom.

TWEETALIG ONDERWIJS

Al enkele jaren verzorgt het Isendoorn College tweetalig onderwijs
op VWO-niveau en dat wordt in
het komende schooljaar uitgebreid op Havo-niveau.
Leerlingen met Havo-capaciteiten
die een goed ontwikkeld taalgevoel hebben en enthousiast zijn

Alle aangeboden lege statiegeld en
statieloze flessen werden opgehaald. Deze keer werd de actie uitgebreid doordat de jongens ook de
Eco-vleesbakjes in ontvangst namen, wat een zeer succesvolle toe
voeging aan de totale actie bleek te
zijn.
De groepen samengesteld uit, ouders, vrijwilligers, trainers en alle
jeugd en pupillen vertrokken om
10.00 uur naar hun wijk, voorafge
gaan door de geluidswagen die de
mensen er op attendeerde dat de
jongens eraan kwamen.
De verzorging van de groepen onderweg viel goed in de smaak de
warme chocolademelk en lekkere
krentenbol van Bakkerij v. Asselt
gaf wederom nieuwe energie.
De wijken buiten Vorden deden
ook aan de actie mee, Wichmond
en de Kranenburg werden door de
grootste jeugd bezocht, en hier
was de medewerking eveneens
spontaan te noemen.
Dat deze actie alléén kan slagen
met medewerking van zeer veel
mensen moge duidelijk zijn, Super de Boer Yvonne en Wilbert en
Grotenhuis verleenden wederom
hun medewerking. Vrijdagavond
konden de organisatoren bij de supermarkt de lege kratjes ophalen.
Waardoor de afhandeling op de zaterdag voorspoedig verliep.
Belangrijk is natuurlijk de mede
werking van de Gemeente Vorden,
Wethouder W. Chr. Wichers kwam
persoonlijk polshoogte nemen en
kon met de organisatie constateren
dan ook de 11 keer dat deze activiteit werd georganiseerd tot een
echt Vordens succes genoemd mag
worden.
Het was een leuke activiteit van de
jeugd afdeling van de Voetbalvereniging Vorden, de financiële opbrengst komt geheel ten goede
aan activiteiten voor de jeugd.

Ne fit

houdt Nederland warm

RESTAURANT • ZAAL\S

f, Je Herberg"^
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

presenteert op 23 januari

Dartdemonstratie
m.m.v.
Andy Fordham en Bob Taylor
Voorverkoop € 5,-.
Zaal open 19.00 uur.

25 januari

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

Goud van Oud
m.m.v.

,1

Wij adviseren NEFIT

de Buffoons
Kaarten in voorverkoop € 8,-.
Zaal open 20.30 uur.

Kraus
• Dakwerk

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK
Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.
Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.
Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

• Installatie

• Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Adverteren in Contact?
JRK uw tapijtspecialist

Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in f uil colour
als met steunkleur. Telefoon (0575) 55 10 10

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt
totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd
voor slechts € 2259°

Totale
wintercollectie
Dames-, Heren- en
Nachtkleding

Complete stoffering
van een woning
voor slechts € 795?°
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
7 6 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.
Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!

deze week
tot

30%
KORTING

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS
Tonny

D

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

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

uthler,
mode
z u t p h • n<
Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Dorpsschool en
deGarve
plaatsen zich voor
districtfinale
Bij de regiofinale schooldammen
hebben de Dorpsschool uit Vorden
en de Garve uit Wichmond zich
overtuigend weten te plaatsen
voor de finale van district Oost-Gelderland.
De Dorpsschool moest naar Laren
en in de voorronde gaven zij al
blijk van hun goede vorm. Slechts
twee keer moesten de jongens een
gelijkspel toestaan, de overige
wedstrijden werden soepel gewonnen. Daarmee plaatsten zij zich
voor de finaleronde en zij gingen
onverdroten verder op de weg omhoog! Pas in de laatste ronde werd
de Dorpsschool een halt toegeroepen in een direct gevecht tegen de
medekoploper uit Doetinchem. De
scholieren uit Doetinchem bleken
over de langste adem te beschikken en boekten een nipte zege met
5-3. Een uitstekende tweede plaats
is de beloning voor de Dorpsschool
en in de districtsfinale krijgen zij
ongetwijfeld kans op revanche!
De Garve werd de andere kant uitgestuurd en moest aantreden in
Winterswijk. In de voorronde waren zij oppermachtig en bonden al
hun tegenstanders aan de zegekar.
In de finaleronde liep de zegekar
minder gesmeerd en was plaatsing
voor de districtsfinale het belangrijkste doel. Met een fraaie derde
plaats werd dit doel ruimschoots
veiliggesteld.

Voetbal
SOCII NIEUWS
Op zondag 5 januari werd bij SV
Socii de traditie getrouwe nieuwjaarsreceptie gehouden, vooraf aan
dit gebeuren werd er een zaalvoetbal toernooi georganiseerd met
wel meer dan 50 deelnemers. Deze
heren werden keurig door Eelco
Pierik en Jan Schuppers in gelijk
waardige teams verdeeld zodat
vanaf 's morgens half tien de gezonde strijd kon beginnen. Deze
mannen en het inmiddels toegestroomde publiek lieten zich na de
strijd de nieuwjaarsborrel en de
goed verzorgde nasi tafel lekker
smaken.
Uiteraard deed de voorzitter zijn
woord en haalde hij namens het
bestuur aan helemaal niet erg te
vinden wanneer er zich meer
mensen zouden aanbieden voor
een baantje binnen de club en dat
kan van kantinepersoneel tot
jeugdleider zijn.
Ook werd door Gerrit Hiddink
meegedeeld dat de trainer Bart
Haggeman zijn contract met een
jaar verlengd heeft dit bericht
werd met een groot applaus ontvangen. Na nog een paar rondjes
loterij om de gemaakte onkosten
te dekken kon een ieder terug zien
op een geslaagde dag en kon met
onder prachtige weersomstandigheden, mooi wit tapijt huiswaarts
keren.

Damm en
DERDE TEAM OP DREEF!
In de uitwedstrijd tegen het sterke
Laren moest het derde team van
Damclub Vorden aantreden met
twee invallers, omdat de vaste
krachten Theo Slütter en Bennie
Hiddink waren verhinderd. Daarom had teamleider en verslaggever Gerco Brummelman vooraf
weinig vertrouwen in de goede afloop.
Gerco leek snel gelijk te krijgen
want Simon Wiersma moest al na
een stief kwartiertje een schijf inleveren. Ook de stand van Gert
Hulshof was snel dramatisch. He
laas stond daar op dat moment
weinig tegenover, want Martin
Boersbroek kon de schijven met
medewerking van de tegenstander

snel opbergen en liet als eerste re
mise noteren. Saskia Buist kreeg
ook geen voet aan de grond en kon
Martin volgen naar de uitgang
met een remise.
De kansen begonnen te keren aan
het bord van invaller Jan Hoenink,
hij moest het opnemen tegen de
topscorer van Laren maar was totaal niet bang. Jan speelde een keurige partij en zijn tegenstander
nam in armoede maar een dure
doorbraak. Zo ziet Jan ze graag komen en met twee schijven meer
won hij de partij. Henk Klein Kranenbarg had een gelijkopgaande
wedstrijd met remise als resultaat.
Ondertussen had Simon zijn schijf
teruggekregen en mocht zowaar
nog ruiken aan de winst. Dit werd
Simon allemaal teveel en stelde
gauw remise voor.
De tweede invaller Henk Lenselink
kweet zich uitstekend van zijn
taak en was dicht bij de winst. Echter had Henk van de teamleider
een remiseopdracht en stelde re
mise voor. Vooral omdat de Vordense voorsprong aan de overige
borden niet in gevaar kwam. Okay
met Gert Hulshof ging het bergafwaarts, maar ja dan is Gert op zijn
best! Ook nu werkte zijn onnavolgbare strategie perfect en zijn tegenstander sloeg hevig aan het
knoeien. Dit kon zelfs Gert niet
meer aanzien en bood remise aan.
Dit genereuze aanbod bracht zijn
opponent nog meer aan het twijfelen en voordat deze besefte wat
hem overkwam, haalde Gert vernietigend uit. Strategie en tactiek
gingen weer hand in hand!
Teamleider Gerco Brummelman
was als laatste uit en deelde de
punten na een spannende pot.
Daarmee konden de Vordenaren
trots huiswaarts keren met een
verrassende 0-2 zege.
De daarop volgende thuiswedstrijd tegen Ulft ging helaas verloren. De zware uitwedstrijd zat
schijnbaar nog in de benen en binnen de kortste keren keek het derde team tegen drie nullen aan. Het
leek wel de Wichmondse kermis
aan de borden van Bennie Hiddink
en Henk Klein Kranenbarg en ook
vaste kracht Theo Slütter kon het
onheil niet keren. Slechts Martin
Boersbroek zorgde voor een tegentreffer, maar na een nieuwe nul
van Saskia Buist was de wedstrijd
gelopen. Op de valreep gaf teamleider Gerco Brummelman de score
nog een dragelijk aanzien met een
goede zege: 2-4.

ANBO actueel
Vrijdagmiddag 10 januari houdt
de ANBO, de organisatie voor vijftigplussers, een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Dorpscentrum (zaal 't Stampertje). Aan deze
middag wordt medewerking verleend door het muzikale duo Gijsman en Groeneveld. Wie tengevolge van een functiebeperking graag
gehaald en gebracht wil worden
wordt verzocht tijdig te bellen met
de heer H.Maalderink, tel. 552038.
De volgende bijeenkomsten in
het tweede deel van het seizoen
2002/2003 vinden plaats op 7 februari, 7 maart en 4 april. Nadere
inhoudelijke informatie over deze
bijeenkomsten vindt u komende
maanden in dit blad.

Steunpunt
Mantelzorg VTT
Als men voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende uit de directe omgeving zorgt, is men mantelzorger. Het Steunpunt MantelZorg VIT Oost-Gelderland kan u
ondersteunen. Waarvoor kan men
er terecht? Een luisterend oor, lotgenotencontacten, voorlichting,
cursussen, belangbehartiging en
hulp bij het vinden van de juiste
hulpverlening. Met ingang van 14
januari houdt Ekie Voorburg, consulente Steunpunt MantelZorg, ie
dere dinsdagmiddag spreekuur in
woon/zorgcentrum de Wehme.

Voor het maken van een afspraak
kan men bellen naar VIT Oost-Gelderland Steunpunt MantelZorg,
tel.(0544)482821.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
Vorden.
Vorden, 17 december 2002.
BETREFT:
VERKEERSPLAN VORDEN

Geacht college,
Sinds het moment, ongeveer 20
jaar geleden, toen de middenstand
bezwaar maakte tegen een Noordelijke rondweg, is de verkeerssituatie in het dorp nooit bevredigend geregeld.
De plannen die op 10 december
2002 werden toegelicht en die u
wenst uit te voeren, zullen weer
onvoldoende de gewenste resultaten geven.
Met dit schrijven dienen wij bezwaar in tegen deze plannen.
l)Door het onaantrekkelijk maken van het verkeer op de Zutphenseweg en de Dorpsstraat
wordt het verkeer op de Horsterkamp sterk bevorderd. De Horsterkamp is hiervoor absoluut niet
ontworpen en het verkeer zal nog
meer ondragelijk lawaai voor omwonenden veroorzaken. Het moet
u duidelijk zijn dat de Horsterkamp minder geschikt is als verkeersweg dan de Zutphenseweg,
die u denkt te moeten ontlasten.
De gemeente en de politiek wenst
van de Horsterkamp een nieuwe
Zuidelijke rondweg te maken. Een
duidelijk bewijs is het WD-plan
om het verkeer vanaf de Ruurlose
weg met aansluiting op de Horsterkamp een geld verspillende
vloeiende weg, die als snelweg ge
bruikt zal gaan worden, aan te leggen. Naast de toenemende verkeersoverlast neemt zo'n weg een
deel van het natuurschoon in Vorden weg. Bovendien schaadt deze
nieuwe verkeersweg het mooie
zicht vanaf het dorp op het kasteel.
Ook tegen dit plan van de WD protesteren wij.
Het aanleggen van een geluidsarm
wegdek is alleen een politieke
zoetmaker en draagt niet bij tot
minder overlast en kost alleen veel
geld. Over enige jaren is het verkeer dusdanig toegenomen met
als gevolg dat de geluidsoverlast
veel groter en ondragelijker is ge
worden dan op dit moment.
2) De nieuwe plannen om de verkeersstroom in het dorp te beperken zijn weer halve maatregelen
zoals wij die ook van de laatste 20
jaar kennen. Wanneer het doorgaande verkeer doelbewust om
het dorp wordt geleid, zijn verkeersdrempels niet nodig. Deze
drempels c.q. plateaus hinderen
ook de Vordense bewoners die de
beste klanten van de middenstand
zijn. Wij zijn teleurgesteld dat
weer veel belastinggeld wordt uitgegeven terwijl over enige jaren
zeker zal blijken dat deze maatre
gelen niet afdoende zijn.
Ook vroeger kon men al voorspellen dat de verkeersdichtheid door
de stijgende welvaart sterk zal toe
nemen. Voor de toekomst zal hetzelfde gelden.
3) Op de voorlichtingsavond van
10 decemeber jl. deelde de wethouder, mevrouw DJ. MulderijeMeulenbroek, mede dat er voor
Vorden een structuurplan inclusief een verkeersplan voor de lange
termijn ontwikkeld zal worden.
Wij zijn verbaasd dat eerst veel be
lastinggeld wordt uitgegeven voor
het verkeer in het centrum terwijl
later een lange termijn verkeersplan ontwikkeld wordt. Het zou
zeer goed mogelijk zijn dat er in
het centrum minder geïnvesteerd

behoeft te worden wanneer een
lange termijn verkeersplan klaar
is.
Als gevolg van onze bezwaren stellen wij voor, eerst een lange termijn verkeersplan te ontwikkelen.
Hierbij zal zeker bestudeert behoren te worden of een Noordelijke
rondweg met weinig aanwonenden te realiseren is. Eventueel
naast de spoorlijn, naast of door
het industriegebied. Misschien
zijn er ook andere routes mogelijk
in dit Noordelijke gebied. Naar onze mening zou deze maatregel
veel verkeersproblemen voor de
toekomst in het centrum, de Horsterkamp en de Zutphenseweg oplossen.
Wanneer er nu geen adequate
maatregelen worden getroffen, zal
nu en in de toekomst de verkeersoverlast alleen maar irritanter
worden en de leeftbaarheid van
Vorden sterk negatief beïnvloeden. Bovendien worden de toekomstige oplossingen alleen maar
kostbaarder.
Met vriendelijke groet,
J. Douma,
Christinalaan 11 en bewoners re
gio de Horsterkamp, Christinalaan
en Vordensebosweg.
Bovenstaand schrijven is verzonden, voorzien van 32 handtekeningen, aan het college van B en W
van de gemeente Vorden. Mocht
men ook willen reageren naar de
gemeente over het verkeersplan
Vorden, dit kan ook via de heer
J. Douma tel. 55 39 00.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

"Een rustige ochtend aan de
Wildenborchseweg"
Aldus begon vrijdag 3 januari jl.
De oorzaak van deze rust werd
echter al snel duidelijk toen het
geluid van sirenes klonk en een
traumahelikopter overvloog.
Wederom een zeer ernstig ongeluk op de Vordenseweg met als re
sultaat (vooralsnog) een dode en
een zwaargewonde. Families blijven wanhopig en getraumatiseerd
achter, getekend voor het leven.
Voor diegenen die aan de Wildenborchseweg en de Vordenseweg
wonen komen deze verkeersonge
vallen niet als een verrassing. Voor
de weggebruikers evenmin: zij
zijn slachtoffers en veroorzakers.
De laatste groep, waartoe zowel
bestuurders van vrachtwagens als
personenauto's behoren, willen
niet beseffen dat zij vaak veel te
hard rijden en elkaar op volstrekt
onverantwoorde wijze inhalen. Ie
dere bewoner van de Wilderborchseweg neemt dit dagelijks waar.
Voor de Gemeentes Lochem en
Vorden kan evenmin sprake zijn
van een verrassing. Al jaren pleiten de bewoners van de Wildenborchseweg en de Vordenseweg
voor maatregelen. Ook in 2002
hebben zij een aantal besprekingen gehad met -onder meer- de verantwoordelijke wethouder in Vorden en met een aantal gemeente
raadsleden. De reacties van de ge
meente Vorden zijn onder de
maat. Veelal nietszeggende antwoorden, trage afhandeling van
brieven enz
De toezegging dat in afwachting
van verdere maatregelen allereerst
de maximumsnelheid tot 60 km.
beperkt zou worden heeeft naar
verluidt inmiddels weer vertraging opgelopen.
Men kan zich afvragen hoeveel
meer doden en gewonden er nog
moeten vallen voordat de Gemeente Vorden eindelijk haar verantwoordelijkheid voor een veilige
Wildenborchseweg neemt. Het college van B&W wordt door haar

laksheid en passiviteit mede verantwoordelijk voor de nog steeds
toenemende onveiligheid op deze
weg en hetzelfde geldt voor de
raadsleden. Het is even onbegrijpe
lijk als cynisch dat niemand van
hen met concrete plannen komt
om de veiligheid te verbeteren op
een weg die al zolang als zeer onveilig bekend staat.
Welke belangen gediend zijn met
handhaving van de huidige situatie blijft onduidelijk. In ieder ge
val niet de belangen van de bewoners van de Wildenborchseweg en
Vordenseweg alleen. De slachtoffers vallen wel op deze wegen
maar wonen(woonden) daar niet
aan.
Met andere woorden, het is in
ieders belang dat het college van
B&W onmiddellijk aan het werk
gaat om aan deze onveiligheid een
einde te maken. Doen zij dat niet
dan dienen zij zich los te maken
van het pluche en te verdwijnen.
Mr PA.]. Spaans
Wildenborchseweg 13
Vorden

W i elrennen
THIJS V AMERONGEN RIJDT
WERELDBEKER IN HET
FRANSE LIEVIN
Veldrijder Thijs v Amerongen
klasseerde zich in het Franse
Lievin als beste Nederlander.
Hij reed in een internationaal
veld knap als lle naar de finish,
de prestatie is uitermate goed
te noemen, v Amerongen is immers pas een eerstejaars junior.
Op een zwaar en bevroren parcour
met diverse hoogte verschillen en
een door de zon zacht geworden
ondergrond, reed hij een foutloze
wedstrijd.
De Tsjech Stybar kwam als Ie over
de streep, Eddy v Ijzerdoorn was
de 2e Hollander hij werd 12e.
De overige R.T.V.Vierakker/Wichmond coureurs reden in Surhuisterveen, daar behaalde de Hengeloer Martin Weijers een 2e plaats,
Rudi Peters werd hier in de blub
5e.de Vordense dame Gretha kl
Brinke werd hier 9e.
Op zondag starten ze in het Brabantse Bakel door kou en pech waren hier de resultaten minder,
Martin Weijers viel al snel en
werdt uiteindelijk 19e, Rudi Peters
had problemen met zijn pedalen
en werd lle, Gretha kl Brinke reed
naar een 12e plaats bij de dames.
Komend weekend word in Huybergen het Nederlands kampioenschap verreden.ook hier zullen de
R.T.V.ers present zijn.
Op zondag 19 Januari rijden de dame en heren rond en om kasteel
Vorden.ook zal hier de jeugd aan
het vertrek staan ze rijden l ronde
om te proeven aan het veldrijden.
Op het programma voor deze dag
staan: Sportklasse A en B (met Martin Weijers uit Hengelo), Veteranen (met Rudi Peters uit Wichmond), Dames/Nieuwelingen (met
Gretha Klein Brinke uit Vorden),
Junioren (met Thijs van Amerongen uit Vorden) en Elite/Neo amateurs.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

T HEM* HENGELO

vaste keus of verrassend alternatief
VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

GROENTE

MAGERE RUNDERLAPPEN
OF SUCADELAPPEN

HOLLANDSE
APPELEN
o.a. Elstar, Jonagold

DOMMELSCH
BIER
krat 24 flesjes a 9.99

50% korting

2 kratten betalen

COCA
COLA

RUNDERGEHAKT

IGLO
VISCUISINE

fles 1,5 liter a 1.22

kilo van 6.35

doos div. smaken a 3.19

99
kilo

nu 3 kratten halen

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

nu 2 dozen halen

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

50% korting

voor

YORK
HAM

PAGE
ULTRA COMFORT
pak 8 rollen a 4.69
nu 2 pakken halen

1 doos betalen
DUBBELFRISSS
pak 1 liter a 0.81

100 gram a 1.84
nu 200

1 pak betalen

gram halen

50% korting

Te huur aangeboden:

MOLENHOEK
DE WINKELHOEK VAN HENGELO

nu 3 pakken halen

100 gram betalen 2 pakken betalen

50% korting

GALLSGALL

HENGELO (G)
0575)461205
FAX (0575) 46 46 12

Schoonmaakbedrijf

OPSLAGRUIMTE

GLI

in buitengebied Hengelo, 270 m2
Telefoon (0575) 46 46 48

O

Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

EONS JANSEN

SüMAN DER\VAL
VERBOUW

installateurs
Alles onder één dak bij

RESTAURATIE

-

ONDERHOUD

-

SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

fons Jansen
installatiebedrijf

-

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

STEVIG IN BEWEGING... SOLIDLY IN MOTION

OPEN HUIS ISENDOORNCOLLEGE
11 JANUARI 2003

WARNSVELD

ZATERDAG 11 JANUARI 2003

10.00 - 14.00 uur
Lage weide l 7231 NN Warnsveld
telefoon: 0575 468520
VOORLICHTINGSAVOND

maandag 13 januari 2003
aanvang 19.30 uur

ISENDOORNCOLLEGE

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

De Stiepel en Woonldavier Goldewijk Bouwgroep
werken aan fusie
Woningcorporaties De Stiepel
en Woonklavier werken aan de
voorbereidingen voor een fusie.
Uitgangspunt is dat de fusie l
januari 2005 een feit is. De nieuwe gefuseerde woningcorporatie zal werkzaam zijn in de
Achterhoekse gemeenten Borculo, Eibergen, Hengelo (Gld),
Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo,
Vorden en Zelhem. Met circa
8.000 woningen in bezit bedient
de nieuwe corporatie een groot
deel van de Achterhoekse woningmarkt.
De corporaties hebben om een
aantal redenen gekozen voor een
fusie. Leo Westerbroek, directeur
van De Stiepel: 'Beide corporaties
zijn specialist op het gebied van
wonen op het platteland. Door jarenlange ervaring weten beide or-

Nieuwjaarsconcert
Zutphens
Barokensemble
In de serie restauratieconcerten
verzorgt het Zutphens Barokensemble op zondagmiddag 12 januari traditiegetrouw een feestelijk
Nieuwjaarsconcert in de Sint Janskerk.
Deze musici hebben bijna vanaf
het ontstaan van deze concertserie
op de tweede zondag van het nieuwe jaar met een sprankelend en afwisselend muziekprogramma vele
muziekliefhebbers laten genieten.
Het orkest legt zich toe op het zo
authentiek mogelijk uitvoeren
van muziek uit de Barok, de cultuurstijl uit het laatste kwart van
de 17e eeuw en de eerste helft van
de 18e eeuw. Het gewenste karakter en de klankkleur worden onder meer bereikt door het spelen
op de voor die tijd gebruikelijke instrumenten als clavecimbel en traverso, de voorloper van de dwarsfluit. De strijkers benaderen door
het gebruik van barokstokken en
niet-omwoelde darmsnaren het
gewenste karakter vooral door
hun speelwijze.
Op de muzieklessenaars liggen die
middag naast de partituren van
Nederlandse barokcomponisten
als Willem de Fesch en Pieter Hellendael prachtige stukken van Locatelli, Hacquart en Gronemann.
Het Zutphens Barokensemble onder leiding van concertmeester Arwen Bouw, wordt deze middag bijgestaan door de sopraan Annemiek Maissan en Joyce Vermeer
die naast een aantal aria's onder
andere zullen schitteren in duetten uit 'de triomferende Min' van
Carel Hacquart.

Nationale
Cyde Cross
bij Kasteel Vorden
Zondag 19 januari a.s. wordt voor
de eerste maal een nationale cycle
cross verreden om en nabij Kasteel
Vorden te Vorden.
Het programma bevat o.a. de
sportklasse A en B, Veteranen en
Dames. Ook zullen Nieuwelingen,
Junioren en de Elite/neo amateurs
met de nationale top aan de start
verschijnen.
De cross wordt verreden in een
sfeervolle omgeving op een zeer
overzichtelijk parcours. Muzikale
medewerking wordt verzorgd
door een dweilorkest, terwijl de inwendige mens zeker niet zal worden vergeten.
(Zie ook het volgende Contact).

ganisaties dat beheer en ontwikkeling van woningen en woonomgevingen in een dorps gebied vragen
om een specifieke aanpak. Onze
klanten hechten waarde aan kwalitatief goed wonen in een groene
en veilige woonomgeving. Daarbij
stellen zij een persoonlijke benadering van onze corporaties op
prijs. De nieuwe organisatie wordt
daarom dichtbij de klant en duidelijk herkenbaar ingericht. Een grotere omvang betekent een positie
versterking ten opzichte van de afzonderlijke corporaties.'
De aanloop naar de fusie is al inge
zet door samen te werken op een
aantal belangrijke onderdelen. 'De
bezetting op enkele afdelingen bij
beide organisaties is kwetsbaar. De
samenwerking maakt het moge
lijk om eikaars personeel in te huren,' aldus Henk Meulenkamp, di-

recteur bij Woonklavier. 'Samenwerken heeft ook een meerwaarde
bij het ontwikkelen van producten
op het gebied van wonen, welzijn
en zorg.' Daarnaast is gezamenlijke productontwikkeling efficiënter dan wanneer elke corporatie zelf aan het ontwikkelen is. 'We
kunnen door samen te werken
meer nieuwe producten op de
markt brengen, zoals verschillende huurvormen. En we kunnen be
ter inspelen op technische ontwikkelingen om mensen prettiger en
veiliger te laten wonen.
De samenwerking komt de keuze
mogelijkheid van de klant ten goe
de.'
De huurdersverenigingen en de
klanten van beide corporaties zijn
inmiddels geïnformeerd over de
voorgenomen fusie.

Alles voor de
echtgenoot in
nieuw erfrecht?
Sinds l januari geldt er nieuw erfrecht. De langstlevende
echtgenoot krijgt alles. De kinderen pas als de langstlevende
overlijdt. Wilt u het anders? Tap Tromp van Hoff notarissen
maakt het voor u in orde.
Maak snel een afspraak voor een vakkundig en op maat gesneden
advies: Tap Trom p van Hoff notarissen.

Jap "[romp v|n

Hengelo (Qd) tel. (0575) 468 568
Lochem tel. (0573) 298 398
Zutphen "Het Emerhuys" tel. (0575) 584 584
e-mail voor alle vestigingen: info@tthnotarissen.nl

Al sinds 1855 bouwt Bouwbedrijf Goldewijk op maat en
naar wens van haar klanten. Inmiddels telt de organisatie
ruim 400 medewerkers en geniet het bedrijf een landelijke
bekendheid op het gebied van
woning-, utiliteit- en projectbouw. Verbouwingen worden
door het 'G-team' uitgevoerd.
Werken voor Goldewijk is boeiend
en afwisselend. Mede daarom
heeft het bedrijfin 2002 wederom
een groot aantal medewerkers mogen huldigen. Dit jaar zijn er maar
liefst acht medewerkers gehuldigd.
De volgende personen zijn sinds
jaar in dienst bij Goldewijk:

de heer W. Groot Zevert, Beltrum,
hoofd projectontwikkeling; de
heer H. te Bogt, Beltrum, werkvoorbereider; de heer M. de Lange,
Azewijn, materieelbeheer.
De overige vijf jubilarissen zijn allen 25 jaar in dienst: de heer H.
Hummelink, Lichtenvocrde, projectleider woningbouw; ffè'heer J.
Röttger, Gaanderen, timmerman/
keukensteller; de heer H. Goldewijk, Ruurlo, metselaar; de heer H.
Sprenkelder, Silvolde, metselaar,
de heer G. Tuenter, Doetinchem,
calculator.
Op vrijdag 20 december zijn de jubilarissen tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het zonnetje gezet.

Nieuwe werken van Eugène Terwindt
Van 12 januari tot 15 februari
toont galerie Jansen & Kooy in
Warnsveld een 25-tal nieuwe
olieverfschilderijen en aquarellen van Eugène Terwindt uit
Velp.
Deze kunstenaar, afkomstig uit de
zogenaamde 'Arnhemse school', is
vanaf de jaren zeventig vooral be
kend geworden door zijn omvangrijke monumentale werken. Ruimtelijke kunstwerken, in opdracht
ontworpen, die een sterke relatie
aangaan met hun omgeving meestal een gebouw of een landschap of een een stedelijke plek;
soms zelfs de vormgeving van een
heel gebied. Voorbeelden daarvan
zijn het spraakmakende atrium
van het Utrechtse Academisch Ziekenhuis, de binnenplaats van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
in Heerlen en, meer recent, zijn
ontwerp voor 'De Overtuin' in
Velp, het centrale plein van het
dorp.
Naast die monumentale werken
maakt Terwindt schilderijen en
aquarellen die vooral de laatste jaren steeds belangrijker voor hem
zijn geworden. Ook in dat 'vrije'
werk is het de relatie die ontstaat

tussen een landschap en de menselijke inbreng daarin die hem interesseert. Het landschap moet gezien worden om betekenis te krijgen.
In zijn scherp uitgewerkte doeken,
die in formaten variëren van 50 tot
150 centimeter, toont hij kleurige
en zeer ruimtelijke landschappen
waarin zich bijzondere gebeurtenissen afspelen. Soms krijgt zo'n
plek alleen al door het kleurgebruik een emotionele of surrealistische lading. In andere gevallen
brengt hij er objecten binnen die
het fraaie landschap drager maken van contrasten, confrontaties
en nieuwe betekenissen.
De landschappen, en soms ook stillevens, blijven esthetisch en goed
herkenbaar en zetten aan tot overdenking van de betekenis van dat
landschap voor de mens en van de
veranderingen die de mens daarin
aanbrengt. De wereld bestaat
steeds meer uit contrasten: soms
verrijkend, soms absurd, soms ook
bevestigend voor de romantiek die
een berg, een rivier, een glooiende
heuvel of een paar stenen kunnen
hebben.

Tentoonstelling van schilderijen
en aquarellen door Eugène Terwindt, van 12 januari tot 15 febru-

ari 2003 bij Galerie Jansen & Kooy,
Lage Lochemseweg 7 in Warnsveld.

KOM OOK EENS BINNEN

OP = OP
laatste stuks
wintercollectie 2002 met

50°/<o
70%

VOOR IEDER KIND ZIJN STIJL!

tot

(MEISJES EN JONGENSKLEDING
VANAF MT. 62 T/M 182)

RAGAZZI

CAKEWALK

korting

Jeep

Huur
Mister Steam

Alleen te bestellen bij
Banketbakkerij Fred Bosvelt
de enige echte

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen

zwanenhalzen
(gedeponeerd merk bij
Benelux Merkenbureau).
Natuurlijk kunt u ook nog
steeds uw

exclusieve
banket
bij ons bestellen via

PredBosvel'

Mister Steam is te huur bij:

Specialiteit:

HELMINK

zwanenhalzen

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 1514

telefoon: (0575) 55 17 50
gebakfax: (0575) 55 55 16.

Afslanken!
Op gewicht blijven!
Aankomen!

Zoekt u een origineel idee voor een

kinderfeestje

Banketbakkerij Fred Bosvelt
heeft de oplossing.

werkt!
Gratis advies en pers.
begeleiding.
30 dgn.-geld-teruggarantie.
Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel.(0573)256242

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERffi
Openingstijden: 013.13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30
13.30-18.00 uur vr. 9.00-12.30 13.30-21.00 23.9.00-17.00 uur.
Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.
Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

U wilde toch meer
gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel
gezonde bezigheid Is? Het Is
goed voor de been- en armspieren,
vooral als de collectebus gaandeweg voller raakt. Komt u in de
week van 9 t/m 15 maart graag in
beweging als collectant voor het
Reumafonds, meldt u zich dan
aan bij mevrouw Geertje van den
Berg, 020 - 5896471.

word collectant

(Reumafonds
^"~

Sterk In btwtglng

Biej ons in
d'n Achterhook
„Lao'w d'r now maor 's uutscheien, dan köw ok nog 's een uurken gewoon praotn. Wiej hebt al haos drie uur ekaart". 't Was
Oldejaorsaovend en zoas gewoonlijk brache wiej die samen
met Toon van de Spitsmoes en Riek deur. De tillevisie laote
wiej den aovend maor veur wat e is. A'j daor nao wilt kiekn köj
ok wel in huus blieven. lej gaot nao 'n ander veur de gezelligheid en neet veur de tillevisie.
Toon had eigenlijk wel geliek, met 't kaarten geet 't ok allene
maor umme 't kaarten: „lej hadden better können troeven" of
„lej hadden met een kleinen uut motten kommen". De zieken
in de femilie en kennissenkringe waarn veur 't kaarten al besprokken, 't droevigste van 'n aovend ha'w dus al ehad.
„Now, vetel maor 's", begon Toon, „wat gift ni'js zoal". "Now,
neet zo heel volle, 'k zal nog neet wetten waor'k een verhaal
veur de krante vandan mot haaln".
„Dan wet ik nog wel wat wao'j oaver schrieven kont, eerlijk
ezeg he'k dat vegange wekke emist". „Waor mot dat dan oaver
gaon, ik schrieve trouwens neet elke wekke meer, dat we'j ok
wel". „Now, jao, dat dut t'r ok neet too, 't geet oaver de vekiezing van de vri'jwilliger van 't jaor of nog duudelijker ezeg, dat
ingezonden stuk daoroaver".
„Oh jao, maor wat wol iej daorvan zeggen?". „Da'k 't gin
meniere van doen vinne umdat metene zo af te brekken. Wiej
wet allemaole dat die niejaorsvesite van de gemeente wel 's an
verandering too was. Dat wissen ze op 't gemeentehuus ok en
zee woln d'r 's heel wat anders van maakn. Dus de vri'jwilliger
van 't jaor op die niejaorsvesite bekend maakn. Een karweitjen
met volle höken en ogen met nogal wat risico da'j 't lid op 'n
neuze kriegt. Dat ze ondanks dat 't toch nog andurft volt allene maor te priezen.
„En umme dan as buutenstaonder maor op 't geheel gaon af
te geven, dat vin'k gin stiel. Kritiek mag t'r natuurlijk bes 's
weazen. Maor de toon waorop, kan veschiln, hier zat tevölle
venijn in. Maor meschien wol ze graag zelf biej de genomineerden heurn", aldus Toon. Met wat luu we'j dat maor nooit, biej
ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorclen, telefoon 55 17 50

Deelnemersveld Internationaal
Karel Stegeman Jeugdtoernooi
Ruurlo definitief bekend
Papilo FC uit Nigeria en het
Zambiaanse Afristars FC zijn
dit jaar de meest in het oogspringende deelnemers aan het
Internationale Karel Stegeman
A-Jeugdvoetbaltoernooi van de
voetbalvereniging Ruurlo. Naast
deze debuterende teams zal
ook het Oostenrijkse Grazer
AK, het Bulgaarse PFC Spartak
Varna en het Slowaakse FK Matador Puchov debuteren op
toernooi dat tijdens de Pinksterdagen op 7.8 en 9 juni op
sportpark 't Rikkelder plaatsvindt.
Toernooileider Hans Schurink zag
afgelopen zomer het Zambiaanse
Afristars FC aan het werk tijdens
een bezoek aan de Ghothia Cup in
Göteborg. De ploeg, een selectie
bestaande uit spelers van diverse
clubs uit het noorden van Zambia
maakt daar veel indruk en uit de
contacten die Schurink daar legde
is uiteindelijk een toezegging tot
deelname aan het toernooi komen
rollen. Afristars FC verbleef in Götenborg door tussenkomst van het
Zweedse Orgryte IS dat een samenwerkingsverband onderhoudt met
de club Chiparmaba Great Eagles
uit Zambia. Orgryte IS behoort
evenals in enkele eerdere edities
ook dit jaar tot het deelnemersveld van het toernooi. Met Papilo
FC is Schurink middels bemiddeling van het Slowaakse 1. FC. Kosice op het spoor gekomen dat in
het verleden ook actief was op het
Ruurlose A-junioren toernooi.
"Beide Afrikaanse ploegen hebben
elkaar twee jaar geleden op ene internationaal toernooi in Italië ontmoet en hebben de Slowaken zich
kennelijk nogal lovend over ons

toernooi uitgelaten", aldus Schurink. "Vorig jaar hadden de Nigirianen ook reeds een poging gewaagd om in Ruurlo te mogen
deelnemen. Maar op het moment
van het eerste contact hadden we
het deelnemersveld toen al rond".
Papilo is de koosnaam van de bekende voetballer Nwanko Kanu.
De trip die de jeugdige Nigerianen
naar ons land maakt wordt dan
ook onder auspiciën van de Kanu
Heart Foundetion ondernomen.
Op dit moment heeft Schurink intensieve contacten met de ambassades in Lusaka en Lagos over de
komst van beide elftallen. Niets
staat de toernooileider in de weg.
In Zambia lijkt dit op weinig problemen te stuiten. "De ambassade
in Nigeria is echter terughoudender, het geen overigens niet direct
met Papilo te maken heeft maar
met het feit dat men standaard
voorzichtig is dan in andere Afrikaanse landen. Daar zullen ze ongetwijfeld hun redenen voor hebben", aldus de toernooileider.
Spartak Varna is een vaste waarde
in de hoogste divisie van het Bulgaarse voetbal. Hoewel de club uit
Varna, een bekende badplaats aan
de Zwarte Zee, zich bijna nooit in
de strijd om het kampioenschap
kan mengen, is het sinds jaar en
dag een gedegen middenmoter
met zo nu en dan een optreden in
de UEFA-Cup en voorheen de Europacup voor bekerwinnaars. Het is
de eerste keer dat een Bulgaars
team naar Ruurlo komt en dat feit
op zich maakt de deelname van
Spartak Varna al bijzonder.
Matador Puchov is de shooting
star van het Slowaakse voetbal. De

Onbezorgde vakanties met het Reumafonds

club uit de provincieplaats Puchov
speelt nog maar twee seizoenen op
het hoogste niveau, maar wist in
deze periode wel twee keer de
UEFA-Cup te bereiken. Het eerste
optreden had de club te danken
aan de zeer hoge plaats op de fair
play rangschikking, terwijl de
tweede Europese presentatie te
maken had met een uiterst verrassende twee plaats in de competitie. Ook in het huidige, derde, seizoen in de Slowaakse "eredivisie"
acteert Matador in de top van het
klassement. De hoofdmacht van
het Oostenrijkse Grazer AK speelt
momenteel niet zo denderend in
de competitie. De A-junioren die
naar Ruurlo komen doen het echter zeer goed in de hoogste Oostenrijkse jeugdcompetitie. Door de
komst van de vijf debutanten zal
het toernooi door maar liefst negen verschillende nationaliteiten
worden 'gekleurd'. Bulgaren, Slowaken, Tsjechen, Oostenrijkers,
Duitsers, Zweden, Zambianen, Nigerianen en Nederlanders staan
garant voor een bonte mengeling
van nationaliteiten en culturen.
Het internationale karakter van
het Karel Stegeman Jeugdoernooi
krijgt hierdoor in 2003 maximaal
vorm. Met een vaste formule van
vier Nederlandse en acht buitenlandse deelnemers is het aantal
van negen nationaliteiten namelijk het hoogst haalbare. "We zijn
daar als voetbalvereniging Ruurlo
best trots op", aldus Schurink. .De
andere deelnemers aan het toernooi zijn DSC Arminia Bielefeld
uit Duitsland, De Graafschap,
NEC, Go Ahead Eagles en Ruurlo
uit Ruurlo, SK Ceské Budejovice
uit Tsjechië en Orgryte IS uit Zweden.

{Reumafonds
^""

Aangepaste voorzieningen, speciaal
vervoer naar het vakantieadres, rolstoeltoegankelljk hotel, zorg op maat. Allemaal
nodig voor een onbezorgde vakantie als je
reuma hebt. Het Reumafonds organiseert
al sinds 1958 betaalbare, aangepaste
vakanties In binnen* en buitenland voor
mensen met reuma.

Ook h«*ft het Reumafonds een efgen,
volledig aangepast vakjntlewrttura Groot
Stokken op d« veiuwe.
u kunt de vakantiegids 200} «n/of de
bfochür* van CK>D« Stokktrt besteBenvia
: on» afdeling reizen. T ojó • 589 $48$

Sterk /n beweging

Een mens mag ook eens
verliezen!
Reeds verschillende bewoners
in de regio Vorden hebben iets,
wat intensief was opgebouwd,
weer kwijtgeraakt.
Normaliter raakt men van streek,
maar deze groep is enthousiast
over de wijze waarop zij iets verliezen. Op een gezonde en deskundige manier zijn zij bezig om de nodige ongezonde pondjes achter
zich te laten zonder dat er honger
wordt geleden en ... zonder dure
shake tabletten of andere maaltijdvervangers. Ook nieuwsgierig?
Ega-Wichmond leert op een eenvoudige en gezonde manier hoe
men met normale maaltijden dit
resultaat voorjaren kan bereiken.
Afwisselend eten, regelmaat en
discipline zijn de stokpaardjes die
u de garantie voor succes geven.
De cursusleidster wijst de weg met
professionele hulp, en soms met
de tanden op elkaar, behaalt men
het gewenste resultaat en er zal ge
vraagd worden. Ook verloren?
Waarop het antwoord zal zijn: Ja,
maar toch heb ik gewonnen.

Twijfelt men nog, bedenk wel: stel
niet uit tot morgen want na morgen .. .Juist... komt weer morgen.
Er zijn meer dan 700 cursusplaatsen in Nederland, en ook bij u in
de buurt. Als men graag wil afvallen gaat dat niet vanzelf, maar met
de eetwijzer is men op de juiste
weg. Houd u zich hieraan dan valt
u af, en voelt u heerlijk fit.
In clubverband heb je steun aan elkaar. De leidster is er om u te helpen en te adviseren. De verantwoordelijkheid ligt bij uzelf, want
u wordt bewust van een gezonde
eetwijze.
E.GA is een club voor betere voedingsgewoonten, met een eigen
eetwijzer en betaalbaar voor iedereen.
Eenmaal op gewicht gekomen kan
men na de 4 controleweken gratis
het hele leven lx per maand op
e4ke gewenste cursusplaats in
Nederland op controle komen.
De cursusdagen in Wichmond zijn
op maandag en dinsdag. Bel voor
meer informatie met P. Sanders,
telefoon (0575) 44 18 01.

Ruilbeurs
brouwerij-artikelen
Op zondag 12 januari wordt alweer de 15e ruilbeurs van brouwerij-artikelen gehouden in zalencentrum "De Luifel" in Ruurlo. Het is een ruilbeurs van
allerlei artikelen die met een
brouwerij te maken hebben zoals: viltjes, glazen, etiketten,
flesjes en allerlei attributen
waar een naam van een brouwerij op staat.
Tevens worden op deze beurzen de
onderlinge contacten tussen verzamelaars gelegd en/of weer aangehaald.
In ons land zijn ongeveer 2000
verzamelaars aangesloten bij de
BA.V. (Brouwerij Artikelen Verza-

melaars). De BA.V. organiseert
twee keer per jaar ook ruilbeurzen, meestal in het zuiden of
westen van ons land, daar zijn ook
de meeste grote brouwerijen.
Men kan deze beurs wel zo langzamerhand internationaal noemen,
vanwege het feit dat er verzamelaars uit Duitsland en België komen. En een paar jaar geleden
zelfs een vakantie houdende Amerikaan.
Nieuw dit jaar is dat er enkele ambachtelijke Nederlandse brouwerijen aanwezig zullen zijn. Hiervoor wordt een aparte zaal ingericht. De bedoeling hiervan is om
deze brouwerijen meer bekendheid te geven in de Achterhoek.

JU OFF ROAD
De kop is eraf Al-Offroad team gestart in 25e Dakawally
Op zaterdag 28 december j.1. was het een drukte van belang bij Palestra in Doetinchem. Voor het éérst
was onze DESERTBUGGY in vol ornaat voor het publiek te bewonderen. Onder een grote publiekbelangstelling konden sponsoren belangstellende en het Al-Offroad team nog even succes wensen voor
hun vertrek naar de start in Zuid Frankrijk.
vrij onbelangrijke uitslag wordt
donderdag gebruikt als startopstelling voor de eerste echte etappe.
Van de ruim 130 deelnemers in deze klasse eindigden Buggy's, Therrie Magnaldie als 13e en Bob ten
Harkel en Henny den Toorn als
36e.
Zie voor meer nieuws:
Al-offroad.nl

Presentatie 28 december 2002
Vrijwel alle sponsoren waren vertegenwoordigd. Namens het Al
Off road teamsprak Wim ten Broeke van Nunq Consultants B.V. nog
een dankwoord aan de sponsoren
voor het mede mogelijk maken
van dit prestigieuze project. Met
name de sponsor RBK Groep toonde een grote betrokkenheid door
in grote getale aanwezig te zijn.

Start 01 januari 2003
De kop is eraf.
Woensdag l januari is om 17.00
uur de 25e Dakar-rally van start gegaan. In Marseille vond voor een
enorme mensenmassa de start van
de rally plaats. Dat gebeurde in de
vorm van een korte proloog (l km)
op een kunstmatig uitgezet off road parcours. De deelnemers reden
langs elkaar een soort van sprint.
De voor het algemeen klassement

The Bald & the Beautifiil in Theater Onder de Molen:

Van smartlap tot Rock 'n Roll
Zondag. De Utrechtse band heeft
als handelsmerk dat zij bestaande
nummers een eigen tintje geven
zonder dat deze belachelijk worden gemaakt. De muzikale bezetting geeft daar nog eens een extra
dimensie aan. Het trio speelt op gitaar, contrabas en accordeon namelijk net zo makkelijk een nummer van Marco Borsato als van
Frank Sinatra.

zondag 12 januari

Heineken Tribute Tour
met Crawling Back & Hot
for Teacher
Deze avond twee steengoede
Tributebands op het podium
van Witkamp. Crawling Back
zal een tribute to Guns 'n Roses
verzorgen en Hot For Teacher
doet hetzelfde met Van Halen.
Aangezien het een samenwerkingsverband is met bierbrouwer
Heineken is de toegang geheel gratis! Hot For Teacher bestaat uit ervaren rotten uit het rockcircuit.
Zanger Fred Fieters werd door zijn
energieke podiumact en sprekende uiterlijk al regelmatig vegeleken met David Lee Roth, de originele zanger van Van Halen. Daarom zullen er vanavond voornamelijk nummers uit het Roth tijdperk
voorbij komen. Uiteraard zijn de
gitaarpartijen van Eddie Van Halen erg moeilijk te evenaren. In de
persoon van Peter van Weelden
heeft Hot For Teacher dé Eddie
Van Halen van Nederland gevonden. Peter is versterkerbouwer en
heeft een aantal jaar geleden een
versterker van Mister Van Halen
himself onderhanden genomen.
Dat had hij zo goed gedaan dat hij
een originele gitaar ontving van
Eddie! 'Running With the Devil',
'You Really Got Me' en 'Ain't Talking About Love' zijn enkele voorbeelden van Van Halen klassiekers
die voorbij zullen komen. Deze

jongens weten van wanten! Crawling Back heet het Guns 'n Roses
Tribute. De eerste Guns 'n Roses
plaat 'Appetite for Destruction' is
een ware klassieker. Crawling
Back zal ook erg veel nummers
van dit album spelen aangevuld
met later werk. Alle grote krakers
zullen vertolkt worden, zoals
'Paradise City', 'Welcome to the
Jungle', 'Sweet Child O' Mine' en
'November Rain*. Met maar liefst
twee zangers op het podium om
het origineel zo dicht mogelijk te
benaderen. In gitarist Len Ruygrok
heeft de band de Nederlandse
Slash in de gelederen. De zaal gaat
om 17.45 uur open en je kunt gratis en voor niks naar binnen om
lekker uitje dak te gaan met deze
twee Tributebands. Onze DJ's zullen zorgen voor de lekkerste rockhits van de laatste eeuw. Mis het
niet!
Witkamp Verwacht:
Zondag 19 januari: Boh Foi Toch
Zondag 26 januari: Mega Apres
Skiparty met Wolter Kroes, Altijd
Lazerus en
diverse DJ's
Zondag 16 februari: Go To The Max
Zondag 06 april: Fragment
Meer info via: 0900 - WITKAMP of
via onze website:
www.wi tkamp.com.

'The Bald & the Beautiful' bestaat
inmiddels ruim zeven jaar. Een bijzonder hecht trio dus dat op het
podium altijd erg veel plezier uitstraalt. En dat heeft weer zo zijn
wisselwerking op het publiek.
Naast café's en theaters speelt de
band regelmatig op festivals zoals
Oerol op Terschelling en de Parade
in Amsterdam.
LUISTERLIEDJES

'The Bald & the Beautiful' speelt
zondagmiddag 19 januari ook diverse eigen geschreven nummers.
Deze zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van hun derde cd
'Kaal' die ruim eenjaar geleden op
de markt verscheen. Daarbij gaat
het om Nederlandstalige luisterliedjes die in het intieme theater
Onder de Molen optimaal tot hun
recht komen. En het mag duidelijk
zijn dat deze nummers weer net
zo makkelijk kunnen worden afgewisseld met een stevige Rock 'n
Roll of een eigen bewerking van
een hit van 2 Unlimited.
Muzikaal gezien is de band The
Bald & the BeautifuT heel moeilijk te omschrijven. Naast eigen
nummers speelt het Utrechtse
trio namelijk covers met een
heel breed repertoire. Van
smartlap tot Rock 'n Roll.

Zondagmiddag 19 januari geeft de
band een concert in Theater Onder
de Molen in Vorden.
Het optreden van 'The Bald & the
Beautiful' is het tweede concert in
het kader van de Vrienden van de

Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden (buurtschap Linde). Kaarten kunnen van tevoren worden
gereserveerd via de reserveerlijn
van het theater en www.pbprodukties.nl. Zie ook advertentie.

Wegens herinrichting van onze toonzalen moet alles eruit:
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TAPIJT/KARPETTEN
Hoog pool tapijt 'Passat'

39.-

In geel/terra/grijs/blauw/bruin van 58,50 nu

Zwaar woltapijt 'Saturnus'
400 breed

OP=OP

van l 59,- nu

Hoogpooltapijt 'Grandeur'
400 breed keuze uit l 3 kleuren van 89,- voor

500 breed keuze uit l 3 kleuren van 111,25 voor

Bouclétapijt 'Capello'
In twee kleuren

OP=OP

van 89,- voor

Plaid 'Berlin' 140 x 180 cm.
50% katoen/50% acryl. In div. kleuren Nu voor
Karpetten 160 x 230 cm. diverse dessins
NU UITZOEKEN
van 319,- nu per stuk

• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

SLAAPKAMER/WONINCTEXTIEL
Diverse dessins

van 3345.- nu

veel laden/165 breed

van 1 765,- nu
van 2110,- nu

Dressoir/blank eiken in de olie
Strak model

180 x 90 cm

van 710,- nu

Vitrine/schuifdeurkast
van 13 75,-voor

Koloniaal kleur

1299.1098.750.-

van 985,- nu

Eetkamertafel/kersen in de olie

535.1098.-

VELE SLAAPKAMERS - WANDMEUBELEN - EETHOEKEN FAUTEUILS - SALONTAFELS VOOR SUPERLAGE PRIJZEN!
OP=OP!

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

Tevens verkoop van:

j

Dekbedovertrekken NU UITZOEKEN

Meer dan 300 tapijtcouponnen 'm 200, 400 en 500 breed
van 1 tot 12 meter, kom snel want uw maat is er vast bij!

Inname van:

MM^^

3 - 1 - 1 zits_

Apothekerskast massief grenen

99.49?°

159.-

MMttHMMMM

Bankstel eiken/bruine leren kuip

Terrakleur 2 - 2,5 zits

495
32.50

Desso tapijttegels 'Escomilla' OP=OP'.
50 x 50 cm Projectgeschikt
van 11,50 voor

MM|

Bankstel in microvezel

139.79.-

Hoogpooltapijt 'Grandeur'

MMMMMMMM

meubelen

1-persoons vanaf
2-persoons vanaf
Lits-jumeaux vanaf

Halfdons hoofdkussen
Nu van 49,95 voor

1^»

36?5

Vitrages
op diverse hoogtes, uitzoeken van de rol per nieter

495

Polyethermatrassen NU UITZOEKEN
SC 40 soft

in de maat 80 X l 90

90 x 200

Matrassen zijn ook leverbaar
in tussenliggende maten

140 x 200

89.115.185

4 seizoenen donsdekbed OP=OP
90% zuivere witte ganzendons
1-persoons 140x200 van 217,- voor
extra lang 140x220 van 240,- voor
2-persoons 200x200 van 330,- voor
lits-jumeaux 240x200 van 375,- voor

extra lang 240x220 van 420,- voor

135.158.217.249.272.-

www.heinifnktneubeien.nl

• asbest (dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Morden

Het Jebbink 33

In een vriendelijke, rustige buurt gelegen, royaal helft
van dubbel woonhuis met kantoortje (voormalige garage) en fraai aangelegde, vrijgelegen tuin op het zuiden met vijver.

Contactjes?

Indeling: entree, hal, toilet, werkkast, kantoortje, ruime
L-vormige woonkamer met parketvloer, open haard en
terrasdeur, moderne woonkeuken met inbouwapparatuur, w.o. hete-luchtoven, 5-pits gaskookplaat, koelkast en vaatwasser, bijkeuken/achteringang.
1e Verdieping: overloop, 4 slaapkamers waarvan 1
ouderslaapkamer met vaste wastafel en balkon, badkamer met vaste wastafel, 2e toilet, ligbad met douche, vaste trap naar..
2e Verdieping: zolderberging met mogelijkheid voor
kamer.

Het cement
tussen vraag en aanbod!

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

De woning wordt verwarmd door CV-gas en is gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing, dak- en muurisolatie. Bouwjaar 1972. Perceelsoppervlakte 331 m2.
Inhoud circa 500 m3. Aanvaarding: In overleg.
Vraagprijs:

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

€ 279.000,-k.k.
VAN ZEEBURG
& VISSER
NVM

TOT

40%

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl

KORTING

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

Turfstraal 33, 7,utphen

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

M/R\B

We ever s N e t

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

LENSINK
Weevers

Kantoor:

Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden
Telefoon: (0575) 5 5 9 2 3 2
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail:
info@mrb-lensink.nl
Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om, de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

S

O 50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

VORDEN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

SPREEKUUR MANTELZORG

Mantelzorg is de zorg die iemand
verleent aan een (langdurig) ziek
of gehandicapt familielid of iemand uit de buurt of vriendenkring. Deze zorg begint vaak met
kleine hand- en spandiensten en
kan uitgroeien tot een dagtaak.
Het is een taak die veel voldoening
geeft, maar die ook zwaar kan vallen, met name omdat het vaak
moeilijk is om de eigen grenzen te
bewaken. Omdat de mantelzorger
de taken vaak combineert met een
baan of met de zorg voor een gezin, is het niet denkbeeldig dat
hij/zij overbelast raakt. Het steunpunt mantelzorg is opgericht om
mantelzorgers te ondersteunen,
met raad en daad maar ook emotioneel door de mantelzorger een
luisterend oor te bieden. De mede-

werkers van het steunpunt weten
wat mantelzorger zijn inhoudt en
kunnen daardoor een goede gesprekspartner zijn. Om het steunpunt, dat gevestigd is in Beltrum,
dichterbij te brengen, bestaat er
vanaf januari 2003 dagelijks de
mogelijkheid om een gesprek aan
te vragen via Stichting Welzijn Ouderen Vorden tel. 0575-553405 of
Steunpunt Mantelzorg 0544481821. De gesprekken zullen ge
houden worden op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Waar: kantoor Stichting Welzijn
Ouderen, Nieuwstad 32 (bij de
Wehme). Voor meer info kunt u
contact opnemen met de coördinator van de SWOV, tel: 553405.
PAS 65+
Dit document is bedoeld om senio-

olitievaria
Vrijdag 27 december
Zowel aan het Leemgoor als aan
het Addinkhof werd ingebroken in
een bestelauto. Er werd gereedschap gestolen. De vermoedelijke
dader is later aangehouden en ge
hoord. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt.
Zaterdag 28 december
Aan de Vordenseweg werd bij een
bedrijf ingebroken. Onbekenden
hebben zich toegang verschaft
door een raam open te breken. Er
werd contant geld ontvreemd.
Er werd een alcoholcontrole gehouden. Een 20-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had te veel gedronken.
Dinsdag 31 december
Aan de Lindeseweg vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een ree. De ree overleed ter
plaatse.
Aan de Stationsweg vond een diefstal plaats. Er werd een damesfiets
ontvreemd uit de fietsenstalling
nabij het station.
Oudejaarsnacht vonden er rondom de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat verscheidene vernielingen
plaats. Een aantal verkeersborden
werden vernield. Er werd van een
winkel de lichtbak vernield. Een
auto raakte beschadigd en bij een
woning werd het hekwerk uit de
grond getrokken en meegenomen.
Woensdag l januari
Aan de Insulindelaan werd een
brievenbus vernield. De brievenbus werd met een strijker opgeblazen.
Ernstig verkeersongeval
Bij een ernstig verkeersongeval is
een 54-jarige inwoner uit Doetinchem om het leven gekomen. Een
31-jarige inwoner uit Doetinchem
raakte zwaar gewond.

ven. In het buitenland kunt u aan
de kaart geen rechten ontlenen,
maar soms levert het feit dat men
'senior' is korting op.
VEILIGER AUTORIJDEN
DOOR GOED ZIEN

Goed zien is belangrijk bij al onze
dagelijkse bezigheden, maar in
het verkeer is het zelfs van levensbelang, zowel voor onszelf als voor
de medeweggebruikers. Uit onderzoek is gebleken dat veertien op de
honderd weggebruikers niet voldoende scherp zien. Ongetwijfeld
zullen daar ook ouderen bij zijn ,
want het is bekend dat de conditie
van de ogen vanaf veertig jaar ge
leidelijk minder wordt. En juist
omdat dat heel langzaam gaat,
merken we daar niet zo heel veel
van en daarom is het goed de ogen

GROEP VORDEN

richting van Vorden. Vanuit tegengestelde richting naderden drie
auto.s, te weten twee bestelauto's
en tussen hen in bevond zich nog
een derde auto.
Uit het onderzoek leidt de politie
op dit moment af dat de voorste
bestelauto, bestuurd door de 31-jarige inwoner uit Doetinchem, om
nog onbekende reden naar het
midden van de weg reed. Daar botste hij tegen de vrachtauto en be
landde in de sloot. De tweede auto
schoot nog juist langs de vrachtauto, maar de derde auto, bestuurd
door de 54-jarige Doetinchemmer,
botste vervolgens ook op de vrachtauto en kwam samen met de
vrachtauto tegen een boom tot
stilstand.
Als gevolg van de aanrijding overleed de 54-jarige bestuurder ter
plaatse. De 31-jarige bestuurder
werd zwaar gewond per traumahelikopter naar het ziekenhuis in
Nijmegen gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
Beide auto's werden totaal vernield en ook de vrachtauto liep
zware schade op. De Wildenborchseweg is enkele uren afgesloten ge
weest in verband met het politie
onderzoek en het wegslepen van
de voertuigen.
GEVONDEN EN
VERLOREN VOORWERPEN

met ingang van 15 december.
Gevonden
• boek „The Bonsai Guide" • bril
met tijperprintmontuur • puzzel,
legpuzzel van katten.
Verloren
• bril, goudkleurig in een blauw
hoesje.
Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Nieuwjaarswandeling

radmolen lijkt ons een passend
terrein om het daar te laten plaatsvinden. Hackfort behoort tot de
mooiste landgoederen in de Achterhoek. De beek voert tegenwoordig gelukkig weer voldoende water om de molen te laten draaien.
Diezelfde beek volgt op Hackfort

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Startsein campagne
"Eten in balans"
Op 9 januari zet de GGD Regio der liggen er folders en brochures
Stedendriehoek burgemeester over gezonde voeding voor u klaar
de heer Van Lidth de Jeude van om mee te nemen.
gemeente Deventer op de weegschaal en onder de meetlat. Ook Als u op 9 januari niet kunt, krijgt
de directeur van de GGD. de u nog twee herkansingen. Op 18
heer De Vries, zal worden gewo- januari is de GGD met een kraam
gen en gemeten. Dit zal plaats- op de markt van Deventer te vinvinden om 1330 uur in de hal den. En op 22 januari zijn we aanvan het stadskantoor in Deven- wezig in het stembureau in het
ter. Deze weeg- en meetactie stadhuis van Deventer.
vormt de start van de GGD-campagne "Eten in Balans".
Omdat van steeds meer kanten
ons signalen bereiken dat we met
Vindt u uzelf te dun, te dik, of pre z'n allen veel te dik worden, heeft
cies goed? Bent u tevreden of on te de GGD voor 2003 voor het thema
vreden over uw gewicht? Heeft u voeding gekozen. Momenteel is
goede voornemens om minder te bijna de helft van alle Nederlandse
snoepen of om af te vallen?
mannen en 40% van alle Nederlandse vrouwen te zwaar! En velen
Als u wilt weten of u een gezond van u weten niet dat ze te zwaar
gewicht heeft, kunt u op 9 januari zijn of dat ze ongezond eten en te
ook naar het stadskantoor komen weinig bewegen. De GGD gaat
om gewogen en gemeten te wor- daar iets aan doen.
den. Na de burgemeester en onze
directeur bent u aan de beurt! U Gedurende een heel jaar zet de
kunt dan meteen meedoen aan de GGD Regio Stedendriehoek het on"groente en fruit test". Getest derwerp gezonde voeding cenwordt of u voldoende groente en traal. Elke maand organiseren we
fruit eet en daarmee voldoende vi- één of meerdere voorlichtingsactamines, vezels en mineralen bin- ties over een voedingsthema in
nenkrijgt. Een diëtist van de Thuis- één van de gemeenten in de regio
zorg Zuid West Overijssel zal aan- Stedendriehoek.
wezig zijn om u persoonlijk te ad- Elke gemeente komt dus aan de
viseren over gezonde voeding. Ver- beurt:
THEMA
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

GEMEENTE
Gezond gewicht & goede voeding
Voeding & hart- en vaatziekten
Zuivel
Voeding & bewegen
Buitenlands eten
Groente en fruit
Eten op vakantie
Voeding & kanker
Brood
Overgewicht
Tussendoortjes
Gezond gewicht en goede voeding

Niet alleen een bril of zonnebril is
belangrijk, maar ook een vrij uitzicht, d.w.z. schone ruiten en spie
gels, beslagen of bevroren ramen
goed schoonmaken en op tijd de
achterruitverwarming gebruiken.
Houd de hoedenplank vrij van
voorwerpen die u het uitzicht be
nemen en zorg ervoor dat eventuele passagiers zodanig zitten dat
uw uitzicht niet belemmerd
wordt. Goed zien is belangrijk,
maar ook tijdig gezien worden
draagt bij aan uw veiligheid. U
kunt daar zelf veel aan doen, o.a.
door ook overdag de lichten aan te
doen.
Voor infomatie kunt u bij ons te
recht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij
de SWOV, Nieuwstad 32, Vorden.
Tel. 553405.

Gerard Hendriks
wint de
Oudejaarscrossloop

GGD zet Burgemeester Op weegschaal

Het ongeval vond op 3 januari
omstreeks 08.18 uur plaats op de
Wildenborchseweg. Een vrachtwagen, bestuurd door een 53-jarige
inwoner uit Hellendoorn, reed
vanuit de richting Lochem in de

Zoals elk jaar verzorgt het Wereld
Natuur Fonds ook dit jaar weer
een nieuwjaarswandeling en wel
op zondagmiddag 12 januari. Het
landgoed Hackfort, met zijn fraaie
landschap en zijn knusse water-

ren in de gelegenheid te stellen
om tegen een gereduceerd tarief
deel te nemen aan diverse culturele en sociale activiteiten. Waar
kunt u de pas krijgen? In het ge
meentehuis, bij de afdeling burgerzaken. U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig en een goed ge
lijkende pasfoto. De pas wordt éénmalig aangevraagd en blijft levenslang geldig. De prijs is € 5,20 Met
de 65+pas krijgt u korting op onder meer stads- en streekvervoer(
de roze strippenkaart), theater
(o.a.Hanzehof in Zutphen), openbare bibliotheek, musea door het
hele land, maar ook op toegang
van pretparken en dierentuinen.
Het is aan te raden de pas altijd
mee te nemen en aan de kassa te
informeren of u recht heeft op korting; vaak staat dit ook aangege-

om de twee jaar te laten controle
ren. Draagt u een bril of contactlenzen, zorg dan voor een reserve
exemplaar en draag dat ook bij u,
zodat u bij problemen onderweg
niet genoodzaakt bent om zonder
bril verder te rijden, want dat is
onverantwoord. Voorkom verblinding, met name bij laagstaande
zon door een goede zonnebril.

Deventer
Bathmen
Lochem
Vorden
Warnsveld
Zutphen
Gorssel
Epe
Apeldoorn
Voorst
Brummen

De acties in de maanden februari
tot en met december zijn nog een
verrassing, hierover wordt u te zijner tijd bericht. Hopelijk komt ge
zonde voeding ook bij u op de
agenda te staan dit jaar! Wilt u

meer lezen over de campagne
"Eten in Balans", over de weeg- en
meetacties in januari, of over gezonde voeding? Vanaf 9 januari
kunt u terecht op onze website:
www.ggdstedendriehoek.nl

nog haar oorspronkelijke bedding
zonder geflankeerd te worden door
schouw- paden; een el dorado voor
ijsvogeltjes en grote gele kwikstaart. Dankzij haar ligging ten opzichte van de IJssel en haar afwisse
lende bodemgesteldheid kent
Hackfort een bijzonder rijk na-

tuurleven. Soorten als bleke zegge,
sleutelbloem, muskutkruid en
kruisbladwalstro zorgen mede
voor haar reputatie als mooiste
landgoed van Vorden. Onze ervaren natuurgids kan natuurlijk niet
alles tonen, maar zal u wel veel
vertellen over dit bijzondere land-

De Oudejaarscrossloop die vorig
weekend door de "crossloopcommissie Vorden" werd georganiseerd kende zowel tijdens
de 10 als de 15 kilometer een
Ruurlonaar als winnaar.
Harry Ruumpol zegevierde
overtuigend bij de tie kilometer
race, terwijl Gerard Hendriks
met ruime voorsprong tijdens
de 15 kilometer als eerste over
de streep ging.
De "Oudejaarscrossloop" mocht
zich in een geode belangstelling
verheugen. Niet minder dan 107
lopers verschenen er bij het ge
meentelij k sportpark aan de start.
In totaal 27 meer dan vorig jaar.
De organisatie had een parcours
uitgezet van 5 kilometer, die op de
grootste afstanden resp. twee en
drie keer moest worden afgelegd.
De deelnemers waren vol lof over
het uitgezette parcours door de
buurtschappen Mossel, Wildenborch en Galgengoor.
De uitslagen waren als volgt:
5 kilometer (totaal 40 deelnemers):
l Ronald Boomkamp, Eibergen 17
minuten en 29 seconden; 2 Edwin
Ruumpol, Ruurlo 19.01; 3 Stefan
Scanly, Lichtenvoorde 19.28.
De snelste dame was D. Gerritsen
uit Vorden in 24 minuten en 45 se
conden.
10 kilometer (totaal 30 deelnemers): l Harry Ruumpol, Ruurlo
38 minuten en 56 seconden; 2 Bert
Klein Haneveld, Borculo 40.10; 3
Martin Jansen, Vorden 41.44.
Snelste dame Emma Loef uit
Zutphen in 50.32.
10 kilometer (37 deelnemers): l
Gerard Hendriks, Ruurlo 57 minuten en 14 seconden; 2 Wim van
Hilst, Steenderen 60.27; 3 Bert
Vrieze, Zelhem 1.04.30.
Snelste dame Ellen Kuyn uit
Brummen in l uur 14 minuten en
30 seconden.
goed en haar rijke natuur. Start
van de wandeling is bij de parkeerplaats aan de Baakseweg. Aan de
deelnemers wordt een bescheiden
bijdrage gevraagd. Voor eventuele
nadere info kan men kontakt opnemen met Job Teeuwen te Lochem.

125 jaar bibliotheek in Vorden

Een belangrijk Vordens gebouw van vroeger. Wat staat er nu op de plaats van de oude zuivelfabriek? Een van
de vragen die u kunt beantwoorden in de fotoquiz 'Oud Vorden' die wordt georganiseerd omdat de Vordense
bibliotheek deze maand 125 jaar bestaat.
Eigenlijk werd er al in het jaar
1818 in Vorden een soort leesbibliotheek opgericht. Dat was
toen in hetzelfde jaar ook het
Vordense Departement van de
Maatschappij tot Nut van het
Algemeen werd gesticht. Maar 't
was wel een heel beperkte bibliotheek: de bestuursleden mochten elk enkele kinderen aanwijzen die een paar boekjes mee
naar huis mochten nemen. Na
een jaar werd een soort examen
afgenomen en kregen de kinderen die de beste resultaten bereikten, een prijs. Die werd dan
in het openbaar en op plechtige
wijze uitgereikt.
De officiële start van de openbare
(dat is een voor iedereen bestemde
en toegankelijke) bibliotheek vond
plaats in de maand januari van het
jaar 1878 toen het Nutsgebouw in
gebruik werd genomen. De grond
hiervoor werd (voor f l .00 per vierkante m!) gekocht van de heer Ensink (de eigenaar van wat nu Hotel
Bakker is). De bouwkosten bedroegen f4.300.-. In het jaar 1973 is het
Nutsgebouw aangekocht door de
gemeente Vorden en werd er de
huidige Openbare Leeszaal en Bibliotheek gevestigd. Dit jaar bestaat de openbare bibliotheek van
Vorden dus 125 jaar.
TWEE 'VRIENDEN-ACTIES'

Zoals bekend is er in Vorden een
actieve stichting "Vrienden van de
Openbare Bibliotheek'. Dankzij
bijdragen van donateurs en schenkingen wordt door deze 'vrienden'
regelmatig een aantal activiteiten
ontplooid dat direct of indirect te
maken heeft met het bibliotheekwerk. De Stichting VOB besloot in

Kijk voor nieuws
ook op:

deze jubileummaand een tweetal
evenementen te organiseren. De
eerste is het mede mogelijk maken
van een optreden in Vorden van de
bekende schrijver en TV-programma-maker Kees van Kooten. Hij
verzorgt op zondagmiddag 26 januari a.s. een actueel en speels programma in het Dorpscentrum van
Vorden. Kaarten voor dit optreden
van Kees van Kooten die in het hè
Ie land volle zalen trekt, zijn nog
verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna
en de Openbare Bibliotheek. Nu
het duo 'Koot en Bie' niet meer te
zien is op TV belooft dit solo-optreden van deze bijzondere entertainer een boeiende happening te
worden.
EEN FELICITATIE IN
FOTOVORM

De tweede activiteit heeft te maken met het verleden. De Stichting
'VOB' wil de bibliotheek feliciteren
met het belangrijke werk dat zij in
het belang van de Vordense gemeenschap al die jaren heeft ge
daan. Daarom werden, in overleg
met oud Vorden-kenner Jaap van
den Broek, enkele tientallen foto's
van Vorden in de afgelopen 125
jaar geselecteerd. Die foto's, vergroot tot een reuzenformaat, zullen vanaf ongeveer 20 januari,
worden getoond in de etalages van
Vordense ondernemers. Als de etalage niet voldoende ruimte biedt
dan wordt de foto soms ook
binnen in de zaak geëxposeerd.
Elke foto brengt een oud stukje
Vorden in beeld en elke foto is ook
een felicitatie voor de mensen die
al die jaren ervoor hebben gezorgd
dat de inwoners van ons dorp al
die jaren konden beschikken over

een overvloed aan boeiende lectuur op vele terreinen. En die de
laatste jaren ook de mogelijkheid
hebben gegeven om o.a. via Internet gebruik te maken van de nieuwe media. Media waardoor onge
looflijk veel kennis beschikbaar
komt en die bovendien als vensters fungeren naar de wereld om
ons heen. Waardoor de bibliotheek ook nu, net als 125 jaar gele
den, een belangrijke taak vervult
in onze gemeenschap.
EEN ORIGINELE WEDSTRIJD

Om ook de belangstelling voor het
verleden van ons dorp te stimule
ren is aan deze foto-actie een wedstrijd verbonden. De uitdaging is:
wandel of fiets langs de etalages
van de winkeliers en probeer die
oude plekjes thuis te brengen. U
wordt een beetje geholpen: er is
steeds keus uit drie antwoorden.
Deze boeiende wandeling door het
verleden is mogelijk dank zij de
medewerking van de Vordense
middenstanders die hun etalage
ruimte beschikbaar hebben ge
steld. Wie deze tocht wil maken en
mee wil doen met deze wedstrijd
kan vanaf 20 januari a.s. bij de balie van de bibliotheek het gratis
vragenformulier ophalen, waarin
ook de namen van de deelnemende winkeliers zijn opgenomen. De
drie personen die de meeste goede
antwoorden zullen geven zullen
worden verblijd met een gratis basisabonnement op de Openbare Bibliotheek voor een jaar. De inzender van het formulier met de
meeste goede antwoorden is zelfs
drie jaar lang verzekerd van zo'n
gratis basisabonnement. Inzendingen moeten binnen zijn bij de bibliotheek voor 20 februari 2003.

Vorden, Herberg 21:4O * Warnsveld, de Kap 27:50 * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * Almen, Kazerne 22.-O5 *%orcuto,
busstation 21:45 * (jee ster en, gaan 21.55 * Qelselaar, J lor y n
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22. JO * rZuurlo,
ïapperil 22.3O * Qarchem, Kerk 22.-4O * Cochem 2, oude
technische schoot 22.5O * tfathmen, tfrink 22.3O * gorssel,
Roskamp 22:45 * Harfsen Quitenlust 22:55 uur .
Meer info ? nel O9OO-Witkamp of klik 00 www.witkamp.com

A.S. Zonag

Heineken
Tribute Tour

Guns N Roses by Crawlin'Back
Van Halen by Hot For Teacher
Aanvang 17:45 t/m 22:15
entree
Uil I
I t*t* Vrii
Vlij minimin
•••••••••••••
26 januari Mega apres ski Party! M.m.v.:
l Altijd Lazerus en Wolter Kroes 17:45 - 22:151

Meer info ? : WITKAMP.COM

Vorden zingt
op verzoek
Liefhebbers van zang en muziek kunnen aan het begin van
dit nieuwe jaar al volop aan
hun trekken komen want aanstaande zondagavond 12 januari staat er in de Dorpskerk te
Vorden een mooie muzikale
avond op het programma onder het motto 'Vorden zingt op
verzoek".
Ook in 2003 zal regelmatig dit succesvolle zangevenement worden
gehouden.

Leerlingen
Staring
College op
stap naar
Vorden

Vier leerlingen van het Staring
College: Ilona Wolthuis, Lindi
Drogulski, Stephan van Roest
en Marjolein Kroonen genoten
op woensdag 18 december van
een waar diner bij Hotel Bakker
in Vorden.
Zij waren de winnaars van de jaarlijkse Kerstmenuwedstrijd van het
vak Frans. De jury had het dit jaar
erg moeilijk om uit de 450 menu's
de waren te kiezen.
Originaliteit, de keuze van de ge
rechten, het Frans, de wijnkeuze,
de naam van het restaurant en natuurlijk de uitvoering van het ge

Dhr. C. Weeda, werkzaam bij het
bekende tijdschrift "de Elisabethbode" in Ruurlo zal een kort meditatief moment verzorgen. Natuurlijk zal de muzikale begeleiding
weer in handen zijn van dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn en hij heeft
vooraf al een muzikale verrassing
in petto.
Na afloop is er in het kerkelijk centrum "de Voorde" gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van koffie of
thee.

heel; dat bij elkaar moet de winnaars opleveren.
In een prachtige oude Jaguar kwamen ze voorrijden bij Hotel Bakker. Met een drankje bij de open
haard heeft meneer Bakker de
winnende menu's met ze besproken en heeft hij nog het een en ander verteld over het Frans en de
gastronomie. Na een rondleiding
door de keukens en de wijnkelder
aan tafel voor het diner.
Eerst moest er echter wijn ge
proefd worden met alle bijbehorende handelingen en toen was
het zover. Bon Appétit.

Vorden Fl in het nieuw

Einde bingo betekent
straks ook einde
"Activiteiten Stichting Vorden
Het kwam als een donderslag
bij heldere hemel toen Jan van
Ark, voorzitter van de "Activiteiten Stichting Vorden" deze
week, in de pauze, van wat ter
plekke zou blijken de laatste
bingo-avond, bekend maakte
dat er met directe ingang met
de wekelijkse bingo van de
Stichting wordt gestopt. Gedurende 22 jaar heeft deze bingo,
52 weken per jaar ( er werd
nooit één week overgeslagen)
gedraaid en heeft met name de
voetbalvereniging "Vorden" er
de vruchten van geplukt.

Er bestaan al heel lang banden
tussen Gerrit Bijenhof en de
Voerbalvereniging Vorden. Zelf
jaren actief als speler en thans
leider van een prachtig F-team
waar zijn zoon in de voetsporen
van zijn vader zal proberen te
treden.

Dhr. Gerrit Bijenhof, thans eigenaar van Meubelfabriek Bijenhof
BV (www.bijenhof.nl) vond het tijd
om zijn F-team te voorzien van een
nieuwe outfit.

sponsorkleding, was dan ook zeer
in zijn nopjes met het gtebaar van
dhr. Bijenhof.

Gerrit Wentink, die bij de Voerbalvereniging zorg- draagt voor de

De foto zal een belangrijke plaats
innemen in de showroom van
Meubelfabriek Bijenhof, zo verzekerde dhr. Bijenhof ons.

Begin het nieuwe jaar met
gezonde voeding van Herbalife

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

Herbalife is een zeer hoogwaardige voeding op natuurlijke
basis waar alle voedingsstoffen
inzitten die een mens dagelijks
nodig heeft. Het is een complete voeding zodat ons lichaam
geen tekorten heeft.

Met Herbalife is het mogelijk om
op een gezonde manier van uw
overtollige vetten af te komen zonder te hongeren. Herbalife kan ge
bruikt worden door: ouderen, (hyperactieve) kinderen, sporters,
mensen die vaak moe zijn en mensen die willen afvallen of die zelfs
graag willen aankomen. Herbalife is
een gezonde voeding voor iedereen.

In onze dagelijkse voeding zitten
veel slechte stoffen zoals: suikers,
vetten, bestrijdingsmiddelen en
kleurstoffen. Hoe weetje nog of er
wel genoeg voedingsstoffen in ons
eten zitten? Bij Herbalife staat de
voedingswaarde voorop.
Daarom wordt een dieet voor iedereen zo samengesteld dat 't zorgt
voor een verantwoorde gewichtsbeheersing. Je voelt je bovendien
snel fitter. Dat komt doordat men
vaak tekorten heeft door vaak te
lijnen op eigen gelegenheid of
zelfs te hongeren.

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

Bovendien wordt men persoonlijk
of indien men dat wenst in groepjes
begeleid. Ook geldt bij Herbalife
de 30 dagen niet goed geld terug
garantie.

Voor dit vervoer verdeelde Amicon
Zorgverzekeraar haar werkgebied
in verschillende deel- en hoofdpercelen. RVC kreeg dehoofdpercelen
Doetinchem en Winterswijk. In de
. ze hoofdpercelen liggen de volgende gemeenten: Aalten, Bergh, Borculo, Dinxperlo.Doetinchem, Eibergen, Gendringen, Groenlo,
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Lichtenvoorde, Ruurlo, Steenderen, Wehl, Winterswijk, Wisch en
Zelhem.
De uitvoering wordt verzorgd door
de regionaal bekende vervoerders
Correct Monnereau en Venderbosch. "Zij rijden al vele jaren het

ziekenvervoer voor Amicon en andere
zorgverzekeraars. De
chauffeurs zijn of worden daarvoor speciaal opgeleid, hebben ervaring met het onmgaan met deze
klanten en kennen de weg naar de
hulpverleners en in de verschillende ziekenhuizen", zo verzekert
RVC-directeur Henny Kamphorst.
RVGcoördineert het gehele proces
van ritreservering tot en met uitvoering. Daarbij wordt gebruik ge
maakt van denieuwste technologieën. De Amicon-verzekerden
kunnen voor de ritreservering een
gratis nummer bellen (0800-77 88
991). Dit nummer is 24 uur per dag
beschikbaar voor ritreservering en
informatie. Kamphorst: "De Amicon-verzekerden ontvangen van
ons een vervoerspas met daarop
een klantnummer. Bij vervolgritten hoeft dan alleen het klantnummer te worden vermeld. Dit
bespoedigt de ritreservering. De
kosten van de ritten declareert
RVC rechtstreeks bij Amicon. De eigen bijdrage int Amicon Zorgverzekeraar zelf bij de verzekerden".

Jan van Ark: "Eind jaren zeventig
hebben wij onder de naam "Activiteitencommissie" het plan opgevat om de voetbalvereniging "Vorden" met allerhand acties zoals bazars, reclameborden e.d. financieel te ondersteunen. Toen werd
ook het plan opgevat om wekelijks
een bingo te gaan draaien. We hebben de naam toen gewijzigd in de
"Activiteiten Stichting Vorden",
dus in feite een Stichting, onafhankelijk van de voetbalvereniging", zo sprak hij.
De Stichting heeft het voor elkaar
gekregen om zo', 800.000 gulden
bijeen te brengen. Dat geld werd
aangewend voor de bouw van een
nieuw clubgebouw met zes prachtige kleedkamers voor de voetbalvereniging "Vorden". Gezien de
grote verdiensten van Jan van Ark
kreeg het gebouw de toepasselijke
naam "De Ark". Nadien ging de
Stichting vrolijk verder met de we
kelijkse bingo om op die manier
op het hoofdveld van "Vorden"
een nieuwe tribune te kunnen re
aliseren.

Indien men geïnteresseerd is voor
een vrijblijvend gesprek over succesvolle beheersing van uw gewicht
en goede voeding , bel dan gerust
naar onafhankelijk Herbalife distributeur Ria Wildemors.

Regionaal Vervoers Centrum
rijdt Amicon ziekenvervoer
Regionaal Vervoers Centrum en
haar hoofdvervoerders Correct
, Monnereau te Doetinchem en
Venderbosch te Varsseveld, die
ook al jaren succesvol Regiotaxi
Achterhoek uitvoeren, rijden
vanaf l januari 2003 ook het ziekenvervoer in de gehele Achterhoek voor Amicon Zorgverzekeraar.

Ook bij Jan van Ark een flinke brok
in de keel bij deze bekendmaking
en ook kregen bij tal van deelne
mers de tranen de vrije loop. Een
flink aantal van de bingospelers
was namelijk elke dinsdagavond,
vanaf 1980 in het Pantoffeltje en
vanaf 1990 in "De Herberg" present. In totaal werd er 1150 keer
een bingo-avond georganiseerd.

Kamphorst biedt zijn nieuwe doelgroep de nodige voordelen. "De
Amicon-verzekerden kunnen 24
uur per dag een gratis nummer
bellen voor ritreservering en informatie.

Bovendien hebben we al jaren
lang ervaring met de uitvoering
van dit soort vervoer én Regiotaxi
Achterhoek, dat qua organisatie
en uitvoering vergelijkbaar is met
het ziekenvervoer". Vanaf vandaag
kunnen de Amicon-verzekerden
voor ritservering en informatie
bellen met het gratis nummer
0800-77 88 991. (Zie ook de advertentie)

Bij de concurrentie is de hoofdprijs 1000 euro per avond. Uiteraard zijn er behalve de hoofdprijs
meerdere prijzen, maar in zijn totaliteit kunnen wij daar niet tegenop, met als gevolg dat vanaf augustus vorig jaar het aantal bezoe
kers terugliep van ruim honderd
naar wekelijks circa zestig personen. Daardoor zijn we de laatste
maanden regelmatig in de rode
cijfers terecht gekomen. Voor een
keertje niet erg maar als dat struktureel blijkt te worden, moet je
kappen", aldus van Ark.
Binnenkort wordt met het bestuur
van de voetbalvereniging "Vorden"
overleg gevoerd over de afhande
ling van een aantal zaken (zoals
b.v. de tribunebouw) waarna de
"Activiteiten Stichting Vorden" zal
ophouden te bestaan.
Tijdens de laatste bingo-avond
werd het Stichtingsbestuur be
staande uit Jan van Ark, voorzitter;
Jeroen Broekman sekretaris, Jan
Meyer penningmeester en de bestuursleden Wim Buunk en Gerard Meyer door Hannie Hendriksen, eigenaresse van "De Herberg"
in de bloemetjes gezet.
Ook waren er bloemen voor de
commissieleden Swennie Buunk,
Nan Meyer, Dik en Dirkje de Beus
en Ap en Elke Spies, die samen met
het Stichtingsbestuur in die 22 jaren de bingo van de "Activiteiten
Stichting Vorden" hebben georganiseerd.

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

Verder zijn al onze medewerkers,
van telefonisten tot en met
chauffeurs, speciaal opgeleid voor
de uitvoering van dit soort vervoer. Onze chauffeurs hebben ook
ervaring met het omgaan met de
ze klanten en kennen de weg naar
de praktijkadressen van de verschillende medische hulpverle
ners en ziekenhuizen.

Jan van Ark: "We hebben dus nu
abrupt met de wekelijkse bingohappening moeten stoppen. Niet
omdat het niet gezellig was, maar
zuiver en alleen vanwege de forse
teruggang van het aantal bezoekers. We weten de oorzaken, de
bingo op dinsdag in Eefde en de
bingo's in D^rnpt zijn daar debet
aan. Heeft met name te maken
met het prijzengeld. Vanwege een
gemeentelijke verordening mogen
wij per avond voor de hoofdprijs
niet meer dan 320 euro uittrekken.

8 EHBO Herhalingslessen Dorpscentrum
8 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
8 HVG Linde in Lindese Molen
Jaarvergadering en vermaak
8 HVG Wichmond Nieuwjaarsvisite
8 Handwerkmiddag Welfare de
Wehme
8 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
9 Klootschieten bij de Vordense
Pan
10 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
in 't Stampertje
13 Bridgeclub in het Dorpscentrum
15 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege

15 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschieten bij de Vordense
Pan
20 Bridgeclub in het Dorpscentrum
22 EHBO Herhalingslessen Dorpscentrum
22 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
22 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
22 Handwerkmiddag Welfare in
de Wehme + Kraamverkoop
22 NB van Plattelandsvrouwen
Jaarvergadering in de Herberg
22 HVG Wichmond Jaarvergadering
23 Klootschieten bij de Vordense
Pan
23 PCOB Jaarvergadering en viering 15-jarig bestaan in 't Stampertje
27 Bridgeclub in het Dorpscentrum
28 Passage Chr. Vrouwenbeweging Ned. Patiëntenvereniging
29 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
29 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
30 Klootschieten bij de Vordense
Pan

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og

e rij

prima de weg!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

l
Ruimt op

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

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.oed.
Comfortabele fauteuils en banken, salontafels, smaakvolle eethoeken en d r e s s o i r s z i j n slechts v o o r b e e l d e n van wat u bij De
W o n e r i j z o a l z u l t v i n d e n . Maar o o k v o o r u w r a a m d e c o r a t i e , v e r lichting of v l o e r b e d e k k i n g bent u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e
adres. De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j zijn sfeermakers bij uitstek
en z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in ieder huis. U pakt nu
a l s n e l v e e l v o o r d e e l mee.

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen
• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08
BORCULO
w (0545) 27 33 20
FAX: (0545) 27 47 43

o
Opruimingskorting

TOM-DU KINDERKLEDING
OPRUIMING
10 januari 19.00 t/m 22.00 uur
11 januari 10.00 t/m 15.00 uur
De Rozenhaag 8, Zutphen/Leesten Oost
Telefoon (0575) 57 12 07

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

O
^0 Opruimingskorting

f e e r v o l l e
Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

LUSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide collectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!
Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge
beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06^3784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl
Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

i n r i c h t i n g e n

Regionaal Vervoers Centrum
vervoerders
MONNEREAU EN VENDERBOSCH

rijden ook

Ziekenvervoer voor
Amicon zorgverzekeraar
BEL GRATIS: 0800 - 77 88 991

SZONE

HOME

HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

Gezocht:
enthousiaste mensen
voor part-/fulltime werk.
Kijk op
www.financial-freedom.nl

PB Produkties presenteert:
zondag 19 januari
The Bald & the Beautiful
wan smartlap tot rock&roll
speciale openingsprijs 5,- euro

Nu 20% korting

zondag 2 februari
Bandera Latina

op de gehele wintercollectie
vrije tijdskleding.

zondag 16 februari

Het Kaf
AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

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

zondag 16 maart
Jelle Amersfoort
zondag 6 april
Kas Bendjen

kinderjassen
bent u bij ons aan het goede adres!

Aanvang: 15.00 uur - Entree: 7,50 euro

Contactjes?
Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Dit van de bekende merken:
Bjornson, Pow Wow, Vlach, Life Line etc.
Ook voor o.a.

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

Ook bij Goossens Atomica
is de opruiming begonnen.

Theater Onder de Molen, Lindeseweg 29
7251 NJ Vorden (buurtschap Linde)
reserveerlijn (0575) 55 69 07
e-mail info@theateronderdemolen.nl
www.pbprodukties.nl

Steenderenseweg 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139 - Telefax 0575-462205
e-mail: goosreng@tref.nl
Openingstijden:
maandag 13.30-18.00 uur - dinsdag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur
vrijdagavond koopavond t/m 20.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur.

DEKBEDSETS
2000 dekbedsets

Jersey hoeslakens

•met o. a. Jan de Bouvrie (bij Cinderella).
1(100% katoen)

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen.
90/200
van 11.50 voor 7.95
90/220
van 13.50 VOOr 8.95
140/200
van 17.50 VOOr 12.95
160/180 x 200 van 22.50 VOOr 17.95
190/220
van 27.50 VOOr21.95

Lakens gekleurd
van21.95voor 7.95
van 30.95 voor 9.95
van 34.95 voor 11.95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens
van
van
van
van

23.95
27.95
30/95
36.95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49.00
200x200/220
van 75.00
240x200/220 van 85.00

van 9.95 p/st. Nu 2 voor 12.Nu
1.80

voor 14.95 Iwashand van 2.25
voor 21.95
voor 27.95

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

Katoenen hoeslakens
in vele maten en kleuren
nu slecht
5.95 p/s

ii SIERKUSSENTJES
j 200 stuks in vele soorten en maten!

i

50 % korting

Cinderella hoeslakens
100% katoen in vele kleuren.
80/200
van 13.95 voor 11.95 [ S y n t h e t i s c h e k u s s e n s

i

90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
waterbedmaat
slopen 60/70

van 14.95 voor 12.95
van 15.95 VOOr 13.95
van 21.50 VOOr 16.95
van 22.95 VOOr 17.95
van 27.95 voor 19.95
van 29.50 voor 21.95
van 9.90 2 voor 7.95

KUSSENS

|met hollow fiber vulling en katoenen
Jtijk, anti-allergisch.
!va n 1 5 . 6 0

nu 2 v o o r 2 1 . 9 5
[Synthetische kussens
[Gevuld met luxorel en een katoenen
[tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
Jbij te vullen.
!van 3 2 . 9 5 v o o r 2 2 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . i
Satijnen hoeslakens
jGanzenveren kussens
in 9 kleuren. (100% katoen).
[van 3 1 . 9 5 v o o r 2 6 . 9 5
80/200
van 24.95 voor 19.95
nu 2 v o o r 3 9 . -

•c

90/200
140/200
160/200
180/200
slopen 60/70

van 26.95 VOOr21.95
van 32.95 voor 25.95 ' K a p o k k u s s e n s
[stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 34.95 voor 27.95 |v a n 3 1 , 9 5 v o o r 2 7 . 5 0
van 39.95 voor 29.95
nu 2 v o o r 4 9 . van 15.95 voor 12.95
!30% d o n s k u s s e n
jtjes)

Stretch molton hoeslakens
1 persoons
1 perssons xl
2 persoons
lits-jumeaux
Moltonslopen

Nu 29.Nu 39.Nu 49.Vanaf 9.9$

B A D M A T T E N BADJASSEN
100 dames en heren
ISeahorse van Ten Cate,
50
%
K
O
R
T
I
N
G
badjassen.
;in diverse kleuren.
Van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris.
J60/1 10
van 1 0.95 p/st. Nu 2 voor 9.95
50% korting
J70/140
van 15.95
Nu
8.95 Katoenen badmat met anti-slip.
toiletmat 50/55
van 17.95
NU 9.95

voor 16.95
van 29.95
Nu
12.95
voor 19.95 1100/180
i
i
voor 24.95
; Vandyck Royal (effen en gestreept)
voor 27.95 jin diverse kleurstellingen.

voor 39.95
voor 59.95
voor 69.95

iSatijnen
;(100% katoen)
|1 persoons
!2 persoons
Ilits-jumeaux

B A DG O ED

J60/110
van 19.95
van 27.95
van 34.95

Vanaf 12.95
Vanaf 24.95
Vanaf 34.95

JKinderdessins

100% katoen
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

h persoons
;2 persoons
jlits-jumeaux

(d o n s / v e e r-

badmat 50/60
badmat 50/90
badmat 70/120

NU 9.95 Badstof badjassen
van 59.95
NU 14.95 van Vandijck
NU 24.95
NU
39.95

van 17.95
van 22.95
van 38.95

D

KB

WOLLEN PLAIDS
NU 3 9 . 9 5

N

DONZEN DEKBEDDEN

WOLLEN DEKBEDDEN

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/20ff van 129.NU 75.1 pers. 140/220 van 139.NU 85.2 pers. 200/200 van 199.NU 115.lits-jum. 240/200 van 219.NU 125.litsium. 240/220 van 255.NU
155.-

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79.NU 45.
1 pers. 140/220 van 89.NU 49.
2 pers. 200/200 van 119.NU 69.
lits-jum. 240/200 van 129.NU 79.
240/220 van 145.NU 89.
Wollen 4-seizoenendekbed met 100%
scheerwol vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129.- NU 75.1 pers. 140/220 van 145.- NU 89.2 pers. 200/200 van 169.- NU 109.lits-jum. 240/200 van 209.- NU 129.lits-jum. 240/220 van 229.- NU 145.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling van 65% dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.lits-jum. 240/200 van 319.- NU 215.lits.jum. 240/220 van 349.- NU
235.Donzen dekbed met een vulling van
90% ganzendons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.2 pers. 200/200 van 275.- NU 185.lits-jum. 240/200 van 335.- NU
225.lits-jum. 240/220 van 369.- NU
245.Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling van 90% ganzendons. In carr
gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU 185.1 pers. 140/220 van 335.- NU 215.2 pers. 200/200 van 435.- NU 275.lits-jum. 240/200 van 485.- NU 325.lits-jum. 240/220 van 509.- NU
369.Donzen 4-seizoenen dekbed 90% dons en
10% kleine veertjes. In carr gestikt.

[heerlijk zacht en veerkrachtig.

nu
49.van 19.95 voor 14.95 !v a n 6 3 . 1 O
van 22.95 voor 17.95
van 25.95 voor 21.95
van 29.95 voor 25.95
nu 2 voor 14.95 i n p r a c h t i g e r u i t m o t i e v e n .
1 3 0 / 1 70 van 5 9 . 9 5

DD

TAFELGOED
20 tot 80 % korting

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk
Anti- allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 75.- NU 45.1 pers. 140/220 van 85.- NU 55.2 pers. 200/200 van 109.- NU 75.lits-jum. 240/200 van 125.- NU 85.lits-jum. 240/220 van 139.- NU 95.Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een katoenen tijk.
Anti-allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 125.- NU 85.1 pers. 140/220 van 135.- NU 99.2 pers. 200/200 van 169.- NU 119.lits-jum. 240/200 van 195.- NU 135.lits-jum. 240/220 van 209.- NU 149.-

K EUKEN
KeukensetS keukendoek +
theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 6.80

Vanaf

5.-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren, van 1.80 per stuk.
j WOLLEN DEKENS j
Nu vier voor 5.il persoons 160/240 139.95 Nu 99.9öi Schorten Vanaf
8.95
J2 persoons 220/240 179.95 Nu 129.95 j
! Lits-jumeaux 240/260 199.95 Nu 149.95!

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575-512816 www.bedshop.nl
Voetganger»-

De grootste linnenwinkel van Nederland!

K»bo Bank

Parkeren voor de deur!

