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Felicitatieregister geboorte
Prinsesje geopend in het
Gemeentehuis

In het gemeentehuis is een felicitatieregister geopend, waarin u de Prins van Oranje en prin-
ses Maxima kunt gelukwensen met de geboorte van hun dochtertje. U kunt het register teke-
nen tot en met 19 december 12.00 uur, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt ook brieven, cadeautjes en andere zaken afgeven. Deze zullen burgemeester en wet-
houders aan het Koninklijk paar toezenden.

Grillroom pizzeria "Amon"

De nieuwe zaak "Amon " met v.l.n.r. Esam Kelada (eigenaar), Kemal en Moustapha.

In de Dorpsstraat 32 is een nieu-
we grillroom pizzeria "Amon"
geopend, een zaak in Italiaanse
en Egyptische specialiteiten.

De eigenaar, de heer Esam Kelada,
een 44 jarige Egyptenaar, had alvo-
rens hij zich ook in Vorden vestig-
de, al zeven jaar ervaring opge-
daan in een zaak in Lochem. Op ge-

geven moment hoorde hij dat er in
Vorden een pand beschikbaar was
en besloot hij voor zich zelf te be-
ginnen. Op 3 december werd
"Amon" geopend.

De hoofdspecialiteiten zijn Kebab-
en shoarma. Daarnaast verkoopt
hij onder meer pizza's, spareribs,
varkenshaas, biefstuk, kofta ( run-

dergehakt) vegetarische gerech-
ten, lasagna, spagetti, scampi's etc.
etc. Kortom een zeer uitgebreide
kaart. Al deze gerechten kan men
laten bezorgen of afhalen.

De openingstijden zijn maandag
t/m donderdag en vrijdag t/m zon-
dag zowel 's middags als 's avonds.
Ook wordt er bezorgd.

Scholieren boden wethouder
Wichers handtekeningen aan
Toch wel een spannende dag
voor Michel, Jorn, Daan, Jarno
en Twan. Zij boden wethouder
W.Chr. Wichers woensdagmid-
dag in het gemeentehuis van
Vorden een paar honderd hand-
tekeningen aan.

De jongens in de leeftijd 10 t/m 12
jaar hopen dat het college aan hun
wens wil voldoen, namelijk het
aanleggen van een zgn. "half pipe"
skatebaan en wel op een plek
naast de skatebaan die reeds op de
hoek van de Mispelkampdijk en
het Wiemelink is gelegen.
Deze bestaande skatebaan is vol-
gens de jongens meer geschikt
voor de "kleinere jeugd" en niet
voor jongelui van hun eigen leef-
tijd! Wat zij willen is een grotere
"half pipe" baan van hout, met een
hoogte van circa 1,5 tot 2 meter.
Om aan hun wens meer "gewicht"
te geven zijn de jongens een aantal

weken geleden begonnen met het
inzamelen van handtekeningen.
Wethouder Wichers prees het ini-
tiatief van de jongens maar vond
het jammer dat het verzoek voor
het aanleggen van deze skatebaan
eerst nu pas bij B&W is binnenge-
komen. "Wij hebben zojuist in de
gemeente Vorden de speel tuintjes
opgeknapt en wellicht had dit ver-

zoek meegenomen kunnen wor-
den. Maar dat konden jullie niet
weten", aldus de wethouder.

Hij beloofde de jongens dat de aan-
vraag voor deze "half pipe" skate-
baan zal worden doorgespeeld
naar de afdeling groenbeheer en
speeltuinbeheer van de gemeente.
Die afdeling zal onder meer naar •
het "kostenplaatje" kijken.

Daarna zullen B&W het bespreken
en bekijken of er een voorstel rich-
ting de raad zal worden gedaan.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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Met ingang van l januari 2004
is Weekblad Contact editie
Vorden geen abonnements-
blad meer. Vanaf week 2, dins-
dag 5 en woensdag 6 januari
zal het blad dan ook iedere
week in de hele gemeente
Vorden gratis huis aan huis
worden verspreid.

Contact komt dan met dezelfde
inhoud als voorheen met allerlei
plaatselijk nieuws uit uw eigen
omgeving op dinsdag of woens-
dag bij u in de bus.
De bezorging van de krant ge-
beurd door Jansen Verspreidin-
gen, Veilingstraat 22-24, 7391
GM Twello. Om de eventuele be-
zorgklachten correct af te han-
delen, staat vanaf 5 januari een
klachtenlijn open:

(0571) 27 40 58

Abonnee's buiten de gemeente
Vorden kunnen Contact blijven
ontvangen. Uiteraard als abon-
nementsblad. Het abonnement
kost € 60,- inclusief btw binnen
Nederland en € 100,- inclusief
btw buiten Nederland (de verho-
ging komt door verzending als
losse post).

Voor informatie anders dan over
de verspreiding, kan natuurlijk
altijd contact opgenomen blij-
ven worden met:

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 december 3de advent 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 december 10.00 uur ds. A. Hagoort. Doopdienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 december 3de advent 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Wester-
neng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 december 10.00 uur J. van Heugten, Woord- en communie
viering m.m.v. 30+ Koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 december 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 14 december 10.00 uur Woord- en Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores
14-15 december 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 dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
13-14 december P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 06-53736310.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de 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 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den 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
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmeringen Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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 25 15; mevr. Kamphorst tel.
(0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roe-
lofs (0575) 44 19 42.

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aart-
sen, Industrieweg la, Vorden.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Be-
handeling 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. Tel. 55 15 00; www.bibliotheek-
vorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag 14.00-
17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, za-
terdag 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, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575-
520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenam-
bulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.de-
kringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en mei-
den (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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 door vrijwil-
ligers. Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost,
tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46 13
32.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan. Gra-
tis begeleiding, voedingsadvies
en vetmeting. Bel Jema Brug-
gink (0575) 46 32 05 .

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Praktijk voor ASR-thera-
pie®. Vergoed door 10 zorg-
verzekeraars. A. Baars, tel.
(0575) 55 33 03.

• Uitverkoop TOM-DU kin-
derkleding do. 11/12 vanaf
19.30 uur; vr. 12/12 van 15.00
tot 20.00 uur. De Rozenhaag
8, Leesten-Oost/Zutphen, tel.
(0575)571207.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46
3743.

• Kerstbomen diverse maten.
Keuze uit 4 soorten. Met inpak-
service. En voor iedere koper
een leuke attentie. B. Waarle,
Hamsveldseweg 2, Kranenburg,
info tel. 0651148066.

• Overgewicht brengt meer met
zich mee! Slecht voor uw ge-
wrichten, uw hart, bloeddruk,
verhoogde kans op suiker. Doe
er wat aan en begin vandaag.
Herbalife werkt! Nieske, tel. 06
54326669.

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

• Lichttherapie ter bestrijding
van winterdepressies. Verhuur
van speciale lamp. Maria van Rij-
sewijk, Shiatsu-therapeute,
Wamsveld, tel. (0575) 54 39 24.

• A.J. Westerveld, 68 jaar, zoekt
gelovige partner om samen te
wonen met een geregistreerd
partnerschap, event. huwelijk of
samenlevingscontract. Nieuw-
stad 30a, 7201 NP Zutphen, tel.
(0575) 54 41 56. Brieven graag
met foto aan dit adres.

• Te koop: kerstbomen. G.
Walgemoet, Brandenborchweg
10, Vorden.

• Te huur: kerstmanpak met
baard en bel. Tel. (0573) 45 13
85.

• Te koop: kalkoenen. Van
Hussel, tel. (0575)521237.

• Voor het snoeien of aanplan-
ten van fruitbomen belt u naar:
Marcel Tross, tel. (0545) 29 30
03.

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

• Let op! 2 januari is Wereld-
winkel Vorden gesloten.

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575) 57 13 36.

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
641855.

• Kerstbomenverkoop. Van
klein tot groot, ook in potten.
Breegraven 117, Warnsveld
tegenover Super de Boer.

• Te koop: Opel Kadett 18i, bj.
'91, z.g.o.h. + nieuwe banden.
€500,-. Tel. (0575) 46 36 09.

• Concordia 12 en 13 decem-
ber oliebollenactie.

• Gevraagd: weiland voor
paarden met veulens voor sei-
zoen 2004. Halfman, Rondweg
2a, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
1424.

• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Ook bomen van
plm. 5 meter. Tevens staan wij
14 dec. op de Kerstmarkt in
Wichmond. Fam. Kappert,
Ruurloseweg 87, Kranenburg,
tel. (0575) 55 69 35.

• Te koop: uitschuifladder
€32,-; kruiwagen €18,-; tuin-
gereedschap. Tel. (0575) 55
31 10.

• Verhuisd: fam. G.J. Brum-
melman van Spiekerweg 1
naar Fokkinkweg 35, Henge-
lo (Gld.).

• Vindt u uw gezondheid be-
langrijk? Kom dan op 15 de-
cember a.s. om 19.30 uur naar
het Dorpscentrum te Vorden.
(Zie het artikel elders in Con-
tact.)

• Te koop: 6-pers. eetkamer-
tafel (uittrekbaar) €75,-. B.
Spitholt, Vollenhovenlaan 17,
Vorden, tel. (0575) 55 20 05.

• Concordia 12 en 13 decem-
ber oliebollenactie.

• Bij EGA leer je via de EGA-
eetwijzer afslanken met je da-
gelijkse voeding. Maandag-
ochtend/avond. P. Sanders,
tel. (0575)44 1801.

• Een keer per jaar mag uw
huis een echte stal zijn met
kerstversiering van Wereld-
winkel Vorden.

• Te koop: kerstbomen vers
van het land. W. Nieuwenhuis,
Galgengoorweg 7a, Vorden.

Hef plaatselijk

nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

KdirOS organiseert op
10 december a.s.

lezing voor ouders en leerkrachten
met Celia Jansen

over familiepatronen en
communicatie met kinderen

bij ,,'t Zwanewiek",
Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde

Aanvang 20.00 u.
Entree: € 7,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs...

bij de Echte groenteman Vorden
Geldig woensdag 10 december t/m dinsdag 16 december.

Vers voor u gesneden...

prei
500 gram €

Lekker vers en makkelijk...

139
Een hartige...

tomaat/eisalade
200 gram

erwtensoepgroenten 250 gram €
149

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE KERSTBESTELLIJST!
HIJ LIGT VOOR U KLAAR!

mPUIER
BALIE.NL

HARDWARE a SBFTWARt «038 IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAIIE.NL
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

Voor Professionele verven van Sigma Coatings
kunt u nu ook bij ons terecht.

pa. Hcijink
leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

Aanbiedingen geldig van ma. 8 dec. t/m za. 13 dec. Edah Hengelo (Gld.)

Dat iS geWOOn Edah. De gehele wee/t.

Bloemkool € O?9

Witte Reus of Color Reus . j-99
3,6 kilo van € 9.98 voor € 3.

Spa Clear 2e fles GRATIS!
Weekendaanbieding alleen zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Edah dubbelfris
per doos van € 6.60 voor 4

Spaart u al zegels voor een gratis boodschappendoos?

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Dat is gewoonEdah

Dagmenu's
8 dec. t/m 12 dec. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmönu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 9 december
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 10 december
Kippensoep / bami pangang met nasi, kroepoek en salade.

Donderdag 11 december
Vispot met aardappels en groente / bavaroise met slagroom.

Vrijdag 12 december
Wildbouillon / hutspot met ribbetjes, rookworst en jus.

Maandag 15 december gesloten.

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

iunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
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Wij zijn gelukkig met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Lize
Willemijn

Zij weegt 4260 gram en is 55 cm lang.
2 december 2003.

Hans en Astrid Lenderink-Meenink •
en Iris

De Zonnenberg 19
l 7261 CP Ruurlo

Intens verdrietig en volledig verslagen zijn wij.
Bij de geboorte van onze dochter en zusje werd haar
het leven niet gegund.

Esmeralda Cornelia Maria
Esmée

* 28 november 2003 t

Esmée is op 2 december begraven op de begraaf-
plaats te Kranenburg in het bijzijn van vele belangstel-
lenden.

Joost en Marjan van Duin-Sanders
Sander

Onsteinseweg 6
7251 ML Vorden

Heden werd uit onze familiekring weggenomen mijn
schoonzuster en onze tante

Alberta Hendrika
Pardijs-Wuestenenk

weduwe van Hendrik Pardijs

M.A. Pardijs-Pardijs
Neven en nichten

Vorden, 5 december 2003

Zachtjes ben je van ons weggegleden.

Intens verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar
voor de vele lieve herinneringen, delen wij u mede dat,
na 6 moeilijke weken, van ons is heengegaan onze
lieve vader en opa

Herman Hiddink
sinds 22 december 1995 weduwnaar van

Maria Kamperman

* Eibergen t Ruurlo
28 juli 1916 6 december 2003

Vorden: Mini en Dick Groot Wassink
Marian
René en Martine

Ruurlo: Hermien en Tonnie Langelaar
Cindy
Walter

Correspondentieadres:
Industrieweg 7
7251 JT Vorden

Onze dank gaat uit naar Edith, Pieter
en alle medewerkers van La Fontaine in Ruurlo

voor de liefdevolle verzorging.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en
ons te condoleren dinsdag 9 december van 19.30 tot
20.00 uur in De Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden woensdag 10 december om 13.00
uur in De Sprankel, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Ruurlo.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in De Sprankel.

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn
lieve man, onze pa en opa

Herman van Houte

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn zeer dankbaar voor de steun en troost die u
ons heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Hermien van Houte-Driezes
kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 2003

• 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 Vorden /.:-. /
Telefoon (0575) 55 29 28

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,8%
Bel direct (0573) 40 84 40

NORDE l!
Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Te koop vers gerooide Nederlandse

kerstbomen
• groen met kluit of gezaagd
• blauw in pot of kluit
• abies met kluit in soorten
Bomen groter dan 4 m op bestelling.

Eventueel groen beschikbaar.

P.S. We zijn gewoon vanaf de Rondweg bereikbaar.

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461424

Zondag 14 december een

Achterhoeks buffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten voor

22.75
RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel. (0575)43 1336
E-mail: info@heteethuus.nl

"Regelt u 't zout,
regelen wij de peper ii

Met de Kerstdagen kunt u nog genoeg in de keuken
staan, dus maak het uzelf lekker makkelijk.

Bijvoorbeeld met onze kant-en-klaar gekruide
pepersteaks. U hoeft er alleen nog - na het braden of

grillen - een snufje zout aan toe te voegen.

2
J •

Shoarmavlees
500 gram

Katen-
varkenshaasje
WO gram

Hamburger
per stuk

Achterham gekookte
700 gram

Krabsalade
700 gram

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

98

45
•

O?9

1?9

Muziekvereniging

Concordia
verzorgt op
vrijdag 12 december en
zaterdag 13 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

Koopt allen onze
lekkere oliebollen.
Opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

2CKÜS:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'IX- Mars' t.o Woonboulevard Eijerkamp)

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



G e m e e n t e V o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
Laatste datum in 2003:
18 december van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres': Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden '
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Afvalbrengpunt Vorden
komende zaterdag
geopend

Op 13 december is het afvalbreng-
punt aan Het Hoge 65a in Vorden
geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
U kunt hier uw grof huis- en tuin-
afval zoals hout, metaal, puin en
klein wit- en bruingoed weer
gratis kwijt. Bij binnenkomst op
het terrein is legitimatie ver-
plicht. U mag maximaal 0,25 m3

afval per dag aanbieden. Voor
tuinafval geldt daarnaast een
maximum van 2 m3 per dag. Afval
van bedrijven wordt niet geaccep-
teerd. Materialen mogen géén as-
best bevatten. Heeft u herbruik-
bare producten (bijvoorbeeld een
oud, maar werkend koffiezet-
apparaat) dan kunt u ook terecht
bij het kringloopbedrij f en voor
grotere hoeveelheden afval van
verbouwingen van het huis of de
herinrichting van tuinen (o.a.
spoorbielzen) blijven de regionale
afvalbrengpunten in Zutphen en
Lochem de aangewezen
instanties.

Registreer de gevaarlijke
stoffen in uw bedrijf!

Een goede registratie van gevaar-
lijke stoffen die in een bedrijf zijn
opgeslagen of worden gebruikt is
van groot belang. Onder meer ter
bescherming van de veiligheid en
gezondheid van medewerkers of
de naaste (werk)omgeving in ge-
val van een calamiteit. Heeft u in
uw bedrijf gevaarlijke stoffen
staan? Dan bent u verplicht hier-
van een registratie te hebben
waaruit blijkt dat deze stoffen
geen onaanvaardbare risico's voor
mens en milieu met zich mee-
brengen. U moet voor uw milieu-
vergunning of-melding op papier
hebben staan welke stoffen het
betreft, welke gevaren er aan
kleven en waar de stoffen zich
bevinden. Ook de Arbo-wetgeving
kent deze verplichting. Leveran-
ciers van gevaarlijke stoffen heb-
ben speciale veiligheidsbladen
met de informatie over de stof die
u afneemt beschikbaar. Vraag
hiernaar!

Voorbereidingen voor centraal loket voor
welzijn, wonen en zorg in volle gang

Klankbordgroep krijgt rondleiding in De Wehme, plaats loket bekeken.

Eén centraal loket waar inwoners
alle informatie over welzijn, wonen

en zorg kunnen krijgen, zou voor
Vorden een goede voorziening zijn.

Die mening zijn de gemeente,
woningbouwcorporatie De Stiepel,
zorginstelling Sutfene, zorgaan-
bieder Sensire en zorgkantoor AGIS
toegedaan. Samen overleggen
zij hoe dit het beste vorm kan
krijgen. Vorige week dinsdag
was een bijeenkomst met de
klankbordgroep (hierin zitten
twaalf lokale maatschappelijke
organisaties). Er is gesproken
over de voortang en de voorlopige
locatie, te weten De Wehme.
Ook is de naam van het loket
bekend gemaakt: WegWijZer
met de WWZ van welzijn, wonen
en zorg. Zodra meer bekend is over
hoe het loket eruit gaat zien (voor
welke voorzieningen u er terecht
kunt) en wanneer de opening
plaatsvindt, berichten wij u.

Feestdagen in zicht, denk aan brandgevaar
Ieder jaar weer zorgen de feestdagen
voor veel gezelligheid en vertier.
Kerstboom, kerststukjes, fonduen,
kaarsen, vuurwerk enz. Dat deze za-
ken kunnen lijden tot gevaarlijke
situaties, zal u niet onbekend voor-
komen. Het gebeurt elk jaar weer
dat er slachtoffers vallen als direct
gevolg van onvoorzichtig omgaan
met brandgevaarlijke situaties.
De afdeling preventie van de
brandweer heeft daarom ook nu
weer voor u een aantal aandachts-
punten op een rij gezet.

Kerstboom

De kerstboom in de kamer is vaak
een naald-(spar) of een kunststof
boom. Sparren hebben een hoog
gehalte (zeer) brandbare hars. Al bij
een geringe hoeveelheid vuur staat
de boom binnen enkele seconden in
brand. Kunststof bomen zijn veelal
gemaakt van kunststof die niet di-
rect in brand vliegt. Maar toch is ook
hier voorzichtigheid op z'n plaats.
Het plaatsen van kaarsen in kerst-
bomen is elk jaar weer aanleiding
voor woningbranden. Het is aan te
raden kunstverlichting te gebruiken!
Test ook de stabiliteit van de kerst-
boom. Kleine kinderen en katten
vinden het een uitdaging om de
stabiliteit van uw boom te testen.
Als dit gebeurt op een moment dat
er een kaars in de nabijheid van de
boom brandt, kan dit ernstige
gevolgen hebben.

Kerststukje

U kent ze wel. De kerststukjes voor
op tafel of in de vensterbank. Door
uzelf kunstig in elkaar gezet of op
school gemaakt door uw kinderen.
Deze traditionele kerststukjes kun-
nen verraderlijk zijn. Het materiaal
waarvan de bodem van het kerst-
stukje is gemaakt (oase) is zeer brand
baar en geeft bij verbranding giftige
gassen af. Zorg er daarom voor dat
deze altijd vochtig is. Dit bevordert
bovendien de levensduur van het
kerststukje. Laat de kaars nooit te ver
doorbranden in het stukje. De kans
is groot dat het dan in aanraking
komt met takjes etc. Let er ook op
dat de kerststukjes niet in een omge-
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Loten we er samen voor zorgen de
feestdagen veilig te vieren!

ving staan die snel vlam kan vatten.

Kaarsen
De brandduur van een kaars is af-
hankelijk van de dikte, lengte en
kwaliteit van de kaars. Hou een
kaars die bijna opgebrand is extra
goed in de gaten: houten kaarsen-
standaards zijn brandbaar en ook
rozetten om kaarsen veroorzaken
vaak een bijna brand. De stabiliteit
van een kaarsenstandaard is altijd
het testen waard. Verder zijn gordij-
nen en vitrages zeer brandbaar.
Let er dus op dat brandende kaarsen
hier niet te dichtbij staan.

Fonduen

Kaas- en vleesfondue staan vaak op
het menu tijdens de feestdagen. Pas
goed op met de met spiritus gevulde
brandertjes. Om deze bij te vullen,
moet u er zeker van zijn dat de bran-
der uit is. Wat niet aan te bevelen is,
maar waarschijnlijk wel noodzake-
lijk, is het tijdelijk verwijderen van
de batterijen uit uw rookmelders.
Dit omdat de door het fonduen afge-
geven rook, de rookmelder alar-
meert. Denk er aan de batterij na
afloop van het eten direct terug te
plaatsen!

Vuurwerk (preventie)

Tijdens en rond de jaarwisseling is
het afsteken van vuurwerk een vast
ritueel. Kleding wil tijdens het ont-
steken van vuurwerk nog al eens
vlam vatten en voor grote proble-
men zorgen. Trek daarom nooit
nylonkleding aan tijdens het afste-
ken van vuurwerk. Neem ook nooit

grote hoeveelheden vuurwerk in één
keer mee naar de plaats waar u het
gaat afsteken. Lees voor gebruik
altijd eerst de handleiding door. Ga
nooit zelf experimenteren met het
maken van vuurwerk Elk jaar weer
zijn er in Nederland mensen die een
paar vingers, een hand of zelfs hun
leven verliezen. Vuurwerk in
kinderhanden kan onherstelbaar
leed veroorzaken. Zorg ook dat uw
huis tegen vuurwerk beschermd is.
Brievenbussen zijn vaak een geliefd
object om vuurwerk in te
deponeren. Een klosje hout in of een
plankje tegen de brievenbus aan de
binnenzijde van uw deur kan deze
verrassing buiten uw deur houden.
Vuurpijlen en andere objecten met
het doel hoog in de lucht te
ontploffen, kunnen door diverse
oorzaken hun geplande route niet
altijd vlekkeloos afleggen. Het
gevolg hiervan kan zijn dat deze
objecten klapramen, dakramen of
ventilatieroosters kiezen om hun
lading te deponeren. Met alle
gevolgen van dien (kapotte ruiten,
schade aan meubilair, brand). Het is
aan te bevelen ramen en roosters
tijdens de jaarwisseling zo veel
mogeüjk gesloten te houden.

Huisdieren en vuurwerk

Vuurwerk moet niet alleen mooi
zijn, maar ook lekker 'knallen'. Voor
ons dan. Onze huisdieren vinden het
'geknal' echter juist vaak
beangstigend. Het gehoor van
bijvoorbeeld honden is aanzienlijk
groter dan dat van de mens. Zij
nemen trillingen waar, die onze
oren niet kunnen horen. Het is dus
logisch dat het snerpend fluiten of
knallen van vuurwerk voor dieren
bedreigend is. Het is uw taak ervoor
te zorgen dat uw huisdieren ook een
goede jaarwisseling hebben. Uw kat
kunt u rond de jaarwisseling beter
binnen houden, en bij het uitiaten
van honden moet u er rekening mee
houden dat er altijd vuurwerk
(bedoeld of onbedoeld) in de buurt
van de hond terecht kan komen.
Voor dieren die een vreselijke angst
voor vuurwerk hebben, is een
kalmerend middel verkrijgbaar bij
de dierenarts.



GGD start met ïnfopunt stoppen met roken' Gezond GR Veilig WOnen. Dat WJlt U tOCh OOk?
De GGD Regio Stedendriehoek is
per l december j 1. gestart met het
'ïnfopunt Stoppen met Roken'. Ro-
kers uit de Stedendriehoek die wil-
len stoppen met roken kunnen bij
de GGD een infopakket aanvragen.
Dit infopakket bevat verschillende
folders over waarom het belangrijk
is om te stoppen met roken en wel-
ke verschillende ondersteunings-
methoden er zijn. Daarnaast ont-

. vangen deze mensen ook een lijst
met verschillende instanties uit de
regio Stedendriehoek die onder-
steuning of begeleiding kunnen
bieden bij het stoppen met roken.
Het infopakket over stoppen met
roken is aan te vragen bij de GGD
Regio Stedendriehoek, telefoon

(0570) 664 664 of via de website
www.ggdstedendriehoek.nl. Uit
onderzoek is gebleken dat stoppen
met roken met behulp van een
ondersteuningsmethode op de
langere termijn vaak veel succes-
voller is dan wanneer men 'alleen'
stopt met roken. Hoewel alom
bekend is dat roken slecht is voor
de gezondheid, steekt toch zo'n 35
procent van de inwoners in de
regio Stedendriehoek met regel-
maat een sigaret op. Dit percentage
komt overeen met het landelijk
gemiddelde. Het infopunt van de
GGD sluit aan bij de landelijke
campagne van Stivoro 'Starten met
stoppen' die mensen ertoe wil
bewegen te stoppen met roken.

Wildenborchseweg weer open
Sinds vorige week zijn de Wilden-
borchseweg in Vorden en de Vor-
denseweg in Lochem weer open. De
doorgaande weg tussen beide plaat-
sen was drie weken afgesloten. In
die periode zijn plateaus aangelegd
op de kruisingen van de Wilden-
borchseweg met de Oude Zutphen-
seweg, Wientjesvoortseweg, Ree
oordweg, Galgengoorweg, Kapel-
weg en Schoolhuisweg en op de
kruisingen van de Vordenseweg
met Het Langen, Dwarsweg en het
fietspad parallel aan de Zutphense
weg. Ook is de maximumsnelheid
verlaagd van 80 naar 60 km per

uur. De weg valt nu binnen de 60
km zone in het noordelijk
buitengebied van Vorden. Dit alles
om de verkeersveiligheid op de
Wildenborchse- en Vordenseweg te
bevorderen.

We steken veel tijd en energie in het
opknappen en verfraaien van onze
woningen. Thuis moet een plek zijn
waar het plezierig en behaaglijk is.
Maar weet u ook hoe veilig en gezond
uw woonsituatie is? Lang niet ieder-
een is bekend met de diverse gezond-
heids- en veiligheidsrisico's binnens-
huis. Over hoe het zit met ventilatie,
brandveiligheid, de veiligheid van gas
en elektra, burenlawaai en schoon
drinkwater verschijnen de komende
weken artikelen op deze gemeente-
pagina. Ook op www.vorden.nl en
www.vrom.nl vindt u meer informatie
over gezond en veilig wonen.
Deze week:

Veiligheid van gas en elektra
bij u thuis

Ongelukken met gas en elektra
in woningen komen gelukkig
niet vaak voor in Nederland.
Maar als het mis gaat, zijn de
gevolgen wel groot. Kool-
monoxidevergiftiging, brand,
elektrocutie of gasexplosie. Je
wilt het gewoon niet riskeren.

Veiligheid van gas- en elektra-
installaties is dus van levens-
belang. U bent daar als huis-
eigenaar voor verantwoordelijk.
Bent u huurder, dan is uw ver-
huurder verantwoordelijk. Een

gasinstallatie bestaat uit de gas-
leidingen en alle apparaten die
daarop aangesloten zijn zoals cv-
ketel, geiser, gasfornuis, gas-
kachel en eventueel boiler. Een
elektra-installatie bestaat uit de
meterkast, de leidingen, stop-
contacten en lichtschakelaars en
alle elektrische apparaten.
De meeste ongelukken gebeuren
door slecht onderhoud van
gas- en elektra-installaties,

een slechte ventilatie en doe-
het-zelven. Daarnaast zijn
afvoerloze geisers gevaarlijk.
Ook het ontbreken van een
aardlekschakelaar (alleen bij
elektrainstallaties van voor 1975)
kan risico's opleveren.

Installateur

Gas en elektra vragen om
deskundig onderhoud. Laat
daarom een installateur
regelmatig de veiligheid van gas
en elektra bij u thuis contro-
leren. Ga er het liefst niet zelf
aan klussen. Als u dit wel doet,
laat dan een vakman uw werk
controleren. Ventileer uw
woning goed en volg altijd de
gebruiksaanwijzing van elektri-
sche apparaten en gastoestellen
nauwkeurig op. Dat zijn slechts
enkele tips om te zorgen voor
een veilige situatie bij u thuis.
Twijfelt u aan de veiligheid van
uw gas- en elektra-installatie,
doorloop dan de checklist op
www.vrom.nl. U vindt hier
belangrijke informatie en tips
voor een veilige gas- en elektra-
installatie bij u thuis. Heeft u
geen internet? Vraag dan de
folder Veiligheid gas en elektra
aan via www.vrom.nl of Postbus
51, tel. (0800) 80 51 (gratis).

Ontwerp-bestemmingsplan Woonpark Vordense Beek
Zoals u in de rubriek 'Openbare
Bekendmakingen' kunt lezen ligt
vanaf 10 december 2003 het ont-
werp-bestemmingsplan Woonpark
Vordense Beek ter inzage. Na de
verplaatsing van de bedrijfsacti-
viteiten van de Nedac Sorbo naar
Duiven was de eerste jaren de
locatie aan de Nieuwstad nog
nodig voor de seizoensgebonden
opslag van het bedrijf. De ge
meente wilde het terrein liefst zo
snel mogelijk herinvullen met
woningbouw en had daar ook
stedenbouwkundige randvoor-
waarden voor opgesteld. Nadat het
bedrijf in Duiven de beschikking
kreeg over voldoende ruimte voor
ook de seizoensgebonden opslag,
zijn de plannen verder uitgewerkt.
Het bestemmingsplan voorziet in
de mogelijkheid hier woningbouw
te realiseren in een groen, parkach-
tig gebied. In het meest oostelijk
gedeelte van het terrein komt een
laantje met halfvrij staande en
vrijstaande woningen op grote
kavels, met een open, groen
karakter. Op de plek van de voor-

malige leerlooierij komt een
appartementgebouw. Het meest
westelijk gedeelte (achter drukkerij
Weevers) krijgt een grotendeels
openbaar parkkarakter met daarin
twee appartementgebouwen. Langs
de beek komt een openbaar
voetpad. In overleg met de
vereniging Natuurmonumenten
wordt toegewerkt naar aansluiting
op het padennet verderop in het
beekdal. Vooruitlopend op de
herziening van het bestemmings-
plan hebben burgemeester en
wethouders, met een vrijstelling
artikel 19, lid l van de Wet op de
Ruimtelijke ordening (vrijstelling
van de nog geldende bed rij fs-
bestemming voor dit terrein) na de
ontvangen verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten
van Gelderland, op 11 maart al een
bouwvergunning verleend voor de
in totaal op dit terrein te realiseren
56 woningen en appartementen.
De bedrijfsbebouwing is al gesloopt
en de bouw van de woningen en
appartementengebouwen is
inmiddels ook gestart.

Bestemmingsplanprocedure:
stand van zaken
Op dit moment zijn we toe aan:
De officiële ter inzage legging van
het ontwerp-bestemmingsplan.
Opnieuw voor u de mogelijkheid
uw zienswijze (in dit geval aan de
gemeenteraad) kenbaar te maken.
Het ligt in de bedoeling dat de
gemeenteraad vervolgens het
bestemmingsplan vaststelt. De
hoeveelheid (en de inhoud van de)
reacties speelt natuurlijk een
belangrijke rol. Zo ook de
resultaten van het overleg met de
diverse instanties. U zult zich
misschien afvragen, 'Er wordt toch

al gebouwd', dus waarom nog dit
bestemmingsplan vaststellen?
Vaststelling van het bestemmings-
plan is voor de bouw van de
woningen niet meer noodzakelijk,
maar wel voor het toekomstig
beheer (gebruik) van het plan en
bij eventuele verbouwplannen van
de toekomstige bewoners.

Na vaststelling: provinciale
goedkeuring

Elk bestemmingsplan moet, voordat
het in werking kan treden, goedge-
keurd worden door gedeputeerde
staten. Dit orgaan heeft daarvoor in
principe de tijd gedurende vier (bij
bedenkingen zes) maanden na afi
loop van de ter inzage legging van
het door de gemeenteraad vastge
stelde plan. Als u het niet eens bent
met de beslissing van de gemeente
raad op uw zienswijze, dan wel als
de gemeenteraad het plan gewijzigd
vaststelt en u het met die wijziging
niet eens bent, kunt u uw bedenkin-
gen kenbaar maken aan Gedeputeer-
de Staten van Gelderland.

Wat na goedkeuring?

In principe treedt het plan na
de goedkeuring in werking.
Het kan natuurlijk zijn dat u
het (ook) met de beslissing van
Gedeputeerde Staten op uw
bedenkingen niet eens bent.
Dan bestaat voor u nog de
mogelijkheid beroep in te stellen
bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.
Om te voorkomen dat het
bestemmingsplan dan al in
werking treedt, kunt u (voor
het door u bestreden deel)
dan gelijktijdig schorsing
vragen bij de voorzitter van
die afdeling.

Tot slot

Wij hebben geprobeerd u een
globaal inzicht te geven in de
bedoelingen van het bestem-
mingsplan Vordense beek.
Aan de gegevens in dit artikel
kunt u evenwel geen rechten
ontlenen.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Vennemansweg 2, voor het vernieuwen en veranderen van een bijgebouw, datum

ontvangst: 2 december 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 16, voor het verbouwen van een winkel, datum ontvangst:

28 november 2003
• Zutphenseweg 18, voor het verbouwen van een winkel, datum ontvangst:

28 november 2003
• Zutphenseweg 86, voor het bouwen van een kapschuur, datum ontvangst:

l december 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Doeschot 20, voor het bouwen van een carport met dakterras, vrijstelling voor:

het bouwen voor de gevel van het hoofdgebouw grenzend aan de openbare ruimte
• Weppel l, voor het bouwen van een bergruimte met carport

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg l, voor het vernieuwen van een bijgebouw

W e i g e r i n g l i c h t e b o u w v e r g u n n i n g
• Wientjesvoortseweg 10, voor het wijzigen van de gevel van een bijgebouw

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Groene Kanaal in Vierakker (sectie R, nrs. 196 en 423), voor het vellen van 46 are

populieren, herplantplicht voor: 100 essen (maat 'veren')
• Lindeseweg 28, voor het vellen van 5 berken, herplantplicht voor: 6 linden
• Riethuisweg (sectie N, nr. 109), voor het vellen van 30 populieren, herplantplicht

voor: 50 essen (maar 'veren')

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Lesli Vuurwerk, ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen (vuurwerk) op de

Zutphenseweg en Dorpsstraat in Vorden in de periode van l november t/m 15
januari a.s.

• Standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van Vietnamese snacks op
zaterdagen in 2004 op het marktplein aan de Dorpsstraat van 10.00 tot 17.00 uur.

• Vergunning verleend voor 2 speelautomaten in het partycentrum op Dorpsstraat
8a in Vorden voor 2003

• Vergunning verleend voor 2 speelautomaten in een café op Dorpsstraat 10 in
Vorden voor 2004

• Vergunning verleend voor inzamelen van glazen flessen en het rondgaan met een
geluidswagen op 3 januari 2004 van 9.00 tot 15.00 uur.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
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werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de midwinterwandeling is aan de Kapelweg in Vorden op zondag 14
december a.s. een eenzijdig parkeerverbod ingesteld.

Bestemmingsplannen
O n t w e r p - b e s t e m m i n g s p l a n ' V o r d e n s e B e e k ' t e r i n z a g e
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
11 december 2003 t/m 7 januari 2004, voor een ieder op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Vordense Beek'. Dit plan omvat de
herinvulling van het 'bedrijventerrein' van de Nedac Sorbo aan de Nieuwstad met
woningbouw. Het plan beoogt de planologische basis te leggen voor de woningen
die reeds in aanbouw zijn met een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde
staten van Gelderland. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze over het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

I n s p r a a k o p o n t w e r p - k a p v e r g u n n i n g v e l l e n d e n n e n b o s
s p o r t p a r k W V o r d e n .
Op verzoek van de voetbalvereniging Vorden willen burgemeester en wethouders
een oefenhoek aanleggen op het sportpark aan de Oude Zutphenseweg. Voor de
aanleg van de oefenhoek moet ongeveer 3.000 m2 dennenbos geveld worden. Langs
de Enzerinckweg handhaven burgemeester en wethouders een strook van ongeveer
10 meter en langs de Oude Zutphenseweg een strook van ongeveer 12 meter. Ook
laten burgemeester en wethouders de hoek vanaf de Wildenborchseweg, afstand
ongeveer 27 meter, ongemoeid. In het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' heeft
het bewuste bosperceel al de bestemming 'sportterrein'.

Gezien de omvang passen burgemeester en wethouders op het voornemen de
openbare voorbereidingsprocedure toe. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht verlenen burgemeester en wethouders inspraak op het
voornemen ongeveer 3.000 m2 dennenbos op het sportpark W Vorden te vellen. U
kunt de ontwerp-beschikking inzien op de afdeling gemeentewerken in de
boerderij. Tot en met 14 januari 2004 kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan
burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De reacties betrekken burgemeester
en wethouders bij hun definitieve besluit.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g b e s l u i t i n z a k e g e d e e l t e l i j k e
i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 6 W m e n a r t . 3 :33 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 12 december 2003 t/m 23 januari 2004 ter inzage het besluit tot gedeeltelijke
intrekking van de aan de heer J.W. Wolters, Heidepolweg 2, 7251 HT Vorden op 20
juli 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie A, nummer 2631
en 2632, adres inrichting Heidepolweg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning'op verzoek van vergunninghouder dedeeltelijk in
voor het varkensgedeelte vanwege deelname aan de Regeling beëindiging
veehouderij takken, met alle bijbehorende activiteiten, zoals voedersilo's,

' mestbassins en dergelijke.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

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

tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2001.9,

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Ak

• Beiersbont • Jobelanstoffer
• Badstofartikelen om te bordurei

• 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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of <
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Hef plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór
24 januari 2004. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een
verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil
het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat
verzoek door die voorzitter is beslist.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g om
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
12 december t/m 23 januari 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer HJ. Jansen, Okhorstweg 9, 7234 SV Wichmond, om: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee,
schapen en vleesvarkens, datum aanvraag: 13 juni 2003, adres van de inrichting:
Okhorstweg 9, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie S, nr. 494 en 495

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

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

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 24 januari 2004.

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

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 16 december a.s. vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 27 november t/m
11 december, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
18 december behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de
door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 12 december
10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente
(www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 11 december om 12.00 uur bij
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van
de bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht.
Alleen de indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht.
Tijdens zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo)
komen bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde.
Over de definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de
Vordense plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen
bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Inname van:
• schoon puin '
• puin/zand '
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar
Vorden gewezen!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Kijk voor
nieuws
ook op:



Ze zijn er weer
onze kerstkransjes.

Tegen inlevering van deze

advertentie

€ 0.50 korting!

Appel kruimelvlaai

590 O
• root € Oklein €

90
m

Vanaf woensdag

mini-stolletjes

075•
Proef stol nu*

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 13 december 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje'.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Reparatie van alle merken

TV}Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte

apparatuur (met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 0633784373
fax: 0575462015

http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/hn vrijdag van 13.30 tot 18.30

Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

K< ZONE POOG**

Voorkomen
is beter dan genezen!
Bezoek de gratis informatieavond

op 15 december a.s. in het

Dorpscentrum te Vorden.

Aanvang 19.30 uur.

(Zie het artikel elders in dit Contact.)

Met gratis

zaklamp

OP=OP

HARMSI N
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Telefoon (0575) 55 26 37

Nu VOLOP KERSTVERLICHTING aanwezig.
Volop Nordman Kerstbomen, Houden de
naalden langer vast. Ook Picea Omorica

Kerstbomen»
met: - Kluit

- in Pot en
- gezaagd

HUUIMATE
R V l C I B O U W M A R K T

:

Fa.Hcijink
Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

Poelier Van Hunen
Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

Woensdaoknallers

Verse worst

kilo € 2S9

Gegrilde kippen

2 voor € O«

Shoarmareepjes

J99•

Gekruid gehakt

kilo € 3S°

Ree- of hertenpoulet

ki,o€9."

Wilde eend

per stuk € lm

Hazenachterbout

Q99kilo € *3m

Kipfiletkiio€4?9

Kalkoenrollade

kiio€4?9

Kiprollade kiio € 4?9

4 zigeunerschnitzels

+ 4 cajunschnitzels

€7.50

Bestel tiidk

voor Kerst

Wildgourmet:
haas, hert, struisvogel, ree.

Kip/kalkoengourmet:
saté, hamburger, zigeuner-

en wiener schnitzel,
kaashamburger,

gemarineerde kipfilet.

Extra luxe gourmet:
bijna alles van
varken en rund

rundvink, saté, biefstuk,
slavink, hamburger,

gehakt cordon bleu's,
shoarma.

Hele kalkoenen:
filet, dijen, haasjes.

Rollade kalkoengehakt.
Wild konijn,.

Haas: bout, rug, rugfilet,
hazenpeper, hazenpeper-

vlees.
Wilde eend: eendenfilet.

Fazant: fazantfilet.
Ree - Wild zwijn.

Hertenbiefstuk enz.

Let op:
niet alles is op voorraad.
Bestellen is raadzaam.

Wij hebben ook tam konijn
en konijnenbouten

beperkt op voorraad.
Wees er snel bij, op = op.

Wij verzorgen ook dit jaar
weer runder/kiprollades.

Geldig vanaf maandag 8 dec. t/m zaterdag 13 dec.

W i n t e r W i n s t koud kunstje

i n t e r s c h i l d e r . n l

Henk Klaassen
BBQ, hapjes & partyservice
Ziet u ook zo tegen de drukte van de feestdagen op?
Wij nemen u graag wat werk uit handen, u kunt bij ons uw
hapjes, salades of buffet bestellen voor de kerst en oud en
nieuw, u hoeft er de deur niet voor uit, alles wordt bij u thuis
bezorgd.

Salades voor kerst en oud en nieuw:

Rundvleessalade € 4,00 p.p.

Zalmsalade € 5,50 p p

Vegetarisch c 4,00 p p

Buffetten zijn er al vanaf € 8,50 pp

Wilt u meer info? Kijk dan eens op onze website of neem
contact met ons op.

Wij wensen u fijne Kerstdagen en
een heel goed nieuwjaar.

'S (0575) 55 10 97 - www.hapjes.com

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



WijkagentJacques Tabor:

"Contactpersoon
tussen een heleboel
instanties"
De 43-jarige in Hengelo (G) woon-
achtige Jacques Tabor zit al 25 jaar
in het politievak en mag dan ook
beslist trots zijn op de daarbij be-
horende zilveren speld, die hij dit
jaar ter gelegenheid van dit jubi-
leum van "zijn baas" ontving.
Sinds l april jongstleden is hij
wijkagent voor de gehele gemeen-
te Vorden (dus ook Wichmond,
Vierakker, Wildenborch, Medler,
Kranenburg, Linde). Hij is daarbij
de schakel tussen de gemeente
Vorden en het politieteam. Zelf
omschrijft hij zijn functie als een
"contactpersoon tussen een hele-
boel instanties".

Inmiddels is hij driekwart jaar in
functie en stelt hij tevreden vast
dat hij het als wijkagent in Vorden
uitstekend naar de zin heeft. "Ik
heb in de afgelopen maanden een
positieve kijk op de Vordense be-
volking gekregen. Qua criminali-
teit is Vorden een rustig dorp met
weinig overlast. Bij mijn aanstel-
ling hoorde ik overigens wel dat er
een poos geleden soms wel eens
sprake was van overlast, voorna-
melijk veroorzaakt door jongelui
die zaterdag s' nachts met de bus,
na een bezoek aan een discotheek,
weer in het dorp uitstapten. Wan-
neer mensen van een feestje terug-
komen is er altijd wel lawaai, dat
geldt zowel voor jong als oud.
Inmiddels zijn deze jongeren ou-
der geworden en daardoor waar-
schijnlijk ook rustiger, want op dit
moment geen klachten. Ook zou-
den de zogenaamde "hangjonge-
ren" wel eens overlast bezorgen.
Ook dat valt reuze mee. In heb een
goeie relatie met de jeugd. Een
aantal van hen komt wel eens
langs om een kop koffie te drin-
ken. De meeste staan wel open
voor een gesprek. Ik ken ze ook al-
lemaal van naam. Natuurlijk is er
wel een bepaalde afstand tussen
politie en jeugd. Het vertrouwen
in elkaar moet groeien en ik moet
zeggen dat ik daar een goed gevoel
over heb", zo zegt Jacques Tabor.

EERDER POLITIE BELLEN
In de volksmond hoor je wel eens
dat er in Vorden vernielingen wor-
den aangericht. Tabor: " Daar heb
ik ook iets over gehoord. Ik heb on-
langs nog een gesprek gehad met
de VOV ( Vordense Ondernemers
Vereniging). Die kwam ook met
die berichten. Het gekke is dat er

bij ons (politie) geen aangiftes zijn
gedaan. Dat is wel jammer; wan-
neer er vernielingen worden ge-
pleegd en de mensen melden het
niet, dan kunnen wij er als politie
niets mee. Dat is in zijn algemeen-
heid nog wel eens een probleem,
de mensen moeten ons gelijk bel-
len (0900- 8844) dan kan de politie
er gelijk op inspringen".
Er schijnt helaas nog altijd een
grote drempel te bestaan tussen
politie en burger. Een Achterhoe-
ker kijkt eerst de kat uit de boom.
Ze vertellen de politie niet alles.
Hebben ze het vertrouwen dan ko-
men de verhalen wel los", zo zegt
Jacques Tabor. Je leest nog wel
eens in de krant dat er hier of daar
is ingebroken. Tabor: " Gelukkig
zijn de woninginbraken in Vorden
beperkt ( even afkloppen!). De be-
volking kan er zelf ook veel aan
doen om inbraak te voorkomen.
Zorg voor goed hang -en sluitwerk
in je woning. Daar ontbreek het
soms aan. Wees ook zorgvuldig
met je autosleutels. Laat ze niet
"ergens" rondslingeren. Berg ze bij
thuiskomst altijd goed op, anders
kan een gesloten autosleutel ge-
makkelijk leiden tot het stelen van
de auto", zo adviseert Jacques Ta-
bor.

ALTIJD AANSPREEKBAAR
Overigens moetje volgens Jacques
Tabor als wijkagent in alle voorko-
mende politiewerkzaamheden
thuis zijn. Ook op straat zijn. Pro-
blemen signaleren en als politie-
team proberen zaken op te lossen.
"De mensen kunnen mij overal op
aanspreken", zo zegt hij. Dat Jac-
ques Tabor al vroeg door het "poli-
tievirus" werd gegrepen, is niet zo
verwonderlijk. Hij woonde des-
tijds in Eerbeek, precies tegenover
het politiebureau. "Ik zag de poli-
tie dus dagelijks. Mijn beeld toen
over de politie: Ze hebben dage-
lijks met spectaculaire dingen te
maken met het 'onbekende", dus
beslist geen saai beroep.
In 1978 heb ik als 18 jarige jongen
de politieschool in Apeldoorn be-
zocht. De opleiding duurde negen
maanden. In die jaren hadden ze
veel agenten nodig. Er kwamen
jaarlijks tussen de 1200 en 1300
jongelui van de politieschool en
die konden gelijk aan de slag. Wat
mij ook trok " geen beroep van
8.00- 17.00 uur". Erg afwisselend
allemaal", aldus Jacques Tabor.

Zijn eerste werkplek, in 1979 werd
hij als politieagent in Hengelo (G)
aangesteld. Hij is vanaf dat jaar de
regio niet meer uitgeweest.

EERSTE KLUS
Zijn eerste grote klus, een dodelijk
verkeersongeval. "Een fietser die
de rondweg overstak, dat beeld
heb ik lang "voor mij gezien". Ei-
genlijk blijft elk "zwaar geval" wel
een poos tussen de oren hangen.
Nazorg bestond toen nog niet. Ern-
stige ongevallen e.d. moest je alle-
maal zelf verwerken. Tegenwoor-
dig is dat gelukkig wel anders.
Thans hebben we een bedrij fsop-
vangteam dat je automatisch be-
nadert om hulp aan te bieden. Niet
iedereen heeft die professionele
hulp nodig. Persoonlijk kan ik vrij
goed met "nare situaties" omgaan
zo zegt hij.
Jacques Tabor bleef tot aan de reor-
ganisatie van de politie in 1993 (sa-
mengaan van de rijks- en gemeen-
tepolitie met de regionale politie,
hetgeen resulteerde in regiopolitie
Noord en Oost Gelderland) werk-
zaam in Hengelo. Toen "verhuis-
de" hij naar de recherche in Doe
tinchem (district Achterhoek) "
Daar deed ik alle voorkomende
werkzaamheden zoals inbraken,
winkeldiefstallen tot aan "dood-
slag" toe. Zeer gevarieerd allemaal.
Eigenlijk vind ik zowel recherche
als wijkagent leuk om te doen", zo
zegt hij.

In 1998 werd Tabor weer wijk-
agent. Tot september 2002 in de
gemeente Zelhem. Vervolgens op-
nieuw een jaartje recherche. In ja-
nuari 2003 werden er in deze regio
90 wijkagenten aangesteld, waar-
onder "eentje" in Vorden. Zoals
reeds gememoreerd, per l april
werd Jacques Tabor benoemd in
Vorden. Hoe straks de gemeentelij-
ke herindeling ook uitpakt, "Vor-
den" blijft een wijkagent houden.
"Ik hoop hier inderdaad nog een
aantal jaren te blijven en verder
zie ik wel hoe de toekomst ver-
loopt", aldus Jacques Tabor.

ANBO Vorden brengt cultuur en
natuur van verre in driedimensionale
diaprojectie
Vrijdagmiddag 12 december
brengt de ANBO-afdeling Vor-
den in het Dorpscentrum - zaal
't Stampertje - een driedimen-
sionale diaprojectie.

Het programma is divers en boei-
end van samenstelling. De toe-
schouwers krijgen eerst een 75 mi-
nuten durend verslag van een
rondreis door het westen van Ame-
rika voorgeschoteld en vervolgens
een reisverslag over Egypte, inclu-
sief een bezichtiging van de tem-
pels en piramiden in dat land. Ver-
der leidt de presentator de kijkers
rond over het veelbesproken Indo-
nesische eiland Bali. De driedi-
mensionale beeldenserie wordt af-
gesloten met indrukwekkende op-
namen van het leven en intensieve
reilen en zeilen van de honingbij

in een bijenkorf. De beelden wor-
den ondersteund met commen-
taar en achtergrondmuziek.

Driedimensionale diaprojectie of-
wel stereofotografie is het vervaar-
digen van twee foto's of dia's die
samen een ruimtelijk beeld ople-
veren. Ons linkeroog registreert
een iets ander beeld dan het rech-
ter. Door tussenkomst van de her-
senen wordt van de waarneming
een beeld gecreëerd dat naast
hoogte en breedte ook diepte laat
zien. Tijdens de voorstelling wor-
den door twee projectoren een
rechter en linker dia over elkaar
geprojecteerd. Doormiddel van
een speciale bril kan de toeschou-
wer met zijn linkeroog het linker
beeld zien en met het andere het
rechter beeld.

Beeld en geluid van deze bijzonde-
re presentatie zijn gerealiseerd
door de heer L. Akersloot.
Na zijn pensionering in 1990 is hij
intensief begonnen met stereofo-
tografie. Tijdens zijn reizen in bin-
nen- en buitenland heeft hij met
enkele speciaal gebouwde came-
ra's beelden op de gevoelige plaat
vastgelegd. Als lid van de Neder-
landse vereniging van Stereofoto-
grafie wordt de heer Akersloot af
en toe uitgenodigd om tijdens een
wereldbijeenkomst van vakgeno-
ten een driedimensionale diapre-
sentatie te verzorgen.
Leden en overige belangstellenden
zijn de 12de van harte welkom in
't Stampertje.
Leden, die vanwege een functiebe-
perking graag gehaald en gebracht
willen worden, dienen tijdig con-

tact op te nemen met telefoon-
nummer: 552038

ANBO-LEDENSERVICE
De eerstvolgende rijbewijskeuring
voor 70-plussers vindt plaats op za-
terdag 24 januari 2004 in het
Woon- en zorgcentrum "De Weh-
me", Nieuwstad 32 ANBO-leden en
die van zusterorganisaties in Vor-
den, Zutphen en Warnsveld, plus
overige belanghebbenden, kun-
nen voor aanmelden en verdere in-
formatie terecht bij de secretaris
van de ANBO-afdeling Vorden, de
heer J.Brandenburg, Willem Alexa-
nderlaan 10, 7251 AW Vorden.
De inschrijvingstermijn voor de
eerste keuringsdag in 2004 sluit 22
januari.

ANBO VORDEN GAAT
LITERAIR
In reactie op een recent bericht in
een ANBO-nieuwsbrief is door een
aantal mensen positief gereageerd
op het daarin vermelde voorne-

men, om één of meer leesgroepen
in het leven te roepen.
Het plan is om in januari 2004 te
beginnen. Alvorens het zover is
worden de deelnemers nog dit jaar
uitgenodigd voor overleg over te
volgen werkwijze, keuze van het
soort boeken en andere zaken die
in dit verband van belang (kun-
nen) zijn. Er is nog enige ruimte
voor méér deelnemers aan een
leesgroep. Belangstellende lezers
en lezeressen kunnen zich geheel
vrijblijvend opgeven vóór 13 de-
cember 2003 bij de dames G.Kriek
(tel. 551071) of L.C.Lassche (tel.
551597). Na een eerste kennisma-
king en overleg kan men definitief
besluiten om wel of niet mee te
doen.
De boeken kunnen worden ge-
leend bij Biblio Service Gelder-
land, lidmaatschap van de biblio-
theek is niet verplicht.

Contactpersoon: J.Brandenbur, tel.
0575-552003.

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Laatste toegangskaarten
wintercircus: op = op
De laatste toegangskaarten wor-
den nog uitgegeven. Van de
2.800 beschikbare kaarten wa-
ren er maandag jl. nog 284 over.

Het mag duidelijk zijn, het winter-
circus is een grandioos succes voor

Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Velen zullen aan het eind van het
jaar weer genieten van de vele en
mooie circusacts in de sporthal
aan 't Jebbink. De voorstelling van
maandagmiddag 29 december is
helemaal uitverkocht.

Actiemarkt
Het jaar 2003 is bijna voorbij.
Daarom wil de martkvereniging
op 12 december a.s. de laatste
actiemarkt van de jaar houden.

Bij de aankopen op de markt krijgt
men één of meerdere enveloppen.

Men maakt dan kans op een leuke
prijs. Bij de speciale kraam van de
marktvereniging kan men dan de
gewonnen prijs uitzoeken. Er is
weer van alles te winnen. Men
hoopt dat het een drukke en ge-
zellige markt mag worden.

GENDA V O R D E N

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

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

DECEMBER
10 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
10 Herhalingslessen EHBO Vor-

den
10 Kerstcontactmiddag Welfare

de Wehme
10 Bridgeclub BZR 't Stampertje
11, 12, 13 Handwerktentoonstel-

ling N.B.v.P. provincie Gelder-
land in het Dorpscentrum

11 Klootschietgroep de Vordense
Pan

12 ANBO Diaprojectie in 't Stam-
pertje

14 Koopzondag in Vorden
14 Midwinterwandeling Wilden-

borch
14 Kerstmarkt in Wichmond
15 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
16 Passage, Kerstmaaltijd mevr.

Laimann
17 Kerstfeest N.B.v.P. vrouwen van

Nu 's avonds in de Herberg
17 Bridgeclub BZR't Stampertje
17 ANBO Klootschieten bij Kleine

Steege
17 HVG Wichmond, Adventviering
17 HVG Dorp Kerstviering
17 Herhalingslessen EHBO Vorden
17 Kerstviering HVG Linde
18 Klootschietgroep de Vordense

Pan
18 Bejaardenkring, Kerstviering
18 Kerstbijeenkomst PCOB in 't

Stampertje, mevr. Lamann Trip
19 Workshop Kerststuk N.B.v.P.

vrouwen van Nu bij de Elzen-
tuin

20 Adventsconcert in RK Kerk Vor-
den

20 Kerstmarkt in Vorden
21 Kerstwandeltocht Kranen-

burgs Belang
22 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
24 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
29 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
31 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege



De WinterSchilder brengt WinterWinst

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand aan de binnenzijde toe aan een fris
en nieuw gezicht.Vanwege onderhoud of omdat u gewoon zin hebt in een andere
kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt
uitgevoerd. Denk dan aan de WinterSchilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook WinterWinst: in de wintermaanden biedt de WinterSchilder
particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten!

Neem contact met ons op voor WinterSchilder-advies.

schildersbedrijf

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden • Telefoon (0575) 55 15 67
www.boerstoel.nl

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

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

wintersch i lder .n l

•VU Schoonmaakbedrijf

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

? y

GRANDIOZE
KOOPJESAVOND

-10
Tijdens deze koopjesavond ontvangt
u 15% KORTING over al uw
aankopen in de vorm van een

kortingscheque. Daarnaast hebben
wij voor u speciale aanbiedingen

die alleen die avond geldig zijn.

A. «s.

Bij besteding

van minimaal €10,-
tijdens de koopjesavond

ontvangt
u een leuke
zakagenda

van 2OO4
cadeau!

Superacties deze week

399•

399•

1 kilo €

Runderriblappen
Hamlap of
fricandeau
Poulet of
hacheevlees
Boerengehakt- ^ gg
schnitzels 4 stuks c l •

Voor op de boterham

ZeeUWS Spek 100 gram €Ü?

Elke week op de maiM in Vonten UW Vakslager UI JKuKAAP

Telefoon (0578) 66 20 74

Bestel tijdig voor de feestdagen uw
gourmet- of fondueschotel of uw

handgeknoopte rollade

Standaard gourmet
biefstuk, varkenshaas,
gehaktballetje, slavinkje, Q gij
hamburger, schnitzel p.p. € O •

Luxe gourmet
haasbiefstuk, varkenshaas,
rolladeschijf, gordon bleu,
schnitzel, tartaartje, M 95
kipfilet ^ p.p.€*l>

o 3 amarylissen
o 2 cyclamen

5.°°
5.°°

«1 kerstster 2."
«3«ikerststerren 4.°°
«3 uokkn, steekschuim
4e gratis!

«20 rozen 4."

Valeweide
bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

2.50

IN£%Î | IJ51! WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Sinterldaas slaapt een nachtje
in Woonzorgcentrum de Wehme

N.B. van Plattelandsvrouwen
Vrouwen van Nu

Sinterklaas kwam afgelopen
woensdag bij de Wehme op be-
zoek, en hij keek eens in het
grote boek.

Vorig jaar heeft hij ons belooft te
blijven slapen, voor één nacht, wat

ons dit jaar op een idee bracht.
Wat hebben wij dit jaar gedaan?
Wij zorgden ervoor dat wij een
bed voor hem hadden klaar staan.
En warempel, vrijdagochtend lag
Sinterklaas in zijn bed, wij kende
hem bijna niet, want hij had zijn

mijter afgezet. Om 9 uur stond de
Sint weer op, want hij had het zo
druk, maar wat hadden wij een
geluk. Dat de Sint hier in de Wehme
een nachtje bleef logeren, en dat
wij het volgend jaar zeker weer
gaan proberen.

Kinderdagopvang "De Klimboom
in tijdelijke huisvesting

•

-̂ ^̂ .̂
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Vorige week hebben de kinde-
ren van de dagopvang "De KUm-
boom" de veertien units betrok-
ken die tijdelijk naast de eigen-
lijke dagopvang aan het Wie-
melink zijn geplaatst. Het be-
treffen hier de babies en peu-
ters van O- 4 jaar. In totaal zijn
hier 36 kindplaatsen beschik-
baar. De kinderen zullen daar
tot medio 2005 verblijven.

Inmiddels hebben de kinderen van

de buitenschoolse opvang de wo-
ning aan het Hoetinkhof verlaten
en zijn ze ondergebracht in de hui-
dige "De Klimboom". Het hoofdge-
bouw zal aan de achterzijde wor-
den uitgebreid. Verder komt er
een verdieping bovenop. Ook lig-
gen er plannen voor de aanleg van
een parkeerplaats en een speel-
tuin. Echter, hiertegen is door één
buurtbewoner bezwaar gemaakt.
Woningbouwvereniging "De Stie-
pel" eigenaar van "De Kümboom"

hoopt, na afhandeling van het be-
zwaarschrift, zo spoedig mogelijk
met de bouwactiviteiten te kun-
nen beginnen. Op dit moment
kent "De Klimboom" geen wacht-
lijsten meer. Kinderen die nu wor-
den aangemeld kunnen direct
worden geplaatst. Er is alleen een
kleine wachtlijst op de dinsdag bij
de dagopvang. De totale capaciteit
bedraagt thans 36 kindplaatsen
voor de dagopvang en 30 plaatsen
voor de buitenschoolse opvang.

N.B.v.P. vrouwen van nu afde-
ling Vorden gaan weer rolletjes
bakken en verkopen op Plein-
festijn bij de Welkoop vrijdag
12 december en zaterdag 13 de-
cember

17 DECEMBER
's avonds in de Herberg het Kerst-
feest verzorgd door eigen leden ,
verschillende groepen zijn al druk
met de voorbereidingen We willen
nog niet verklappen wat er alle-
maal gebeuren gaat maar gezellig
wordt het vast en zeker.

19 DECEMBER
Workshop bij de Elzentuin dan is
er nog een mogenlijkheid om een
Kerststuk te maken.

Dit is alweer de laatste maand van
2003 het bestuur is alweer bezig
met avonden, reisjes, cursussen
enz. voor 2004 zo rond de Kerstda-
gen komt nieuwe progamma uit
wat ook terinzage ligt in biblio-
theek, Men kan altijd vrijblijvend
een avond of middag bezoeken
men is zoals vele verenigingen blij
met nieuwe leden.

Goede voeding is de basis
voor een gezond en fit leven!
Het gaat niet goed met de ge-
zondheid van de Nederlanders.
Het aantal voedinggerelateerde
klachten neemt zeer sterk toe.
Overgewicht, hart- en vaatziek-
ten, chronische vermoeidheid,
diabetes, allerlei allergieën, voe-
dinggerelateerde migraine enz.
enz.: ze maken zo'n 80% uit van
de redenen, waarom mensen
naar hun huisarts gaan.

In veel gevallen is er sprake van ch-
ronische tekorten aan waardevolle
voedingsstoffen in het lichaam.
Dit komt niet alleen door slechte
voedingsgewoontes. Ook als u uw
best doet om gezond te eten, is het
vrijwel onmogelijk alle benodigde
voedingsstoffen binnen te krijgen.

Verarming van de bodem, snelle
kweekmethoden, te vroege pluk
van fruit, gebruik van allerlei toe-
voegingen en het 'Voorkoken" van
gerechten, zorgen voor een alar-
merende afname van de voedings-
waarde van gewassen en voedings-
middelen in het algemeen.

Het kabinet gaat de komende ja-
ren 10 miljoen euro per jaar uit-
trekken om ziektes te voorkomen

en terug te dringen. Overgewicht
en diabetes staan daarbij boven-
aan het lijstje. U hoeft hier echter
niet op te wachten. U kunt nu
reeds kiezen voor een slank, fit en
gezond leven.

Als u werkelijk benieuwd bent hoe
u uw gezondheid in eigen handen
kunt nemen, kom dan op maan-
dagavond 15 december naar het
"Dorpscentrum" aan de Raadhuis-
straat 6". Tijdens deze gratis infor-
matieavond kan men kennis ma-
ken met de visie en inzichten van
Herbalife, wereldwijd marktleider
op het gebied van gezonde voe-
ding en gewichtsbeheersing.

Tevens zult u tijdens deze avond
veel waardevolle informatie krij-
gen over voeding en gezondheid.
U zult er mensen ontmoeten, die
reeds gebruik maken van de pro-
ducten van Herbalife. Zij zullen
vertellen over hun ervaringen en
hun resultaten.

Voor meer informatie en reserve-
ringen kunt u bellen met: H.&G.
Healthfood, Heidi Gosselink of
Gert Kraayenzang, (0575) 55 18 81
of 06 52 323 691. (Zie advertentie).

Sursum Corda
Afgelopen zaterdag 6 december,
was het dan eindelijk zover. De
jongste majorettes, ofwel de
minirettes, en de majorettes B
van muziekvereniging Sursum
Corda mochten naar het Rijn-
halfestival in Arnhem.

Voor de minirettes was het extra
spannend, want de meeste meisjes
hanteren pas sinds een halfjaar de
baton. Na maanden van oefenen
mochten de meisjes aan een jury
tonen wat ze konden. De instruc-
trice, Erna Wolsink-Reinders, had
een mooi showtje gemaakt, de uit-
voering ervan door de mini's werd
beloond door de jury met een
mooie zeven.

De majorettes B, ook onder leiding
van genoemde instructrice, heb-
ben natuurlijk al wat meer erva-
ring. Voor hen was het dan ook
niet de eerste keer dat zij aan een
festival deelnamen. Al het oefenen
van deze jonge dames is niet voor
niets geweest, want hun prestaties
werden door de jury met een 8,4
gewaardeerd.

GESLAAGDEN

Op zaterdag 5 december heb-
ben twee leden van muziek-
vereniging "Sursum Corda"
muziekexamen gedaan in
Doetinchem, onder toezicht
vandeKNFM.

De kandidaten werden beoor-
deeld op hun muzikale inzicht,
kennis en de toepassing daar-
van, prima vista-spel, voor-
drachtstukken, technische en
muzikale vaardigheden als rit-
miek, articulatie en dynamiek.
Beide leden deden slagwerk exa-
men en zijn hiervoor glansrijk
geslaagd. Roy Vlogman deed A-
examen, behaalde 48 punten en
Geert-Jan Dijkerman deed C-exa-
men en behaalde hiervoor 53
punten.

Na afloop van het examen kre-
gen zij van het bestuur felicita-
ties en een roos voor dit geweldi-
ge resultaat.

Passage
Op 16 december wil men weer
de Kerstavond vieren. Men be-
gint de avond weer met een
heerlijke broodmaaltijd, weer
als vanouds klaargemaakt door
de heer Bos.

Daarna zal mevrouw Ds. Laman
Trip uit Warnsveld een dia-zwerf-
tocht laten zien '17 eeuwen beel-

dende kunst rondom Kerstmis' en
men ziet hoe het 'geloofsdenken'
er van invloed op is geweest.

In de Ie helft van de avond ziet
men de kunst tot in de 17e eeuw
en als er nog tijd is, wordt de 2e
helft van de avond gewijd aan mo-
derne kunst met name die van de
20e eeuw.
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Live on stage in de balustradezaal:
\\ . \ {'il l /

W* "•

Dancekelder: Dance, Trance en RCB
3 ARE A'S 100% FUN
__mm
Bonnüs opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation

21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30

* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

Heeft u al een
advertentie-

contract?
Vraag eens naar de zeer ruime

mogelijkheden.
Telefoon (O575) 55 1O 1O.

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

KERSTVOORDEEL
de hele collectie

DAMES
en HERENMt lE

HET TWEEDE
ARTIKEL
VOOR DE
HALVE PRIJS!!!

Actie loopt van 10 t/m 24 december

u betaalt de helft van het artikel met

de laagste prijs, aanbiedingen uitgezonderd.

""pïïïntc
CFASHION )
mode voor het héle gezin

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

naene

Kerstbrunch
l e & 2 e k e r s t d a g v a n l l : 0 0 - 1 4 : 0 0 u u r

Diner - dansant
l e kerstdag vanaf l 9:00 uur

Familie diner
2 e k e r s t d a g v a n a f l 6 : 3 0

Voor informatie en reserveringen
Tel. (0573) 421 499 Fax (0573) 453 744

Stapeldijk l - Ruurlo (i/d kasteeltuin)
Internet: www.orangerie-ruurlo.nl

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

VP
GI



Zo kan het ook

EURO

BOODSCHAPPEN

De prijzenoorlog duurt nu al enige tijd en PLUS blijft continu waar Om u te bedanken is PLUS inmiddels gestart met een grandioze
nodig is de prijs aanpassen om u altijd de laagste prijs te kunnen actie, waarbij u kunt sparen voor een pakket met 40 euro gratis
bieden. Dat u als consument deze aanpak waardeert blijkt wel boodschappen! En dat hebben we geweten..! Er staan namelijk
aan het grote aantal consumenten dat de weg naar PLUS weet te straks ruim driehonderdduizend pakketten voor u klaar! U spaart
vinden. Daarop zijn wij best een beetje trots. toch ook mee? Tot ziens bij PLUS!

Meedoen aan de PLUS Pakketactie is heel simpel:
• Bij elke € 10,00 die u bij PLUS besteedt krijgt

u een spaarzegel (exclusief tabak, slijterij artikelen,
statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen).

* Deze zegel plakt u op de speciale spaarkaart.
* Bij 60 zegels is de spaarkaart vol.
• Lever de volle spaarkaart in bij de kassa

van PLUS, dit kan tot en met
zaterdag 14 februari.

PLUS

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PL

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

U ontvangt dan een tegoedbon waarmee
u op zaterdag 6 maart 2004 uw GRATIS

boodschappenpakket ter waarde van
€ 40,00 kunt komen ophalen bij PLUS.

* Deze actie loopt tot en met
zaterdag 14 februari 2004.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Opgeteld de beste!



Henge
Kerstshow
vrijdag 12 dec. 8.30-2100 uur
zaterdag 13 dec. 8.30 -17.00 uur

• Demonstratie broodbakken
• Bijzonder uitgebreid kerstassortiment
• Kerstbomen in diverse soorten en maten

ij Welkoop
rlo:

Kerstshow
vrifag 12 dec. 8.30 - 20.00 uur
zaterdag 13 dec. 8.30-17.00 uur
• Workshops raamwerkdecoratie,

inclusief materialen € 22,50
aanvang vrijdag 9.30,13.30 en 17.00 uur
zaterdag 9.30 en 13.30 uur

• Demonstratie volautomatische broodmachine
• 20% korting winterkleding/vrijetijdskleding
• Zaterdagmiddag kinderschminken

Toldijk:

vrijdag 12 dec. 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 13 dec. 9.00 -17.00 uur
• Kerstshovif met grote collectie kerstartikel

en kerstbomen
dagen demonstratie broodbakken

"Zaterdag whfkshops kerststukjes maken (gratis)
Sneeuwballen grabbelen voor de jeugd
Koffie, warme chocolademelk en erwtensoep

Vorden:

vrijdag 12 dec 9. 00 - 20. 00 uur
zaterdag 13 dec. 9.00 - 17.00 uu/%
• Workshop kei» c met servetringen,

aanvang zaterl| W3P en 14.00 uur,
kosten € 12,501 W/m

• Voorde jeugd: '
kerstboom maken J||̂ elnenappel

• Vrouwen van Nu JH vjnarsrolletjes
• Bakker Joop mot ambachtelijk gebakken

oliebollen
P.S. Wij zijn zaterdag 14 december geopend.

XTRA KOOPJES A VOND
1.00 uur.ecemer v
Hengelo (Gld.):

Spalstraat 37, tel. (0575) 46 17 13

Ruurlo:
Krashof 10, tel. (0573) 45 25 00

Toldijk:
Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. (0575) 45 14 41

Vorden:
Stationsweg 16, tel. (0575) 55 15 83



Programmeerbare sferen bij
Sights & Sounds

Op exact dezelfde plek waar hij
zijn eerste Hi-Fi ervaringen opd-
eed aan de Nieuwstad 53 te
Zutphen is Eric Kooistra uit
Warnsveld, die inmiddels al
weer 15 jaar in het vak zit, be-
gonnen met een nieuwe zaak:
Sights & Sounds.
Deze speciaalzaak legt zich toe op
Hi-Fi en surround systemen op
hoog niveau en z.g. Domotica. Het
volgende zal de meeste lezers niet
onbekend voorkomen: "We leven
in een drukke tijd en als we dan
thuis zijn willen we echt genie
ten". De meeste mensen willen
ook meer thuis zijn maar tijd kun
je niet kopen. Daarom adviseert
Sights & Souds u op het gebied van
hoogstaande geluidsinsallaties en

intelligente besturingssytemen
die u een hoop geregel met knop-
pen uit handen nemen. Domotica,
u vroeg het zich natuurlijk al af,
geeft namelijk de mogelijkheid
om met één besturingssysteem al-
le installaties in huis voor te pro-
grammeren en te bedienen.

Dus niet alleen uw Hi-Fi of sur-
round installatie, maar ook licht,
beeld, verwarming, beveiliging,
enz. En dit kan zelfs op afstand via
uw telefoon bediend worden.
Voorbeeld: U bent de gehele dag
van huis geweest en komt om
20.00 uur thuis. Domotica zorgt er-
voor dat overdag de zonwering op
de juiste tijd zijn werk heeft ge
daan, dat de verwarming op het

juiste niveau is, de (tuin)verlich-
ting brandt, het 8 uur journaal
haarscherp geprojecteerd wordt
op de wand en het alarm is uitge
schakeld. U denkt missschien:
"Poeh, poeh, wat een luxe" maar
de ontwikkelingen gaan snel, zo-
dat het voor steeds meer mensen
aantrekkelijker wordt. En evenals
bij Hi-Fi en surround installaties
kunt u het net zo duur en uitge
breid maken als u wilt.

Sights & Sounds is o.a. dealer van
Kef, Canton, Dynaudio, Quad,
Bryston, Teac en Pioneer. Nieuws-
gierig geworden? Maak een af-
spraak of stap binnen bij Sights &
Sounds, Nieuwstad 53 te Zutphen.
Zie ook www. sightsandsounds.nl

Vorden F4 Kampioen

Staand van links naar rechts: Jan Eggink (leider) - Daan Westerveld - Bart Kuitert - Twan Eggink - Kevin Wee-
ver - Bjorn Grotenhuys - Rob Weever (leider); zittend van links naar rechts :Jordi Kasterman -Jordy Houwen -
Ate Barendsen - Cas van den Breemen -Youri Kasterman.

Op 15 november werd door de
f4 pupillen van Vorden in doe-
tinchem tegenDZC'68 het kam-
pioenschap behaald.

Toch wel verrassend werd de wed-
strijd tegen de mede titelkandi-

daat met 2-1 gewonnen, waardoor
het met nog l wedstrijd te spelen
DZC'68 op een 6 punten achters-
tand zette.
Op 22 novmber na de 17-0 winst in
en tegen wolversveen werd het
kampioenschap pas echt gevierd

en wel met de gebruikelijke bloe
menhulde, aangeboden door "de
Valeweide".
Na het maken van de foto's wer-
den de jongens in de kantine van
Vorden nog getrakteerd door Wil-
bert en Yvonne Grotenhuys.

GROTE ZORGEN OVER KOOPKRACHT VOOR OUDEREN

Ouderenbonden voeren
overleg met Minister
De Geus van Sociale Zaken
De ouderenorgaiiisaties ANBO,
NISBO, NVOG, PCOB en Unie
KBO (ruim 650.000 leden), ver-
enigd in het CSO, hebben van-
morgen in een gesprek met mi-
nister De Geus grote zorgen ge-
uit over de koopkrachtgevolgen
van de overheidsmaatregelen
voor ouderen met een gemid-
delde zorgvraag en de manier
waarop de overheid de toegeno-
men zorgkosten wil compense-
ren.

Zij hebben de minister belangrijke
punten meegegeven voor het over-
leg in de Vaste commissies van de
Tweede Kamer waarin naast mi-
nister De Geus ook de minister
Hoogervorst (VWS) en staatssecre-
taris Wijn (Financiën) aanwezig
zijn. De voornemens van het kabi-
net voor 2004 en volgende jaren
bevatten een groot aantal maatre
gelen waardoor ouderen met een
zorgvraag er fors in koopkracht op
achteruit gaan. Deze maatregelen
slaan individuele wonden waar-
voor vervolgens weer pleisters no-
dig zijn om de schade te beperken.
De vraag van de ouderenorganisa-
ties aan de minister van sociale za-
ken De Geus is dan ook hoe hij de
belofte van de minister president
kan waarmaken dat mensen die
echt onder de bodem van hun
koopkracht uitzakken voldoende
worden gecompenseerd. Voor ou-
deren geldt dan in het bijzonder
dat de vorige week in de Tweede
Kamer afgesproken wijziging van
de aftrek van buitengewone uitga-
ven (ten voordele van chronisch
zieken en gehandicapten) als on-
bedoelde neveneffect heeft dat
groepen ouderen er extra in koop-
kracht op achteruit gaan. Dit
vraagstuk willen de ouderenorga-
nisaties prominent aan de orde
hebben in het overleg met de Ka-
merfracties. De ouderenorganisa-
ties vragen zich verder af of de bij-
zondere bijstand, die de overheid
wil aanmerken als vangnet, wel
het juiste instrument is.

Het bezwaar is dat er dan geen
sprake is van 'recht hebben op'. De
ouderenorganisaties hebben aan-
gegeven m.b.t. de bijzondere bij-
stand drie problemen te zien. Krij-
gen de gemeenten voldoende fi-
nanciële middelen en mens-
kracht? Kunnen zij de overgang
naar maatwerk goed uitvoeren?
En hoe bereiken zij de ouderen
waar het om gaat? Bovendien
moet het zodanig worden gere-
geld dat alle ouderen die er recht
op hebben ook zonder grote moei-
te en 'hand ophouden' over het
geld kunnen beschikken. De oude
renorganisaties hebben de indruk
dat de minister de zorgen rondom
de bijzondere bijstand wel deelt.
Omdat een compensatie via de
zorgtoeslag nog niet is geregeld,
lijkt een niet gewenst vacuüm te
ontstaan omdat de verschillende
compensatiemaatregelen niet op
elkaar aansluiten en de koop-
krachtdaling niet voldoende com-
penseren. De ouderenorganisaties
hebben erop aangedrongen zo
snel mogelijk te komen met een
voor ouderen passende regeling en
niet te wachten tot 2006. De oude
renorganisaties hebben aan het ge
sprek de indruk over gehouden
dat de minister de zorgen van de
ouderenorganisaties deelt en dat
hij daadwerkelijk in het gesprek
met de Kamercommissie en de ko-
mende discussie over de begroting
van Sociale Zaken in de Tweede Ka-
mer het probleem aan de orde zal
stellen hoe ouderen waar dat no-
dig is kunnen worden gecompen-
seerd.

In januari 2004 zullen de ouderen-
organisaties het NIBUD weer in-
schakelen om de koopkracht van
ouderen na alle genomen maatre
gelen weer in beeld te brengen. Mi-
nister De Geus heeft toegezegd om
uiterlijk februari 2004 over die re
sultaten en over de eerste resulta-
ten van de berekeningen van socia-
le zaken weer met de ouderenor-
ganisaties te spreken.

Winnaars Wereldwinkel-
prijsvraag
Dit jaar hebben Ineke Helmin k
en Carry Spiegelenberg van de
Wereldwinkel enkele scholen
in Vorden bezocht en de kinde-
ren informatie gegeven over de
Wereldwinkel. Zoals ieder jaar
was er ook weer een prijsvraag
voor de kinderen.

UITSLAG PRIJSVRAAG:
A Hoe heet het keurmerk op de
koffieverpakkingen?
Goed antwoord: Max Havelaar
B Noem 2 soorten honing uit de
Wereldwinkel.Dat zijn Valdivia en
Lacandonahoning.
C Waar komt het recycled blik van-
daan? Dat moet zijn Madagascar.
Uit alle goede, ingeleverde ant-
woorden kozen we drie winnaars:
Anouk Kolkman, Mieke Jansen en
Puck. Van Harte Gefeleciteerd! Zij
hebben inmiddels iets mogen uit-

zoeken in de winkel.

KERSTARTIKELEN
Dit jaar zijn er overigens veel nieu-
we kerstartikelen te koop waaron-
der kerststallen van groot tot mi-
nuscuul klein. De kleine kleurrijke
kerststallerjes heten "Retablos'.
Deze worden gemaakt door de
mensen uit de Andes. De Retablos
brengen hen geluk, gezondheid en
bieden bescherming. De figuurtjes
worden van gips en meel gemaakt,
dan gedroogd, geverfd en daarna
krijgen ze een waslaagje. Voor de
doosjes wordt eerst hout op maat
gezaagd dan aan elkaar gelijmd,
gewit en dan geverfd. Daarna wor-
den de scharniertjes van leer aan-
gebracht. Een heel werk dus. U
kunt ze natuurlijk komende da-
gen op uw gemak in onze winkel
komen bekijken.

Oliebollenactie "Concordia"
De muziekvereniging "Concor-
dia" organiseert op vrijdag 12
december en zaterdag 13 de-
cember traditiegetrouw een
grote oliebollenactie.

De leden van de vereniging zullen
de oliebollen zelf bakken om ze
vervolgens huis-aan-huis te verko-
pen. Met het geld dat deze actie op-
levert zullen nieuwe instrumen-
ten worden aangeschaft. Voor een

goede "stemming" in het orkest is
het namelijk van belang dat een
aantal instrumenten worden ver-
vangen. Ook voor de aanwas van
nieuwe leerlingen moet er in ins-
trumenten worden geïnvesteerd.

De leden van "Concordia" vertrou-
wen ook dit jaar weer op de mede
werking en steun van de plaatselij-
ke bevolking. Zie advertentie elders in
dit blad.



VORDENSE
ONDERNEMERS

HERENIGING AGKO

i

Op zondag 14 december

is er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 77.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel.

1 WELKOOP
3 FASHION CORNER
4 KETTELERIJ BLOEMISTERIJ
5 FREEWHEEL

6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION

9 YVONNE KINDERMODE
10 VISSER MODE
11 ETOS BARENDSEN
12 FA. LETINK
13 VIDEOTHEEK VORDEN

14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 KLUVERS VORDEN
16 BRUNA

17 ANTHONY'S COUNTRY STORE
18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

CAFÉ-REST. T WAPEN VAN T MEDLER

ASYA RESTAURANT

CAFETARIA LA PLAZA



Zondag 14 december in Vorden

Sfeervolle K
Vanaf 9 december is Vorden weer in kerstsferen. In het dorp worden ruim tweehonderd
verlichte kerstbomen geplaatst ook komt er een grote verlichte kerstboom en een klok
Zondag 14 december is er koopzondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er rijdt een
verwarmde paardentram, waar iedereen gratis gebruik van kan maken, langs alle
geopende winkels. Kinderen krijgen na de rit een oonsumptiebon waarmee zij bij
restaurant/bistro De Rotonde gratis een beker chocomel kunnen krijgen. Er zijn
verschillende activiteiten bij de deelnemende ondernemers, zoals een levende kerststal
bij bloembinderij Kettelerij, een kerstmarkt bij de Welkoop en demonstraties visagie bij
de Etos voor echte glimmer en glamour make-up tijdens de feestdagen. Zo zijn bij de
verschillende ondernemers allerlei activiteiten die terug te vinden zijn op het grote info-
bord op het grasveld bij de paardentramhalte.

Vorden in kerstsfeeer is zeker een bezoek waard, men is er altijd hartelijk welkom.

Zondag 14 december

Demonstratie nieuwjaars rolletjes
bakken

kom gratis proeven

Aanbieding wafelijzer van 49,99
nu voor 39,99

actie alleen geldig tijdens de koopzondag

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

KLKSï AANBlLUlNÜ
RESTANT BROEKEN
o.a. G-Star - Wrangier - Levis

v.a. €20,-

WINTERJACKS
o.a. Pall Mail - G-Star - Relakz

nu korting

Vrij 12, za 13 en zo 14 december

10% EXTRA korting op de

reeds afgeprijsde collectie

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.
Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

CORNER

the o be
Zutphenseweg 8, Vorden Tel. 55 24 26

Koopzondag 14 december

12.00- 17.00 uur

Laat U verrassen door onze
twee visagistes. Deze
verzorgen voor U een

GLAMOUR-MAKE-UP
Leuk voor de komende

feestdagen

Reserveren tel. 0575 - 554082
Graag tot ziens bij

tOS BARGNDSGN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. (0575) 554082

Aanbiedingen gelden vanaf de
KOOPZONDAG 14 december

Koopzondag
14 december in Vorden

Voor leuke
kerstcadeaus,

kerstkaarten etc. etc.

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 22, Vorden Tel. 55 31 00

De mooiste herfst en
wintermode nu

2 halen l betalen

alle jacks en blazers

Halve prijs

Vorden Koopzondag
14 december
in Kerstsfeer

Burg. Galleestraat 9 Vorden
Tel. 0575-551381

12.00 -17.00 uur



Kerstexpositie in Antoniuskerk:
mooier dan ooit!

Sanclust organiseert Kerstmarkt

De drie hoofdpersonen van het kerstgebeuren: Maria, het Kind en jozef
uitgesneden in twee plankjes... een ontroerende uitbeelding van het
kerstverhaal

De vrijwilligers die in de Vorden-
se Antoniuskerk in de afgelopen
weken de expositie van kerst-
groepen hebben opgebouwd
hebben een immens brok werk
verzet. Eerst de loodzware col-
lectie heiligenbeelden verplaat-
sen naar de kelder, dan de kerk
versieren, kerstbomen optuigen
en de grote kerstgroep vóór in
de kerk opbouwen... daar zijn
door een achttal mensen echt
honderden uren aan besteed.
Toen arriveerde uit Veenendaal
de collectie van ongeveer 400
kerstgroepen van de familie Die-
mer die daarna kunstig zijn uit-
gestald in een tiental vitrines.
Als op zaterdag 6 december de
deuren van de kerk opengaan
zorgen het licht van honderden
kaarsen en sfeervolle muziek
voor een prachtig geheel en is
'Kerst op de Kranenburg' voor
de vierde keer begonnen.

Hoe komt de organisatie van het
museum aan zo'n bijzondere collec-

tie van 400 kerstgroepen en -stal-
len? Twee jaar geleden kreeg men
een tip dat er in Veenendaal een
echtpaar woont dat een bijzondere
collectie van rond 600 kerstgroepen
heeft verzameld. De familie Diemer
werd benaderd. Omdat deze had ge
hoord dat men in Vorden met heel
veel zorg de vaak kostbare verzame-
lingen behandelt, werd toegezegd
dat in het jaar 2003 de collectie
mocht worden geëxposeerd in het
'Museum voor Heiligenbeelden'. En
zo kan op de Kranenburg dit jaar
een van de allermooiste collecties
kerstgroepen van Nederland wor-
den getoond dank zij het sympa-
thieke en belangeloze aanbod van
deze verzamelaars.

VOLKSKUNST OP HOOG
NIVEAU
Wie rondwandelt langs de verlich-
te vitrines wordt vaak getroffen
door de schoonheid van de groe-
pen en de creativiteit waarmee
kunstenaars uit de hele wereld het
kerstverhaal in beelden hebben ge

vangen. De familie Diemer heeft in
alle landen waar de afgelopen ja-
ren vakanties zijn doorgebracht op
honderden plekken gezocht naar
originele uitbeeldingen. In Afrika
en Zuid Amerika, in Rusland en
Azië, in Frankrijk en Italië maar
ook in eigen land werden groepen
opgespoord en aangekocht om te
worden toegevoegd aan de collec-
tie. De groepen zijn uitgevoerd in
vele materialen. In gips, steen,
hout en porselein, brons en glas,
karton en blik en vele andere ma-
terialen worden Maria en haar
kind en de overige deelnemers aan
het wonder van Bethlehem uitge
beeld. Soms gaat het daarbij een-
voudig om een tweetal gewone
plankjes met daarin de drie hoofd-
rolspelers uitgegutst, soms is het
een waar leger van vrolijk beschil-
derde figuren die deelnemen aan
het feest van kerstmis. Speciale
aandacht wordt dit jaar gevraagd
voor de grote kerstgroep uit eigen
bezit van de kerk: de kerstgroep
die al tientallen jaren een vaste
plaats kreeg in de kerk. Helaas was
deze unieke groep die door ken-
ners wordt geroemd omdat er een
witte madonna in staat, in de loop
van de jaren erg beschadigd .Dank
zij de inzet van het echtpaar Irma
en Fons Rouwhorst, die zich heb-
ben bekwaamd in het restaureren
van gipsen beelden, kan deze
groep dit jaar weer helemaal gaaf
worden tentoongesteld. Fons
Rouwhorst stelde trouwens ook
het klankbeeld 'De geboorte van de
Kerststal' samen waarin op poëti-
sche wijze wordt verteld hoe de
kerstgroep de eeuwen door een
plaats heeft gekregen in de huizen
van de mens.

DRUKKE WEEKENDEN
Het ziet er naar uit dat het weer
heel druk zal worden in de Antoni-
uskerk in de komende weekenden
als de expositie tot en met 28 de
cember op vrijdag, zaterdag en zon-
dag te bezichtigen is (niet op vrij-
dag 5 en op 25 december). Wie in al-
le rust van al dit moois wil genieten
doet er goed aan al in de komende
weekenden de kerk te bezoeken en
zo op een bijzondere manier 'Kerst
op de Kranenburg' te vieren. De be
scheiden toegangsprijs van Euro 2.-
(of nog minder voor 65-plussers en
kinderen) is bestemd voor het in-
standhouden van de fraaie Antoni-
uskerk. De gastvrouwen en -heren
die als vrijwilligers de bezoekers
ontvangen hopen ook dit jaar weer
op veel bezoek.

Rechtbank hoopt op meer zaken in Mediationweek
Voor de Mediationweek die van 15
tot en met 19 december 2003 in
het arrondissement Zutphen
wordt gehouden, is in 293 zaken
een mediationaanbod gedaan. Tot
nu toe hebben partijen in 15 za-
ken daar positief op gereageerd.
Voor hen wordt zonder extra kos-
ten een afspraak gemaakt met een
mediator in de Mediationweek.
Partijen die bij de rechtbank pro-
cederen en die geen mediation-
aanbod hebben gehad, kunnen de
ze week alsnog contact opnemen
met mevrouw A.J. Rood, project-
coördinator, als zij voor mediation
in aanmerking willen komen.
De rechtbank gaat er overigens
van uit dat het aantal mediation-
zaken zal stijgen. Tot uiterlijk l de
cember hebben partijen en/of hun
advocaten de mogelijkheid zich
voor mediation aan te melden. Op
l december moet duidelijk zijn
hoeveel zaken in de Mediation-
week zullen worden behandeld.

NAAST RECHTSPRAAK
In de Mediationweek beoogt de
rechtbank Zutphen van tevoren

geselecteerde zaken via mediation
tot een oplossing te brengen. Uit-
gangspunt van mediation is dat
partijen gezamenlijk tot een oplos-
sing van het geschil komen. De ge
sprekken vinden plaats onder be-
geleiding van ervaren mediators
die niet in dienst zijn van de
Zutphense rechtbank en zorgvul-
dig door het NMI (Nederlands Me
diation Instituut) zijn geselec-
teerd. In tegenstelling tot een ge
rechtelijke procedure waarin de
rechter beslist op aangevoerde ju-
ridische en feitelijke argumenten,
wordt bij mediation een oplossing
gezocht op basis van wederzijdse
belangen. Daarnaast kan een me
diator, meer dan de rechter, reke
ning houden met emotionele be
trokkenheid en mogelijke commu-
nicatieproblemen tussen betrok-
ken partijen.

PROCEDURE
In beginsel wordt voor iedere me
diation een dagdeel uitgetrokken.
Vaak wordt tijdens één sessie al
een oplossing voor het geschil be
reikt. Als dit niet lukt, maar er wel

uitzicht bestaat op een oplossing,
dan is het mogelijk om in de drie
maanden daarna vervolgsessies af
te spreken. Ook deze vinden weer
plaats in het gerechtsgebouw. In-
dien partijen niet tot een oplos-
sing komen, zal de zaak weer te
rug worden verwezen naar de be
handelend rechter. Door het ver-
trouwelijke karakter van media-
tion is de rechter niet op de hoog-
te van datgene wat tijdens de ge
sprekken naar voren is gebracht.
De Mediationweek staat niet op
zichzelf, maar maakt deel uit van
het landelijke project "Mediation
naast rechtspraak". Binnen dit pro-
ject onderzoekt de rechterlijke or-
ganisatie in hoeverre mediation
tijdens een gerechtelijke procedu-
re als extra service kan worden
aangeboden aan partijen.

PROJECTORGANISATIE
Voor de organisatie van de Media-
tionweek is een projectcommissie
geformeerd. Mevrouw mr. SAM.
Vrendenbarg-Elsbeek, rechter in
de civiele sector en tevens pers-
rechter, is projectleider.

Om tijdens 'De donkere dagen
voor Kerst' iets gezelligs te bie-
den organiseert Koorvereniging
Sanclust Steenderen op zondag-
middag 14 december a.s. een
Kerstmarkt.

In en rond Woonzorgcentrum
L"de Bongerd" in Steenderen kan
men genieten van kerstmuziek en
Engelse liederen door koorleden
gezongen. Een kop koffie, choco-
lademelk niet een nieuwjaarsrolle
tje staat voor iedereen klaar. Ook
kan er allerlei eigen gebakken lek-

kers worden gekocht om mee te
nemen. Op de markt worden, door
Sanclustleden gemaakte, kransen,
kerstbakjes, e.d. ter verkoop aange
boden. Kinderen mogen deze mid-
dag hun eigen kerststukje maken.
Het koor nodigt iedereen uit om
de Kerstmarkt te komen bezoeken
om alvast in Kerstsfeer te komen.
Men hoopt op een aardige op-
brengst om een gedeelte van de
onkosten van de jubileumconcer-
ten op 5 en 6 juni 2004 te kunnen
betalen. Tot ziens op zondag 14 de
cember!

Ho!?! Recreantenbasketball
De Warnsveldse basketballver-
eniging Dragon*Girls is defini-
tief uitgebreid met HO!?!

HO!?! is de naam van het dames en
herensenioren-recreantenteam dat
op een ontspannen en goedkope

manier al basketballend de condi-
tie bijhoudt. HO!?! heeft nog plaats
voor enkele nieuwe senioren op
woensdagavond in De Kei in
Warnsveld. HO!?! 's telefoonnr.
voor meer informatie 52 44 58.
Tot HO !?! dus

a.s. weekend is er een handwerktentoonstelling

Handwerktentoonstelling
in Kerstsfeer
In het dorpscentrum zijn er
onder andere: demonstraties;
verloting met mooie prijzen;
bezichtiging kerstkaartenwed-
strijd en uitreiking juryprijs
daarvan.

De tentoonstelling vindt plaats
op donderdag 11 december,
vrijdag 12 december en zater-
dag 13 december.

10 december: 'Een mooie
dag voor mensenrechten'
Op 10 december 1948 werd de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens aangeno-
men door de Verenigde Naties.
Tien december is sindsdien de
Internationale Dag van de Rech-
ten van de Mens. Onder het
motto 'Een mooie dag voor
mensenrechten' laat Amnesty
International dit jaar van zich
horen met grootschalige evene-
menten op vijf plaatsen in het
land, waaronder in Deventer.
Bijna negentig bekende Neder-
landers en vele bedrijven heb-
ben hiervoor hun belangeloze
medewerking toegezegd.

Met deze actie vraagt Amnesty op
10 december aandacht voor het
moedige werk van mensenrech-
tenactivisten wereldwijd. Mensen-
rechtenactivisten brengen de
idealen uit de Universele Verkla-
ring in de praktijk. Sommige van
hen zijn wereldberoemd, zoals
Nelson Mandela en de Dalai Lama.
Vele duizenden anderen doen hun
werk in de anonimiteit, vaak met
schaarse middelen en onder hoge
druk. Zij werken in de frontlinie,
tegen onrecht, discriminatie, ach-
terstelling en armoede.

Amnesty wil deze mensen steu-
nen. Tientallen bekende Nederlan-
ders willen hen steunen. Wij vra-
gen alle andere Nederlanders zich
bij deze steun aan te sluiten. Zij
kunnen dit doen door een handte
kening te zetten voor de bescher-
ming van mensenrechtenactivis-
ten.
In Vorden zal de werkgroep van
Amnesty in de supermarkt Super
de Boer aanwezig zijn.
Het is de bedoeling dat zoveel mo-
gelijk mensen een handtekening
zetten om zo mensenrechtenacti-
visten van over de hele wereld te
steunen in hun werk. Er is een pe
titielijst waarin Amnesty regerin-
gen oproept actief een bijdrage te
leveren aan bescherming van de
mensenrechtenactivisten. In de
avond van 10 december zal het to-
taal aantal handtekeningen be
kend gemaakt worden.
Ook via SMS (PROTEST - Achter-
naam naar tel. 4777) en via de web-
site (www.amnesty.nl) kunnen
mensen hun steun betuigen.

De handtekeningen zullen wor-
den aangeboden aan regeringen
van landen waar mensenrechten-
activisten grote risico's lopen.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De inwoners in
de gemeente Vorden worden
daarbij in de gelegenheid ge-
steld om op een gemakkelijke
wijze contact te leggen met de
leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of ge-
woon eens iets kwijt te willen
over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor

zichzelf dan wel namens een ver-
eniging of instantie. Het is wense
lijk, dat men zich van tevoren tele
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be
treffende onderwerp in zijn porte
feuille heeft.
Om u vooraf telefonisch te melden
dient men contact op te nemen
met Ab Boers (fractievoorzitter
CDA).

Kijk voor
nieuws ook op:



Uit de homeopathiepraktijk
.... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

In deze column bespreek ik el-
ke twee weken aan de hand van
een gezondheidsprobleem de
werkwijze van de klassieke ho-
meopathie. Daarmee wil ik u
een duidelijker beeld geven van
wat klassieke homeopathie is,
wat het niet is, en aandacht be-

"*• steden aan veelvoorkomende
klachten die vaak goed te be-
handelen zijn door homeopa-
thie op een juiste wijze toe te
passen. Een homeopathisch
middel werkt namelijk pas op-
timaal als het specifiek op uw
klachten is voorgeschreven.

Deze keer wil ik antwoord geven
op een vraag die mij vaak wordt
gesteld.

Een aantal maanden geleden werd
N ik benaderd door een vrouw die

voor haar maagklachten een ho-
meopathisch middel van de dro-
gist gebruikte. Aanvankelijk leek
dit goed te werken, maar na een
maand of vier moest ze de dose-
ring steeds verder opvoeren om
geen last te hebben van oprispin-
gen en maagzuur. Spoedig daarna
hielp het middel helemaal niet
meer, haar klachten kwamen weer
terug, en ze moest weer reguliere
medicatie gaan gebruiken. Haar
vraag aan mij was hoe dit nu toch

—- kon.

Aan de hand van dit voorbeeld zal
ik proberen uit te leggen welke
verschillen er zijn binnen de ho-
meopathie, want daar heeft haar
vraag alles mee te maken.
Het homeopathisch middel dat ge-
bruikt werd door deze vrouw is
een zogenaamd COMPLEX- mid-
del. Dit betekent dat het is samen-
gesteld uit meerdere stoffen. Dit
soort middelen is meestal vrij ver-
krijgbaar bij drogist of apotheek

-r en bevat bekende homeopathische
stoffen zoals bijv. Nux-vomica, Co-
locynthus, Bryonia, Belladonna,
Sepia of Aconitum. Vaak wordt
ook de potentie - de sterkte - ver-
meld, bijv. D3, D6, Dl 2. Nux-vomi-
ca D3 bijv. betekent dat dit middel
3 maal l op 10 is verdund. Deze
middelen worden vaak voorge-
schreven op basis van één alge-
meen symptoom, bijv. maagpij n.
Haaks op deze complexe homeo-

pathie staat de KLASSIEKE homeo-
pathie die één enkel middel voor-
schrijft en daarom ook wel ENKEL-
VOUDIGE homeopathie wordt ge
noemd. Het voorschrijven van bijv.
vijf middelen tegelijk is verwar-
rend voor het lichaam. Eén enkel
middel is een duidelijkere impuls
en wordt beter opgepakt door het
lichaam.

Nog veel belangrijker is dat klassie-
ke homeopathie niet voorschrijft
op één symptoom, maar de samen-
hang bekijkt van klachten. Ook
wordt tijdens een gesprek de sa-
menhang met bepaalde karakter-
eigenschappen besproken. Op de
ze manier komen de klachten in
een bepaalde 'setting', in een be
paalde context te staan. Dit totale
beeld vertaalt een klassiek homeo-
paat dan weer naar een passend
geneesmiddel.
Het voorschrijven van een goed
passend homeopathisch genees-
middel luistert dus heel nauw.
Het is als het ware 'maatwerk'. Al-
leen dat homeopathisch genees-
middel dat precies bij uw totale
klachtenbeeld past, kan een blij-
vende oplossing voor uw klachten
geven.

Dit geneesmiddel dient te worden
gegeven in dié potentie (sterkte)
dat het zelfherstellend vermogen
van de mens gestimuleerd wordt
om het probleem te gaan oplossen.
Vaak zie je dus dat een klassiek ho-
meopaat één middel per 4 of 8 we
ken geeft (uitzonderingen daar ge
laten). Het lichaam moet immers
zelf het werk gaan doen, gestimu-
leerd door de prikkel die het ho-
meopathisch middel geeft.

Een middel in een lagere potentie
moet veel vaker gegeven worden
omdat het meestal te zwak is om
een werkelijke 'herstel-impuls'
aan het lichaam te geven. Vaak is
het ook niet op het totale klachten-
beeld voorgeschreven en is het dus
niet het best passende middel. Het
onderdrukt dan de klachten een
beetje, en als je er mee stopt, ko-
men de klachten gewoon weer te
rug. Op deze manier wordt home
opathie dus enkel op een verzach-
tende wijze toegepast en niet op
een genezende wijze.

Men zegt wel eens van homeopa-
thie 'Baat het niet, dan schaadt het
niet', maar als een homeopat-
hisch geneesmiddel te vaak wordt
ingenomen en als het niet op het
totale klachtenbeeld is voorge
schreven, dan onderdrukt het een-
voudigweg de symptomen. Op ter-
mijn kunnen er zelfs andere klach-
ten de kop op steken.

Enerzijds doordat de onderdrukte
klachten op een andere manier
een uitweg zoeken (bijv. een on-
derdrukt eczeem leidt tot astmati-
sche klachten). Anderzijds kun je
door het veelvuldig innemen van
een homeopathisch middel symp-
tomen van het geneesmiddel bij
jezelf creëren.

Als je een aantal maanden bijv.
Nux-vomica D6 inneemt tegen
maagkrampen kun je symptomen
van het middel bij jezelf veroorza-
ken zoals geïrriteerdheid, diarree
of constipatie. Voorzichtig dus
met homeopathie die niet speci-
fiek op uw klachten is afgestemd!

Uiteindelijk ben ik met bovenge
noemde vrouw in gesprek gegaan.
Op basis van onder andere haar
sterke plichtsbesef, een lichte
angst om alleen te zijn, het vaak 's
nachts wakker worden tussen 2 en
3 uur, en specifieke symptomen
van de maagpij n (krampende
maagpij n die verbetert door dub-
belbuigen), heb ik het middel kali-
um-carbonicum in een C200-po-
tentie voorgeschreven. Nu, twee
maanden na inname, is het maag-
probleem een stuk draaglijker ge
worden en slaapt ze 's nachts beter
door.

Tot ziens in het nieuwe jaar! Ik
wens u alvast prettige feestdagen
toe. Als u vragen heeft, schrijft of e
mailt u mij deze dan gerust.

Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat . NVKH geregistreerd - ver-
goeding door zorgverzekeraars,
Gezondheidscentrum 'De Gaik-
horst'. De Gaikhorst 2, 7231 NB
Warnsveld.
email: quirijnen.jr@wolmail.nl
Telefoon: (0575) 52 64 76.

NancyRutgers:

*Werken als juf in Nepal is
leven in een totaal andere
wereld'

Lezers schrijven ...
Huilen verantwoording van de redactie

Lichtmasten
Ruurloseweg
branden
De lichtmasten waar de bewoners
van de bocht in de Ruurloseweg al
een paar weken tegen protesteren,
branden inmiddels ruim een week
en er kan nu echt bekeken worden
wat het effect ervan is.
De bewoners zijn erg geschrokken
van de brandende verlichting, die
veel erger is dan door hen ver-
wacht. Er wordt veel meer verlicht
dan de weg alleen, terwijl de ver-
lichting oorspronkelijk is aange
bracht om de sociale veiligheid op
het fietspad langs de weg te ver-
groten.
Naar nu blijkt worden de huizen
die het dichtst langs de weg staan
totaal verlicht door oranje licht-
bundels; behalve de gevels worden
hele tuinen verlicht en is het ge
bruik van tuinverlichting of bewe
gingsmelders overbodig gewor-
den. De huizen die wat verder van
de weg staan merken ook zeker
wat van de uitstraling van de enor-
me lichtbundels, vanuit huis en
rondom het huis. Er is sprake van
een overdaad aan licht, wat de om-
geving onnodig van natuurlijke
donkerte, die goed is voor flora,
fauna en mensen, berooft.
Wat de bewoners ook opvalt is de
enorme kakofonie van verlichting
die nu langs de Ruurloseweg is

ontstaan. Vanaf Vorden richting
Ruurlo heb je nu eerst de normale
dorpse (oranje) straatverlichting,
deels aan beide zijden van de weg.
Vanaf de Wildenborchseweg krijg
je dan een grote hoeveelheid klei-
ne witte lampen langs het fietspad
in het begin van de s-bocht, ge
volgd door de gewraakte oranje
lichtmasten die in grote hoeveel-
heden aan de rechterzijde van de
weg geplaatst zijn.
Waar de bochtbewoners voor plei-
ten is het verwijderen van de licht-
masten en het passend verlichten
van alléén het fietspad. De bewo-
ners benadrukken het feit dat er
een passende verlichting moet
worden aangebracht, gezien de
mogelijkheden die er vandaag de
dag zijn ( denk aan sensorenver-
lichting of nachtelijke reductie (
en de toenemende aandacht voor
dergelijke lichtvervuiling. Een pas-
sende verlichting moet minder be
lastend zijn voor de landelijke om-
geving die zo typerend voor het
Vordense buitengebied is. Hoe
stads willen we het platteland nog
gaan maken? Is de volgende onzin-
nige stap de verlichting door te
trekken naar 't Medler, Rurrlo en
Warnsveld, Zutphen?
De bewoners voeren nu al een paar
weken actie tegen de onverwachte
plaatsing van de enorme lichtmas-
ten en gaan, nu eenmaal het effect
ervan zo duidelijk is, zeker door.
Op hun eerdere schrijven naar de
gemeente, hebben de bewoners
nog geen persoonlijke reactie mo-
gen ontvangen. Slechts één enkele

bewoner kreeg een antwoord
waarin de gemeente elke verant-
woordelijkheid bij de provincie
legt.
Namens de bochtbewoners
S. Polo
Ruurloseweg 81 b, Vorden

Veldrit "Achtkastelen-
rijders"
Rijwiel en Toerclub "De Achtkaste
lenrijders" organiseert zondag 14
december haar jaarlijkse zgn.
"Grote Veld" veldrit. De deelne
mers kunnen kiezen uit twee af-
standen t.w. 30 of 45 kilometer.
Start en finish van deze fietsroutes
zijn bij het gemeentelijk sportpark
aan de Oude Zutphenseweg.
De leden van de "Achtkastelenrij-
ders" doen er alles aan om deze "
klassieker" onder de veldritten
(jaarlijks komen er honderden
deelnemers aan de start) tot in de
puntjes te verzorgen. Zoals gebrui-
kelijk zijn ook dit jaar de routes
weer aangepast en zitten er, verge
leken met 2002, weer een aantal
nieuwe "stukken" in. De routes
door onder meer Mossel, Wilden-
borch, Galgengoor, Grote Veld,
zijn geheel gepijld. Ook is er een
verzorgingspost onderweg. Na af-
loop kan men de fiets bij het sport-
park afspuiten, terwijl er boven-
dien een kop warme soep voor de
deelnemers klaar staat. Voor in-
lichtingen kan men bellen 0575-
553586.

Zondag 19 oktober is onze
plaatsgenote Nancy Rutgers
vanuit Schiphol naar Nepal ver-
trokken, om daar gedurende
een halfjaar op vrijwillige basis
les te geven aan een groep kin-
deren in de leeftijd van 5 tot 17
jaar. Voorheen werkte Nancy op
de school de "Kraanvogel" waar
ze na haar "avontuur" weer als
onderwijzeres kan terug keren.
Ze had al lang de drang om één
keer in haar leven wat aan ont-
wikkelingswerk te gaan doen.
"Ik besloot voor mijzelf ik moet
het nu gaan doen, anders krijg
ik er later spijt van", zo zei ze
destijds in een vraaggesprek
met "Contact".

Inmiddels is ze nu een paar maan-
den in Nepal werkzaam en vindt
zij het een hele eer om daar elke
dag voor de klas te staan. "Ik ver-
maak mij prima hoor", zo laat
Nancy ons vanuit Nepal weten.
Zegt ze: "Toen ik nog in Nederland
was, kon ik me niet voorstellen
wat ik in Nepal zou aantreffen.
Hoe het onderwijs zou zijn. Maar
nu ik hier ben en hele dagen mee
draai, is het elke dag weer een uit-
daging. Vooral omdat het hier ont-
breekt aan alle vernieuwingen die
wij in Nederland de afgelopen 100
jaar in onderwijsland hebben
doorgemaakt. Een leerplicht ken-
nen ze niet. Dus veel kinderen
gaan niet naar school. Vaak om de
simpele reden dat ouders het niet
kunnen betalen", aldus Nancy.
"In een klaslokaal staan een paar
banken en hangt of staat een zwar-
te plank.
De boeken die de kinderen gebrui-
ken zijn oud en veel te moeilijk. Ze
leren veel feiten maar kunnen de
ze niet toepassen. De leerkrachten
zijn mensen uit het dorp en de
buurt, zonder enige leerkrachte
nopleiding.
Ik geef les op de 'Mount Valley
School'. Deze school heeft twee lo-
caties, één in Patan (een stad on-
der Kathmandu) en één in Mata-
tirtha. Dit is een dorp in de heuvels
van de Kathmandu Vallei. In eerste
instantie zou ik in Patan onderdak
krijgen. Maar omdat de school
daar net naar een nieuwe locatie is
verhuisd en de bouwwerkzaamhe
den nog in volle gang zijn, verblijf
ik nu in Matatirtha. Er wordt overi-
gens wel lesgegeven in Patan. De
kinderen lopen tussen de werkers
door", aldus Nancy.

Geen verwarming
"Matatirtha ligt 20 kilometer ten
westen van Kathmandu. Het ligt
ontzettend mooi en bij helder
weer kijk ik uit op reusachtige ber-
gen. Ik heb een eigen kamer op de
bovenste verdieping van de school.
Je merkt nu dat het snel afkoelt.
Na 16.00 uur wordt het koud. Mijn

collega's hebben me al gezegd dat
ik over enkele weken met een
muts op en handschoenen aan sta
les te geven. Want een verwar-
ming of kachel hebben ze niet. En
ramen en deuren sluiten vaak
niet. Wel is er electriciteit. Water
komt uit een put.
M'n dagritme is anders dan in Ne
derland. Om 6 uur sta ik op en
's avonds om negen uur lig ik al in
bed. De zaterdag is een vrije dag.
De overige 6 dagen van de week
geef ik les. Elke dag wordt er twee
keer voor mij gekookt. Rijst met
verschillende curry's en dal. Dit al-
les komt vers van het land. De
mensen zijn heel vriendelijk en
gastvrij en bieden je van alles aan.
Ik voel me echt welkom.", zo zegt
Nancy.
"Het onderwijssysteem is te verge
lijken met het voortgezet onder-
wijs in Nederland. Elke leerkracht
geeft één of twee vakken. De kin-
deren in de leeftijd van 3 t/m 16
jaar zien op één dag vele gezich-
ten. Ongeveer 50% van de lessen
wordt in het engels gegeven. Ik
geef engelse les aan alle klassen en
daarnaast ondersteun ik de leer-
krachten bij het lesgeven, geef, ze
advies en vertel hoe ik bepaalde
dingen zou aanpakken.

ARMOEDEGRENS
De engelse lessen die ik geef, zijn
erop gericht om de kinderen ere
atief om te laten gaan met de taal.
Ik zing veel, doe (woord) spelletjes
en speel toneelstukjes. Het is een
hele andere manier van lesgeven
dan in Nederland. Waar ik in Ne
derland de luxe heb van gevulde
kasten, heb ik hier niets. Dat is ook
niet zo gek als je bedenkt dat Nep-
al tot één van de armste landen in
de wereld behoort. Veel mensen Ie
ven onder de armoedegrens", zo
zegt Nancy.
"Het merendeel van de Nepalezen
is Hindoe. Het Hindoeïsme kent
vele festivals. Zo'n festival kan l
dag duren maar ook 15 dagen.
Toen ik op 20 oktober in Nepal ar-
riveerde, waren de voorbereidin-
gen voor 'Tihar' ook wel 'lichtfeest'
in volle gang. Dit is een 5-daags fes-
tival. Van 23 t/m 27 oktober waren
de straten verlicht met kaarsjes en
lampjes.
Er werden verschillende dieren
geëerd en gaven zussen en broers
elkaar een Tika (stip op het voor-
hoofd). Ik heb de laatste dag mee
mogen vieren bij de directrice van
de school. Je kunt het een beetje
vergelijken met Kerst bij ons. Maar
dan op een eenvoudige manier.
Van het kerstfeest zal ik dit jaar
weinig meekrijgen. Maar ik weet
dat in Nederland iedereen zich
aan het voorbereiden is", aldus
Nancy die iedereen vanuit Nepal
een fijne Kerst en een goed nieuw-
jaar toewenst.



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
241169

Zondag 14 december

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbinklS, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- 2e € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

Er is meer.
Open spirituele avond

op 16 december a.s. met
Johan van Voorthuizen

bij „'t Zwanewiek",
Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde

Zaal open 19.00 u.
Aanvang avond 20.00 u.

Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,

tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny Juf*
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

nlsselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84

Periodiek onderhoud
computernetwerken

Weevers Net

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

R E S T A U R A N T

Kerstavond 24 december
A la carte dineren

U stelt dus zelf uw kerstmenu samen
U kunt reserveren tussen l 8:00 - 21:00 uur

Ie & 2e Kerstdag
A la carte dineren

U stelt dus zelf uw kerstmenu samen
U kunt reserveren tussen 15:00 - 21:00 uur

Tel. (0573) 451 122 Fax (0573) 453 744
Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo

Internet: www.avenarius.nl

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon (0575) 44 15 81

wenst u allen een prettig Kerstfeest en 'n voorspoedig Nieuwjaar

Kerstmarkt 14 december 2003
Ook dit jaar houden wij weer een kerstmarkt in en om het Ludgerusgebouw

in Vierakker aan de Vierakkersestraatweg 37
en wel op zondag 14 december a.s. van 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.

Onze kerstmarkt is er eigenlijk alleen voor de hobbyist, dat vinden wij veel gezelliger,
niet zo commercieel.

Wij onderscheiden ons hiermee van andere kerstmarkten, waar toch veelal
de commercie overheerst.

Ons is uit ervaring gebleken dat het aanbod van de hobbyisten van goede kwaliteit is.
De hobbyisten zijn druk in de weer geweest om er wat moois van te maken,

iedereen kan er wel wat van zijn gading vinden.
Dit jaar is er voor het eerst een kinderkraam, daar kunnen de kinderen

hun eigen kerstbakje maken.
Voor het eerst in 7 jaar is er een kleurwedstrijd voor de jeugd.

We hopen dat er veel gekleurd wordt, zodat het moeilijk is om de mooiste te kiezen.
De prijsuitreiking is op de kerstmarkt om 15.00 uur.

De bekende zelfgemaakte Glühwein zal niet ontbreken evenals erwtensoep,
oliebollen en warme chocolademelk.

De muzikale noot is dit jaar het dweilorkest van harmonievereniging JUBAL.

We hopen op mooi weer en zien u graag op 14 december.
Voor inlichtingen: (0575) 44 15 81.

jaap en Wil
wensen u

prettige feestdagen
en een vooral

gezellig 2004.

Café/Restaurant
D'n Olde Kriet"

Dorpsstraat 25
7234 SM Wichmond
Tel. (0575)441600

Fax 44 1572

PRESENl

DE GROOTSTE BEACHCLUB VAN OOST NEDERLANB

OPENING 20 DECEMBER
B PROGRAMMA
BALUSTRADE ZAAL

BEACHCLUB: BJ BENNIS EN JERONIMO
OCKCAFE: ZIPPER (STEENGOEDE ROCKBAND l

DANCEKELDER.DJROY
SPECIAL ACT

THEO ON THE
MCI TV OPNAMES VOOR

OPEN 21



Extra koopjesavond op woensdag 10 december:

Welkoop in kerstsfeer

De kerst begint dit jaar al vroeg
bij de vier Welkoopwinkels in
deze regio. Op woensdag 10 de-
cember is er een speciale koop-
jesavond waarbij de klant vijf-
tien procent korting krijgt over

^ z'n aankopen in de vorm van
kortingscheques. Ook is er op
deze avond in alle vier winkels
een demonstratie broodbak-
ken.

Steeds meer mensen kiezen ervoor
om hun brood zelf te bakken. En
met de volautomatische broodbak-
machine die Welkoop verkoopt
gaat dat ook in een handomdraai.
De machine mengt, kneedt en
bakt het brood automatisch. Aan
het broodmix hoeft alleen maar

m water worden toegevoegd en na
ongeveer vier uur heeft men een
overheerlijk vers brood.

Tijdens de koopjesavond op
woensdag 10 december worden er
in de Welkoopwinkels in Hengelo,
Ruurlo, Toldijk en Vorden demon-
straties met deze machine gehou-
den. En wat ook niet onbelangrijk
is: ze worden op deze avond tegen
een aantrekkelijke korting ver-
kocht. En dat geldt ook voor de
Soezie All-in Broodmixen: vier ha-

„ len, drie betalen.

KERSTSHOW HENGELO
Wie deze week binnenloopt bij
Welkoop Hengelo ziet dat ze er he-
lemaal klaar voor zijn. De winkel
biedt een uitgebreid kerstassorti-
ment zoals decoratiemateriaal,
kerstbakjes, kerstballen, verlich-
ting en kaarsen. Maar ook de kerst-
bomen ontbreken niet. Welkoop
Hengelo heeft ze in allerlei soor-
ten en maten.

Om helemaal in kerstsfeer te ko-
* men schenkt Welkoop Hengelo op

woensdag 10 december tijdens de
extra koopjesavond overheerlijke
glühwein. Naast de bovengenoem-
de demonstratie broodbakken is
het een prima avond om geheel in
stijl te oriënteren wat er op kerst-
gebied te koop is.

En of dit niet nog niet genoeg is
houdt Welkoop Hengelo zowel
vrijdag 12 als zaterdag 13 decem-
ber een kerstshow. Vergeleken bij

vorig jaar is de kerstafdeling ver-
der uitgebreid en zijn de artikelen
nog overzichtelijke uitgestald.

WINTERDAGEN TOLDIJK
Wie bij de Welkoop in Toldijk
komt, kijkt echt zijn ogen uit. Je
kunt het zo gek niet bedenken of
ze hebben het wel: van kerstversie
ring tot kerstbomen en van kerst-
bakjes tot kerstballen. Daarnaast
worden er dit weekend onder de
noemer van 'Welkoop Winter-
dagen' diverse activiteiten gehouden.

Zo is er op beide dagen een demon-
stratie broodbakken. Ook kunnen
klanten op zaterdag 13 december
weer meedoen aan één van de
workshops kerstbakjes maken die
op die dag worden gehouden. Er
zijn diverse voorbeelden aanwe-
zig. Deelnemers kunnen zich nu al
opgeven in de winkel van Wel-
koop Toldijk. De deelname is gra-
tis. Men hoeft alleen maar te beta-
len voor*het materiaal dat men die
dag gebruikt.

Ook de koffie, warme chocolade
melk en de erwtensoep zullen bei-
de dagen niet ontbreken. Verder
kunnen de kinderen sneeuwbal-
len grabbelen en ligt er voor elke
klant bij de kassa een leuke atten-
tie klaar.

KERSTSHOW RUURLO
De Welkoop in Ruurlo is de ko-
mende dagen ook helemaal in
kerstsfeer. Zo wordt er op vrijdag
12 en zaterdag 13 december weer
een kerstshow gehouden met di-
verse acties. Klanten kunnen zich
onder andere opgeven voor een
workshop raamdecoratie maken.
Verder is er op beide dagen een de
monstratie met de volautomati-
sche broodbakmachine. Broodbak-
ken is nog nooit zo eenvoudig ge
weest.

Ook de kinderen hoeven zich niet
te vervelen. Op zaterdagmiddag
kunnen zij zich laten schminken.
Verder is er tijdens de kerstshow
volop aandacht voor de inwendige
mens. Zo staat er voor iedere be
zoeker een kop koffie of een glas
glühwein klaar inclusief een snee
krentenbrood. Dat wordt dus
smullen geblazen.

PLEINFESTIJN VORDEN
Het pleinfestijn op vrijdag 12 en
zaterdag 13 december bij Welkoop
Vorden laat de nieuwste trends op
kerstgebied zien. Dit jaar is er op-
vallend veel vraag naar buitenver-
lichting. Bijvoorbeeld in de vorm
van lichtslangen, verkrijgbaar tot
een lengte van 45 meter. Ook sil-
houetverlichtingen of bomen com-
pleet met verlichting behoren tot
de mogelijkheden. Het is alleen
wel raadzaam om op tijd uw bui-
tenverlichting aan te schaffen
want een aantal artikelen zijn al
geheel uitverkocht en komen ook
niet meer binnen.

Glas in allerlei soorten en maten
doet het ook nog steeds goed, voor
vele doeleinden te gebruiken en
leuk om cadeau te geven. Om de
klant op ideeën te brengen zijn er
weer verschillende eenvoudige en
iets minder eenvoudige kerstdeco-
raties ontworpen, die door ieder-
een met een klein beetje creati-
viteit in zich gemaakt kunnen
worden. De materialen voor de
kerstdecoraties zijn allemaal in de
winkel te koop.

Verder houdt Welkoop Vorden op
zaterdag 13 december twee work-
shops voor het maken van een ta-
felstuk met servetringen. Deze
workshops worden gegeven door
Diana Eggink. Over de exacte tij-
den en kosten zie ook de adverten-
tie elders in deze krant. Vanaf 6 de
cember zijn enkele voorbeeldstuk-
ken in de winkel aanwezig en kan
men zich ook al opgeven voor één
van de twee workshops. Verder zal
Jolanda ter Maat haar collectie
zelfgemaakte kerstkaarten tonen.
Ook op het Pleinfestijn te zien is
het werk van Welkoop-medewerk-
ster Joanne Wunderink. Zij schil-
dert in haar vrije tijd letterlijk op
alles wat los en vast zit. Zij maakt
muurschilderingen, decoreert di-
verse objecten en schildert op doek.
De moeite waard.

Ook aan de inwendige mens is ge
dacht. De Vrouwen van Nu bakken
zowel op vrijdag als op zaterdag
lekkere nieuwjaarsrolletjes terwijl
Bakker Joop aanwezig is met zijn
overheerlijke ambachtelijke olie
bollen.

Kanker betekent lang niet altijd het einde.
KWF

KANKER
BESTRIJDING

weekblad Contact
december 2003

WEEK 52 ( 22-26 DECEMBER)
Deze week verschijnt editie Ruurlo niet.
Contact Vorden verschijnt op woensdag 24 december Copy
aanleveren maandag 22 december voor 09.00 uur.
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 22 de
cember. Copy aanleveren donderdag 18 december voor 09.00
uur.

WEEK l (29 DECEMBER- 2 JANUARI)
Contact Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 31 decem-
ber Copy aanleveren woensdag 24 december voor 12.00 uur.
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 30 de
cember Copy aanleveren maandag 22 december voor 17.00
uur.

WEEK 2 ( 5 JANUARI-9 JANUARI)
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 5 janu-
ari Copy aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.
Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 6 januari. Copy
aanleveren maandag voor 09.00 uur.

Contact komt dus, op editie Ruurlo na in week 52, iedere week
op de normale verschijndagen uit. Wij verzoeken een ieder zo-
veel mogelijk rekening te houden met de gewijzigde inlever-
tijdstippen.

De redactie

Gedenken van een overledene
in de Gelreziekenhuizen,
locatie Het Spittaal
In het afgelopen jaar hebben
veel mensen in Het Spittaal af-
scheid moeten nemen van een
dierbaar familielid of van een
patiënt met wie een betekenis-
volle band was opgebouwd.

Op dinsdag 16 december 2003
wordt de gelegenheid geboden om
deze overledene te gedenken. Dit

kan door in de stille ruimte van de
locatie Het Spittaal te Zutphen een
kaartje met de naam van de overle
dene neer te zetten. Daarin kan
eventueel een korte tekst geschre
ven worden. Tevens kan men hier-
bij een bloem plaatsen of een licht-
je aansteken. De dienst Geestelijke
Begeleiding is deze dag op de
achtergrond aanwezig.

Antiek-vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink in Vorden
aan het Jebbink 13 is op zondag
14 december a.s. het toneel van
een antiek-vlooienmarkt.

Bezoekers hebben de keus uit een
uitgebreide collectie tweedehands
goederen varieerend van boeken
tot speelgoed tot huishoudelijke

artikelen. Ook diverse antieke arti-
kelen uit grootmoeders tijd wor-
den aangeboden. Tijdens de vlooi-
enmarkt is de kantine geopend en
het parkeren is gratis. Voor inlich-
tingen kunt u de organisatie bel-
len, zie voor het telefoonnummer
de advertentie van Rean elders in
deze krant.

Communicatie met
kinderen
Op woensdag 10 december a.s.
organiseert Kairos een avond
met Celia Jansen bij Pillen „'t
Zwaantje" in 't Zwanewiek,
Zieuwentseweg l, Lichtenvoor-
de. Celia Jansen van Compass
Training geeft een lezing over
de Platina Regel en de vier ba-
sisstijlen in communicatie.
Door het toepassen van deze
kennis kunnen we conflicten
en spanningen tussen mensen,
dus ook tussen opvoeders en
kinderen, verminderen.

Ieder mens krijgt bij de geboorte
een bepaald pakketje eigenschap-
pen mee om hier op aarde uit te
werken. Als kind bedenken we
daarnaast op basis van onze erva-
ringen een manier om om te gaan
met situaties, die wij lastig vinden.
Zo ontiwkkelen we een identiteit
om een plek in de samenleving te
veroveren. De manier waarop wij
communiceren wordt bepaald
door de mate waarin wij taak- en
relatiegericht zijn.
Hoewel er vele variëteiten van ge
drag en voorkeuren zijn, laten wij

meestal één specifieke basisstijl
zien. Dat wist Hippocrates uit de
oudheid al. Ook Carl Jung werkte
met dit gegeven. Sinds zijn het
boek van twee Amerikaanse au-
teurs over dit onderwerp vertaal-
de, geeft Celia Jansen lezingen en
workshops over dit onderwerp.
Haar belangrijkste drijfveer was de
herinnering aan de moeizame
comjunicatie met haar eigen doch-
ter, 20 jaar geleden. „Als ik toen
had begrepen, wat ik nu weet, had-
den we onszelf veel moeite, span-
ning en verdriet kunnen besparen,
want als ouder is het toch mijn
taak een goed klimaat voor mijn
kind te creëren."
De Platina Regel is een boeiende
ontdekkingstocht, die leidt tot
zelfkennis, mensenkennis en bete
re samenwerking op allerlei terrei-
nen. Gun uzelf en uw kinderen de
ze respectvolle manier van om-
gaan met elkaar.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Nardie Krab-
benborg. Zie ook de advertentie elders
in deze krant.



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

jlCS Illl Cl S pak 15.49 met coupon uit Oh bonus 2 pakken voor é^m%J m

11 Cl 1 U S Cl 11 QuGKJGS pak 6x 72 st. met coupon uit Oh bonus van 21.54 voor 1 1 •

3I.OI MKOOI

0H
89

GROENE
IN RODE POT
pot 5.99 50% KORTING

nu 2 poffen halen
1 pot betalen

SLAGROOMIJS
bak 875 ml - diverse smaken

991•

EDET SOFT
pak 16 rollen

5H
79

Oh MAGERE
GELDERSE ROOKWORST

pak 250 gram a 1 .49

nu 3 pakken halen
2 pakken betalen

MET COUPON UIT DE 0(1 BONUS

Oh OLIJFOLIE
fles 500 ml a 3.63

2 flessen voor

SHOARMA-
VLEES

449
VOORVERPAKT

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK
Cn HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGELO

Lekker
„rt****"**9'

Voordeel vitammentas
io hand/perssinaasappels
1kiloDoyenneducom.ce

5

KnapperigeWeekselderij

Worteltjes vers geschrapte

struik nu c

500 gram nu €

o69
W«o69
V"

& fruit

•Velefoo"

koopt 't lekkerst hij de groentewan!



Langlaufinformatie-avond in Muzikale lezing Thérèse
Vorden ter Haar

Op dinsdag 16 december a.s. is
er bij free-wheel, aan de Net-
werkweg in Vorden weer een
langlauf-informatieavond. De
vorige avond, die in samenwer-
king met het Recreatieschap op
Bussloo werd georganiseerd
trok veel bezoekers uit Apel-
doorn en omgeving.

Deze tweede avond is bedoeld voor
de inwoners van de Achterhoek. In

het programma komt zowel de
keuze van het juiste materiaal en
informatie over de verschillende
technieken die er zijn aan bod.
De avond wordt verzorgd door
Martien Pater, gediplomeerd lang-
lauf- en rolski-instructeur.

Het programma voor de pauze zal
over het materiaal gaan, waarbij
o.a. uitleg wordt gegeven over de
verschillende soorten ski's die er

zijn en hoe deze gewaxt moeten
worden.
Na de pauze komt de techniek aan
de beurt met gebruik van video-
beelden. De avond is zowel be-
doeld voor de beginnende als de
gevorderde langlaufer.
De toegang is gratis.
Belangstellenden kunnen zich
telefonisch aanmelden (0575) 55
42 28 of per e-mail
info@free-wheel.com

De Stiepel en Woonldavier
fuseren l januari 2005
De ondernemingsraden en de
huurdersorganisaties van beide
corporaties hebben een positief
advies gegeven op het fusie-
voorstel. Vervolgens hebben de
Raden van Commissarissen
hieraan hun goedkeuring ver-
leend. Nu deze belangrijke stap-
pen zijn genomen in het voor-
bereidingstraject, kunnen De
Stiepel en Woonldavier op l ja-
nuari 2005 fuseren.

De Stiepel en Woonklavier willen
met de fusie alle kansen benutten
om verder te professionaliseren.
Te denken valt aan het verbeteren
van de dienstverlening en service

naar de klanten en een versterking
van de samenwerking met andere
partijen zoals gemeenten, zorgin-
stellingen, weizij nsinstellingen en
projectontwikkelaars.

Maar ook biedt de fusie voordelen
voor een verbreding van de kennis
en deskundigheid van de mede-
werkers.
Lokale verankering is een belang-
rijk speerpunt voor de nieuwe or-
ganisatie. Er wordt veel waarde ge-
hecht aan direct contact met de
klant. Zo komt er in alle acht ker-
nen een woonwinkel waar men
voor allerlei vragen over wonen te-
recht kan. Op welke manier en

wanneer de woonwinkels gereali-
seerd worden in alle acht kernen is
nog niet bekend.

De ondersteunende taken worden
uitgevoerd vanaf het hoofdkan-
toor. Het gaat hier om de afdeling
Strategie, afdeling Middelen en af-
deling Vastgoed.

De Stiepel beheert zo'n 3600 wo-
ningen in Zelhem, Vorden, Henge-
lo en Lichtenvoorde. Woonklavier
beheert in Borculo, Eibergen, Nee-
de en Ruurlo ongeveer 4400 wo-
ningen. Door de fusie ontstaat er
per l januari 2005 een woningcor-
poratie met ±8000 woningen.

Onbezorgde vakanties
met het Reumafonds

^Reumafonds
^™ Sterk in beweging

Aangepaste voorzieningen, speciaal vervoer naar het
vakantieadres, rolstoeltoegankelijk 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 heeft het

Reumafonds een eigen, volledig aangepast hotel en
bungalowpark Groot Stokkert op de Veluwe:

T 038 • 447 24 oo

Vanuit Vorden, Zutphen en an-
dere plaatsen buiten Ruurlo
kwamen op zondagmiddag 7
december een kleine honderd
mensen om naar de lezing van
Marie Thérèse ter Haar te luiste-
ren.

Deze lezing werd door de Kunst-
Kring Ruurlo georganiseerd in het
kader van haar programma "klei-
ne concerten in de Orangerie". Na
een inleiding over de tijdgeest
waarin de Russische componist
Tsjaikovski leefde vertelde Ter
Haar op haar bekende levendige

wijze over zijn tragisch verlopen
leven. De pianiste Mirjam Wagter-
Smirt zette haar verhaal kracht bij
door fragmenten te spelen uit wer-
ken van Tsjaikovski zelf en van
zijn tijdgenoten.

Het publiek hing geboeid aan haar
lippen; je kon een speld horen val-
len in de wederom zeer sfeervolle
Orangerie. Na afloop was een veel
gehoorde uitspraak dat het eigen-
lijk nog wel wat langer had mogen
duren. Ook van de muziek van
Tsjaikovski had men nog lang niet
genoeg gekregen.

CDA Hengelo en Vorden
hebben constructief
gesprek gehad met
CDA Statenleden over
ontwikkelingen in het
buitengebied
De gemeenteraadsfracties van
CDA Hengelo en CDA Vorden voe-
ren reeds enige maanden de druk
op richting hun CDA collega's in
Provinciale Staten. De aanleiding
daartoe is, dat op het gebied van
ruimtelijke ordening de provincie
Gelderland zeer strak de regels
toepast, terwijl de praktijk al enige
jaren meer ruimte verlangd. Daar
waar landbouwbedrijven verdwij-
nen zou de gemeente graag nieu-
we ontwikkelingen (bijv. een cam-
ping) willen gaan toestaan. Maar
provinciaal beleid houdt dat tot
heden nog tegen.[

HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED
Zowel de gemeente Vorden als
Hengelo zijn in 1998 gestart met
de herziening van het bestem-
mingsplan buitengebied op na-
drukkelijk verzoek van de provin-
cie. Na 5 jaar werk is dit voorjaar
gebleken, dat de provinciale afde-
ling Ruimtelijke Ordening een ver-
nietigend oordeel heeft geveld
over de herziening van het bestem-
mingsplan. De provincie heeft
daarbij overigens de gestelde ter-
mijn ruimschoots overschreden.
Ook het toestaan van nieuwe func-
ties of nevenfuncties in het buiten-
gebied wordt continue door de
provincie afgewezen. Dit terwijl de
gemeenten vele verzoeken ontvan-
gen van ondernemers, die bijvoor-
beeld stoppen met hun landbouw-
bedrijf maar graag een nieuwe ac-

tiviteit willen opstarten.
De CDA fracties van Hengelo en
Vorden maken zich grote zorgen
over het leefbaar houden van het
platteland. Daarbij hoort in hen
ogen ook bij, dat er bedrijven in
het buitengebied zijn, die daar
hun boterham verdienen. Deze
zorg werd overigens ook gedeeld
door de CDA Statenleden.

VERSTERKEN VAN DE
RECREATIE
Daarnaast spelen in de gemeente
Vorden verschillende plannen om
de recreatie verder te sterken.
Maar ook die plannen werden
door de provincie Gelderland in
eerste instantie negatief beoor-
deeld. Als de werkgelegenheid van
de landbouw afneemt, wensen de
gemeenten dat er vervangende
werkgelegenheid terugkomt in de
vorm van bijvoorbeeld recreatie.
De CDA-statenleden waren in gro-
te lijnen eens met CDA Hengelo en
Vorden. Zij zullen deze problemen
in het provinciehuis aan de orde
stellen.

TENSLOTTE
De zorgen omtrent een leefbaar
platteland werd door alle aanwezi-
gen gedeeld. De CDA-statenleden
zullen nagaan of zij de afwijzin-
gen op het gebied van ruimtelijke
ordening kunnen ombuigen in de
voor Vorden en Hengelo gewenste
richting. Een passende oplossing
op korte termijn werd door ieder-
een wenselijk geacht.



Bridgen

Bridgeclub Vorden
Uitslagen maandag l december
A groep:
1. Mevrouw Warringa en de heer
Meijers met 58,9%; 2. Het echtpaar
Wullink met 58,3%; 3. De dames
Walter Kilian en van Gastel met
58,3%.

B groep:
l. De dames Beek en Lassche met
62,5%; 2. Het echtpaar Hoftijzer
met 58,8%; 3. De dames den
Ambtman en Thalen met 57,1%.

Bridgeclub BZR
Uitslagen 3 december
Groep: A
1. Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 55,00%; 2. Mw. L. Lamers/Dhr.
H.J. Kip 54,17%; 3. Mw. D. Hoftij-
zer/Mw. K. Vruggink 53,75%.
Groep: B
1. Mw. A. Le Grand/Dhr. L. J. Sprey
57,83%; 2. Dhr. G. Gille/Dhr. B.
Kloosterman 53,33%; 3. Mw. C.E.
Smit/Dhr. H. Groot Bramel 52,92%.

Wielersport

Renners van de RTV Vierakker-
Wichmond doen het goed
De renners van RTV Vierakker-
Wichmond hebben afgelopen
goed weekend goed gepresteerd
in het Veld. Bart Bezemer uit Leu-
veheim werd bij de amateurs in
het Brabantse Moergestel twintig-
ste. Voor Bart is dit zijn eerst cross-
seizoen. Hij heeft nu zes nationale
crossen gefietst. Drie keer had
pech. Maar dit weekend werd zijn
harde werken beloond met een
eerste NK-punt. Bart was dan ook
zeer tevreden over zijn prestatie.
Zeker omdat het parkoers hard be
vroren en technisch was. Niet zijn
favoriete parkoers.

Ook Gretha Klein-Brinke uit Vorden
presteerde in Moergestel goed. Zij
werd tussen Nederlandse top knap

elfde. Ook zij presteert elke week
beter. Voor Richard Sleumer even-
eens uit Vorden verliep het min-
der. Hij moest opgeven vanwege
materiaalpech.

Thijs van Amerongen ook al Vorden
deed wat van inmiddels verwacht
mag worden. Hij werd in Moerge
stel eerste ondanks dat hij in de
eerste ronde hard onderuit ging.
Maar na indrukwekkende inhaal-
race kon hij toch nog het zege-
gebaar maken. Ook de dag ervoor
op zaterdag kon Thijs ditzelfde
gebaar in Amersfoort maken.

Voetbal

svRatti
Programma 13/14 december
Warnsveldse Boys E7 - Ratti 2; Rat-
ti El - Viod E9; Concordia Wehl D3
- Ratti Dl; Ratti Cl - Helios C3; Kon.
UD B2 - Ratti BI; Ratti 5 - Bon B. 9;
Ratti l - Zelhem l; Ratti 2 - Eiberg. 4;
Reuni 5 - Ratti 4; Ratti l - AD '69 l
(dames).

RATTI DAMES
Ratti l - Klein Dochteren l
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd Voorwaarts-Ratti op het pro-
gramma, maar deze wedstrijd
werd afgelast aangezien de velden
niet werden goedgekeurd. Als al-
ternatief werd er thuis een oefen-
wedstrijd gespeelt tegen Klein
Dochteren 1. Een sterke tegenstan-
der die op dit moment l klasse ho-
ger (3e klasse) op een tweede plaats
staat. Er stond geen echte druk op
deze wedstrijd waardoor de dames
van Ratti ontspannen, maar zeer
scherp en fel aan de wedstrijd be
gonnen. Ratti deed de gehele wed-
strijd niet onder voor Klein Doch-
teren. Dit resulteerde in een span-
nende wedstrijd met vele confron-
terende duels. Deze duels waren
fel en er werd fanatiek gevoetbald
door beide teams. Klein Dochteren
zette goed druk op de achterhoede
van Ratti, maar de achterhoede
was geconcentreerd en de aanval-
lers van Klein Dochteren stuitten
telkens op een verdediger van Rat-

ti. Klein Dochteren creëerde voor
zichzelf een paar goede kansen,
maar deze werden niet benut.
Ratti bleef in de wedstrijd door uit-
stekend werk van de achterhoede.
Met name Rianne Meijerink speel-
de (als laatste vrouw) een sterke
wedstrijd. De rust werd bereikt
met een terechte (gezien de gehele
eerste helft) 0-0 stand. De tweede
helft bleef Ratti vechten voor de
winst en het gehele team leek lek-
ker in de wedstrijd te zitten. De
achterhoede van Ratti bleef ook in
de tweede helft de baas over de da-
mes van Klein Dochteren. Er wa-
ren echter kansen over en weer en
de wedstrijd was zeker nog niet be
slist. Een mooie indraaiende bal
van Genie Brummelman vanaf de
linkerkant zorgde voor de verdien-
de l - O voorsprong. Klein Dochte
ren had nog een kwartier om er
nog een gelijkspel of winst uit te
slepen. Ratti bleef fanatiek voetbal-
len tot de laatste minuut, waar-
door men met een 1-0 overwin-
ning van het veld kon lopen. Een
leuke opsteker voor de dames van
Ratti. Aankomende zondag moet
Ratti het thuis opnemen tegen
AD'69 en dan gaat het natuurlijk
weer echt om de punten.

w Vorden
Uitslagen 6/7 december
Warnsv. Boys Fl -Vorden Fl: 3-2
Brummen F2 - Vorden F2:1-0
Vorden El-AZC El: 2-2
Viod E5 -Vorden E3: 3-1
DZC '68 El2 - Vorden E4: 0-9
Gaz. Nieuwland Dl -Vorden Dl: 3-0
Vorden D2 - Concordia W. D3: 7-1
Vorden D3 - Warnsv. boys D5: 3-1
Baakse Boys Cl - Vorden Cl: 2-5
Gaz. Nieuwland C3 -Vorden C2:1-1
Warnsv. Boys BI -Vorden BI: 0-3
Colmschate BSD -Vorden B2:10-2
Ruurlo 2 - Vorden 3: 2-0
RKZVC2-Vorden4:0-l

Programma 13/14 december
Vorden El - Warnsveldse Boys El;
Vorden E2 - DZC '68 E5; de Hoven El
- Vorden E3; DZC '68 E13 - Vorden
E4; DZC '68 D4 - Vorden D2; Pax D3
- Vorden D3; Vorden Cl - Almen
Cl; Vorden BI - Turkse Kracht BI;
Vorden B2 - Robur et Velocitas B3;

Ajax B. l - Vorden 1; Eibergen se 3 -
Vorden 2; Vorden 3 - KI. Dochteren 2;
Vorden 4 - AD '69 2; Vorden 5 - GFC
4; Keijenburgse Boys 6 - Vorden 6.

Sociï
Een paar spelers van Sociï hadden
last van de populaire liesblessure
zodat er een gehavend team afreis-
de naar de koploper De Hoven. Een
mooie gelegenheid voor trainer
Bart Haggeman om de jonge Frank
Schoenaker zijn debuut te laten
maken en dit de gehele wedstrijd
keurig deed.
Bij vele club in de regio was het
voetbal afgelast vanwege het har-
de veld maar in De Hoven werd de
hele dag al een volledig program-
ma afgewerkt Na 15 min werd het
0-1 door Henri Eggink van kort bij
wist hij het net te laten krullen. So-
ciï had de gehele eerste helft het
betere van het spel tot dat de
scheidsrechter voor een wat hij
een overtreding vond floot er heen
liep zag dat het in de zestien was
gebeurd de bal een paar meter te
rug legde buiten het strafschop ge
bied, door deze commotie stond
bij Sociï de organisatie er nog niet
en werd de bal een beetje gelukkig
binnen geschoten 1-1.
De tweede helft kwam Johan Rie
fel voor de geblesseerde Dub Besse
ling. Robert Kornegoor zag na een
mooie solo een bal op de paal
snoeihard het veld weer ingaan,
even later gebeurde het hem weer
maar nu op de lat. Het spel bleef
op en neer gaan en hadden de
rood/witte mannen het geluk niet
aan hun kant ook niet toen Jos Pe
ters nog inviel voor de moe gestre
den Gaston Besseling.

Verdere uitslagen.
Sociï E2-D.Z.C. 68 Eli 7-5, Warns-
veldse B D3-Sociï Dl 0-9, Sociï Cl-
Lochem C3 3-0, G Nieuwland A2 -
Sociï Al 2-0, Eerbeekse B 2-Sociï 2 5-
1, De Hoven 5 -Sociï 5 5-2, Sociï 6-
Deo 4 2-9.

program m a 13/14 Dec.
Doetichem E4—Sociï El, Sociï E2 -
PAX E5, Sociï Dl -Eefde Dl,
W.H.C.Z. C3 -Sociï Cl, Dierense B
Al -Sociï Al, Sociï—Wolfersveen,

Sociï 2-Voorst 2, Witkampers 5-So-
ciï 3, Loenenmarkt 6-Sociï4, Sociï 5-
Erica 76 8, S.V.B.V.5 - Sociï 6.

Volleybal

Zaterdag 6 december heeft Pelg-
rum Makelaars/Dash Dl tegen
Smash '68 Dl uit s'Heerenberg ge
speeld.De dames van Pelgrum Ma-
kelaars/Dash stonden op de 2e
plaats en Smash '68 onderaan. Het
was dan ook de bedoeling om met
een 4-0 overwinning naar huis te
gaan. De Ie set liep voor Dash heel
rommelig. De servicedruk was niet
erg hoog en rally's werden niet
goed afgemaakt. Deze set haalden
ze toch binnen met 25-17. De 2e set
gingen ze er hard en fanatiek te
genaan. Smash had dan ook wei-
nig in te brengen en zo eindigde
deze set in 25-11 voor Dash. De 3e
set ging weer zoals de Ie set, rom-
melig. De pass lag niet goed waar-
door de aanval ook een stuk min-
der was dan in de 2e set. Aan het
einde begon het weer beter te lo-
pen door verschillende goede ser-
vicebeurten. Het werd 25-20. In de
laatste set gaf Smash het een beet-
je op. Ze stonden vrij verslagen in
het veld. Dash bleef hun eigen
spelletje spelen en maakte de wed-
strijd af met 25-10. Een 4-0 over-
winning dus. Komende zaterdag
spelen de dames van Pelgrum Ma-
kelaars/Dash tegen Longa '59 D4.
Deze wedstrijd wordt gespeeld in
sporthal 't Jebbink.

zaterdag 6 december
uitslag dames
Rabobank-Havoc D2 Pelgrum Dash
D2 niet ontv. Smash'68 Dl Pelg-
rum Dash Dl (M Pelgrum Dash D3
Huevo'85 D2 3-1 heren Smash'68
H4 Pelgrum Dash H3 2-3 Pelgrum
Dash H2 Dijkman/WSV MCI 3-1
Pelgrum Dash Hl Willems/Gemini
H2 3-1 meisjes Dynamo-Neede
MCI Pelgrum Dash MCI niet ontv.
Pelgrum Dash MA1 Verhoeve/Fo-
cus MA1 0-4 Pelgrum Dash MB1,
Willems/Gemini MB1 2-3 Pelgrum
Dash MC2 Willems/Gemini H3 (M
Pelgrum Dash MC3 RW Tornax
MCI 1-3.

jubilerend Diabetes Fonds plaatst uw gezondheid centraal

ledereen kan diabetes krijgen
Het Diabetes Fonds bestaat 25
jaar. Geen reden voor een
feestje, want diabetes bestaat
nog steeds. Het probleem
neemt jaarlijks zelfs toe, onze
jubileumwens luidt daarom:
de groei van het aantal diabe-
tespatiënten moet vanaf nu
afnemen. Helpt u?

Tip: check uw kans op diabe-
tes. Dat kan via www.lang
zaljeleven.nl. Deelnemers
maken kans op een jubi-
leumverrassing! U vindt daar
info over diabetes en prakti-
sche Leef-Langer-Adviezen.

Al 850.000 mensen met
diabetes in Nederland
Diabetes is ongemerkt uit-
gegroeid tot een ware volks-
ziekte. Wereldwijd zijn er al
l 77 miljoen patiënten. Neder-
land telt minstens 850.000
mensen met diabetes; daarvan
weten ruim 400.000 zelfs niet
dat zij diabetes hebben.
In ons jubileumjaar willen wij
graag ook die onbekende dia-
beten opsporen. Iedereen kan
daarom gratis zijn gezondheid
testen via www.langzaljele
ven.nl.

Een stille epidemie? Ja!
Diabetes treft l op de 20 Ne-
derlanders en de verwachting
is dat het aantal mensen met
diabetes in 2020 met 35,7% is
toegenomen. Jaarlijks komen
er minstens 65.000 diabetici
bij. De oorzaak voor de snelle
stijging is een combinatie van
vergrijzing, overgewicht, onge-
zonde voeding en te weinig
beweging. Diabetes komt ook
op steeds jongere leeftijd voor.
Het is al gewoon onder veertig-
en dertig jarigen. Er zijn zelfs
tieners met type 2 diabetes.

Diabetes: sluipmoordenaar
Gemiddeld wordt diabetes pas
na 7 jaar ontdekt. Hoe langer
men diabetes heeft, hoe groter
de kans op complicaties als
hart- en vaatziekten, nieraan-
doeningen, aantasting van het
gezichtsvermogen, erectie-
stoornissen en been- en voe-
tamputaties. Van de mensen
met diabetes overlijdt uitein-
delijk zo'n 70% vroegtijdig aan
hart- en vaatziekten.

Tip: Laat u bij twijfel testen
door uw huisarts. Met één
druppeltje bloed stelt de huis-
arts vast of u diabetes heeft.

Help diabetes de wereld uit
Het Diabetes Fonds heeft uw
hulp nodig. Alleen dan kunnen
we:
• onderzoek blijven uitvoeren

om meer te leren over dia-
betes

• werken aan preventie en ge-
nezing van deze zeer ern-
stige ziekte

• het steeds groter wordend
aantal mensen met diabetes
stoppen

• het aantal onbekende diabe-
ten drastisch verminderen

ledereen kan diabetes krijgen.
Een gift aan het Diabetes
Fonds is écht een investering
in de gezondheid van uzelf.
Helpt u? Diabetes moet de we-
reld uit!

Diabetes Fonds

Tel. 033-46 22 055
Stationsplein l 39,

3818 LE Amersfoort
info@diabetesfonds.nl
www.diabetesfonds.nl
www.langzaljeleven.nl

Geef aan diabetes en geef om jezelf G i ro 5 766

Hé verplegende.....
Zin in een werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem helpen
om 6750 langdurig zieken en
(zwaar) lichamelijk gehandi-
capten een onvergetelijke
vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons
team van 7000 vrijwilli-
gers. Het kost je een
weekje van je vrije tijd,
maar je krijgt er dan ook
heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk op

www.zonnebloem.nl

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

de Zonnebloem®
Postbus 2100, 4800 CC Breda Postbank 10 98 510
E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwww.zonnebloem.nl



BESTSELLER!

*-.

"Kerstinspiratie nodig?
Kijk snel in Keukenblad december
voor de lekkerste Kerstrecepten"

BESTSELLER!

PLUS
Mandarijnen
Clementina's
Net 1 kilo

BESTSELLER!

FRISSE
FRUITDRANK

PLUS
Fruïtdrank
Diverse smaken
Literpak

Lay's
Superchips
Paprika, naturel, ketchup,
Bolognese/originale of bacon
Chips Lites
Parika, naturel of
Light ribbel
Naturel
Zak 170/200 gram

Sucadelappen
500 gram

PLUS rookworst
Magere 1.49

of Gelderse rookworst
Zak 2.75 gram 1.29

2ezak
GRATIS

UïECARANDEERD N ^^^^^^

NERGENS.L RRM —
GOEDKOPfcR-U Û||d .̂

J.P. Chenet
Rosé,
Blanc de Blancs,
Cabernet Syrah,
Blanc Moelleux
of Merlot
Fles 75 cl.

PLUS pizza
Ham/champignon,

bolognese of salami
Pak 300 gram 1.35

4e pizza
GRATIS

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

LsfGARAHDffRO^MM|

NERGENS ••
GOEDKOPER T

Bon Appetit
Jonge kaas

Kilostuk

LGEGARANDEERD^

NERGENS
GOEDKOPER |

99
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

GARANDEERD

ERGENS
iOEDKOPER

Bavaria
Pils
Krat 12 flesjes
a 30 cl.

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Krentenbollen
Zak 10 stuks

Kerststol
met banketspijs

Per stuk ca. 750 gram

29

Het Verre
Oosten
Bami of nasi
Kant en klaar
maaltijden.
Uit ons koelmeubel
Kilobak

Kipffilet
Kilo

99

IJsbergsla
Krop

99

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261BGRuurlo vrjJd*9 *-™*ï™ 7242 EC Lochem vrjJd^ 8

a°°:
2;

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8-°°-18-00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-°°-20-00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
50/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 december 2003, Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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Volop sfeer tijdens
Remise Winterdag
Het centrum van Ruurlo zal zondag 14 december in het teken staan
van de Reurlse Winterdag. Een zeer groot gedeelte van Dorpsstraat,
Kerkplein en Julianaplein ademen dan van 12.00 tot 17.00 uur de
sfeer van de komende winterdagen en kerstdagen. Diverse specta-
culaire activiteiten zullen er plaatsvinden en bijna alle winkels zijn
op deze zondagmiddag geopend. Daarnaast zijn er een grote autos-
how en een woonshow.

Het dweilorkest 'Als Je Maar Be-
kend Band' uit Zwolle, zal tijdens
de Reurlse Winterdag voor het no-
dige muzikale spektakel zorgen.
Bij De Luifel en De Tapperij wor-
den hobbybeurzen gehouden
waar men volop ideeën kan op-
doen voor de komende winterda-
gen en de Kerst, maar er zijn ook
oude ambachten te zien. Op het
Kerkplein verzorgt de Ruurlose
brandweer een spectaculaire de-
monstratie rond het thema veilig-
heid en heeft de plaatselijke poli-
tie een informatiestand ingericht.
Eveneens spectaculair zullen on-
getwijfeld worden het kampioen-
schap beeldschermgooien dat

Reurls
Beeldscherm
Denk jij de sterkste man of
vrouw van Ruurlo te zijn?

Kom dan op de Reurlse Winterdag
naar Decocom, de com-
puterwinkel van
Ruurlo. Decocom
organiseert op ....
deze winterdag
een competitie
beeldscherm-
werpen! Dit
houdt in dat
je met een
kapot beeld-
scherm zo-
ver moge-
lijk probeert
te gooien.

computerwinkel Decocom organi-
seert en de demonstratie van trial-
specialist Marcel Brunsveld uit Lo-
chem. Boogschietvereniging De
Gouden Treffer biedt gelegenheid
om op deze winterzondag op
'sneeuwballen en kerstballen' te
schieten. Verder laten diverse mid-
winterhoornblazers van de Reurl-
se Midwinterhoorngroep de sono-
re geluiden van hun midwinter-
hoorns horen. Harmonicaspelers
van de Harmonicaclub Ruurlo zul-
len een muzikale rondgang ma-
ken door het dorp waar ook een
arreslee zal rijden. De kerstman
en een levende kerststal ontbre-
kenTiatuurlijk niet in het dorp.

Kinderen kunnen zich bij het
Kerkplein gratis vermaken in een
draaimolen, op een groot spring-
kussen en hun gezichten laten
schminken. Op diverse locaties in
het centrum zijn kraampjes inge-
richt waar winterse lekkernijen
en drankjes te verkrijgen zijn. De
folkloregroep van de Diekhookse
Klumpkes uit Borculo zal op het
Julianaplein traditionele nieuw-
jaarsrolletjes (kniepertjes) bakken.
Brandende vuurkorven zorgen
naast een behaaglijke warmte
voor een intieme sfeer op straten
en pleinen. Wie na afloop van de
Reurlse Winderdag nog even wat
wil napraten, kan terecht bij de
après ski in café-restaurant De
Tapperij waar de folkgroep van De
Sleppers ongetwijfeld voor een ge-
zellige afsluiting zal zorgen. Kort-
om, zeer zeker de moeite waard
om zondag 14 december een be-
zoek te brengen aan Ruurlo, Har-
tje Achterhoek. *

Demonstratie
brandweer

schillende categorieën, te weten de
15-inches klasse en de 17-inches
klasse. Voor kinderen tot twaalf

jaar heeft Decocom een wed-
strijd muisgooien geor-

ganiseerd. Als jij be-
roemd wilt wor-

den in je eigen
dorp, dan
mag je deze
wedstrijd
niet mis-
sen. De-
cocom
zorgt voor
een aantal
leuke prij-
zen voor
de win-
naars. *

*

Op sneeuwballen en kerstballen
In de Dorpsstraat kan men onder
begeleiding van de Ruurlose boog-
schietvereniging De Gouden Tref-
fer tijdens de Reurlse Winterdag
op 'sneeuwballen en kerstballen'
schieten. Normaliter is de roos op

het blazoen voor de boogschutters
het mikpunt. Voor deze gelegen-
heid heeft De Gouden Treffer een
en ander aangepast aan het jaarge-
tijde en vormen 'sneeuwballen en
kerstballen' het mikpunt.

Tijdens de Reurlse Winterdag
geeft de Ruurlose brandweer op
het Kerkplein enkele demon-
straties waarbij het thema vei-
ligheid centraal zal staan.
Vooral aan de veiligheid rond
de komende feestdagen zal het
vrijwillige korps volop aan-
dacht besteden. Naast een de-
monstratie hoe men zo snel
mogelijk 'de vlam in de pan'
(bijvoorbeeld bij het bakken
van oliebollen) moet blussen,
staan ook enkele andere veilig-
heidsdemonstraties op het pro-
gramma.

Tevens verzorgen de brand-
weerlieden een demonstratie
hoe men verkeersslachtoffers
uit een auto bevrijdt tijdens een
hulpverleningondersteuning.

Zo zullen de manschappen on-
dermeer laten zien hoe ze met
een grote knipschaar te werk
gaan. Op het Kerkplein verrijst
een grote unit waarin nage-
bootst wordt hoe bij een brand
met een sterke rookontwikke-
ling wordt gehandeld. Ook de
plaatselijke politie besteed in
haar stand op het plein aan-
dacht aan het thema veiligheid.
Service-bouwmarkt Fixet Ruur-
lo en Univé Oost-verzekeringen
zullen met een uitgebreid assor-
timent hang- en sluitwerk en
brandblussers inspringen op
hetzelfde thema.

Als Je Maar Bekend Band
zorgt altijd voor vrolijke sfeer

Overal waar de 'Als Je Maar Be-
kend Band' optreedt trekt hij
de aandacht. Dat zal ongetwij-
feld tijdens de Reurlse Winter-
dag ook gebeuren. Het enthou-
siasme waarmee de muzikan-
ten van het dweilorkest door de
straten trekken, gaat gepaard
met veel show.

De band werd in 1993 opgericht in
Zwolle. Een aantal hechte muzi-
kanten brengt sindsdien vrolijke,
herkenbare en professionele mu-
ziek, volledig naar eigen inzicht.
Juist doordat de muziekkeuze en
de stijl in eigen beheer werden
ontwikkeld, is AJMBB een bijzon-
dere en opvallende aanvulling op
het brede scala aan muziekgezel-

schappen. Onder de strenge maar
toch rechtvaardige leiding van
muzikaal leider en arrangeur An-
dré Boerman wordt langzaam,
snel, hard, zacht, populair en klas-
siek ingestudeerd. Niets is te gek
voor deze band die vanaf het begin
een doorslaand succes is gebleken.
Menig straat- en blaasfestival werd
opgefleurd door de AJMBB die vele
festivalprijzen wist te behalen. De
erelijst is indrukwekkend met de
hoofdprijs op het Open Achter-
hoeks Dweilorkesten Kampioen-
schap in 2001 in Groenlo en de eer-
ste prijzen tijdens het Turfgebloas
op De Efteling in Kaatsheuvel en
op het Nationaal Kampioenschap
Dweilorkestenfestival in 1999 in
Bodegraven.

TRIAL: hogeschool van de motorsport

Trial is de meest kunstzinnige
vorm van motorsport. Dat zal
Marcel Brunsveld uit Lochem
demonstreren tijdens de Reurl-
se Winterdag.

Trial is balanceren en evenwicht
zoeken op de motor waarbij de
motorische snelheid niet van be-
lang is. Bij trial worden de meest
onvoorstelbare hindernissen be-
dwongen. Daarvan zal Marcel
Brunsveld (29), die op uitnodiging
van Motor Club Ruurlo naar de
Reurlse Winterdag komt, onge-
twijfeld diverse staaltjes laten
zien.
Marcel Brunsveld begon op elfjari-
ge leeftijd met de trialsport en niet
zonder succes. De technisch teke

naar werd maar liefst viermaal
Nederlands jeugdkampioen.
Brunsveld verzorgt al vijftien jaar
trialdemonstraties in heel Neder-
land. Bij een trialdemonstratie is
het wedstrijdelement niet van toe
passing, het accent ligt meer op
wat er mogelijk is met een motor.
Zo zal Brunsveld enkele spectacu-
laire stunts laten zien met onder-
meer jumps (met en zonder
schans), wheelies (zowel op het
achter- als op het voorwiel), burn-
outs op het dak van een auto. Hij
zal diverse obstakels bedwingen
zoals bielsen, pallets, haspels en
betonnen duikers. Marco Bruns-
veld zal het publiek tijdens de
Reurlse Winterdag letterlijk en fi-
guurlijk bij zijn show betrekken.*



Café - Restaurant - Zalen

RUURLO

14 dec. Reurlse Winterdag
gezellig urn de kachel in

ons nie'je veurhuus!

Dagmenu:
voorgerecht: een borrel

hoofdgerecht: erwtensoep
nagerecht: glühwein

Geert & //se van Tuil

Wij wensen u
een bloemrijk 2004

VERBAZEND!
Normaal € 149,95. Nu voor de verbazende prijs van.

€10995
Ook in actuele cognac kleur

Good Year maakwijze

Als boot en derby molière

Calf leder en su«

www.verbazend.nl

ASCHOEHMOH

CBf Dorpsstraat 21
7261 AV Ruurlo
tel: (0573) 45 13 07

Groot Jebbink
7261 AV Ruurlo iet

Bloemenwerken voor iedere gelegenheid

Tijdens de Reurlse Winterdag worden ze weer
gebakken, de overheerlijke oliebollen van

en u weet het, zoals we ze tijdens de winterdag
maken, zullen ze met Oud en Nieuw ook
smaken.

Wij staan tijdens de winterdag
tegenover café rest.
"De Keizerskroon"!

flllround Trocle Centre
Bleumkeskamp 10 - 7261 AR Ruurlo

Telefoon (0573) 45 20 88 - Fax 90573) 45 20 80
www.atc-nl.nl

Autodemontage / Reparatie / Apk keuring
Verkoop nieuwe en gebruikte onderdelen

In- en verkoop partijhandel
In- en verkoop auto's

Import/Export

Dhr. G. Dijkman

0653417849
Dhr. R. Overveld

1 0653241171

Kleuren IHëstyte
voor feestkapsels en grimeuse
tijdens Winterdag

Professioneel advies

Team Salon Marie Louise
Telefoon (0573) 45 15 68

IJZER-
CONTAINER SERVICE

Spoorstraat 78
7261 AG Ruurlo

Tel./Fax (0573) 45 39 45
Autotel. (0653) 105086

Bouwbedrijf
Hukker

BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

NVOB

BOUW
GARANT

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Tegen inlevering van deze bon

25% KORTING
op de gehele kollektie!

Alleen geldig op

zondag 14 december 2003

OCUS
A S H l O N

R U U R L O

Dorpsstraat 3
7261 AT Ruurlo
Telefoon (0573) 45 1386

BROOD- EN
BANKET-

BAKKERIJ

HE INHUIS

Barchemseweg 38 - 7261 DD Ruurlo
Tel.: (0573) 45 25 25 - Fax: (0573) 45 25 19

-

|
Voor kwaliteit:

^

G A .L^ G ALL
Slijterij - Wijnhandel

Ras
Wildenborchseweg 3

7261 WX Ruurlo

Tel. (0573) 45 12 10

ZIEKENFONDS-,
PARTICULIER-,

PERS.VERV.
(O544) 35 15 09

Glas-, Schilder-
en wan d afwerking

SMEELE
S C H I L D E R W E R K E N

Ventersteeg 2 7261 RP Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 25 Fax (0573) 45 18 18



De Sleppers

O N D A 6 4 D C M

Onder het motto 'Weinig bi-j huus,
altied op pad. Spölt op 't gebeur,
veur ieder wel wat', is de Ruurlose
folkgroep De Sleppers tijdens de
Reurlse Winterdag nadrukkelijk

Bij
Reurlse Win

van de partij, 's Middags spelen Mi-
chiel Ras (slagwerk). Peter Weenk
(trekzak), Rik Kamperman
(bas/zang) en Ype-Jan Banda (trek-
zak/zang) eerst bij de drie Ruurlose

autodealers. Vanaf 17.OO uur zijn
De Sleppers bij De Tapperij te vin-
den. Als afsluiting van de Reurlse
Winterdag zal het viertal voor een
daverende après SÜd zorgen. *

Tijdens de Reurlse Winterdag is
het bij de Ruurlose autodealers
van Autobedrijf Fiat Teger, Ci-
troen Ruesink en Autobedrijf
Volvo Deunk-Hendriksen goed
zaken doen. Speciale acties en
diverse prijzenstunts zullen bij
de drie Ruurlose autobedrijven
op zondag 14 december cen-
traal staan. Tussen 11.00 en
17.00 uur zullen de drie autobe-
drijven volop inspringen op de
talloze activiteiten die in het
centrum van Ruurlo in kader
van de Reurlse Winterdag
plaatsvinden.

"Het moet bij onze autobedrijven
net zo gezellig worden als in het
centrum van het dorp. We bieden
het publiek tijdens de Reurlse

Winterdag dan ook een uitermate
breed assortiment van occasions
aan tegen zeer scherpe prijzen", al-
dus Henk Teger, Ap Ruesink en
Henk Deunk gezamenlijk. Tijdens
de Reurlse Winterdag kan Autobe
drijf Deunk-Hendriksen de Volvo
S60 Sports aanbieden. Tevens
staan daar de zeer uitgebreide Vol-
vo S40 en Volvo V40. "Daar moetje
snel bij zijn. We hebben de specia-
le uitvoeringen nu nog in de aan-
bieding, omdat Volvo medio 2004
deze serie gaat vervangen", laat
Henk Deunk weten. Bij Citroen Ru-
esink staat de nieuwe Citroen C2
momenteel als middelpunt in de
showroom. "De nieuwste telg van
Citroen staat volop in de belang-
stelling bij de ware autoliefhebber.
Maar ook hebben we natuurlijk al-

le andere types van Citroen een
prominente plek gegeven in onze
showrooms", aldus een altijd en-
thousiaste Ap Ruesink. Ook Henk
Teger van Fiat Teger is in aanloop
naar de Reurlse Winterdag in zijn
nopjes, omdat de Fiat Panda re-
cent uitgeroepen is tot de Europe
se auto van 2004. Teger: "De Fiat
Panda heeft een zeer sympathiek
uiterlijk en ook de rij eigenschap-
pen worden, evenals de innovatie
ve werkwijze waarmee de auto is
geproduceerd, zeer geroemd door
de experts."
Tijdens de Reurlse Winterdag zul-
len De Sleppers een muzikale
rondgang maken langs de autobe
drijven en het publiek als het ware
'metslepp'n' naar de drie Ruurlose
autodealers. *

Woonshow bij
De Spannevogel,
De Wonerij en
Meeks Meubelen
Bij Meubel- en Tapijtenhuis De
Spannevogel aan de Dorps-
straat, De Wonerij Woningin-
richting aan de Groenloseweg
en bij Meeks Meubelen aan de
Domineesteeg is tijdens de
Reurlse Winterdag een uitge
breid assortiment meubels, ta-
pijten en woondecoraties te
zien tijdens een grote Woon-
show.

Tijdens de Woonshow worden
diverse nieuwe meubel en tapij-
ten collecties geprenteerd. De
Reurlse Winterdag is dan ook
bij uitstek de gelegenheid om
de nieuwe collecties te bekij-
ken. Zowel De Wonerij, Meeks
Meubelen als De Spannevogel is
ook al druk in de weer voor de
komende Kerstshows. •

Grote Kerst hobby-
beurs bij De Luifel
en De Tapperij
Tijdens de Reurlse Winterdag or-
ganiseert Dini Schepers uit Ruurlo
evenals vorig jaar weer een grote
Kerst hobbybeurs in de zalen van
partycentrum - restaurant De Lui-
fel en café-restaurant De Tapperij.
Ruim vijftig hobbyisten uit de
Achterhoek en Twente zullen tij-
dens de hobbybeurs hun hobby's
uitgebreid demonstreren en ten
toonstellen. Naast talloze kerst-
kransen, kerstdecoraties, boeket-
ten, kaarsen, kerstkaarten, kerst-
versieringen, sierraden, houten
speelgoed, poppenkleedjes, houd-
snijwerk, schilderijen zal ook por-
selein en nog vele andere hobbyar-
tikelen te zien en te koop zijn.
Kom gewoon tijdens de Reurlse
Winterdag even binnen wandelen
bij De Luifel en De Tapperij voor
een prachtige kerstversiering, een
mooi kerstcadeau of gewoon voor
de gezelligheid. De toegang tot de
hobbybeurs is helemaal gratis! *

Scouting een boeiende
stageplaats *
Scouting is de grootste jeugd-
club van Nederland niet ruim
100.000 jongens en meisjes,
25.000 vrijwilligers en 1500
scoutinggroepen. Scouting
Ruurlo is een actieve vereni-
ging voor kinderen vanaf vijf
jaar met ruim honderd leden.
Afhankelijk van hun leeftijd
zijn de kinderen ingedeeld bij
een bepaalde groep die een
speltak wordt genoemd. Zo
kent de Ruurlose scouting in
totaal vijf speltakken.

Dat zijn naast de Bevers (5-7 jaar),
Esta's (8-11 jaar), Scouts (11-14
jaar), Explorers (14-18 jaar) en de
Stam (vanaf 18 jaar). Iedere week
op vrijdagavond en zaterdagmor-
gen draait elke speltak zijn eigen
programma in of bij de blokhut
aan de Gotinkveldweg.Bij Scou-
ting Ruurlo wordt veel aandacht
besteed aan creativiteit, speur-
tochten, kaart- en kompaslezen,
survival, kamperen en sport. Een
goede teamgeest en sfeer zijn
voor de scouting belangrijker
dan de individuele prestaties. Dit
brede aanbod van activiteiten is
mogelijk dankzij de grote inzet
van veel vrijwilligers. Door de
toename van het aantal leden en
activiteiten kan de Scouting
Ruurlo echter wel extra hulp ge
bruiken. De leiding van de Ruur-
lose scouting heeft een veelzijdi-
ge functie in de groep. Het be-
langrijkste is enthousiasme om
leuke dingen te bedenken en te
doen met kinderen. De leiders en
leidsters werken in een team,
waarin men zelf verantwoorde

lijk is voor de speltak die men on-
der zijn hoede heeft. Naast de
leuke activiteiten en de omgang
met kinderen leert men tevens
organiseren en improviseren. De
leiding in de groep wordt altijd
ondersteund door een speltakbe
geleider. Door middel van een
stageplaats kan men kennis ma-
ken met scouting. Scouting is
sinds kort een erkende stage
plaats voor een aantal studierich-
tingen. Zo heeft Scouting Ruurlo
ondermeer afspraken gemaakt
met het ROG Graafschapcollege
voor de opleiding Sociaal Cultu-
reel Werk en de opleiding Sport
en Bewegen. Ook zijn er studie
punten te halen voor een oplei-
ding van de Pabo. Tijdens de
Reurlse Winterdag kan men ken-
nismaken met Scouting Ruurlo
en testen of het beeld van de
scouting klopt. Ook kan men dan
nader kennismaken met de lei-
ding. Scouting Ruurlo zal zich
dan op het Kerkplein laten zien
met enkele typische scoutingac-
tiviteiten. Om de winterse sfeer
en de gezelligheid te vergroten,
staan er op diverse plaatsen vuur-
korven die door de scoutingle
den van voldoende hout worden
voorzien, zodat het vuur blijft
branden. Is men geïnteresseerd
en nieuwsgierig geworden dan
kan men na de winterdag te
recht bij Jos Rouwhorst, telefoon
(0573) 45 32 51, of via email <in-
fo@scoutingruurlo.scoutnet.nl>.
Ook is informatie te vinden op de
website van Scouting Ruurlo:
<www.scoutingruurlo.scoutnet.
nl>. *

L



Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV

Bepaal zelf uw korting!

*Kortingen

van

tot

O

O

o

o

* Niet voor aanbiedingen
of afgeprijsde artikelen

Alleen op zondag 14 december 2003

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 4 • 7261 AW Ruurio • Tel. (0573) 45 30 70

Fa. van Aalst
D I E R E N S P E C I A A L Z A A K

Doggy-bag ligkussens
Warm in de winter, vocht doorlatend
en zeer voordelig geprijsd

maat S 39,50

maat M 49,50

maat L 59, 5O

Aquariumplanten in pot
De hele maand december

van 2^5 voor 2,25

Dorpsstraat 80 • 7261 AX • Ruurio
Tel. (0573) 45 35 64

Rembrandtlaan 3 • 7242 DA Lochem
tel. (0573)25 1036

n e t e v e nDe Wonen]
Compleet in sfeervolle
inrichtingen
Groenloseweg 9, 7261 AM Ruurio, Tel. (0573) 45 12 39
www.wonerij.nl
mail@wonerij.nl

v e n
a n d e r s

Liefhebbers van sfeervol en gezellig wonen hoeven

niet ver als ze in de omgeving van Ruurio wonen

Ze zitten goed bij De Wonerij en De Spannevogel!

Daar vinden ze comfortabele banken en fauteuils,

salontafels, eethoeken, kasten, dressoirs en

woonaccessoires. Verder bieden beide zaken ruime

keus in tapijten, parket en laminaat, gordijnen en

vitrages, zonwering (binnen en buiten) en rolluiken.

Ook slaapsystemen zijn in ruime mate aanwezig.

Behaaglijk en sfeervol wonen? Kom eens kijken en

overtuig uzelf bij De Spannevogel en De Wonerij!

Ze zijn bij u in de buurt. Gemakkelijk hè?

Dorpsstraat 27, 7261 AV Ruurio, Tel. (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo GId, Tel.(0575)461484
www.spannevogel.nl

DE LT3 SPANNEVOGEL
3000 m2 gezellig wonen

... alk het méér wio&t KeW>en/...

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

DE

KEUS

HOljSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000



bloom & style

In Kerstsfeer

Kom kijken naar onze exclusieve kerstarrangementen

en bijzondere kerstgeschenken.

RAM DOR/V

<T

De rice cooker food steamer van Princess

voor OU j «s 3

Het Bosch sensixx stoomstation
Type TDS 1440 voor l 89j" Ï£9t<

Type TDS 1 445 voor2 1 9?- .

ALTENA

V

Installatiebedrijf
Altena'

Borculoseweg 9, Ruurlo

Telefoon (0573) 45 13 64

J

feu: JAU"
SCHILDERSBEDRIJF

Barchemseweg 42

7261 DD Ruurlo

SCHILDERWERK (BINNEN EN BUITEN)
GLAS ZETTEN - BEHANGWERK

HOUTROTREPARATIE - WANDAFWERKING
Informeer naar:
• uw voordeel om ons uw schilderwerk te laten uilvoeren
• het opstellen van een onderhoudsplan (ook gecontroleerd meerjarenplan)
• schilderen volgens gegarandeerd SIKKENS-garantieplan
• moderne technieken en kleuren
• wettelijke regelingen en toepassingen
• het laten coördineren van uw werkzaamheden door één bedrijf

" "fa/.: "JAN

Telefoon: (0573) 452613 of 06-54357055
E-mail: info@jan.nl - Bezoek eens onze website: www.jan.nl

HAIR
FASHION

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO • TELEFOON (0573) 45 15 52

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
15% KORTING op een keurbehandeling

Deze actie is geldig t/m 13 december 2003

your mask is you

«mavines
life enhancing projects

Eindejaarsverkoop
Batavus

Gazelle

Giant

Koga Miyata

Nu kopen = honderden euro's voordeel.
15 tot 2O°/o korting op alle modellen van 20O3.

Door inruil verkregen zeer mooie occasions Of=O

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

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo • Telefoon: (0573) 45 31 00 • www.fokkinktweewielers.nl

! Trees' Woonkado's
Woonaccessoires en Kado-artikelen

&
Goudsmid

Annemiek Heppe

Vilt

Kerkplein 2 + 2a
7261 AZ Ruurlo

s> Woonkado's Tel. (0573) 45 04 73
Goudsmid Tel. ( 0 5 7 3 ) 4 5 0 1 IS



werd
geschreven...

Verzekeringen

Hypotheken

Spaaradviezen

Pensioenen

Vermogensplanning

Molenlaan f, Ruurlo, Telefoon (0573) 45 1410
www. wevers/p, n l, info@weversfp.nl

HET BALANSSYSTEEM
Het balanssysteem Ttxgt moor dat u
lekkere koffie kura zenen zonder dat u
heel precies de scheppen koffie hoeft Ie
tellen. Op het balanspaneel van het tot-
Bezetapparaat leest u gemakkelijk af ol
de verhouding tussen het water en de
koffie in het Nier in balans is.

PHILIPS KOFFIEAPPARAAT HD 7622
i ' • ' i : • M , ' I I • , i | I: • l Ir-,- l i

De druppelslop voorkomt knoeien. Tevens uitgerust met het balanssysteem

Om*aMaUak<&itl Dorpsstraat 23, Ruurlo
C—-— (0573)451414

JLTHOMA
M A K E L A A R S

L O C H E M

i'i iii i nh.ii
'II l,n h, in

E mlo 'M liiini.iui

R U U R L O

\\noii\\ mkrl

Krrkpli-in 20

7 2 0 1 \/ Riiiirlt

'. 444

M I J S S f N • KUURIO

www.thoma.nl

METERS EN REGELAARS
VOOR DOORSTROMING EN DRUK

A -*

Bronkhorst High-Tech B.V.
Nijverheidsstraat 1a,

7201 AK Ruurlo
Telefoon: (0573) 458800
Telefax: (0573) 458808
www.bronkhorst.com

een

2004
bruncj p o s t k a n t o o rwww.bruna.nl • altijd actueel

Zuivelweg 1 Ruurlo Telefoon/Fax (0573) 45 12 63

De nieu\ve uitgave van
HARMONIEUS WONEN ligt voor u klaar!

WITTEVEEN CALCULATIES
VOOR DE CALCULATIE VAN NIEUWBOUW TOT RENOVATIE

Kantooradres

Postadres

Telefoon
Fax
E-mail
Homepage

Groenloseweg 6a
7261 AN Ruurlo
Postbus 17
7260 AA Ruurlo

(0573) 46 16 01
(0573) 46 16 02
calculaties@witcalc.nl
www.witcalc.nl

Voor al uw

kerstinkopen

Drogisterij
Parfumerie

Ruurlo
www.drogisterijtenhave.nl

Dorpsstraat 31, Ruurlo

R U U R L O

Julianaplein 4, Ruurlo
Telefoon (0573)452148

Tijdens Reurlse Winterdag
zondag 14 december
vanaf 17.00 uur

de Sleppers

ALBERT BAKKER VIDED
PROFESSIONELE VI DEQPRD DU KTI ES

*TROUWREPDRT4

* BEDRIJ FSPRODU KTI ES

*SMM FILM OVERZETTEN

*VlDED NAAR DVD

BPOORSTRAAT 4

7261 AG RUURLQ

D5V3-453 l 72

WWW.ABVIDEO.NL

D E C O C O M
Computers en Internetservice Ruurlo

Beeldscherm werpen
en kopen tijdens de WINTERDAG

15"TFT€ 349,-

17"TFT€ 475,-

Dorpsstraat 33 (0573) 45 43 81

U vindt ons achter drogisterij Ten Have

Welkom
op de
Reurlse
winterdag TGI. (0573) 471053

Vlaai van de week:
Reurlse Kerkpleinvlaai

met hazelnootslagroom, 6-8 personen € O.

Donderdag = brooddag:
3 Fijn volkoren bus broden € 4.00

Reurlse winterheerlijkheden:

ProefStOl met echte amandelspijs € 3.90

Saucijzenbroodjes s stuks € 4.40
5 halen = 4 betalen



O P R U I M I N G
Damesmerken
Esprit • Claudia Strater • Rosner •
Gerry Weber • Hammer • Basler
• Delmod • Frankenwalder •
Gardeur • Mezzo • Olsen e.v.a.

Herenmerken
McGregor • Arrows • Brax •
Camel Active • New Bondstreet
• Mobil Elasto • Traffic e.v.a.

Zondag 14 december GEOPEND

korting tot wel

50%
TEUNISSEN

M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

Tijdens de Reurlse Winterdag

G R A T I S
OGENTEST

-*

Tevens 10% KORTING
op al uw aankopen

HETZEL
Opticien - Juwelier

Borculoseweg 3-5 • tel. (0573) 451203 • Ruurlo

Saddle-leer
staat garant voor

puur natuur!

Saddlc is ren 1.4 tot
1.6 mm. clik slu r« nl< < - r \,in < - \ t r . i

kw. th t f il Mi l i- in / n
natuurlijk*" stant t> i - \ \crkt

•> . ,< l r l l« - Icrtt.

Zuivelweg 8, Ruuiio, tel./fax (0573) 45 26 94
is een Snackbar met Mini-resto en café

Gezellige cafetaria met zitplaatsen
of om uw bestelling af te halen.

Mini-Resto:
verschillende bordmenu's en kindermenu's

Ruim terras met 45 zitplaatsen
en ruime parkeergelegenheid

Elke dag geopend van 12.00 tot 24.00 uur
(dinsdags gesloten

sinds 1929

Meek's Meubelen
tuuno

«*'t M«utnl«». 3 000 m' modem «nn*n.
(famMMdMe 14 W (0573) 45 33 49

VOtDEN
M»ub«l«n. 7.000 m' londdqk wtxnm «n ilop«fi
jrioMMg 8 1 2 fcMooo (OT7S) 55 10 79

•
*ï

ll'f

eijgenhuijsen bv
precisievervoer w

Professionals In
High-Tech transport

180 «002

Professionals in high-tec transport. Spoorstraat 15 - 7261 AE Ruur lo

Postbus 43 - 7260 AA Ruurlo. Tel. (0573) 45 31 80. Fax. (0573) 45 32 72

aar
kunt u

terecht?
Voor ons is hrl bijna vanzelfsprekend dat u altijd bij

ons terechtkunt. Voor al uw bankzaken; van een kasopna-

me tot een uitgebreid financieel advies dat past bij uw

persoonlijke situatie. En hier zal in de toekomst ook niets
aan veranderen. Alle reden dus om voor Regio Bank te

kiezen. Regio Bank is onderdeel van INC Groep. Met zo'n

500 zelfstandige adviseurs die hun omgeving als geen

ander kennen. Komt u eens langs of bel voor een afspraak.

REGIO BANK

Kerkstraat 2. 72f>l (i(i Kuurlo
tclclm>n()57.1 -451485

Telefoon 45 15 32

Telefoon

Kerkplein 30, 7261 AZ Ruurlo

IS JOUW HUIS OOK ZO VEILIG?
Waarschijnlijk niet, want wonen
in een kluis is geen pretje. Ben jij
géén kluizenaar, maar wil je wel
veilig wonen? Kom dan even
langs Fixet, want wij hebben een

compleet assortiment voor de
beveiliging van je woning, zoals
het betere hang- en sluitwerk van
de topmerken Axa, Lips, Secu en
Nemef. veilig wonen begint dus
bij Fixet!

Wij staan op 14 december
in het centrum.

uw service bouwmarkt

De Venterkamp 10 7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 36 35 Jl HAAKT NIT MET f l X E T
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. Organisatiecomité Reurlse Winterdag
concentreert activiteiten * + *

Het organisatiecomité Reurlse Winterdag v.lji.r. Alex Hogevonder, Marco Groot Jebbink, Enith Temmink, Eddie
ter Beest, Hans Ribbers en Rob Dolphijn.

Het organisatiecomité van de
Reurlse Winterdag bestaat dit jaar
uit Marco Groot Jebbink (Bloemen
Groot Jebbink),
Alex Hogevonder (Alex Schoenmo-
de), Rob Dolphijn ('t Reurlse Snac-
khuus-Eetcafé De Naober), Hans Rib-
bers (De Tapperij), Enith Temmink
(Decocom) en Eddie ter Beest (Univé
Oost). Het comité is uitgebreid met
Enith Temmink en Eddie ter Beest,
omdat Marinus Klein Bluemink al1

scheid nam van het comité.
"We hebben het organisatiecomité
dit jaar bewust uitgebreid, omdat
we een activiteitenprogramnia heb-
ben samengesteld dat nog uitge-
breider is dan vorig jaar", aldus het
comité. "Er is voor zowel jong als
oud een breed programma en we

verwachten daardoor een nog gro-
tere belangstelling dan vorig jaar.
Ook hebben we de activiteiten
meer geconcentreerd in het dorp
en op de twee pleinen. Dat is een
nadrukkelijk verzoek dat we vorig
jaar van het publiek hebben opge-
vangen. En daar hebben we in de
aanloop naar deze editie dan ook
bewust naar toe gewerkt", zeggen
de enthousiaste organisatoren. De
Reurlse Winterdag moet naast de
Ruurlose braderie en Reurei een
evenement met allure worden. "De
spontane medewerking van talloze
ondernemers en verenigingen en
de vele sponsoren wijzen ook alle
maal in die richting. De Reurlse
Winterdag moet een echte pu-
bliekstrekker worden."

rlffi

Tijdens de open (koop)zondaq van 14 december
in Ruurlo bent u van 11.OO tot 17.OO uur van harte

welkom bij onderstaande autodealers in Ruurlo!

autobedrijf teger b.v.
Ruurlo: Stationsstraat 18, tel. 0573 - 45 14 26

www.fiatteger.nl

CITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM ZUTPHEN

Ruurlo: De Venterkamp 11, tel. 0573 - 45 20 04
www.ruesink.nl
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Autobedrijf
Deunk-Hendriksen

Ruurlo: Groenloseweg 13a, tel. 0573 - 45 27 43
www.deunkhendriksen.nl

Keuze uit meer dan 3OO occasions!
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