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Overname Drukkerij Fingerprint

Drukkerij Weevers
heeft Drukkerij Fingerprint
uit Lochem overgenomen

Op de foto: de medewerkers van Wevo-druk, van links naar rechts directeur Gerhard Weevers, Tonny Overbeek,
Rob Teunissen, Bedrijfsleider Rudy ten Harve, Gerda ten Harve en Daniëlle ten Harve. Liesbeth Steenbergen
staat niet op de foto, ze is kortgeleden bevallen van haar dochter Britt.

Voor de kleinere drukkerijen,
en zelfs ook grotere bedrijven,
is het steeds moeilijker om de
enorme ontwikkeling in de gra-
fische markt bij te houden.

Drukkerij Fingerprint moest mede
om die reden ook uitzien naar een
ander pand. Daaruit is het initia-
tief gekomen om contact op te ne-
men met Drukkerij Weevers, wel-
ke meerdere drukkerijen in de re-
gio heeft overgenomen. De samen-
werking tussen Drukkerij Weevers
en drukkerij Fingerprint bestaat al
jaren. Het "grote" drukwerk werd
al in Vorden vervaardigd.

De kracht van Drukkerij Weevers
is dat men een grote verscheiden-
heid in drukwerk heeft.
Niet voor niets zijn zij al 20 jaar

VPGI-ISO gecertificeerd en hebben
een millieucertifkaat.
Drukkerij Fingerprint wordt over-
geheveld naar Wevo-druk in Zut-
phen, het filiaal van Drukkerij
Weevers. Wevo-druk is inmiddels
volledig verbouwd. Een Rijksmo-
nument in oude staat hersteld
waarin moderne grafische tech-
nieken onderdak vinden.
Van daaruit gaat Fingerprint haar
klanten bedienen op een meer effi-
ciëntere manier. De heer R. ten
Harve krijgt de leiding bij Wevo-
druk, terwijl mevrouw G. ten Har-
ve en mevrouw Daniëlle ten Harve
mede werkzaam worden in Zut-
phen. De afstand is geen pro-
bleem. Dagelijks kunnen zij het
werk uit Lochem aannemen en
uitleveren daar zij in Lochem blij-
ven wonen.

Familie Ten Harve is blij dat het
toch allemaal rond is gekomen al
was het een moeilijke beslissing.
Maar met het vertrouwen dat het
toch een goede keuze is geweest
zullen zij gaarne zowel de oude als
nieuwe klanten bedienen met
meer mogelijkheden.

Met ingang van l januari 2003
wordt de vestiging in Lochem ge-
sloten, u kunt dan terecht bij We-
vo-druk in Zutphen, Nieuwstad 29,
(0575) 512306, www.wevodruk.nl.
Naast Wevo-druk in Zutphen heeft
Drukkerij Weevers nog enkele ne-
venvestigingen, Weevers Elna in
Lichtenvoorde, Studio Contact in
Ruurlo; Weevers Druk in Zelhem
en Weevers Net in Vorden, een IT-
bedrijf voor computernetwerken
en internet.

Muziekvereniging Jubal geeft
op zondagmiddag 22 december
een kerstconcert met medewer-
king van het popkoor Nootzaak
uit Zutphen. Het is voor het
eerst dat Jubal een groot con-
cert brengt dat alléén uit kerst-
muziek bestaat.

De traditionele kerstliedjes zullen
een ondergeschikte rol spelen. Het
zijn vooral moderne kerstmedleys
en middeleeuwse kerstmuziek die
in Nederlands Hervormde kerk
met haar goede akoestiek zullen
gaan klinken.
Voor de drumband van Jubal zal
dit het laatste optreden zijn. Met

ingang van l januari stoppen zij
na 32 jaar ermee wegens gebrek
aan leden. De resterende leden van
Jubal zullen in de harmonie een
plekje gaan vinden.
Omdat het gezongen woord bij
een echt kerstconcert natuurlijk
niet mag ontbreken is Jubal op
zoek gegaan naar een koor. Pop-
koor Nootzaak uit Zutphen wilde
graag samen met Jubal dit concert
verzorgen. Dit popkoor is een jaar
geleden opgericht onder leiding
van een enthousiaste dirigent Tan-
ja Blekking. Hun kerstzangreper-
toire sloot uitstekend aan bij het
repertoire van Jubal en er zal dan
ook gezamenlijk worden opgetre-

den. Het zal een non-stop program-
ma van circa 11/2 uur worden
waarna er naar afloop gelegenheid
is om in het Withmundigebouw
een kopje koffie te drinken.
Muziekvereniging Jubal hoopt op
grote publieke belangstelling op
zondagmiddag de 22e in de kerk
in Wichmond.

St. Antoniuskerk
in Kerstsfeer
Vanaf 6 december is deze kerk, die
buiten de parochiële liturgievie-
ringen is gesteld en omgetoverd
werd tot beeldenmuseum, in Kerst-
sfeer gebracht. Op elke vrijdag, za-
terdag en zondag is de kerk voor
bezoekers open . Die openstelling
geldt ook voor Tweede Kerstdag,
met dezelfde openingstijd.

Verschijning Contact ed. Vorden
Het volgende nummer van Contact verschijnt op dinsdag 24 de-
cember a.s. Copij dient vrijdat 20 december om 9.00 uur binnen
te zijn.

De Redactie.

Neva Ensemble
Tijdens de eucharistieviering
van 22 december zal het Neva-
ensemble optreden. Dit ensem-
ble komt uit Sint Petersburg en
bestaat uit drie zangeressen,
drie zangers en eeji pianiste.

Het Neva-ensemble is als geen an-
der in staat om ons hernieuwd
kennis te laten maken met de Rus-
sische kerkmuziek volgens de Sla-
visch-Byzantijnse ritus. In het
westen bestaat daarvoor een over-
weldigende belangstelling. Dat
geldt vooral de grote eenvoud en
de fraaie samenklank van stem-
men, steeds in weldadig even-
wicht met de inhoud van de tekst.
Soms is die tekst haast overbodig;
de interpretatie van de muziek
laat al horen wat wordt bedoeld.
Deze gezangen staan heel dicht bij
de mensen, hun leven, hun kinde-
ren, de natuur en God. Ook dicht
bij onze gewone, maar niettemin

belangrijke levensvragen. Liefde,
droefheid, ontferming, barmhar-
tigheid en vreugde komen in
prachtige samenklank op ons over.
Het raakt ons omdat het zo duide-
lijk is.
Ook vorig jaar zongen dit koor in
de kerk en de aanwezigen hebben
ademloos zitten genieten van dit
muzikaal hooggeschoolde Russi-
sche gezelschap.
Het optreden van het Neva-ensem-
ble bestaat uit twee delen:
* Tijdens de viering zingen zij 14

liederen, die aansluiten bij het
moment van de viering.

* Aansluitend aan de viering zal
het koor nog enkele beroemde
Russische volksliederen en licht
klassieke liederen zingen.

Na afloop van dit concert wordt er
een extra deurcollecte gehouden
ten behoeve van het ensemble.
Ook worden er twee nieuwe CD's
te koop aangeboden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 december (4e Advent) 10.00 uur ds. R. van Oosten uit
Warnsveld; 19.00 uur Kerstzangdienst Raad van Kerken.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 december 10.00 uur ds. G.W. van der Brug, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 december 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur Kerstzan-
dienst Raad van Kerken in de NH Kerk.

R.K kerk Vorden
Zondag 22 december 10.00 uur Eucharistieviering, pastoor Hogenelst,
m.m.v. Neva ensemble.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 december 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 22 december 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
22/23 december G. Zweers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

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. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
21-22 december MVA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Maandag 23 december vanaf 08.00 uur tot en met dinsdag 24 december
17.00 uur J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.



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 he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11,00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 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 ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg lc, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t /m-vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quiiites Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17,30 uur/donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 2.2. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsoncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
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 9.0CK12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Moet er een kerstboom ko-
men? Denk dan aan Bertus'
bomen! Diverse soorten en
maten. Hamsveldseweg 2, Kra-
nenburg.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

• Met de feestdagen fit en
strak in 't pak? Bel Jerna
Bruggink, die kent dat vak! Tel.
(0575) 46 32 05.

• Te huur: Kerstmankos-
tuums. DS design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575)452001.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

• Pure aloë vera- en decem-
bercadeaus. Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16
of 55 36 32.

• Grote Oudejaarsoprui-
ming van 2e hands meube-
len door de Veilingcommissie
Vorden. Op zaterdag 28 dec.
van 9.00 tot 15.00 uur, Schut-
testraat 20 te Vorden. Info tel.
(0575) 55 1673.

• Te koop: diverse soorten
gevelkachels zowel propaan-
als aardgas. Tel. (0573) 45 12
13.

• Gezocht: huurwoning of
gedeelte van een woning, in
Vorden of omgeving voor 3
personen, vrouw en 2 kinde-
ren. Liefst met tuin. Tel. (0575)
55 63 36.

• Kerstvertelling Scrooge &
Marley door Gery Groot
Zwaaftink. Zaterdag 21 en zon-
dag 22 december. Inlichtingen
en boekingen (0575) 55 62 16.

• Te koop: prima hooi vanaf
€ 1,75 per baal en droog kuil-
gras in ronde balen. Tel.
(0575) 55 1548.

• Pedagogisch medewerker
(28 jaar) zoekt woonruimte in
omgeving Vorden/Warnsveld.
Trefwoord: respect. S.v.p. bel
voor tip of aanbod: 06 1537
3302.

• Te koop: kerstbomen, vers
uit de grond. Ruurloseweg 87,
Kranenburg, tel. (0575) 55 69
35."

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Vrijdag 20 december van
19.00 tot 21.00 uur gelegen-
heid tot ophalen visakte „De
Snoekbaars" tegen contante
betaling in sporthal het Jeb-
bink.

• Muziekvereniging Jubal
geeft een Kerstconcert in de
Hervormde kerk in Wichmond
op zondag 22 december om
14.00 uur.

• Oliebollen in Vierakker en
Wichmond. W.I.K. komt op za-
terdagmiddag 28 december
langs om de oliebollen aan
huis te bezorgen.

• Grote Oudejaarsoprui-
ming van 2e hands meube-
len door de Veilingcommissie
Vorden. Op zaterdag 28 dec.
van 9.00 tot 15.00 uur, Schut-
testraat 20 te Vorden. Info tel.
(0575)551673.

• Groot, klein of in de hoek?
Bertus heeft de kerstboom
die u zoekt! Hamsveldseweg 2,
Kranenburg.

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

HANNIE
DE THUISKAPSTER

wenst iedereen
prettige kerstdagen

en een
voorspoedig nieuwjaar.

Tel. (0575) 52 67 84
of 06 15102403.

Aanbieding diverse
soorten tegels,

ook restantpartijen!

Tevens diverse
bouwmaterialen en
sanitair voordelig

te koop i.v.m.
magazijnopruimimg.

Maak uw keuze op
vrijdag 27 en zaterdag

28 december.

Bouwbedrijf
Bruggink

Molenweg 11
Heelweg,

Telefoon (0315) 24 29 29

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Lekkernijen voor de mooiste dagen van het jaar . . .

uw kerstmenu vers en smakelijk
Geldig maandag 16 t/m dinsdag 24 december.

Vers gesneden...
gemengde sla
100 gram €

Gemengde paddestoelen

heksenmix
100 gram €

4 **
1 J°

Verse jus?
perssinaasappelen
13 stuks

Makkelijk . . .
bloemkool broccoli
200 gram

nqn
UrU

Omrollen met spek
sperziebonen
500 gram

4 QQ
1 Jf *

Lekker vooraf . . .
kipcocktail
cupje 150 gram

4 on
1 P

Lekker anders vissalade
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

TEVENS RAUWKOSTSCHOTELS, GROENTESNACKSCHOTELS EN
GOURMETSCHALEN. DE BESTELLIJST LIGT VOOR U KLAAR!

Tegen inlevering van deze bon

van 159° nu voor 12?5

Kerstvlaai
klein $90groot Q90

Wij wensen u
prettige Kerstdagen.

Geldig van 18 t/m 24 december.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

De Stiepel
Woningcorporatie

Ons kantoor
aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhern

is op
donderdag l9 december 2002
vanaf 13.00 uur in verband met

een personeelsbijeenkomst
GESLOTEN.

Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL Postbus 233,7020 AC Zelhem
Telefoon: (0314) 62 61 26 Fax: (0314) 62 61 58

Reparatieverzoeken: (0314) 62 61 40
Internet: www,destiepel.nl e-mail: info@destiepel.nl



Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele |
felicitaties en cadeaus die wij mochten ontvangen bij
ons vijfentwintigjarig huwelijksfeest

Gen-ie en Johan Wunderink

Zutphen-Emmerikseweg 37
7227 DG Toldijk

Tevens wensen wij en onze medewerkers u goede
Kerstdagen toe en een voorspoedig 2003.

i
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2003 is voor ons een bijzonder jaar.

Gymnastiekvereniging „Sparta"
bestaat 80 jaar.

l
Hierbij nodigen wij jullie uit om dit samen met ons

te vieren op woensdag 8 januari 2003!

Jubileumuitvoering: 15.00 uur.
Receptie: 19.30 tot 21.30 uur.

In het Dorpscentrum te Vorden.

Het bestuur.
Cadeautip:

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 2020
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrïnt 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 ^L ̂
Telefoon (0575) 55 29 28 Jofi

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
en wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken
en met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voor-
bij is, geven wij u kennis, dat na voorzien te zijn van het
H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn
zorgzame vrouw, onze lieve ma, schoonmoeder en
oma

Johanna Wilhelmina Bos-Burghout
Annie

echtgenote van Bertus Bos

in de leeftijd van 71 jaar.

Bertus Bos

Huub

Hans

Lidwien en Egbert

Wim

Brigit en Frans
Anouk, /V/co/

Robert

Angela en Bert
Me/s, Michelle, Jelle, Douwe

Zutphen, 15 december 2002

Ruurloseweg 80
7251 LW Vorden

Annie is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake voor haar zal worden gehouden op
woensdag 18 december om 19.30 uur in de St. Anto-
niuskerk te Kranenburg, waar tevens gelegenheid is
om afscheid van haar te nemen.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op don-
derdag 19 december om 13.30 uur in eerdergenoem-
de kerk, waarna wij haar begeleiden naar haar laatste
rustplaats op het parochiekerkhof te Kranenburg.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in pannenkoekrestaurant Kranenburg,
Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

Indien u geen rouwcirculaire hebt ontvangen, kunt u
deze advertentie als zodanig beschouwen.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek is gesloten op

dinsdag 24 december
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december
woensdag 1 januari

Bestuur en medewerkers wensen u
prettige feestdagen!

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de
belangstelling, hartelijke woorden, bloemen en kaarten
welke wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn lieve vader en opa

Bernardus Korenblik
(Ben)

Annie Korenblik-Hilderink
Harry en Dineke

Vera, Mark
Ben en Wilma

Maurice, Remon

Vorden, december 2002

Uw komst, uw woorden, uw kaarten, het heeft voor ons
heel veel betekend dat u met zovelen uw medeleven
heeft getoond na het overlijden van

Jan Dekkers

Onze oprechte dank daarvoor.

Hennie Dekkers-Wormgoor
Marcel en Gerda
Bianca en Maurice
Moeder Dekkers

Vorden, december 2002

l

Prettige feestdagen en een
goed en gezond 2003 wenst u

Voor al uw:
• Timmerwerken
• Machinale houtbewerking
• Interieuraanpassing
• Fijn timmerwerk

Timmerbedrijf
Insulindelaan 25, 7251 EJ Vorden
Tel. (0575) 55 32 91 - Fax (0575) 55 06 10

u

IDE

Burg. (iullécstraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Slacroomkersttaart
€11,00

Kerststollen
rijkelijk gevuld vanaf t 4)2 5

Kerstkransen, tulband, amarene
tulbanden, kerstrots, rumbol,

stratiatella, kerstcake, schuimkransjes,
vlaaien, gebakjes.

Ruime sortering
kerstchocolade

Dinsdag 24 december nodigen wij u uit
in de kerststal voor een glaasje gluhwein

of chocomelk.

Salade voor de kerst
bereid in eigen keuken.

Huzarensalade € 3, 00 p.p.
Russische eieren €3,85 p.p.
Zalmsalade € 4,30 p.p.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.



E M EEN TE ORDEN

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefex: (0575) 55 74 44

• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur

• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

AADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert besluitvormend op donderdag 19 de-
cember a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Benoeming leden commissie bezwaarschriften
• Krediet voor vervanging dakbedekking De Vordering
• Verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden 2002
• Verordening onroerende zaakbelastingen 2003
• Verordening rioolrechten 2003
• Verordening afvalstoffenheffing 2003
• Verordening begrafenisrechten 2003
• Rechtenverordening 2003
• Begrotingswijzigingen 2002 en 2003
• Bestuurlijke fusie van OBS De Dorpsschool binnen Stichting IJssel-

graaf per l januari 2003; opheffing bestuurscommissie openbaar
onderwijs

• Verordening tot de 7e en 8e wijziging van de bouwverordening, in-
clusief Reglement op de welstandscommissie

• Krediet voor woonrijpmaken Werkveld Oost
• Aanwijzing als beschermd Rijksmonument buitenplaats 't Medler
• Beleidsverslag Abw 2001 en Beleidsplan Abw 2003
• Kredietaanvraag voor ouderenadviseur voor project Wonen, wel-

zijn en zorg
• Gezondheidsbeleid

Hieronder zijn enkele van de onderwerpen belicht.
Benoeming leden commissie bezwaarschriften
Enkele leden hebben de commissie bezwaarschriften gemeente Vor-
den verlaten en burgemeester en wethouders zijn dus op zoek ge-
gaan naar nieuwe leden. Het college heeft deze gevonden in de he-
ren G.Chr. Voerman en D.E. Star en stelt de raad voor hen te benoe-
men als leden van de commissie.

Krediet voor vervanging dakbedekking De Vordering
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een krediet van
€6102,- ter beschikking te stellen aan basisschool De Vordering om
aan hun verzoek om de dakbedekking van de fietsenstalling (en in-
dien noodzakelijk ook de buitenberging) te vervangen in verband
met asbest, te voldoen.

Verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden 2002
Het college stelt de raad voor in te stemmen met aanpassingen van
de Verordening leerlingenvervoer.
De belangrijkste wijzigingen zijn: het vervoer van alle gehandicapte
leerlingen in het regulier basis en voortgezet onderwijs wordt bij de
gemeente ondergebracht, de schoolsoort praktijkonderwijs wordt
uit het leerlingenvervoer gehaald, zodat alle leerlingen in het regu-
lier voortgezet onderwijs gelijk worden behandeld, het vervoer van
gehandicapte leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs
komt vanaf het nieuwe schooljaar bij de gemeente.

Verordening onroerende zaakbelastingen 2003
Het college vraagt de raad de Verordening op de heffing en invorde-
ring van onroerende zaakbelastingen 2003 en daarmee de in het
Meerjarenbeleidsplan opgenomen verhoging van de OZB met 8%
vast te stellen.

Verordening rioolrechten 2003
Het college vraagt de raad de Verordening op de heffing en invorde
ring van rioolrechten 2003 en daarmee de in het Meerjarenbeleids-
plan opgenomen verlaging van de rioolrechten van €216,- naar
€204,-vast te stellen.

Verordening afvalstoffenheffing 2003
Het college vraagt de raad de Verordening op de heffing en invorde
ring van afvalstoffenheffing 2003 en daarmee de in het Meerjarenbe-
leidsplan opgenomen verhoging van de afvalstoffenheffing naar
€258,- voor meerpersoonhuishoudens en €195,- voor eenpersoon-
huishoudens, vast te stellen.

Begrotingswijzigingen 2002 en 2003
Verschillende zaken maken een wijziging van de begroting nodig.
Dit zijn o.a. deelname aan het woningbehoefteonderzoek van wo-
ningcorporatie De Stiepel, asbestverwijdering Hamveldsezijweg,
werkzaamheden Cliëntenraad Wet voorzieningen gehandicapten,
kredieten voor stimulering vrijwilligerswerk en opleidingskosten.

Bestuurlijke fusie van OBS De Dorpsschool binnen Stichting IJssel-
graafper l januari 2003; opheffing bestuurscommissie openbaar
onderwijs
Zie artikel elders op deze pagina

Krediet voor woonrijpmaken Werkveld Oost
Het college stelt de raad voor een krediet van € 169.000,- ter beschik-
king te stellen voor het woonrijpmaken van Werkveld Oost. Dit be-
drag is nodig voor het aanbrengen van parkeerstroken, molgoten,
het aansluiten van de percelen op de riolering en het aanbrengen
van de bovenste laag asfalt, inclusief bijkomende werken.

Beleidsverslag Abw 2001 en Beleidsplan Abw 2003
Gemeenten zijn verplicht om voor de uitvoering van de Algemene
bijstandswet jaarlijks een beleidsplan vast te stellen. Ook dient jaar-
lijks in een verantwoordingsverslag te staan op welke wijze aandacht
is besteed aan de uitvoering van de vastgelegde beleidsvoornemens
en welke resultaten zijn behaald. Een juist gebruik van de uitkerin-
gen moet ook gecontroleerd en geverifieerd worden. De uitvoering
van de gemeente voldoet aan de eisen van de Abw.

Kredietaanvraag voor ouderenadviseur voor project Wonen, welzijn
en zorg
Burgemeester en wethouders verzoeken de raad een krediet van
€ 6000,- beschikbaar te stellen voor een ouderenadviseur voor het
project Wonen, welzijn en zorg die de doelgroep adviseert, infor-
meert en ondersteunt op het brede terrein vanVonen, welzijn en
zorg.

Gezondheidsbeleid
Gemeenten zijn verplicht een gezondheidsbeleid te voeren. Gezond-
heidsbeleid strekt zich uit over vele beleidsterreinen. Op veel van de
ze terreinen vinden al activiteiten plaats. Om structuur aan te bren-
gen in het denken over gezondheidsbeleid hebben de besturen van
gemeenten van de Regio Stedendriehoek een gezamenlijke nota op-
gesteld met de hoofdlijnen van gezondheidsbeleid. Om dit beleid te
vertalen naar de Vordense situatie vraagt het college de raad een kre
diet van € 5000,-, zodat workshops en andere activiteiten kunnen
worden georganiseerd.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spreken
over een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u mag bij de vergadering niet een
onderwerp aan de orde te stellen dat op de agenda staat. U kunt u ui-
terlijk woensdag tot 17.00 uur voor de raadsvergadering aanmelden
bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder op-
gave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

URFEENS OVER WWW.VORDENATL OMMEER TE WETEN
TE KOMEN OVER DE GEMEENTE!

Www.vorden.nl is in de lucht! Heeft u al een kijkje genomen op de site
van de gemeente? Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over produc-
ten van de gemeente, zoals de bouwvergunning, het rijbewijs, huursub-
sidie etc. ofte zien over welke zaken burgemeester en wethouders tijdens
de laatste b&w-vergadering beslissingen hebben genomen?

H f-j f r
LUITING GEMEENTEHUIS/BEPERKTE OPENSTELLING

BURGERZAKEN

Evenals in voorgaande jaren is het gemeentehuis dit jaar ook tussen kerst
en oud & nieuw gesloten. Op 23 en 24 december en op 2 en 3 januari is
de bezetting minimaal en de dienstverlening beperkt. Op 2 januari is het
gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend. Op 27 en 31 december is de bur-
gerlijke stand van 10.00 tot 11.00 uur geopend voor aangiften van geboor-
ten en overlijden.

OTEER NU VAST IN UW AGENDA:
DE NIEUWJAARSRECEPTIE MET DE BEKENDMAKING
VAN DE VRIJWILLIGER VAN HET J AAR!

Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie 'nieuwe
stijl' op 6 januari 2003 om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden.
Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte
welkom! Een prima gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder het
genot van een hapje en drankje (nader) met elkaar kennis te maken,
de banden te verstevigen en elkaar het beste toe te wensen. Een goede
muzikale achtergrond ontbreekt
vanzelfsprekend niet. Belangrijk
onderdeel op het programma is na-
tuurlijk de verkiezing van de 'Vrij-
williger van het jaar'. Wie wordt
het? De vijf genomineerden zijn be
kend (zie het artikel hierover elders
in Contact). U wilt er toch ook bij
zijn als de winnaar bekend wordt ge
maakt? Mis de nieuwjaarsreceptie
dan niet. Noteer de datum nu vast in
uw agenda.

AT U MOET WETEN ALS U GAAT (VER)BOUWEN

NIEUWE REGELS VOOR BOUWVERGUNNINGEN EN WELSTAND
Vanaf l januari 2003 veranderen de regels voor bouwen en verbouwen
aan uw woning. Denk daarbij aan dakkapellen, dakramen, (schotel)an-
tennes, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijn- en ge
velwijzigingen, schuttingen en tuinmuren en zonnepanelen en -collecto-
ren. Gunstig is dat u in bepaalde situaties voor dit soort bouwwerken
geen bouwvergunning meer nodig hebt. En in andere situaties gelden
soepelere regels dan voorheen. Dan krijgt u te maken met een 'lichte
bouwvergunning'. Deze krijgt u sneller en gemakkelijker dan een 'regu-
liere bouwvergunning'. Of u een vergunning nodig hebt, en zo ja welke,
hangt vooral samen met de plaats waar u gaat bouwen: aan de voorkant
of achterkant van de woning. Over het algemeen zijn de regels voor
(ver)bouwen aan de achterkant soepeler dan voor (ver)bouwen aan de
voorkant.
Ga naar de gemeente



Ga voordat u begint met bouwen altijd eerst naar de gemeente. Want de regels voor bouwen zonder bouwver-
gunning zijn soms best ingewikkeld en gaan dus niet voor elk bouwplan op. Als u zonder bouwvergunning wilt
(ver)bouwen, moet uw plan namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien weet de gemeente waar
u nog meer aan moet denken. Bijvoorbeeld de minimumeisen uit het Bouwbesluit waar uw bouwwerk altijd
aan moet voldoen. Die gelden dus ook als u zonder bouwvergunning mag bouwen.

Buren
Vergeet ten slotte uw buren niet. Bespreek uw plannen met hen, ook als u geen bouwvergunning nodig heeft.
Want uiteindelijk (ver)bouwt u toch om uw wooncomfort te vergroten en dat doet een burenruzie zeker niet.

Welstand
Als u toch een bouwvergunning nodig heeft, toetst de gemeente uw plan onder meer aan de welstandseisen.
Welstandsbeslissingen zorgden in het verleden soms voor frustratie bij bouwend Nederland. Want wie bepaalt
wat mooi of lelijk is? Het welstandsbeleid is al verbeterd, maar wordt nog duidelijker en objectiever. Elke ge
meente moet in een welstandsnota per gebied concreet aangeven welke welstandseisen er gelden. Zo kunt u
vooraf rekening houden met welstand, zodat uw bouwplan niet aan het eind van de bouwvoorbereiding in een
welstandscommissie hoeft te sneuvelen. De welstandsnota moet er voor l juli 2004 zijn. Tot die tijd gelden de
huidige welstandsregels. Vorden bereidt de welstandsnota voor in samenwerking met de gemeenten Hengelo,
Steenderen en Hummelo en Keppel. Naar verwachting komt in het voorjaar van 2003 een ontwerp voor in-
spraak ter inzage.

Meer informatie
Bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) kunt u informatiemateriaal over de nieu-
we regels voor (ver)bouwen aan uw woning krijgen. Maar u kunt ook uitgebreide informatie vinden op de inter-
netsite van het ministerie van VROM: www.vrom.nl/woningwet. U kunt er verschillende publieksfolders down-
loaden over de spelregels voor bouwen en verbouwen toegespitst op bovengenoemde bouwwerken. Daarnaast
vindt u er een module waarmee u snel een eenvoudig kunt achterhalen of en zo ja, welke bouwvergunning u
nodig heeft.

ORPSSCHOOL PER l JANUARI IN STICHTING IJSSELGRAAF

FUSIE VAN 20 BASISSCHOLEN
Per l januari 2003 draagt de gemeente Vorden de bestuursbevoegdheden van de openbare basisschool 'De
Dorpsschool' over aan de 'Stichting openbaar primair onderwijs IJsselgraaf. Deze stichting is vanaf dat moment
verantwoordelijk voor 19 openbare basisscholen in gemeenten Doetinchem, Doesburg, Hummelo & Keppel,
Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem en één R.K.-basisschool in Drempt. De bestuurlijke fusie vindt plaats
om enerzijds de kwaliteit van het onderwijs voor de toekomst te garanderen en anderzijds de financiële risico's
te spreiden. De IJsselgraafscholen blijven vanuit hun specifieke, lokale situatie functioneren onder het motto
'centraal waar het kan; decentraal waar het moet'.

ANMELDEN VOOR GELDERLAND CULTUURLAND
KAN WEER

In de zomer van 2003 wordt 'Gelderland Cultuurland' voor de tiende
keer georganiseerd. In juli en augustus zal de provincie weer volop in het
teken staan van verrassende, boeiende, originele en spetterende culture
Ie zomerevenementen. Daarmee wil 'Gelderland Cultuurland', net als vo-
rige jaren, een breed publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur
in Gelderland. Het project wordt op initiatief van de provincie sinds 1994
uitgevoerd door de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland en het
Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme. Om een gevarieerd en aantrek-
kelijk cultureel aanbod te kunnen samenstellenxnodigt 'Gelderland Cul-
tuurland' u uit om (opnieuw) aan te haken. U kunt een breed scala aan
activiteiten op het gebied van cultuur en cultuurhistorie aanbieden, mits
deze voldoen aan de selectiecriteria en vallen binnen de periode zaterdag
28 juni t/m zondag 31 augustus 2003. Te denken valt aan concerten op
bijzondere locaties, cultuurhistorische fietsroutes, filmvoorstellingen, lo-
catietheater etc.

Aanmelding gidsen/website
Het zomeraanbod wordt gebundeld in drie overzichtelijke regiogidsen
en op een website, die als handwijzer fungeren voor uitstapjes in de zo-
mervakantie. U kunt zich aanmelden voor gratis opname van uw acti-
viteit in één van de regiogidsen en op de website. De gegevens van uw ac-
tiviteit (met foto) dient u uiterlijk op 25 maart 2003 aan te leveren.

Aanvragen financiële bijdrage
Aan een beperkt aantal bijzondere activiteiten geeft 'Gelderland Cultuur-
land' een financiële bijdrage om ook op die manier het culturele zomer-
aanbod in Gelderland te stimuleren. Het is mogelijk om voor nieuwe pro-
jecten een aanvraag voor een financiële bijdrage in te dienen tot een
maximum van € 1.850,- per aanvraag. De sluitingsdatum voor aanvragen
is 14 februari 2003. Aanvragen die na die datum binnenkomen, worden
niet meer meegenomen in de selectie; houdt u deze datum dus goed in
de gaten. In maart 2003 ontvangt u antwoord op uw aanvraag.

Projectbeschrijving / aanvraagformulieren
Via de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland (tel. 026 - 3519029)
kunt u een uitgebreide projectbeschrijving van 'Gelderland Cultuurland'
opvragen, een toelichting op de selectiecriteria en een aanvraagformu-
lier. Het aanvraagformulier staat ook op de website www.gelderlandcul-
tuurland.nl onder 'geef een evenement op'. Mocht u nog vragen of op-
merkingen hebben of behoefte aan advies, aarzelt u dan niet contact op
te nemen met de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland, Jeroen de
Jong, tel. 026 - 351 90 29. Voor vragen op het gebied van promotie/PR en
toerisme kunt u terecht bij Jessica Marsman van het Gelders Overijssels
Bureau voor Toerisme, tel. 0570 - 68 07 33.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een buurtfeest is de Bongerd tussen de huisnummers 6
en 12 op zaterdag 21 december 2002 van 16.00 uur tot 20.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer.

f ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 20 december 2002 tot en met 12 januari 2003 ter in-
zage (6 weken) een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieu-
beheer van: G.J. van Til, Koekoekstraat 15,7233 PB te Vierakker van 14 ok-
tober 2002, ingekomen 28 november 2002, waarbij hij meldt dat in de in-
richting een voeder- en kunstmestsilo geplaatst wordt, op het perceel
plaatselijk bekend als Koekoekstraat 15 in Vierakker.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting ver-
leende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschrif-
ten. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verande
ring leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is ver-
leend en geeft geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23
of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 20 decem-
ber 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter
advisering voorgelegd aan de commissie bezwaar- en beroepschriften.



Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich te-
vens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om
een voorlopige voorziening te treffen.

De nieuwe Afvalkalenders 2003
van de gemeente Vorden
worden huis-aan-huis bezorgd
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Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 10, lid 8 sub e van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een bedrijfshal
met kantoorruimte op het perceel Handelsweg 11. De vrijstelling maakt
het mogelijk het kantoorgedeelte dichter op de openbare ruimte te
plaatsen (afstand gebouw tot de weg 5 in plaats van 10 m). De op de vrij-
stelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 19 decem-
ber 2002 tot en met woensdag 15 januari 2003 ter inzage op het gemeen-
tehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be-
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Koekoekstraat 5, Vierakker

Dorpsstraat 17-19

Lankhorsterstraat 10,
Wichmond
Hamsveldseweg l
De Banenkamp 6

aanvrager
Timmerfabriek
J. Besseling BV
H. Smeerdijk

W.J.Jolink

L. van Huet
FA Atema

inhoud
vergroten bedrijfsruimte

veranderen woning-
kantoorgebouw
verbouwen woning

bouwen woning en garage
vergroten woning

datum ontvangst
29-11-2002

03-12-2002

04-12-2002

06-12-2002
06-12-2002

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

JP VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats

Christinalaan 6

Deldenseweg 9

Lindeseweg 14

Diversen
Sporthal 't Jebbink

aanvrager

J .H. Harmsen

D. Huizinga en
mw.J. Horstman

B.G.P. Rogmans

Rean Evenementen

inhoud

bouwen carport

plaatsen twee dakkapellen
en een dakraam

bouwen zwembad

antiek- en rommelmarkt

vrijstelling

plaatsen zwembad

De Algemene wet bestuursrecht geefi belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
king van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergun-
ningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

EEN BE ER M EU
BEGINT BIJ JEZELF

hpt kpnhanr makpn

Gemeente Zelhem komt alsnog bij VHS:

Minister kiest voor VHS++
Tweede overwinning voor
veldrijder Thijs v Amerongen

Als het aan minister Johan
Remkes ligt wordt straks niet
Doesburg maar Zelhem toege-
voegd aan VHS+. Hij gaat daar-
bij in op de wens de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen
om samen met Hummelo &
Keppel en Zelhem een grote
plattelandsgemeente te vor-
men in het centrum van de
Achterhoek.

Wethouder Henk Boogaard rea-
geert verheugd op het nieuws uit
Den Haag. "We zijn hier jaren mee
druk geweest. Aanvankelijk was
het natuurlijk een domper toen de
provincie koos voor Doesburg in
plaats van Zelhem. Maar dat is nu

gelukkig teruggedraaid", zegt hij.
Toch waarschuwt hij voor teveel
optimisme. "De Tweede en Eerste
Kamer moeten zich nog uitspre-
ken over het voorstel van de mi-
nisterraad."
Het is de bedoeling dat de herinde-
ling per l januari 2004 wordt door-
gevoerd. Wethouder Boogaard ver-
wacht dat het herindelingsplan in
het voorjaar door de Tweede Ka-
mer behandeld zal worden. "Wij
gaan zo snel mogelijk met de vijf
gemeenten om de tafel om een
projectgroep op te zetten die het
hele proces gaat begeleiden. Alles
bij elkaar verwacht ik dat we zeker
een halfjaar nodig hebben om een
hele nieuwe ambtelijke organisa-

tie op te zetten. Er ligt dus nog een
hoop werk op ons te wachten", al-
dus Boogaard.
Door de gemeentelijke herinde
ling blijven er in de Achterhoek en
de Liemers van de huidige 23 ge-
meenten nog maar negen over. In
tegenstelling tot het voorstel van
de provincie wordt Doesburg niet
toegevoegd aan VHS+ maar blijft
het een zelfstandige gemeente. In
Warnsveld is minder enthousiast
op de plannen van de minister ge
reageerd. Zij worden namelijk ge
dwongen om te fuseren met Zut-
phen. Een andere opmerkelijke
wijziging is dat Bathmen aan Lo-
chem en Gorssel wordt toege
voegd.

EN D A V O R D E N
Iedere dag:

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

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

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

DECEMBER
18 HVG Wichmond Kerstviering
18 ANBO Klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege

18 HVG Linde Kerstviering
18 N.B. v. Plattelandsvrouwen van

Nu Kerstviering in de Herberg
18 EHBO Herhalingslessen in

Dorpscentrum
18 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
19 PCOB Kerstbijeenkomst in het

Stampertje m.m.v. dhr. H.G.
Dijkman

19 Klootschieten bij de Vordense
Pan

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
Kerstviering

23 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

23 HVG Dorp Kerstviering
30 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum

paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 15 december was er een se
lectiedressuurwedstrijd voor pony-
's in Laag Soeren. Daarbij behaal-
den de leden van de ponyclub de
volgende resultaten: Marieke Rou-
wenhorst met haar pony Kaylie
een 3e prijs met 164 punten, cat. C,
klasse LI; Bart Hartman met zijn
pony Happenhoef Erwin een 2e
prijs met 161 punt, cat. D, klasse
L2 en üsette Bijenhof met haar po-
ny Survivor een Ie prijs met 161
punten, cat. D, klasse Ml.

Kerstwandeltocht
Kranenburgs
Belang
Zondag 15 december organiseerde
het Kranenburgs Belang een win-
terwandeling. Het was een schitte
rende route langs fraaie wandepla-
den. Men wandelde via het "kerke
pad", Mossel naar het Grote Veld

Thijs v Amerongen reed afge-
lopen zaterdag naar een knap-
pe eerste plaats, dit alles ge-
beurde in een zware cross te
Amersfoort.

Hij liet er deze dag geen twijfel
over bestaan, vanuit het vertrek
reed hij weg maar kreeg nooit een
grote voorsprong, het tempo lag
hoog en op de bevroren onder-
grond een stuur fout kon gelijk fu-
nest zijn. Thijs reed uitgekookt en
hield zijn tegenstanders constant
op 15 seconden, zonder fouten te
maken kwam de sterke Vordenaar
als winnaar over de finish.
Deze vorm belooft nog wat voor
deze v Amerongen, met de komen-
de maanden zeer belangrijke wed-
strijden op de kalender. (NK cross,
WK cross, de veldrit in Vorden enz
enz.).
Zijn buurjongen Richard Sleumer
reed ook op hetzelfde parcour,
maar dan bij de jeugdige Nieuwe
lingen, hij reed naar een 17e
plaats.

De Vordense dame Gretha KL Brin-
ke reed in Amersfoort naar een 7e
plaats, een goede uitslag van de
oud wereld kampioen dames (mas-
ters). Gretha rijdt veelal tussen jon-
ge meiden maar in de uitslagen is
dit vaak niet te zien, zondag reed
ze het Brabantse Erp alwaar ze 10e
werd.
Rudi Peters reed in Amersfoort
naar een 10e plaats bij de vetera-
nen,en de Hengeloer Martin Weij-
ers reed bij de sportklassers naar
een 9e plek.
De RT.V.is volop bezig met de or-
ganisatie van de Vordense veldrit
rond en om kasteel Vorden op zon-
dag 19 Januari 2003. Hier zullen de
RT.V.renners zeker laten zien wat
ze in huis hebben, je rijdt immers
niet alle dagen voor eigen publiek.
Voor de Vordenaren houdt deze
datum vrij en kom je plaatselijke
favorieten aanmoedigen.
Het is een gezellig evenement, dat
zeker een middagje kijken waard
is in het mooie natuurgebied rond
het kasteel Vorden.

en daarna weer terug naar de Kra-
nenburg.
Tijdens de 10 km lange route hoor-
de men de klanken van de mid-
winterhoornblazers zodat men hè
lemaal in Kerstsfeer kwam. De
wandelaars kregen halverwege de
wandeling een drankje aangebo-

den. Daarbij een plak Kerststol
aangeboden door Bakker Joop.
Als afsluiting was er gelegenheid
om deel te nemen aan het stamp-
pottenbuffet bij het pannenkoe
kenrestaurant Kranenburg. Een
goede opkomst en mooi weer
maakte het tot een succes.

Opbrengst Kerstcollecte
De Vordense bevolking heeft een ruim gebaar van wellevendheid ge
maakt bij gelegenheid van de jaarlijkse Kerstattentieactie. De collecte
bracht een recordbedrag op van maar liefst € 6.381,00.
Het overgrote deel hiervan gaat als Kerstgroet naar onze medeburgers
om hen ene hart onder de riem te steken. Alle gevers, maar zeker niet
het minst alle collectanten: van harte bedankt voor jullie bijdrage.
Vanaf deze plaats aan allen nog ene Zalig Kerstfeest toegewenst en al-
le goeds voor het nieuwe jaar.

Raad van Kerken.



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

Tevens hebben wij voor u KALFSVLEES, LAMSVLEES
en KIP/KALKOENVLEES

En natuurlijk onze overheerlijke
OSSEHAAS
ENTRECOTE
VARKENSHAAS / -OESTER

KOGELBIEFSTUK
ROSBIEF

We hebben de
mooiste kerststukjes voor u
Engelenhaar
(dunne runderreepjes met
dun gesneden groenten)

100 gram

'Wij en ons team
wensen u fijne, l^erstdagen toe.

• Ook verzorgen wij graag uw GOURMET- en/of
FONDUESCHOTEL

• Voor de boterham:
PARIYIA HAM / COBURGER HAM
SCHWARZWALDER HAM
KERSTSPECIALITEITEN
S A LAM I-SOORTEN
GEBRADEN VLEES

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

Dus wij hetpen u graag
uw t&stdiner

zo kf&er mogdijk^ ^
te

Keurslager
DICK en HETTY
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden • Telefoon 0575-551321

Wij wensen u
fijne
Kerstdagen
en een
heel goed
nieuwjaar.

BBQ,
hapjes &
partyservice
Henk Klaassen
Tel. (0575)551097
E-mail:
bbq-hapjes-
party @ hotmail.com

B B Q , h a p j e s & p a r t y s e r v i c e

Henk Klaassen
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 be-
stellen voor de kerst en oud en nieuw.

U hoeft de deur er niet voor uit, alles wordt bij u thuis
bezorgd.

Salades voor kerst en oud en nieuw:

Rundvleessalade € 3,50 p.p.

Zalmsalade € 4,75 p.p.

Vegetarisch € 4,00 p.p.

Buffetten zijn er al vanaf c10,00 p.p.

DRUKWERK

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Rax(0575) 55 10 86



Kerstmarkt Vorden: Zang, muziek,
houtvuur en boerenkool met worst

DECEMBERAKTIE VOV
Aan het eind van de Kerstmarkt
vond ook de trekking plaats van de
Decemberaktie van de Vordense
Ondernemersvereniging. De uit-
slag was:

De één gaat voor de Glühwein
naar de kerstmarkt, de ander
voor de kerst- snuisterijen of de
boerenkool met worst. Feit is
dat de meeste bezoekers ge-
woon voor de gezelligheid een
kerstmarkt bezoeken. Zo ook in
Vorden, waar het zaterdagmid-
dag gezellig druk was. Honder-
den bezoekers en niet alleen uit
Vorden zelf, kwamen een kijkje
nemen. Ook voor de kinderen
volop vertier. De jeugd kon zich
b.v. laten schminken en de
allerkleinsten vonden het maar
wat leuk om in een treintje
rond te rijden.

Saartje (Riek Schagen) die de laat-
ste tijd weer volop in "the picture"
is, was ook van de partij, in een
kraampje op het marktplein dat
tegen de de achterkant van de
kerk vrij "beschut" stond. Zij sig-
neerde videobanden van de nog al-
tijd populaire T.V. serie "Swieber-
tje". Ook waren in haar stand door
haar zelfgemaakte kerstkaarten te
koop, terwijl het publiek ook bij
haar de bonnen voor de boeren-
kool kon kopen. Dus voor deze
krasse 89 jarige kunstenares volop

werk "aan de winkel"!
Scouting Vorden zorgde ervoor dat
het houtvuur de hele middag bleef
branden, terwijl ook demonstratie
van de firma Oldenhave op de
"veldsmidse" voor de nodige
warmte zorgde! Naarmate de mid-
dag vorderde een "geschuivel" van
jewelste. Er waren optredens van
de plaatselijke muziekverenigin-
gen "Concordia" en "Sursum Cor-
da", Vordens Dameskoor, kinder-
koor "Kerkuiltjes", het 30 plus
koor, De Knupduukskes, het kin-
derblaasorkest Steenderen. De de
monstraties die de Midwinter-
hoornblazers ten beste gaven ble-
ken, met name voor de niet- ken-
ners, een interessant gebeuren.

Toen het gospelkoor "The Young
Church Singers" uit Apeldoorn het
culturele gedeelte afsloot hadden
de oliebollen en de "Glühwein" in-
middels plaats gemaakt voor de
boerenkool met worst. Behalve het
bezoeken van de Kerstmarkt was
het ook leuk om even gewoon
door het dorp te "slenteren". De
circa 200 verlichte kerstbomen
vormen namelijk een prachtige
voorbode voor de naderende kerst.

Hoofdprijs Reischeque:
Huub Nijenhuis, H.K. van Gelre-
weg 37.

Ie Prijs € 250,00: J. Kok, Ganzen-
steeg 6.

Overige prijzen van € 70,00:
J. Wichers, Hoetinkhof 49
ümpers, Hoeginkhof 157
M. Wullink, Hummeloseweg 63,
Zelhem
G. Holtslag, Nieuwstad 37
W. Sloetjes, Schuttestraat 8
G. ten Kate, Burg. Galleestraat
H. Abbink, Mispelkampdijk 14
B. Tuenter, Het Kerspel 6
M. Berentsen, de Voornekamp 9
W. Groot Enzerink, Deldenseweg 13
G.M. Abbink, H. v. Bramerenstraat 10
Wasseveld, Zelledijk 9
Paap, Vierakkersestraatweg 21-23,
Vierakker
A. Berenpas, Mosselseweg 3
AJ. van Houte, Brinkerhof 58



Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Naam-
bordjes

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

organiseert een

KUWERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

19 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Reparatie
van alle merken bos-,
tuin- en parkmachines

WesTech Vorden
Bel nu voor goed en goedkoop
onderhoud of reparatie aan uw
loop- en/of zitmaaier, motor-
zaag, bladblazer, bosmaaier

en alle andere
tuingereedschappen.

Ook slijpservice!

Machines worden eventueel
gehaald en gebracht.
Vooraf prijsopgave.

Bel voor info:
06 22578557 na 17.00 uur,

zaterdag de gehele dag.

De winterschilder:
vele euro's voordeel
op uw schilderwerk

Hij is er weer: de winterschilder.
Profiteer van een aantrekkelijke premie voor al

uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

UW VOORDEEL: € 30.- PER MAN PER DAG.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar
het lage BTW-tarief van 6%.

Meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak.

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzend ijk 7a Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50

Laatste kans op:

win een jaar lang
gratis frites!
Prijsvraag in de brievenbus gemist?
Formulieren nog verkrijgbaar.
Uiterste inleverdatum
zondag 22 december;
Trekking in januari 2003.

Zondag 22 december laatste
open dag in 2002.
We sluiten dan om 19.00 uur

We zien u graag vanaf
3 januari 2003 bij:

for all

(v/h Kwalitaria De Buurman

Vorden, Dorpsstraat 8, telefoon (0575) 55 43 55
Dinsdags gesloten.

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leeiiauto gratis etc.

m••—. —^.
BOVAC

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

BBQ, Hapjes &
Partyservice

Henk Klaassen
voor uw hapjes, salades

en buffetten
tijdens de feestdagen.

Zie de advertentie
elders in het blad.

Tel.(0575)551097

www.compusystem.nl
KeuzePC ggfll v.a. € 669,-
AMD Duron 1300 MHz., .128 M8 éofitAtëï, 12 :fvÉ TNT2, 40 SB Harddisk € 669,-
AMD XP 2000+, 25è MB SDRAM/32: MB TNT2, 40 B| Harddisk H € 729,-
AMD XP 2100+, 25p MB SDiAM, £2 MB TNT2. 60 GB Harddisk ! € 769,-

TopPC v.a. C 759,-
AMD XP 2000+, 25$ MR pêFofce2 64 MB; 40 GB 7200 Harddisk [ € 759,-
AMD XP 2000+, $1:2 MB,ÉeForce2:64 MB^öO GB 7200 Harddisk ? l € 819,-
AMD XP 2100+, èt2 MB,béForce4 ti4200 128 MB DOR, 60 GB HDD j € 979,-

Luxe Miditower ATX SNrid, 52;x GDiom, 100 Mbit Ethernet, 2 x US
1,44 MB Diskdrive, Trust Pow r̂ Keyboard, Logitech Scroliwheel Muis.

Actie:
ech Cordless Desktop Deluxe

cao,-
Optfes;

Windows XP Home € 129,- • 48x12x48 CD-ReWnfeT^te,- • 17 Inch möniL. ._
• HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • TFT Monitor € 349,- • 160W speakers €11,-

• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat van donderdag 19 december tot
en met woensdag 30 januari 2003 ter gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage ligt een voorstel aan de gemeen-
teraad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van
delen van de weg de Leuke te Vorden.

Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk
hun zienswijze aan hun college kenbaar maken.

Vorden, 26 november 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

•HIEO ;RWI
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

BILJARTVERENIGING

Krijt «p Tijd
en

CAFÉ BILJART

Dorpsstraat 25 • 7234 SM Wichmond
Telefoon 0575-441600

organiseren Eerste Kerstdag 25 december

grote kerstbingo
Aanvang 19.30 uur,

zaal geopend vanaf 18.30 uur.
Alleen geopend voor bingospelers.

Zondag 29 december

10-15-20 van rood-toernooi.
Hier mag iedereen aan deelnemen.

Aanvang 14.30 uur.
Inschrijven tot 14.00 uur.

Er zijn mooie prijzen te winnen.

Dinsdag 31 december Oudejaarsdag

potbiljarten
Aanvang 14.00 uur tot plm. 18.00 uur.

Biljartvereniging KOT en
café-biljart d'n Olde Kriet

wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig en

gezond 2003 toe.
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Bestel vroegtijdig uw:
vissalades, visschotels,

alles vers uit eigen keuken

Zalmsalade €5,75 P.P.

Huzarensalade €4,75 P.P.

Visschotel €4,75 P.P.
Bestellen kan tot

maandag 23 december 12.00 uur

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60



Aanwonenden missen visie en daadkracht bij gemeentebestuur:

Rondweg blijft discussiepunt
Het ging er vorige week dins-
dagavond stevig aan toe in het
Dorpscentrum waar werd ge-
sproken over de verkeersmaat-
regelen in het dorp. Met name
de aanwonenden van de Hor-
sterkamp en de Zutphensweg
zien niets in de voorgestelde
plannen van de gemeente. "Wij
willen gewoon een noordelijke
rondweg!"

De heer Harm-Jan Warringa van
de Horsterkamp ging misschien
nog wel het verst in de kritiek op
het Vordense gemeentebestuur.
"Ik ben de situatie helemaal zat. Ik
woon nu 25 jaar aan de Horster-
kamp en bespeur gewoon weinig
visie en daadkracht bij de gemeen-
te. Neem de herinrichting yan het
dorp. Ruim tien jaar geleden is
daar ontzettend veel geld voor uit-
gegeven, maar het is een zootje ge-
worden. Mijn vertrouwen in ver-
keersdeskundigen is dan ook tot
het dieptepunt gezakt. Het is ge-
woon een ongelukkig dorp gewor-
den met een gek riool van ver-
keer", aldus een teleurgestelde
Harm-Jan Warringa.
Volgens de heer Warringa hebben
ze het in Ruurlo wel slim aange-
pakt met de aanleg van een nieu-
we rondweg. "Laat Vorden daar
een voorbeeld aan nemen. Eigen-
lijk had de gemeente 25 jaar gele
den al een vooruitziende blik moe-
ten hebben. We hadden toen al die
noordelijke rondweg moeten aan-
leggen. Ik vind dat de gemeente de
oren veel te veel heeft laten han-
gen naar de plaatselijke midden-
stand die met alle geweld het ver-
keer dwars door het centrum wil-
de. En nu zitten we dus met de ge-
bakken peren."

KOFFIE
Nadat de heer Warringa was uitge-
sproken, stelde burgemeester Ka-
merling voor om eerst even een
koffiepauze te houden. Hij voelde
daarbij absoluut niet aan met wat
er leefde in de zaal. "Wij willen he-
lemaal geen koffie. Die drinken we
straks thuis wel. We komen hier
niet voor de gezelligheid, maar
voor de toekomst van Vorden!",
riep één van de aanwezigen door
de zaal. De burgemeester besloot
daarop - mede doordat wethouder
Dorien Mulderije daarop aan-
drong - de koffiepauze nog even
uit te stellen.

De volgende spreker was de heer
Douma van de Christinalaan. Hij
miste met name een langer ter-
mijn visie bij het gemeentebe-
stuur. "Er wordt veel te veel geke
ken naar de korte termijn. En dat
levert alleen maar halfslachtige
oplossingen op. Voor hoeveel is het
centrum van het dorp de laatste ja-
ren al niet verspijkerd? En wat
heeft het opgeleverd? Ik vind het
dan ook doodzonde als we nu het
centrum weer opnieuw herinrich-
ten. Zeker als later blijkt dat er ge-
woon een rondweg moet komen.
Dat is tot kapitaalvernietiging?"

VAKANTIEGANGER
Ook de heer Timm uit Den Haag
moest niets hebben van de plan-
nen van het gemeentebestuur.
"Waar zijn jullie toch mee bezig?",
vroeg hij zich hardop af. "Als toe-
rist kom ik al acht jaar in Vorden.
Ik erger me echt bont en blauw
aan de opstelling van het gemeen-
tebestuur als het gaat om het ver-
keer in het dorp. Het voorstel om
het centrum opnieuw in te richten
is echt een slap compromis. Ik be-
speur geen enkele visie bij het ge-
meentebestuur." De aanleg van
een noordelijke rondweg is vol-
gens hem dé oplossing voor alle
verkeersproblemen in het dorp.
"Die moet er komen. En wel me
teen. Als fietser voel ik me totaal
onzeker in het centrum. Andere
omliggende dorpen zijn wat dat
betreft veel verder als het gaat om
de verkeersveiligheid. In Vorden is
het echt een kwestie van pappen
en nathouden", aldus de heer
Timm.

Middenstander mevrouw Henny
Sueters reageerde op het eind van
de discussie nog even op de woor-
den van de heer Warringa. "Na-

tuurlijk hadden we jaren geleden
kunnen kiezen voor een noorde-
lijke rondweg. Maar dat wilden wij
niet. Wij wilden graag een leven-
dig dorp. In Hengelo zie je nu wat
de gevolgen zijn als je het verkeer
uit het centrum houdt. Dat wilden
wij toen koste wat het kost voorko-
men!"

BUSHALTE CENTRUM
Wethouder mevrouw Dorien Mulderije vertelde dinsdagavond dat de
bushalte bij het Dorpscentrum behouden blijft. Eerder kondigde ver-
voersmaatschappij Syntus aan dat zij deze halte wilde opheffen.
Het college maar ook de gemeenteraad van Vorden waren fel tegen de
plannen van Syntus om de busroute van lijn 51 te wijzigen. De Achter-
hoekse vervoersmaatschappij wil het bus- en treinverkeer tussen Doet-
inchem en Vorden beter op elkaar laten aansluiten. In het kader daar-
van stelde zij voor om lijn 51 niet meer dwars door het dorp te laten
rijden maar rechtstreeks via de Horsterkamp en de Stationsweg naar
het treinstation. Directeur Frank van Setten van Syntus heeft in een
onderling overleg met de gemeente Vorden gezegd van dit plan af te
zien.

v

Gemeente wil snel klankbordgroep instellen:
>.

Inwoners praten mee over verkeer
Wethouder mevrouw Dorien
Mulderije wil zo snel mogelijk
een oproep in Weekblad Con-
tact zetten zodat inwoners van
de gemeente Vorden zich kun-
nen aanmelden voor de zoge-
noemde klankbordgroep. Deze
groep gaat de gemeente advise-
ren over de te nemen verkeers-
maatregelen in het dorp.

Deze toezegging deed wethouder
Mulderije vorige week dinsdag-
avond in het Dorpscentrum waar
een informatieavond werd gehou-
den over de wegenstructuur in de
gemeente Vorden. Het is de bedoe
ling dat er voor de zomer van 2003
nog een definitief plan wordt ge
presenteerd. Deze zal dan in de
raadsvergadering van oktober wor-
den behandeld door de gemeente
raad. "Daarbij is het belangrijk dat
er niet alleen wordt gekeken naar
de wegenstructuur maar ook naar
het centrumplan. Oftewel wat wil-
len we met het centrum van het
dorp? Die twee zaken moeten
straks integraal worden aange-
pakt", aldus wethouder Mulderije.
Op dit moment liggen er vijf vari-

VOORSTELWD
Sommige inwoners van de gemeente Vorden waren twee weken gele
den op het verkeerde been gezet door een bericht in Weekblad Con-
tact. Daarin stond dat de WD op dinsdagavond 10 december een aan-
vullend voorstel op het verkeersplan zou presenteren. In grote lijnen
stond dit plan al met een kaartje afgedrukt in de krant van 4 decem-
ber. "Ik kom hier voor dat plan van de WD. Waarom wordt dit nu niet
behandeld zoals dat wel in de krant stond?", vroeg mevrouw Ria Dier-
kink van de Vordense Bosweg zich af.
Wethouder Mulderije zei hierop dat ook het college verrast was door
het bericht in Weekblad Contact. "Het is gewoon de visie van de WD.
Maar het is niet de bedoeling dat wij dat plan hier vanavond gaan be
handelen."

anten op tafel naar aanleiding van
een onderzoek van verkeersburo
BVA uit Raalte. Bij de eerste vari-
ant gebeurt er niks en behouden
de Dorpsstraat en de Zutphense-
weg uitdrukkelijk hun verkeers-
functie.
De voorkeur van het college van B
en W gaat uit naar de tweede vari-
ant. Daarbij komen er plateaus op
beide wegen ter hoogte van de
kruisingen met de Mispelkamp-
dijk, de Steege, de Boonk en de
Schoolstraat. Daarnaast is het de
bedoeling dat de maximum snel-
heid tussen de Schoolstraat en de
rotonde bij Klumper dertig kilo-
meter per uur wordt. En om het de
automobilisten helemaal te ont-
moedigen om dwars door het cen-
trum te rijden wordt het traject
tussen de Smidsstraat en de Insul-
indelaan ingericht als winkelge-
bied in de vorm van een soort
plein.

KLANKBORDGROEP
Zover is het echter nog niet. Er lig-
gen namelijk ook nog andere vari-
anten op tafel. Zoals variant vier
en vijf waarbij er zelfs een noorde
lijke rondweg moet komen. Voor-
lopig houdt het college van B en W
vast aan variant nummer twee.
Wethouder Mulderije daarover:
"De inspraak hierop loopt nog tot
18 december. Vervolgens zullen
wij kijken naar de bezwaren en ko-
men wij als college met een defini-
tief standpunt."

Ook de mening van de te vormen
klankbordgroep is voor wethouder
Mulderije erg belangrijk. "We wil-
len dan ook zo snel mogelijk met
alle partijen om de tafel." Daarbij
gaat het volgens de wethouder

niet alleen om direct betrokkenen
zoals de Dorpsschool, de biblio-
theek en de Vordense Onderne-
mers Vereniging maar ook om
aanwonenden en andere burgers
uit het dorp. "We willen dat het
plan dat straks in de gemeente
raad wordt behandeld zo breed
mogelijk gedragen wordt."

REACTIES
Er werd overigens zeer wisselend
op de tweede verkeersvariant gere
ageerd. De heer Chris Voerman -
sprekend namens de ANWB- vond
het een goed plan. "Je blijft op de
ze manier een gastvrij dorp. Aan
de ene kant moedig je de automo-
bilist namelijk niet aan om dwars
door het centrum te rijden maar
aan de andere kant is het centrum
wel toegankelijk voor de auto. Dat
lijkt me een heel goede oplossing."
Eigenaar Arjan Menzing van de
Kwalitaria aan de Dorpsstraat
vreest echter voor omzetverlies als
het doorgaande verkeer wordt ont-
moedigd om dwars door het cen-
trum te rijden. "Je mist daardoor
de impulsaankopen", zei hij.

Ook was er nog even een korte dis-
cussie over hoeveel doorgaande
auto's er per etmaal door het cen-
trum rijden. Uit tellingen van ver-
keersburo BVA uit Ruurlo zijn dit
1.500 voertuigen. De heer Gerrit
Lenselink van de Zutphensweg zet-
te grote vraagtekens bij dit getal.
"Dat is echt veel meer. Daar klopt
gewoon niets van!" De heer Have
man van BVA legde vervolgens uit
dat het werkelijke aantal voertui-
gen dat het centrum ingaat veel
hoger ligt, maar dat dit over het al-
gemeen dus bestemmingsverkeer
is.

Bekendmaking winnaar op nieuwjaarsreceptie gemeente:

VIj f genomineerden voor
Vrijwilliger van het Jaar
De verkiezing 'Vrijwilliger van het
Jaar' kan nu al een succes ge-
noemd worden. Er kwamen bij de
gemeente Vorden vele tientallen
inzendingen binnen. Een deskun-
dige jury - bestaande uit wethou-
der Wim Wichers, Bennie Rondeel
en journalist Peter Besselink -
maakte vorige week de vijf geno-
mineerden bekend.
De winnaar van de verkiezing tot
'Vrijwilliger van het Jaar' zal op
maandagavond 6 januari bekend
worden gemaakt tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente Vor-
den. Deze wordt gehouden in het
Dorpscentrum. Naast een oorkon-
de krijgt de winnaar een geldbe-
drag van 250 euro.
Het was geen gemakkelijke klus
voor de jury. De gemeente Vorden
kent namelijk een rijk vereni-
gingsleven en daarnaast zijn er
ook vele inwoners die zonder dat
ze verbonden zijn aan een club
veel vrijwilligerswerk doen voor
bijvoorbeeld buren of vrienden.
Toch was de jury unaniem in haar
beslissing.
De eerste genomineerde is de heer

G. Brummelman, penningmeester
van de Gereformeerde Kerk en
zangvereniging Excelcior. De
meeste mensen in het dorp ken-
nen hem echter van de vele collec-
ties die hij coördineert of voor
langs de deuren gaat. Verder ver-
zorgt de heer Brummelman de do-
naties voor bijvoorbeeld de Oranje
vereniging en Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. Eigenlijk teveel
om op te noemen.
De heer Bennie Lichtenberg uit
Kranenburg is de tweede genomi-
neerde. Achter de schermen is hij
een belangrijke schakel geweest in
de totstandkoming van de het hei-
ligenbeeldenmuseum in Kranen-
burg. Daarnaast zet hij zich in
voor het plaatselijke kerkhof in
Kranenburg, was hij actief bij de
uitbreiding van basisschool De
Kraanvogel, coördineerde hij vele
jaren de voetbaltoto van SV Ratti
en is hij al driekwart van zijn leven
verbonden aan het kerkkoor Can-
temus Domino van de Rooms-Ka-
tholieke Kerk.
Ook de heer Jan Tijssen uit Vierak-
ker werd door vele inzenders ge

tipt voor de verkiezing tot 'Vrijwil-
liger van het Jaar'. De heer Tijssen
verricht met name zeer veel acti-
viteiten voor de Willibrorduskerk
in Vierakker. Zo is hij onder ande
re voorzitter van het bestuur van
het kerkkoor, regelt hij het paro-
chiesecretariaat en verzorgt hij de
tuin en de begraafplaats van de
kerk. Ook geeft Tijssen regelmatig
rondleidingen in 'zijn' kerk. Naast
al deze werkzaamheden is Tijssen'
ook nog actief op allerlei ander ter-
reinen. Zo is hij al jarenlang chauf-
feur van de buurtbus, scheidsrech-
ter bij voetbalvereniging Socci en
actief voor de Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond. Een druk
bezet man dus!
De lijst van vrijwilligersactivitei-
ten van mevrouw Ria van Vleuten
mag er ook zijn. Zij is de vierde ge
nomineerde. Naast activiteiten in
de RK-kerk in Vorden -parochiesec-
tretariaat, parochieraad, begelei-
der kinder- en tienerkoor en tie-
nerclubs - kennen veel mensen
haar van de coördinatie van de
jaarlijkse zwerfvuildag en haar ve
Ie werkzaamheden voor de plaat-
selijke afdeling van de Wereldwin-
kel.
De laatste genomineerde voor de
verkiezing 'Vrijwilliger van het
Jaar' is de heer Rinus Ilbrink. II-
brink is penningmeester van zo-
wel de visvereniging als Oud Vor-
den. Ook is hij bestuurslid van de

veilingcommissie van de Neder-
lands Hervormde Kerk. Daarnaast
helpt hij bij het tuinonderhoud
van het Vordens Tennispark. Ook
de coördinatie van de jaarlijkse

zwerfvuildag en de redactie van
het Kerkblad van de Nederlands
Hervormde Kerk en de Gerefor-
meerde Kerk behoren tot zijn vrij-
willige werkzaamheden.

Iraanse kunstenaar
Omid Moshksar
exposeert

Vanaf heden tot en met 18 januari
wordt in de galerie van Agnes Ra-
ben een expositie gehouden van
de Iraanse kunstenaar Omid
Moshksar. Deze solo- expositie om-
vat een zestigtal werken in ver-
schillende formaten en technie-
ken, waaronder figuren, portret-
ten en paarden.

wielersport

VELDRIT "ACHTKASTELEN-
RIJDERS" MET 630
DEELNEMERS
Harry Eggink, namens de VRTC
"De Achtkastelenrijders", mede-
organisator van de zondagmorgen
verreden veldrit, was dik tevreden
over het aantal deelnemers (630).
"Gezien de weersvoorspellingen
van gisteren, gladde wegen e.d.,
hadden we dit aantal niet ver-
wacht, temeer daar er overal in de

regio ook volop geschaatst wordt.
Vorig jaar waren er ruim 900 veld-
rijders, maar toen waren de weer-
somstandigheden ook duidelijk
anders", aldus Harry Eggink.

De coureurs konden kiezen uit
twee afstanden t.w. 25 kilometer
of 45 kilometer. Het merendeel
(ruim 400) koos voor de langste af-
stand, temeer daar men deze veld-
rit in Vorden beschouwt als een
ideale gelegenheid om de conditie
op peil te houden. Het parcours
(Mossel, Wildenborch, Grote Veld,
Galgengoor) lag er perfect bij. Wel-
iswaar een harde ondergrond
maar uitstekend geschikt om te
rijden. De deelnemers toonden
zich hier na afloop zeer content
over. Start en finish waren bij het
sportpark van de voetbalvereni-
ging "Vorden" aan de Oude Zut-
phenseweg. Daar kon men na af-
loop ook terecht voor een warme
douche. Ook bestond de mogelijk-
heid om op het sportpark de fiets
schoon te spuiten. Wel weer een
voordeel van deze winterse dag,
geen modder dus wenig te spui-
ten!!
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feestcCagenl

In 1998 begonnen wij met veel enthousiasme en inzet aan
een aantrekkelijke en spannende uitdaging in het mooie
plaatsje Vorden.
Van een eenvoudige zaak uitgegroeid tot een gezellig, druk
en informeel pannenkoekhuis, precies zoals wij het gewild
en gehoopt hadden.
Dit gegeven willen wij samen met jullie vieren in de maand
februari 2003.!?!?!?

Kerstvakantie, inclusief beide kerstdagen dagelijks
geopend dus (eten a la carte)

Vakantiesluiting - 30 december 2002 t/m 21 januari 2003.

Wij, Joanne, Marlies, Sietske, Michelle, Diewke, Leonie, Hil-
de, Jeroen, Patrick, Patricia en Bert wensen u allen
fijne feestdagen en een smaakvol 2003.

Lid: Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen

Hengeloseweg 14 • 7251 PE Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Geopend woensdag t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

uurlijk geeft de schilder
J weer winterkorting!

Kijk voor

nieuws

ook op:

j.

Paardentrai Iers

Berendsen
Aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, 6996 DS Drempt tei. (0313) 47 63 11 / 06 53842907

binnenwerks
140x232x310 of
166x232x305

Geopend:
vrijdag en zaterdag

van 8,00 tot 17,00 uur
en na

telefonische
afspraak

Prettige Kerstdagen

meuwiaar
Leverbaar in
Grijs, wit of zwart

Fijne feestdagen en een
sfeervol
2003

DAVODTA
Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 31

Wees en Vleeswaren

Runderrollade
Varkensrollade
h.o.h. rollade
Lenderollade
Haasfiletrollade

451kg€7.

1kg€6.35

1kg€6?°

00I kgCl lJ

1kg€9?°

Let op: dinsdag 24 dec. staan wij op de markt in Epe.
C///1. .., /
m/ ivenóe/i upreulpeft

en een imrt/weeua 2003
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Weekpakket vleeswaren:

ioogr BOERENMETWORST

100 gr SCHOUDERHAM

loogr ONTBIJTSPEK

€l.12

€l.12

€l.12

36
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« Kerstbakjes VANAF 7."

* Graftak 9." Bloemen en planten

» Azalea VANAF 2."

« 2 bossen bloemen 5?°
«3 Hyacinten
Prettige feestdagen
voorspoedig 2003

in pot
en een
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80-jarig jubileum gymnastiekvereniging Sparta
Vooruitlopend op het SO ĵarig jubileum plaatst Contact enkele foto's en twee persoonlijke impressies over Gymnastiekvereniging Sparta

in de buitenlucht gehouden. Vol-
gens mijn herinneringen waren
die zomers altijd veel mooier en
warmer dan de huidige" zo zegt
Henny Wagenvoort.

Henny heeft eigenlijk vanaf het
prille begin meegeturnd met de
dames (Sparta had in het begin al-
leen maar mannelijke leden) "Ik
doe het liefst gymnastiek aan de
toestellen ringen, brug, noem
maar op. Grondgymnastiek is niet
mijn favoriete bezigheid. We doen
het wel hoor.

Natuurlijk heb je tegenwoordig
ook jazzgymnastiek en aerobic

maar geef mij maar de ouderwetse
turntoestellen.

Het is toch onvoorstelbaar: 55 jaar
turnen,
Je steeds in allerlei bochten te
moeten wurmen.
Steeds blijft de vraag: moet ik nu
doorgaan of stoepen,
Het voordeel van gym is: je blij ft je
problemen niet opkroppen.
En al voelde ik me voor die tijd wel
eens te moe,
Toch ging ik er naar toe.
Daarom raad ik iedereen aan,
Om te gaan!

Henny Wagenvoort-Weenk

Uitvoering 1963.

"De Knupdeukskes" opgericht door Sparta.

Gymnastiekvereniging Sparta
bestaat binnenkort 80 jaar.

Als kind ben ik naar gym gegaan
bij dhr. Groot Wassink en wispel-
turig als kinderen kunnen zijn
was dat op en af bij de gym. Dit al-
les was in het oude gymlokaal aan
de Nieuwstad. Daarvoor was het
gymgebeuren aan de Smidstraat
maar dat was ver voor mijn tijd.
Door de jaren heen was ik, dan
wel, dan niet op de gymnastiek.
Je gaat trouwen en krijgt kinderen
en dan denk je ik moet iets voor
mijzelf gaan doen.
Zo kwam ik terecht bij de huis-
vrouwengym dat werd gegeven
door mevr. Dreisen uit Lochem.
Door de bond werd er dan lx per
jaar een uitje georganiseerd dat
"huisvrouwendag" heette en dat
was bijzonder gezellig en eindigde
altijd met een etentje!
Langzaam bloedde dat dood, wat
ik nu nog erg jammer vind, want
je ontmoette er vrouwen van ver-
schillende verenigingen en deed
sport en spel met elkaar en het
was enorm gezellig en elk jaar ont-
moette je elkaar weer en steeds in
een andere plaats.
Op een gegeven moment was
mevr. Dreisen ziek en kwam er een
vervangster, Edda Brands en ze
kwam uit Zutphen.
Zij was het die me wat van aero-

bics liet proeven. Dat was meer in
mijn richting!
Edda startte een aerobic groep op
in de sporthal en dat liep erg goed.
Maar ja, Edda raakte zwanger van
heer tweede kindje. Dat was het
moment waarop Edda mij vroeg
om haar groepen over te nemen. Ik
moest dus vaak aan de kant zitten
en notities maken en opletten hoe
en wat zij deed want ik had nog
geen cursus of zo gehad.
Toen ben ik gaan lesgeven en dat
ging goed maar voor mijzelf had
ik het gevoel dat een cursus mij
meer zou bieden. Dus op naar cur-
sus wat erg leuk en leerzaam was
en nog steeds is.
Nu geef ik al weer 121/2 jaar les en
het verveelt nog steeds niet. We
werken met steps, gewichtjes en
soms dynabands.
Er zijn twee groepen dames van
zeer verschillende leeftijden en
erg gezellig. Een maal per jaar
gaan we een avondje uit eten met
iets van een fietstocht of een spel
of een wandeltocht.
Deze aerobic groep is zeker geen
hobbelcursus zoals sommige man-
nen denken.
Ik daag de heren uit om eens een
keer mee te doen.
Dit is een kort verhaal over mijn
tijd bij "Sparta".

Wilma Koers.

Ik weet nog dat Sparta op de
school het Medler een ledenwerf-
actie hield. Samen met nog een
paar meisjes heb ik mij opgegeven.
Dat betekende elke week op de
fiets naar Vorden, "maar ik deed
het met plezier" zo zegt Henny.
Sparta had in vroeger dagen haar
onderkomen in de voormalige Mu-
lo-school aan de Smidstraat. Een
oud gebouw dat inmiddels allang
is afgebroken om plaats te maken
voor de woningbouw. Overigens
zullen diverse oud voetballers uit
vroegere dagen zich de oude Mulo-
school nog wel voor de geest kun-
nen halen. Zaalvoetbal was nog
niet officieel uitgevonden, maar in
Vorden werd in dit lokaal al wel
gevoetbald en hoe! Dat het een
oud gebouw was bleek dikwijls
wanneer de spelers de bal tegen
het plafond schopten. Dikwijls
kwam het kalk naar beneden en
met blote voeten op de "splin-
tervloer" was ook geen pretje.
Maar dit terzijde.
Gelukkig hadden de gymnasten
niet zo'n last van het gebouw. Het
ging er allemaal wat rustiger aan
toe.

"Toch wel fanatiek. We waren in
die tijd het hele jaar door bezig
met het oefenen voor verschillen-
de uitvoeringen. Dat begon al di-
rect na de vakantie met de vaardig-
heidsproeven die altijd in het na-
jaar werden gehouden. Wanneer
die achter de rug waren begonnen
we met de oefeningen voor de
winteruitvoering. Deze uitvoering
vond altijd plaats in het Nutsge-
bouw (de plek waar thans de bibli-
otheek is gevestigd). In het voor-
jaar werd druk geoefend voor de
zomeruitvoering. Die werd altijd

Jubilerend Sparta komt met
sprankelende uitvoering
Op woensdag 8 januari 2003 is
het precies 80 jaar geleden dat
gymnastiekvereniging Sparta
werd opgericht. Door wie en hoe
is niet geheel bekend maar een
naam komt steeds naar boven en
dat is dhr. v. Riet. Hij is waar-
schijnlijk een van de mede op-
richters. Aanvankelijk was het al-
leen een heren aangelegenheid,
en moest men ouder zijn dan 17
jaar, (wanneer de jeugd ook lid
kon worden is ook niet geheel
duidelijk) maar na verloop van
tijd kwamen er steeds meer vrou-
welijke leden bij en nu is het zo
dat de vereniging bijna zo goed
als alleen maar uit dames/meisjes
bestaat op 4 "mannen" na.
Sparta had in vroeger dagen haar
onderkomen in de grote zaal van
het Nutsgebouw en later in de
voormalige Mulo-school aan de
Smidstraat. Een oud gebouw dat
inmiddels allang is afgebroken
om plaats te maken voor de wo-
ningbouw.
Daarna kwam het gymgebeuren
in het oude gymlokaal aan de
Nieuwstad. In de begin jaren
werd er alleen in de wintermaan-
den geturnd en in de zomer-
maanden werden er atletiek wed-
strijden gehouden. Dus Sparta
was in die tijd van alle markten
thuis. Ook werden de "Knup-
deukskes" door Sparta opgericht.
Wanneer dit was (is bij mij) ook
niet bekend.
Nu is Sparta al weer vele jaren ac-
tief in de sporthal aan het Jeb-
bink. En met zo'n 160 leden is er
op de woensdagmiddag en -avond
tijd om te trainen.
Ook zijn er inmiddels jeugd aero-

bic groepen bijgekomen en ook
bij veel dames zijn de toestellen
ingewisseld voor aerobic lessen.
Gelukkig is er nog een uur over-
gebleven van het volwassen tur-
nen. (Op de donderdag morgen is
er trouwens ook nog een dames
aerobic groep).
Op dit moment wordt er zeer fa-
natiek getraind voor de jubileum
uitvoering van 8 januari a.s die
zal worden gehouden in het
dorpscentrum.
Door de jaren heen is er veel mee-
gedaan aan wedstrijden en dit is
nog steeds zo. De gymgroepen
staan onder de bezielende leiding
van Genie Kappert en de aerobic
(dames) groepen staan onder lei-
ding van Wilma Koers. Beide da-
mes zijn al meer dan 121/2 jaar
aan onze vereniging verbonden
als trainsters en wij zijn daar dan
ook erg trots op. De jeugd aerobic
wordt gegeven door Angela ten
Pas, zij is nu 11/2 enthousiast met
de kinderen aan het trainen. Als
u wilt zien wat Sparta is en hoe ze
werken komt u dan gerust een
kijkje nemen tijdens de uitvoe-
ring in het dorpscentrum,
's avonds, is er tijdens een recep-
tie, tijd en ruimte om verschillen-
de oude materialen te bekijken.
Er is zowel tekst als foto materi-
aal uit vroeger jaren. Heeft u nog
foto's die wij mogen tonen tij-
dens de receptie dan kunt u die
nog inleveren bij Tinie Barink,
Hoetinkhof 197 of bij Joke Bulten,
Hoetinkhof 20. (U krijgt de foto's
natuurlijk terug en ze zullen met
respect worden behandeld).
Recente foto's zijn natuurlijk ook
van harte welkom.

Van links naar rechts Jo Derksen,Jaap Hoogendoom, Henk Kip, G. Koop,
Ab Weenink en Kareljorissen. Winterswijk 1945.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SPEKLAPPEN

kilo

29

GROENTE

CHIQUITA
BANANEN

kg
99

FOPPEN GEROOKTE

PALINGFILET
of ZALMFILET
200 gram - van 8.12 voor

99

CALVE
SAUZEN

flesje 250 ml a 1.19

nu 3 fles/es halen
2 fies/es betalen

COCA COLA
diverse soorten

fles 1,5 liter a 1.22

nu 4 fles halen

3 fles betalen

oh
ROLLADES

nu
25% KORTING///

GALL^GALL

GRAND
MARNIER
CORDON ROUGE

0,7 liter

18.19
BAILEYS
IRISH CREAM

0,7 liter

99tl.9

ch
WILD-

PRODUCTEN
nu

25% KORTING!!!

Altijd dagversx
Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openings-
tijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALLEGALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

ff ff

GALLIS GALL
M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 46 12

n

n

Noteert u deze datum even op uw kalender!!
Zondag 22 december

zijn wij geopend van 10.00 - 17.00 uur
met 3 spetterende Kerstaanbiedingen

&n

Florijn

pijpjes 24 flesjes

nu U,99
(max. 3 krat per persoon)

kg van 17,30 voor

9,99
(max. 2 kg)

fles 1 liter
JP: —

nu 8,99



olitievaria GROEP VORDEN

Zaterdag 7 december
Aan de Wildenborchseweg vond
een eenzijdig ongeval plaats. Een
bestuurder van een personenauto
met een aanhanger is aan het glij-
den en scharen geraakt en is door
een afrastering een weiland in ge
reden. Er was alleen materiële
schade.

Er werd een alcohol controle ge-
houden. Een 5-tal bestuurders heb-
ben geblazen, geen van hen had te
veel gedronken.

Maandag 9 december
Aan de Zutphenseweg heeft men
een boom omgezaagd. Deze boom
was eigendom van de gemeente
Vorden. Er is hiervan aangifte ge
daan.

Dinsdag 19 december
Aan de Laegte is in een personen-
auto ingebroken. Men heeft zich
toegang verschaft door het slot
van een portier te forceren. Uit de
auto is een radio cd-speler en een
cd ontvreemd.

Aan de Dorpsstraat is bij een be-
drijf gepoogd in te breken. Men
heeft zich toegang verschaft door
een deur open te breken. Uit het
bedrijfis niets ontvreemd.

Aan het Wiemelink is bij een be
drijf ingebroken. Men heeft zich
toegang verschaft door een ruit te
vernielen. Uit het bedrijf zijn di-
verse spullen ontvreemd.

Aan de Brinkerhof werd een perso-
nenauto beschadigd. Men heeft
met een scherp voorwerp twee
krassen aan de zijkant van de auto
aangebracht.

Woensdag 11 december
Er werd een alcoholcontrole ge
houden. Een 45-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Donderdag 12 december
Aan de Vordenseweg vond een
aanrijding plaats. Bij het passeren
raakten twee voertuigen elkaar. Er
was alleen materiële schade.

Gevonden en verloren
voorwerpen, met ingang van
l december
Verloren:
- Autosleutel van een VW Golf

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Beleggen in
december
December is traditioneel een top-
maand voor beleggers. Deze
maand komt bij de AEX, de S&P
500 en de DJ EuroStoxx 50 op een
eerste plaats, bij de Dow Jones op
een tweede en bij hekkensluiter
CBS toch nog op een derde plaats.
Van de 19 laatste decembermaan-
den kwam deze maand slechts
twee maal negatief uit. Ook de
Dow Jones en de S&P 500 daalden
maar enkele keren in december.

December is ook traditioneel de
maand om eens terug te kijken.
Wat is er het afgelopen beursjaar
gebeurd? Was het een goed jaar, of
een slecht? Wat waren daarvan de
oorzaken? De oorzaken voor de
slechte beursjaren zijn allemaal
redelijk duidelijk: de Golfoorlog in
1990, de beurscrash in 1987, de
eerste oliecrisis van 1973 en 1974,
de Vietnamoorlog in 1966. 1962
was het jaar van de Cubacrisis,
toen Russische raketten op dat ei-
land werden geplaatst en een nu-
cleaire oorlog dreigde. In 1957
raakte de economie in een dip te
recht na de Suezcrisis. Nog verder
terug: oorlogsdreiging in Europa
in 1937, het uitbreken van de Eer-
ste Wereldoorlog in 1914, financië-
le paniek in de VS in 1907 en 1903.

Soms dalen markten sterk na een
grote opgang in de jaren ervoor.
Denk maar aan 2001 en 2000 na de
hype in technologie, media en tele

com. Maar slechts een beperkt aan-
tal malen laat de beurs gedurende
twee of drie jaren achtereen nega-
tieve resultaten zien. 1986 en
1987, alhoewel er een flink herstel
was tot aan enkele maanden voor
de crash in oktober 1987. De olie
crisis van 1973 en 1974. 1965 en
1966, toen de loonkosten in Neder-
land snel opliepen, de concurren-
tiepositie verslechterde en er flink
wat arbeidsonlusten waren. Voor
een langdurige periode van forse
dalingen moeten we terug naar de
jaren 1929-1932, de jaren van de
Grote Depressie.

Het is ook goed om in deze laatste
maand van het jaar even na te den-
ken over uw beleggingsbeslissin-
gen van dit jaar, en over de ver-
wachtingen voor het komende.
Ligt uw financieel plan op sche-
ma? Is er een herziening van uw
doelstellingen noodzakelijk? Is uw
risicoprofiel veranderd? Laat u
zich daarbij door de korte termijn-
bewegingen op de beurs niet in de
luren leggen. Ongeacht of die be
wegingen sterk positief of sterk ne
gatief zijn geweest.

We herhalen nog eens een aantal
basisprincipes. Koester geen al te
hoge verwachtingen. Neem geen
risico's die u niet kunt dragen.
Neem weloverwogen en rationeel
beslissingen. Zorg ervoor dat uw fi-
nancieel plan goed doordacht is.
In geval van twijfel, overleg met
uw adviseur. En bedenk: elk aan-
deel, elk beleggingsfonds dat u be
zit, zou u moeten willen kopen als
u het niet had.

We wensen u alvast het allerbeste
voor het komende jaar. In alle op-
zichten.

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

Helpt u mee!!!
200 Kerstpakketten

Namens de gezamenlijke Ker-
ken van Vorden, organiseert de
Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa een kerstpakket-
ten actie voor de minstbedeel-
den in onze partnergemeenten,
Sighetu Marmatiei in Roeme-
nië én Subot ica in Joegoslavië.

Hoe kunt u meedoen?

Maak een bijdrage over op rek.nr.
36.64.34.977 t.n.v. werkgroep -
Partnergemeenten Oost-Europa,
o.v.v. kerstpakketten.

A: een heel pakket t.w.v. € 10,00
B: een half pakket t.w.v. € 5,00

Deze pakketten worden samen
met mensen uit onze partnerge-

meenten in Roemenië en Joegosla-
vië gekocht en uitgedeeld.
Inhoud kerstpakketten o.a. olie *
rijst * bloem * suiker * vis/vlees in
blik * macaroni * soep * koffie * hy-
giëneartikelen * snoep.

Namens de mensen uit onze part-
nergemeenten hartelijk dank voor
uw steun.

volleybal

DASH Dl-HALLEY Dl
Zaterdag 14 december speelden de
dames van Pelgrum Makelaars
Dash in Wehl tegen het eerste da-
mesteam van Halley. Dit team
staat momenteel aan kop in deze
competitie, en terecht, bleek al in
de Ie set. Halley serveerde zeer
sterk en het spel wat ze speelden
was zeer snel. In no time was de
stand 25-15. De 2e set verliep voor
de Vordense dames een stuk beter.
De service druk lag een stuk ho-
ger, waardoor er gescoord kon
worden. In een mum van tijd was
het 8-2. In de loop van de set kwa-
men de dames van Halley nog wel
weer terug. De dames van Pelgrum
Makelaars Dash maakten de set ge
decideerd af, 23-25. Ze waren zeer
blij met deze setwinst, want elk
punt is er een! De 3e en 4e set ver-
liepen minder voorspoedig, Halley
was net een maatje te groot voor
de Vordense dames. Setstand 3e
set, 25-19, setstand 4e set, 25-15.
Zaterdag, 21 december speelt Pel-
grum Makelaars Dash in Vorden
tegen Sans Flash uit Nijverdal.Ie-
dereen is van harte welkom om de
dames te komen aanmoedigen! Ze
zullen de aanmoedigingen hard
nodig hebben, gezien de stand in
de ranglijst van beide teams.

UITSLAGEN 14-12
dames Sns-Havoc 2 - Pelgrum Dash
2 3 - 1 ; Willems Gemini 2 - Pel-
grum Dash 44-0; Pelgrum Dash 7
- Revoc 3 3 - 2 ; Pelgrum Dash 5 -
Brevolkl 3-1.
heren Pelgrum Dash 2 - Overa l 3 -
1; Pelgrum Dash l - SC Gorssel l 4
- 0; Pelgrum Dash 3 - RW Tornax l
0-4.
meisjes Reflex MB1 - Pelgrum Dash
MB1 4 - 0.

Kerstviering
Traditiegetrouw wordt in de
Dorpskerk het kerstfeest ge-
vierd. Veel mensen bezochten
altijd deze vieringen.

De plaatsruimte in de kerk is ech-
ter beperkt. Door de brandweer-
verordening is men verplicht zich
te houden aan het aantal beschik-
bare plaatsen. Daarom kunnen dit

jaar alleen mensen met een toe
gangskaart toegelaten worden. De
school betreurt het dat dit jaar
niet iedereen erbij kan zijn.
Ieder kind uit groep 4 t/m 8 krijgt
twee kaarten. Dat betekent, dat de
ze kinderen twee personen mee
mogen nemen naar de kerk. Perso-
nen zonder toegangskaart kunnen
niet toegelaten worden.

Nalunk is kaeacsoiiyi
ünnepek vannak
Wil je weten wat dit betekent?
Kom dan ook op het kinder-
kerstfeest georganiseerd door
kindernevendienst, zondags-
school en het clubwerk van Vor-
den.

Net al vorig jaar wordt deze dienst
gehouden op dinsdagavond 24 de
cember in de Dorpskerk.
Alle kinderen met hun ouders,
grootouders zijn van harte wel-
kom!

Wegwijs in
nieuw erfrecht

Vanaf l januari geldt er nieuw erfrecht.
Allerlei zaken rond erfenis en testament veranderen dan.

Wat betekent dat voor u?
Tap Tromp van Hoff notarissen maakt u nu al wegwijs.

Maak snel een afspraak voor een vakkundig en op maat gesneden
advies:Tap Tromp van Hoff notarissen.

l~ap~[r

Hengelo (G/d) te/. (0575) 468 568
Lochemte/.(0573)298398

Zutphen "Het Emerhuys" tel. (0575) 584 584
e-mail voor alle vestigingen: info@tthnotarissen.nl



DANCING DISCOTHEEK
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TWEEDE KERSTDAG^ xv v \ i\ J// / / .->

FREAKY PIANO PARTY

ZATERDAG 28 DEC
StivÈ «stageè
^.^^ "*"*"-• -^ '' ̂ w;: '^ff 's.'"',"-'"

Vorden, Herberg 21:4O * Warnsveld, de Kap 21:5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Urnen, Kazerne 22:O5 *%orculo,
busstation 21:45 * geesteren, gaan 21.55 * gelselaar, Jloryn
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Ruurlo,
<Capperij 22.3O * IQarchem, Kerk 22:4O * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * tfathmen, $rink 22.3O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen tfuitenlust 22:55 uur .
Meer info ? $el O9OO-Witkamp of ki/'k op www.witkamp.com

LET OP M! AL DEZE DAGEN RIJDEN
BUSSEN BEHALVE VAN OUD OP NIEUW.

DAN RIJDT ER GEEN BUS!!!

UIT-LUI-WEEK
2002

donderdag

KINDERKNALMIDDAG

december

zaterdag

KARAOKE, DISCO en
3ACK NICHT

KINDERKNALMIDDAG

ML AÜTOPUZZELRIT, •
Opgave: E. Dansen, tel.: 451355. , A

f KLAVEROASBRUN
december Opgave: E. Klein Lenderink, tel.:
maandag KINDERKNALMIDDAG

OPEN itóii tOO ttur iöt 3
januari

3.3.C. FLOPHUUS, TOLDIEK

DEt^SPANNEVOGEL

GRANDIOZE AANBIEDINGEN
EN KANS OP GRATIS PAX-LOTEN

BOXSPRING COMBINATIE
incl. 5-zone pocketveer matras
140x200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

SPECTACULAIRE
ELEKTRISCHE BEDBODEM
28 lats in rubber
diverse maten
bijv. 90 x 200 cm

De Spannevogel heeft niet alleen grandioze
aanbiedingen voor u, u maakt nu ook nog kans
op een gratis PAX-lotl Alléén in Hengelo Gldl
Bij elke € 500,- bij ons besteed, krijgt u l lot
(ter waarde van € 25,-) cadeau, dus 2 loten

bij € 1000,-, 3 loten bij € 1500,- en zo verder.
Deze fantastische actie gaat 17 december in en

eindigt op 31 december om 12.30 uur.

Dinsdag 31 december 2002 vanaf 12.30 uur en donderdag 2 januari 2003 gesloten

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



Vrienden van de Zondag met Kas Bendjen en
zangeres Maartje Epema:

Live-muziek in
Theater Onder de
Molen
Op zondagmiddag gezellig een
biertje drinken met vrienden
en ondertussen genieten van
lekkere live-muziek. Het kan
vanaf zondag 5 januari twee
maal per maand in het sfeervol-
le theater Onder De Molen in
het Vordense buurtschap Linde.

Onder de titel 'Vrienden van de
zondag' organiseert oud-Vorde-
naar Peter Besselink iedere eerste
en derde zondag van de maand
een concert. Op die allereerste
"Vrienden van de zondag' zal on-
der meer de bekende Brummense
kleinkunstenaar Jelle Amersfoort
optreden en geeft het Vordense
Kas Bendjen een speciaal akoes-
tisch miniconcert. Ook de Vorden-
se zangeres Maartje Epema -bege-
leidt door gitarist Frank de Haan-
is van de partij en als klap op de
vuurpijl nog een optreden van de
Amsterdamse symfonische rock-
band Lorian.
En deze muzikale zondagmidda-
gen zijn nog maar het begin van
de plannen die Peter Besselink en
zijn bedrijf PB Produkties met het
prachtige theater hebben. Naast
de tweemaandelijkse 'Vrienden
van de zondag'-concerten, is hij na-
melijk ook druk bezig met de orga-
nisatie van een serie cabaretvoor-
stellingen op enkele vrijdagavon-
den in het komende voorjaar.
Daarnaast biedt de tegenwoordig
in Zutphen woonachtige Besselink
bedrijven de gelegenheid om The-
ater Onder de Molen af te huren
voor bijvoorbeeld een seminar of
een bedrijfsfeest. Daarbij vindt Pe
ter Besselink het wel belangrijk
dat zo'n bedrijf de theaterfunctie
van de molen benut en een feest of
bijeenkomst dus een cultureel tin-
tje geeft.

UNIEK
Want dat culturele aspect is de be-
langrijkste reden dat Peter Besse-
link onder de vlag van PB Produc-
ties een deel van de exploitatie van
de Lindesche Molen op zich heeft
genomen. Als pr-man van de mo-
len was hij overigens al een jaar of
vijf intensief betrokken bij de voor-
stellingen die er door artistiek lei-

Peter Besselink:
"De Vrienden van de Zondag

is bedoeld voor jong en oud."

der Peter Hoefnagels worden geor-
ganiseerd. Voorstellingen waarin
Peter Besselink zelf, als presenta-
tor of met een eigen cabaret, ook
regelmatig optrad. Wat de Zutphe
naar betreft mag er echter nog
veel meer gebeuren in de molen.
Omdat het een uniek theater is. En
ook omdat er in de regio wat hem
betreft veel te weinig te doen is op
cultureel gebied.
"Ik heb altijd iets gehad met thea-
ter en muziek. Ik vind het leuk om
zelf op te treden, maar ga ook
vaak naar theatervoorstellingen of
popconcerten. Bovendien mag ik
graag iets organiseren. Onder De
Molen biedt mij een prachtige ge
legenheid om al die dingen te
combineren", aldus een enthousi-
aste Besselink.
De kracht van de molen zit hem
volgens de organisator niet alleen
in het prachtige uiterlijk, zowel
van de binnen- als de buitenkant,
maar ook in de intieme sfeer.
"Dat knusse karakter maakt het
theater zo speciaal. Als bezoeker
zit je als het ware bovenop de ar-
tiest. Dat is heel bijzonder. Een op-
treden van Kas Bendjen op hun
Babybiggenmealbal is geweldig.
Groots, met veel spektakel. Maar
bij mij in de molen staan ze als het
ware helemaal uitgekleed te spe
len. Zonder grote installatie, maar
grotendeels akoestisch. Een unie
ke kans om die band ook eens van
een heel andere kant te zien."

JONGEREN
Waar het programma van Theater
Onder de Molen met veel jazz-
achtige optredens tot op heden
vooral het wat oudere publiek
trok, probeert Peter Besselink met
een meer popgericht programma
ook de jongeren te bereiken. Met
de nadruk op 'ook', want Besselink
verwacht met de "Vrienden van de
zondag' tevens de oudere muziek-
liefhebber een plezier te doen.
"Pop is wat dat betreft een rekbaar
begrip. Jelle Amersfoort zit meer
in de theaterhoek, dat kan ieder-
een leuk vinden. Maar datzelfde
geldt voor Kas Bendjen, zij hebben
fans van jong tot oud. Bovendien
zullen de bands altijd in een

'Bewust worden door
bewegen'

akoestische setting spelen, op een
gepast volume. Helemaal in de
stijl van het theater."
De aftrap van "Vrienden op de zon-
dag' is op 5 januari aanstaande. Als
gezegd met Kas Bendjen en Jelle
Amersfoort. Daarnaast zal het Vor-
dense duo Maartje Epema en
Frank de Haan optreden. Zij spelen
akoestische versies van nummers
van onder meer Anouk en Alanis
Morissette. De symfonische rock-
band Florian van oud-Vordenaar
Mark Besselink brengt vooral ei-
gen repertoire.

5 JANUARI
Begeleid door gitarist Jurgen Bur-
dorf geeft Jelle 5 januari een voor-
proefje uit zijn nieuwe theaterpro-
gramma 'Schreeuwen op straat',
waarmee Jelle en Band op zondag
16 maart aanstaande overigens
ook weer de Lindesche Molen aan-
doen. Iets waar Peter Besselink ove-
rigens erg blij mee is. "Nu kan ik
Jelle nog krijgen. Over twee jaar is
hij misschien te groot geworden."
Ook Kas Bendjen komt na het eer-
ste zondagmiddagconcert op 5 ja-
nuari later in het jaar terug. Op 6
april geeft de dialectband een mid-
dagvullend optreden in de molen.
Voor de symfonische band Lorian
en de Vordense zangeres Maartje
Epema geldt hetzelfde. Ook zij
staan later in 2003 nog eens gepro-
grammeerd.
Om de drempel laag te houden
vraagt Peter Besselink voor het eer-
ste concert met vier bands slechts
enkele euro's entree. "De mensen
moeten ons weten te vinden en
dan moet de entree geen struikel-
blok zijn. Ik heb er alle vertrouwen
in dat er een publiek is voor dit
soort evenementen. Iedereen moet
gewoon komen en met eigen ogen
zien waarom de molen zo'n bij-
zondere locatie is", aldus Peter Bes-
selink.

Theater Onder de Molen is ge
vestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden (buurtschap Linde). Kaar-
ten kunnen van tevoren worden
gereserveerd via de reserveerlijn
van het theater en via email. Zie
ook advertentie.

Velen zullen zich nog het optre-
den herinneren van het Don Ko-
zakkenkoor in de Antonius-
kerk. Het was een onvergetelijk
optreden van dit vermaarde
koor in een bijzondere omge-
ving. De acht mannen van het
koor vulden met hun prachtige
en zuivere stemmen het kerkge-
bouw en het is verheugend dat
het bestuur van de 'Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg" kans heeft gezien dit
uit acht mannen bestaande
koor ook voor dit jaar naar Vor-
den te halen. Het belooft op-
nieuw een mooie avond te wor-
den

Het Schwarzmeer Don Kozakken-
koor werd opgericht in 1973 en
houdt de gewijde zang van de Rus-
sisch-orthodoxe kerk in ere. Het
koor staat bekend als een van de
beste ensembles in dit genre en
treedt op in concertzalen in de hè
Ie wereld. Het bestaat uit aan con-

servatoria opgeleide zangers. Het
koor beschikt over een bijzondere
klank. Ze excelleren niet alleen als
koor. Ook als hoogbegaafde so-
listen zijn ze zeer overtuigend. De
mannen hebben van nature krach-
tige stemmen. Diepe bassen en
heldere tenorklanken bekoren het
oor zowel in de krachige partijen
als in de minder harde gedeelten
die hun concert bijna het karakter
geven van een meditatieve bele-
venis.

Ze zangers zijn als het ware ambas-
sadeurs van hun verre vaderland
en ze geven een demonstratie van
de rijke verscheidenheid van de or-
thodoxe en Russische muziekcul-
tuur.

BIJZONDERE AMBIANCE

In de Antoniuskerk is, zoals be
kend, op dit moment de expositie
van kerststallen en -groepen inge

richt die voor bezoekers nog tot
zondag 29 december te bezichti-
gen is. In verband met de uitvoe
ring van de Don Kozakken heeft
het bestuur van de Stichting die de
Antoniuskerk beheert, besloten
deze tentoonstelling op 30 decem-
ber intact te laten zodat bezoekers
van het concert vóór de uitvoering
en in de pauze tevens de kerstgroe
pen kunnen bewonderen.

Intussen zijn op veel plaatsen in
het dorp affiches te vinden waarop
nadere gegevens zijn vermeld over
dit optreden. Kaarten zijn verkrijg-
baar o.a. bij de VW in Vorden (tel.
0575-553222); de prijs van een
kaart is Euro 12.00 (bij de kassa
voor de uitvoering Euro 13.00 in-
dien nog voorradig). Tussen twee
haakjes: een kaart voor dit concert
is een heel toepaselijk kerstge
schenk. Gezien de al gebleken gro-
te belangstelling voor dit bij zonde
re concert is het wel verstandig
van te voren kaarten te reserveren.

Vanaf 15 januari wordt er in het
cultureel centrum 'De Brink'
weer gestart met groepslessen
'Bewust worden door bewegen'.
De groepslessen worden gege-
ven door Inge Volberda-Neijen-
huis en zijn bedoeld voor men-
sen die geïnteresseerd zijn in
het eigen bewegen.

De groepslessen zijn gebaseerd op
de methode Feldenkrais. Belang-
stellenden kunnen hiermee ken-
nismaken tijdens open lessen op
woensdagavond 8 januari in het
Cultureel Centrum 'De Brink' in
Zelhem of op dinsdagavond 14 ja-
nuari in het Cultureel Centrum in
Giesbeek. Deze open lessen zijn
gratis. In verband met de beperkte
ruimte is het gewenst dat belang-
stellenden zich van te voren aan-
melden via tel: 0313-632396 of
email: inge.volberda@tiscali.nl.
Bij het bewegen volgens deze me
thode wordt de aandacht vooral
gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van de beweging. Ervan

uitgaande dat het lichaam één ge
heel is en alle delen met elkaar
zijn verbonden, zou elke beweging
overal voelbaar moeten zijn. Vaak
is dat niet zo omdat 'spanningen'
in het lichaam dit blokkeren. Ge
woontepatronen spelen een be
langrijke rol in hoe men beweegt.
Ook de voörkeursbewegingen en
de beperkingen van bewegingen
bepalen voor een groot gedeelte ie
mands manier van bewegen. Er
zijn vele manieren om te 'spelen'
met deze spanningen, voorkeurs-
bewegingen en beperkingen. Zo
kunnen we ontdekken waarom ze
er zijn en of ze wel echt nodig zijn.
Immers als je een beweging wel op
tien verschillende manieren kan
maken, dan is de kans op klachten
veel kleiner, dan wanneer je het
maar op één manier kan. Kortom
het is een ontdekkingstocht in het
eigen lichaam naar spanningen,
gewoontepatronen, voorkeuren,
beperkingen en manieren van be
wegingsdoorgave. (Zie advertentie
a.s. week in Contact/Elna).

Kandidatenlijst CDA
Afgelopen zaterdag, 14 decem-
ber 2002, stelde de ledenverga-
dering van CDA Gelderland
haar kandidatenlijst voor de
verkiezing van provinciale sta-
ten vast.

Als lijsttrekker werd gekozen de
heer Harry de Vries uit Oosterbeek
en op plaats 6 staat de Vordense
Ria Aartsen.

Overige kandidaten uit de directe
omgeving zijn de heer J. Haitink
uit Gorssel op plaats 12 en de heer
J. Legters uit Halle (gem. Zelhem)
op plaats 29.

Met de vaststelling van de 45 kan-
didaten lange lijst denkt CDA
Gelderland goede mensen met vol-
doende contacten in hun eigen ge
bier te hebben gekozen.

TV-programma
voor beter water
Waar de werkgroep 'Beterwa-
ter!' maanden naar heeft ge-
streefd is dit weekend gelukt.
TV-Gelderland', een belangrijk
medium voor de beïnvloeding
van de publieke opinie in onze
provincie, heeft uitvoerig aan-
dacht besteed aan het groeien-
de probleem van het veel te har-
de water in de Achterhoek. In
het programma 'Hallo Gelder-
land' werd ongeveer een kwar-
tier uitgetrokken om waterle-
verancier Vitens duidelijk te
maken dat honderdduizenden
gezinnen in de Achterhoek wor-
den getroffen door de gevolgen
van het veel te harde water.

Een voor Vitens pijnlijk onderdeel
van het programma was dat een
eenvoudige proef van een water-
deskundige van de Wageningse
Universiteit in het programma liet
zien dat de waterhardheid in Vor-
den niet 18.5 Duitse graden is zo-
als steeds door Vitens wordt aange
geven maar 27 graden DH.

Weliswaar ging het om slechts één
steekproef maar ook uit andere
bron is gebleken dat de hardheid
van het water in Vorden ver boven
de 20 graden DH is. Terwijl de ge
wenste hardheid eigenlijk 8 tot 10
graden zou moeten zijn.
De opnamen voor het programma
werden in Vorden gemaakt. In een
kort interview met een duidelijk
verontwaardigde burgemeester
Kamerling werd Vitens het verwijt
gemaakt dat aan de zorg voor goed
water voor de bewoners in de
Achterhoek veel te lang onvol-
doende aandacht is besteed. En
dat de termijn van zeker nog vier
jaar die is uitgetrokken voor het
oplossen van het probleem, beslist
te lang is. Dit werd daarna onder-
streept door twee leden van de
werkgroep die verschillende voor-
beelden lieten zien van huishou-
delijke apparatuur die vroegtijdig
door kalkafzet waren aangetast.

Wat de werkgroep wil werd duide
lijk onder woorden gebracht: ver-
korting van de tijd waarin dit pro-
bleem wordt opgelost, intussen
prijscompensatie voor een veel
slechter dan gemiddelde water-
kwaliteit en vergoeding van de
(vaak hoge) kosten die aanwijsbaar
door kalkaanzet zijn ontstaan.

De vertegenwoordiger van water-
leverancier Vitens, die bekwaam
en hard werd aangepakt door pro-
grammaleidster Irene ten Voorde,
had slechts als verweer dat Vitens
zijn uiterste best doet het pro-
bleem op te lossen en dat Vitens
zich verder mag beroepen op het
z.g. solidariteitsbeginsel waardoor
iedereen voor water dezelfde prijs
moet betalen, ongeacht o.a. de
kwaliteit. Over de vergoeding van
kosten van reparatie en vroegtijdi-
ge vervanging werd al helemaal
niet gesproken.

De werkgroep 'Beterwater!' is bij-
zonder blij met deze uitzending
die bewijst dat, tegen de wens van
Vitens in, er steeds meer aandacht
komt voor het veel te harde water
in onze regio. Wat er verder te
doen is tegen de volgens wettelijke
normen veel te hoge kalkconcen-
tratie in ons water moet nog wor-
den onderzocht. Een eerste stap
zal zijn een klacht in te dienen bij
de Inspectie Waterkwaliteit van
het het ministerie VROM.

Een gedegen onderzoek naar de ju-
ridische aspecten zou ook nuttig
zijn. Waarbij wel moet worden be
dacht dat het budget van de werk-
groep, door sympatisanten bijeen-
gebracht, beperkt is. En het ge
vecht met watermoloch Vitens
met zijn anderhalf miljoen aan-
sluitingen en ongetwijfeld zeer
goed bemande juridische afdeling
lijkt dus een ongelijke strijd. De
conclusie 'wordt vervolgd' is ech-
ter zeker op z'n plaats.



Leverpatiënte succesvol getransplanteerd

"Mijn donor is mijn
reddende engel"
De datum 7 november 2001 zal
voor Sharida Ramkalup altijd
speciaal blijven. Op die dag onder-
ging zij een levertransplantatie en
kreeg daarmee een nieuw leven.
Een leven zonder pijn, dodelijke
vermoeidheid en andere ziekte-
verschijnselen die horen bij een
lever die nauwelijks meer functio-
neert. Zij kan haar zoontje weer
zelf naar school brengen en is vast
van plan om haar ervaringen in te
zetten voor donorvoorlichting. "Als
donor kun je iemand een ander het
leven geven. Dat is het mooiste wat
je als mens kunt doen."

Het begon allemaal sinds de geboorte
van haar nu vijfjarige /oon. Sharida
Ramkalup voelde zich vermoeid,
kreeg snel blauwe plekken en haar
bloed stolde slecht. Maar Sharida is
een type van niet /.euren maar door-
gaan. Hoe erg het met haar was had
ze totaal niet door. De schrik was dan
ook groot toen ze in 2000 te horen
kreeg dat zij leed aan een ernstige
leverziekte en zware medicijnen
moest gebruiken. Het bleef bergaf-
waarts met haar gaan. De medicijnen
hielpen niet en in maart 2001 werd
duidelijk dat Sharida een nieuwe
lever nodig had. In het UMC in
Leiden werd onderzocht of zij in aan-
merking kwam voor een transplanta-
tie. Die uitslag was positief. Een
moeilijke periode van wachten op een
geschikte donor brak aan. Sharida:
"De tijd begon te dringen. Het ging
steeds slechter met mij. Ik zag het
soms totaal niet meer zitten. Op zes
november kwam eindelijk het bevrij-
dende telefoontje. Van pure emotie en

opluchting reageerde ik daarop met
een enorme hui lbui . Ik realiseerde me
dat er ook mensen waren die een
dierbare waren verloren. De trans-
plantatie vond de volgende dag plaats.

"Voor de operotie kon ik
niets meer"

Hoewel ik positief was over de afloop,
realiseerde ik me ook dat het mis kon
gaan."

Zonder pijn
Gelukkig ging het allemaal perfect.
De nieuwe lever functioneerde goed
en er waren geen afstotingsverschijn-
selen of complicaties. "Een wonder",
vindt Sharida Ramkalup. "Ik was vrij-
wel meteen zonder pijn en voelde de
energie in mijn lichaam terugkomen.
Natuurli jk heb ik ook veel steun
gehad van mijn familie. Zonder hen
was mijn herstel vast niet zo snel
gegaan. Ik mocht al na twee weken
weer naar huis." En nog steeds gaat
het in stijgende lijn met Sharida. De
kwali te i t van haar leven is enorm
vooruitgegaan. "Vóór de transplanta-
tie kon ik eigenlijk n iks meer. Nu loop
ik hele stukken en kan zelf mijn zoon-
tje naar school brengen en hem weer
ophalen. Het lukt me zelfs hem op te
tillen! En het allerbelangrijkste is mis-
schien nog wel dat ik verlost ben van
pijn. Ik voel me echt een ander mens."

Anderen redden
Orgaandonatie is van levensbelang, zo
heeft Sharida aan den lijve ondervon-
den. En die boodschap wil zij ook
naar buiten toe uitdragen. "Veel men-

"Ik heb weer energie in mijn lichaam'

sen laten zich niet als donor registre-
ren op grond van verkeerde of
gebrekkige informatie. En sommige
Hindoestanen stellen bijvoorbeeld
geen organen beschikbaar omdat zij
geloven dat je je lichaam moet terug-
geven zoals je het gekregen hebt. Ik
stel daar tegenover dat datzelfde
geloof ook zegt dat je iets goeds voor
anderen moet doen. En wat is er nu
mooier dan een deel van jezelf
achterlaten om iemand anders het
leven te geven'? Ik wil mij dan ook
actief met donorvoorlichting gaan
bezighouden."

Eigen website
Om te beginnen heeft Sharida alvast
haar eigen website gelanceerd. "Je
vindt daarop mijn persoonlijk verhaal
over wat een transplantatie voor
jezelf, je familie en vrienden

betekent. Ook is er een gastenboek
waarin mensen hun mening kunnen
geven. Ik hoop dat er een levendige
discussie zal ontstaan over donor-
registratie. Daarnaast biedt de site
veel informatie over alles wat met
orgaandonatie te maken heeft. Mijn
bedoeling is om met name onder
Nederlanders van Hindoestaanse
afkomst een bewustwordingsproces
op gang te brengen. Veel allochtone
patiënten moeten nog te lang wachten
op transplantatie door een tekort aan
allochtone donoren. Ik wil eraan bij-
dragen de kennis over donorschap te
verbeteren. Mijn donor was heel erg
jong. Ik beschouw hem als mijn red-
dende engel. Zonder hem/haar was ik
er niet meer geweest. Dat zal ik mijn
leven lang nooit vergeten."

www.chamaksu.com/shariswebsite

Wachtlijsten kunnen korter

Donorregistratie is van levensbelang
In het voorjaar van 1998 kreeg
iedere Nederlander van achttien
jaar en ouder een brief van de
overheid. Hierin werd gevraagd of
men zich al dan niet wilde laten
registreren als orgaan- en/of weef-
seldonor. Hoewel ruim eenderde
van de 12,2 miljoen mensen het
registratieformulier destijds terug-
stuurde, bestaan de wachtlijsten
voor orgaandonaties nog steeds.
Dat moet anders. De Stichting
Donorvoorlichting wil daarom,
samen met het Ministerie voor
VWS, meer aandacht vragen voor
dit probleem.

Wel of niet donor worden: voor de
meeste mensen is dit een lastige
keuze. Nadenken over wat er na je
dood gebeurt, is erg beladen. Het
liefst zou je er helemaal niet bij st i l-
staan dat het leven eindig is. Wanneer
je helemaal gezond bent, lijkt er ook
geen noodzaak te bestaan om veel
aandacht aan dat onderwerp te beste-
den. Maar vele duizenden mensen in
Nederland zijn voor hun geluk, of
zelfs hun leven, afhankelijk van
donoren. Van mensen die toestem-
ming hebben gegeven om organen
en/of weefsels na overlijden te schen-
ken aan patiënten voor wie een
gezonde nier of hart de enige kans is.
Of voor wie een hoornvlies- of huid-
transplantatie een wereld van verschil
maakt.

Donorregister
Tot 1998 droeg iedereen die besloot
na overlijden zijn organen of weef-
sels ter beschikking te stellen, een
codicil bij zich. Deze potentiële
donoren stonden echter nergens gere-
gistreerd. Het gebeurde nogal eens
dat een codicildrager kwam te over-

je lijf, een mooi bouwwerk
wefies of

Stichting Orgaan- en weef seldonorvoorlichtinq

Voor allerlei doelgroepen wordt er aan voorlichting gedaan

lijden en het bewuste papiertje niet Verdeling
(op tijd) werd gevonden. Daardoor De introductie van het Donorregister
werden nabestaanden geconfronteerd op l maart 1998 moest aan deze
met een lastig dilemma: wat wilde de onduidelijkheid een einde maken,
overledene? Iedereen van twaalf jaar of ouder kan

nu centraal en eenduidig laten vast-
leggen of hij of zij wel of juist geen
donor wil worden. Op het registratie-
formulier staan vier keuzemogelijk-
heden:

1) Ja, mijn weefsels en/of organen
mogen na mijn dood voor trans-
plantatie en/of onderzoeksdoel-
einden worden gebruikt

2) Nee, dat mag niet.
3) Ik laat mijn nabestaanden hier-

over beslissen na mijn dood.
4) Ik laat een specifiek persoon hier-

over beslissen na mijn dood.

Iets meer dan eenderde (36%) van de
12,2 miljoen mensen die het donor-
registratieformulier ontvingen, stuur-
de het terug. Hiervan koos 55% voor
de eerste optie (ja), 35% voor de
tweede optie (nee), 10% voor optie 3
(nabestaanden) en minder d;u
wees een specifiek persoon aan.

Wachtlijsten
Sinds deze grote landelijke campagne
is het aantal geregistreerden ongeveer
gelijk gebleven. Jaa r l i jks krijgt ieder-
een die in het voorafgaande jaar acht-
tien is geworden, persoonli jk een
brief met een registratieformulier
thuisgestuurd. Ook hierop reageert
ongeveer eenderde van de aange-
schreven personen. Dat er toch nog
steeds wachtlijsten voor donororga-
nen en -weefsels bestaan, komt voor-
al door het feit dat ruim driekwart van
de nabestaanden van niet-geregis-
treerden geen toestemming verleent.
De Stichting Donorvoorlichting
(SDV) vermoedt dat niet-registratie
door veel nabestaanden wordt uitge-
legd als een principiële keuze van de
overledene tegen het donorschap. Dit
hoeft lang niet altijd zo te zijn.

Wat u altijd al heeft
willen vragen

Kan iedereen donor zijn ?

ledereen kan toestemming
geven voor donatie, ongeacht
gezondheid en leeftijd.
Iemand van bijvoorbeeld
80 jaar kan nog donor zijn
van hoornvliezen en huid.
Of iemand ook uiteindelijk
donor wordt hangt af van het
moment, de oorzaak en de
plaats van overlijden. Ook
de lichaamsconditie van de
overleden donor en de kwa-
liteit van de organen en weef-
sels zijn van belang. Het is
altijd zinvol om toestemming
te geven voor donatie. Ook bij
een bepaalde ziekte. Wellicht
blijven er nog andere weef-
sels en organen over die wel
in aanmerking komen voor
donatie. Voor mensen met een
recente piercing of tattoo is
er een speciale regeling. Kijk
voor meer informatie op

www.donorvoorlichting.nl

Twijfel
Uit verschillende onderzoeken blijkt
namelijk dat het voornemen om zich
te laten registreren vaak blijft hangen
op twijfel over de gang van /aken na
overlijden. Wat gebeurt er dan pre-
cies? In welke gevallen ben ik wel of
ju is t niet geschikt als donor? Is hel
niet heel belastend voor de nabestaan-
den? Samen met organisaties als de
Nierstichting Nederland en de
St i ch t ing TransplantatieNu, wil de
SDV deze onzekerheden wegnemen
door voorlichting over de noodzaak
van orgaan- en weefseldonatie én
registratie.

Discussie
Nadenken over donatie is en blijft
moe i l i jk . Het is heel begri jpeli jk dat
mensen zich e i g e n l i j k liever niet met
zo'n vraagstuk bezighouden. Kern
van de hele discussie is dat door
donor te worden, andere mensen
enorm kunnen worden geholpen.
Donororganen kunnen zelfs levens
redden.

Maar donor worden kan zelfs voort-
komen uit eigenbelang. Want ieder-
een kan natuurlijk op zo'n wachtlijst
terecht komen... Voor wie wacht op
een geschikt donororgaan of -weef-
sel, is ieder 'ja' van levensbelang.



Kees van Kooten komt
naar Vorden
Kees van Kooten, tot enkele ja-
ren geleden samen met Wïm de
Bie een bekend maker van
spraakmakende TV-program-
ma's is - zoals hij zelf zegt - daar-
na 'doorgegaan in de letteren'.

Een respectabel aantal boeken
staat op zijn naam en in het hele
land worden zijn 'lezingen' druk
bezocht. Nu in de maand januari
2003 de Vordense bibliotheek 125
jaar bestaat was het een goed idee
Kees van Kooten uit te nodigen
naar Vorden te komen voor een ac-
tueel en speels programma dat zal
worden verzorgd in Het Dorpscen-
trum op zondagmiddag 26 januari
a.s.

Het begon ooit met een cabaret-
groepje op school samen met Wim
de Bie. Het tweetal belandde via de
radio (met de 'Clicheemannetjes')
op de TV waar ze met hun Sim-
plistisch Verbond wekelijks en op
een weergaloze manier actuele ge
beurtenissen op de hak namen. Ze
werden in 1974 bekroond met de
Nipkowschijf.
De lijst van boeken die op naam
staan van Kees van Kooten, is in-
drukwekkend. Zijn columns en
verhalen zijn op eigen ervaringen
gebaseerd en zijn een openhartig
zelfportret van een man die leeft
in een wereld die hem steeds weer
verbaast. Een van zijn laatste boe
ken is 'Annie' een (voorlopige) be
kroning van zijn autobiografisch
werk. Hij vertelt openhartig over
de laatste periode uit het leven van
zijn moeder. 'Annie' is Kees van
Kooten op z'n best: ontroerend,
geestig en recht uit het hart.
Het optreden van de schrijver op
26 januari is geen 'lezing' in de tra-

dionele zin van het woord. Kees
van Kooten baseert zich zoveel als
mogelijk is op de actualiteit en het
is te verwachten dat het een mid-
dag zal worden vol humor. Ook nu
zullen heilige huisjes niet worden
gespaard en het zal een fonkelend
woordenspel worden waarin een
aantal van de hedendaagse zwaar-
wichtige problemen lichtvoetig
maar scherp zullen worden be
sproken.

Kees van Kooten is uitgenodigd
door de Stichting Vrienden van de
Bibliotheek'in samenwerking met
Boekhandel Bruna en de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen.
De laatstgenoemde instelling heeft
in Vorden in het verleden veel be
langrijk werk gedaan op sociaal en
cultureel terrein en steunt ook nu
nog initiatieven die het culturele
leven in onze gemeente bevorde
ren. 'Het Nut', zoals de instelling
meestal wordt genoemd, was in
het jaar 1878 de oprichter van de
eerste algemene bibliotheek in
Vorden. Deze werd in 1973 voort-
gezet door de Openbare Biblio-
theek.

KAARTEN VOOR KEES VAN
KOOTEN
Wie op 26 januari de voorstelling
in Vorden van deze gevierde TV-
maker en schrijver wil bijwonen
doet er verstandig aan nu al kaar-
ten te bestellen. Gerekend wordt
op een volle zaal en een optreden
waarin door overdrijving en ironie
een komisch portret van onze
samenleving zichtbaar zal wor-
den. Kaarten zijn nu al verkrijg-
baar bij de Openbare Bibliotheek
en bij Boekhandel Bruna.

Kerstvoorstelling Scrooge
en Marley
Op zaterdagavon 21 en zondag-
middag 22 december speelt Ge-
ry Groot Zwaaftink in land-
goedboerderij "De Kranen-
burg" opnieuw zijn kerst voor-
stelling 'Scrooge & Marley*.

Dit is het wereldberoemde verhaal
van Charles Dickens over de gieri-
ge vrek Scrooge die in de kerst-
nacht bezoek krijgt van zijn over-
leden compagnon Marley. Deze
waarschuwt hem nadrukkelijk om
zijn leven te beteren. Om Scrooge
te helpen 'stuurt' Marley hem drie
geesten en wel de geest van het
verleden, heden en toekomstig
kerstfeest. Dit maakt zo'n indruk
op Scrooge dat hij zijn leven veran-
dert en een totaal ander man
wordt.
Deze voorstelling wordt alweer

voor de 6e keer door Groot Zwaaf-
tink uitgevoerd. Na de vertelling
zingt hij nog een aantal liedjes die
binnen de kerstsfeer passen. Hij
wordt hierin bijgestaan door de
muzikant Edwin Voortman.
De Kranenburg is een kleinschalig
landgoed. Van oudsher hebben op
deze plaats allerlei activiteiten
plaats gevonden variërend van
boerenbedrijf en herberg tot
schuilkerk. De voormalige boerde
rij is recent op ecologische wijze
verbouwd en (weer) in gebruik als
multifunctionele ontmoetings-
plek.
De boerderij is te vinden bij Kra-
nenburg (gem. Vorden) aan de
Bergkappeweg 2.
De voorstelling is geschikt voor
volwassenen en kinderen vanaf
plm. 12 jaar.

Open Podium
Zangkoor Ludiek
Op donderdagavond 19 decem-
ber as. geeft het Lichtgewicht-
koor Ludiek uit Brammen in
zaal Concordia een zogenaamd
Open Podium. Tijdens deze
avond zullen een aantal leden
van het koor hun beste beentje
voorzetten, door een solo-optre-
den te geven.

Zij zullen dan al dan niet verge-
zeld van een instrument de leden
maar ook de familieleden van het
koor vermaken met hun optreden.
Maar op deze avond zal ook het
voltallige koor een proeve van be
kwaamheid geven. Het repertoire
is zeer veelzijdig. Zo zal o.a een
evergreen als Blue Moon ten geho-

re gebracht worden. Ook populai-
re nummers als Ketelbinkie, en De
Hoogste Tijd (bekend door Rudi
Carell) zullen worden gezongen.
En aangezien het de tijd voor
Kerstmis is, zullen ook een aantal
kerstliederen worden gezongen;
o.a. As with gladness Men of Old,
maar ook het populaire Happy
Christmas van John Lennon.
Het belooft al met al een gezellige
avond te worden.
Heeft men belangstelling voor het
zingen in een populair koor, of wil
men gewoon eens een avondje ge
zellig uit, dan nodigt het koor Lu-
diek u hierbij uit. Voor de kosten
hoeft men het niet te laten, want
de toegang is gratis.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Eén feest
verschillende
gedachtes
Ik weet me van alle voorgaande ja-
ren te herinneren dat de Zutphen-
seweg en de Dorpsstraat in Vorden
aangekleed waren met kerstbo-
men voorzien van vele lichtjes.
Mooie lichtjes die zorgen voor een
beetje licht in de duisternis. Voor
de Kerk stond een grote kerstboom
en de etalages lieten het niet na
om te laten merken dat de kerst
voor de deur stond. Dit is een
mooie herinnering die ik heb, in
het land waar ik nu vertoef, waar
verlichte kerstbomen en kerst
überhaupt geen vanzelfsprekend-
heid zijn.

Momenteel zit ik vanuit de Ko-
ninklijke Marechaussee in Kabul,
Afghanistan waar ik samen met
een collega de Militaire Politietaak
vervul met betrekking tot de
Luchtmobiele Brigade waarmee
we hier zitten in ISAF-verband.
ISAF staat voor International Secu-
rity Asistance Force en is in Kabul
aanwezig om de Afghaanse rege-
ring te assisteren in het scheppen
en handhaven van de veiligheid in
Kabul.

Na 23 jaar oorlog wil men in Afg-
hanistan een stukje stabiliteit cre-
ëren en het land weer opbouwen.
Als ISAF zijn wij hier om daar aan
mee te werken. Op zich een goeie
zaak maar het is en blijft een open-
baring omdat je hier in een heel
andere land zit met een heel ande-
re cultuur.
Nu met de feestdagen voor de
deur, zullen de verschillen, die al
duidelijk waren, nog duidelijker
worden.
Boven de ingang van het hoofdge-
bouw op onze basis bijvoorbeeld,
staat nu een kerstboom en dat is
voor een Afghaan een hele gewaar-
wording, daar hij zoiets niet eer-
der heeft gezien. De Afghaanse cul-
tuur is gebaseerd op de Islam en
daarin word kerst niet zo gevierd
als bij ons in het westen. Ik heb
hier iemand gesproken die mij
wist te vertellen dat wanneer je in
het openbaar liet merken dat je
Kerst viert, je enorme problemen
kunt krijgen met fundamentalisti-
sche bewegingen.
Wij zijn hier voor een uitzending
en dat betekent mede datje hier te
gast bent en dat je je ook zo zal
moeten gedragen. Dit houdt bij-
voorbeeld in dat dingen die wij in
Nederland gewoon vinden, hier
provocerend kunnen overkomen.

Ondanks alles proberen we met
ongeveer 240 Nederlandse militai-
ren die hier gestationeerd zijn, er
een mooie kerst van te maken met
in mijn achterhoofd het idee dat
ik volgend jaar weer door Vorden
heen rij waar de lampjes weer vro-
lijk branden en ik eindelijk de
klok van Barendsen voor de kerk
kan zien pronken die ik dit jaar hè
laas zal moeten missen.

Cordrik van der Meulen
Uit Kabul

Normaal woonachtig aan
Kapelweg 12, 7233 SCVIERAKKER

voetbal

WVORDEN
Programma 21 en 22 december
WHCZ B3-Vorden/Ratti Bi, Eiber-
gen l-Vorden l, Vorden 2-Lochem
SP 2, Vorden 3-GSV '38 2, Vorden 5-
Witkampers 6.

SVRATTI
Programma 21 en 22 december
21-12: WHCZ B3-Vorden/Ratti BI,
Oeken Cl-Ratti Cl - 22-12: Zelhem
1-Ratti 2 (dames)

Verschijning Contact/Elna
eind 2002/begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er wel
gewijzigde aanlevertijden.

Editie Wamsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week l (30/12 - 3/1) dient deN^copij maandag
23 december om 12.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week 2 (6/1 - 10/1) dient de kopij dinsdag 31 december om
12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Dit Contact wordt op
vrijdag 27 december bezorgd. In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er
geen Contact editie Ruurlo*.

* In verband met Gesloten tijdvak huis-aan-huis bezorging kan TPG
Post deze week geen Contact bezorgen.

Editie Vorden:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week l (30/1 2 - 3/1 ) dient de kopij vrijdag 27 december om 9.00
uur binnen te zijn.

Editie Elna:
De Elna zal iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er
wel gewijzigde aanlevertijden.

Voor week 52, de Elna verschijnt dinsdag 24 december. De kopij
dient vrijdag 20 december om 12.00 uur binnen te zijn. Hier-
bij wordt ingesloten het Kerst- en Nieuwjaarswensennummer,
waarvoor de kopij uiterlijk 13 december binnen moet zijn.

Voor week l, de Elna verschijnt dinsdag 31 december. De kopij
dient vrijdag 27 december om 12.00 uur binnen te zijn.

We verzoeken belanghebbenden met bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact/Elna

Gospelkoor Inspiration
laat van zich horen
Met ingang van januari 2003
kent Vorden en omgeving een
Gospelkoor! Zanggroep Inter-
christ is met een nieuwe diri-
gent, nieuwe liederen en orkest-
banden en diverse nieuwe le-
den een nieuwe weg ingeslagen.
Dat mag voor iedereen zicht-
baar en hoorbaar zijn.

De naam is daarom veranderd in
Gospelkoor Inspiration.
Inspiratie die men put uit het zin-
gen en ten gehore brengen van

een breed scala van gospelliede-
ren. Inspiratie die men deelt met
de dirigent Piet Piersma en inspi-
ratie die men graag met willen de
len want:
Zingen geeft inspiratie.
Inspiratie geeft bezieling.
Bezieling geeft innerlijke kracht.
Tijdens de kerstnacht werkt men
mee aan de viering in de Hervorm-
de Kerk Men kan natuurlijk ook
komen luisteren tijdens een repe
titieavond elke woensdagavond in
school Het Hoge.

Bridge

BRIDGECLUB BZR
UITSLAGEN 11-12-02
Groep A: l Mw. H. Stertefeld Dhr. F.
Stertefeld 60,00%; 2 Dhr. H. Wa-
genvoorde Dhr. J. Holtslag 59,17%;
3 Mw. H J. Scholten Dhr. J.H. Schol-
ten 57,08%.
Groep B: l Mw. E.M. Collenteur
Dhr. H.A.P. Collenteur 60,76%; 2
Mw. T. Speulman Dhr. P. Speul-

man 54,86%; 3 Mw. A. Le Grand
Mw. P. v.d. Vlugt 54,51%.

BRIDGECLUB VORDEN
UITSIAGEN 9 december:
Groep A: 1. dames den Ambtman
en Thalen 65,4%; 2. heren Hissink
en den Elzen 60,8%; 3. dames War-
ringa en Rossel 56,3%.
Groep B: 1. dhr. Fey en mevr. vd
Ven 64,2%; dames Groot Bramel en
Tigchelaar 58,3%; dames de Bruin
en Lamers 57,1%.

Weekblad
Contact, een
graag gelezen
en vaak
bezochte
site!



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

VOOR ALLE
VAN 18

halve prijs

mode voor het héle gezin

U betaalt de helft van
het artikel met de laaflstepP

aanbiedingen uitgezonderd.

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

v.o.f.
s c h o o r s t e e n v e e g bed r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Help een werkend kind

in Bangladesh naar school

Word lid van Unicef en bel 0800 - 1133
www.unicef.nl

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

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

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

Kunststof kozijnen
* Exclusief op de nederiandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden 0
* Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

OCCASIONS
VW GOLF TOI 5-deurs

VW BORA TOI

VWPASSAT VARIANT TDI

VW GOLF SOI 5-deurs

VW GOLF 1.6 5-deurs

VW GOLF 1.6 3-deurs

OPEL ASTRA 1.6 5-deurs

OPEL ASTRA 1.6 3-deurs

OPEL ASTRA 1.6 STATION

OPELCORSA1.4J 3-deurs

DEAWOO MATIZA 0.8 5-deurs

NISSAN ALMERA 1.4 5-deurs

NISSAN PRIMERA 2.0 5-deurs

SUZUKI ALTO 5-deurs

DAIHATSU CHARAD11.3 3-deurs

CITROEN XSARA 1.6 3-deurs

PEUGEOT 405 1.6 4-deurs

FIAT PANDA 1000 3-deurs

FIAT CINQUECENTO 900 3-deurs

FORD KA 1.3 3-deurs

FORD MONDEO 1.8 TD 5-deurs

BEDRIJFSWAGENS

PEUGEOT BOXER hoog + lang HDI
VWT4 DUBBELE CABINE 1.9
OPEL CORSA COMBO

1999
2000
1998
1998
1996
1993
1998
1997
1997
1997
1999
1999
1998
1995
1999
1999
1994
1993
1995
2000
1996

2001
1995
1994

W&ssfnic
AUTOBEDRIJF

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 62 Fax (0575) 46 10 94

Geeft kinderen een tx>elcom«t

Kerstbomen
Groene Picea Abies 100-250 cm
Blauwe Picea Omorika 100-250 cm
De Groene Nordman 150-250 cm

Gratis coniferengroen.

We willen ze voor u In een pot zetten en In de
gemeente Hengelo bezorgen we gratis!
Gratis coniferengroen.

Tevens het adres voor:
Groene beuken
Groene beuken
Laurier
Laurier

80-100 cm € 0,80
100-120 cm € 1,00
80-100 cm € 5,00

100-120 cm €6,00

Particuliere verkoop il m zaterdag 21 december
van 9.00 tot 18.00 uur iedere maandag t/m zaterdag.
U kunt ons vinden richting Varsselring
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 of 06-53 36 23 00



Yvon Jaspers van Klokhuis en Rozengeur & Wodka Urne:

'Drummen op internet vind ik echt geweldig'
'In 't kort vertellen wat ik momenteel allemaal doe? Dat gaat bijna niet!'
Yvon Jaspers, vooral bekend van Klokhuis en de KRO jeugdprogram-
ma's, heeft het druk. Erg druk. 'Juist daarom is e-mail zo handig', zegt
ze. 'Het klinkt misschien een beetje asociaal, maar die kun je sturen
wanneer het je zelf uitkomt en je hoeft ze ook niet onmiddellijk té
beantwoorden.'

Yvon Jaspers is 'heel erg van
e-mail', zoals ze zelf zegt. 'Al
mijn werk wordt via de computer
geregeld: opdrachten en opname-
schema's komen binnen in de mail-
box, ik overleg digitaal met mijn
agent... Echt alles.' En dat is nogal
wat. Want Yvon is niet alleen steeds
vaker op tv te zien, ze vindt daar-
naast ook nog tijd om andere dingen
te doen: 'Momenteel ben ik meer
dan fullt ime bezig met de opnames
van dertien nieuwe afleveringen van
'Ro/,engeur & Wodka Lime'. 'Die
serie is een enorm succes en het is
natuur l i jk vreselijk leuk om daar in
mee te spelen.' Daarnaast werkt
Yvon hard aan de voorbereidingen
van een nieuw kinderprogramma.
Ze wil alvast verklappen dat het om
een interviewprogramma gaat, maar
de rest blijft een verrassing.

Ik krijg erg veel digitale

post binnen via Je KRO,

Viva en Klokhuis.

'Tegelijkertijd presenteer ik nog de
bestaande KRO kinderprogramma's,
schr i j f ik elke week een column
voor Viva en /ijn er net twee pren-
tenboeken van mij verschenen.'

Levensverhaal
Veel t i jd om sociale contacten te
onderhouden, blijft er dan ook niet
over. En ook daarvoor is e-mail erg
handig. 'Af en toe ga ik er een
avondje voor zi t ten en dan ga ik
e-mails schrijven', vertelt Yvon.
'Naar vrienden, naar mijn ouders...
En ik krijg erg veel digitale post
binnen via de KRO, Viva en Klok-
huis. Het is geen doen om alles per-
soonlijk te beantwoorden, maar de
hele speciale wel. Het gebeurt bij-
voorbeeld wel eens dat iemand zijn

hele levensverhaal bij me op tafel
legt, naar aanleiding van mijn
column. Daar reageer ik dan natuur-
lijk op.' Chatten doet Yvon eigenlijk
nooit. 'Dat vind ik niet zo'n leuke
manier van communiceren', zegt
ze. 'Dan kun je beter de telefoon
pakken.' Maar voor haar werk
maakt ze graag een uitzondering.
'Ik heb wel eens achter de chatbox
gezeten om vragen van kinderen te
beantwoorden in het kader van het
Cinekid Festival. Dat vond ik wel
erg leuk om te doen.'

Tv babes
Wie op internet op zoek gaat naar
Yvon, vindt een hele l i j s t sites:
uiteraard wordt ze vermeld bij de
programma's waar /e aan mee-
werkt. Daarnaast zijn er diverse fan-
sites en staat ze op verschillende
plaatsen tussen de 'tv-babes' en de
'hot summerbabes'. Wat ze daarvan
vindt? 'Als iemand de moeite neemt
om allemaal informatie over mij op
te zoeken en daar een site van te
maken, vind ik dat prima. Het is
alleen wel een beetje jammer dat
journalisten a l t i jd eerst die site
bekijken voor ze mij in terviewen.
Dan krijg je steeds dezelfde vragen.
En die babes? Ach, nou ja, iederéén
staat op die sites, zelfs Noraly
Beijer!'

Ongeduldig
Haar eigen favoriete site is op dit
moment www.sluupenadriaan.nl.
'Dat is de si te van m i j n prentenboe-
ken. Geweldig! Je k u n t er drummen
en memory spelen en het is na tuur -
l i jk fantastisch om je eigen tekenin-
gen op een website te zien.'
Zelf is Yvon niet bepaald een net-
surfer. 'Ik ben er nog een beetje
onhandig in, geloof ik', bekent ze.
'Laatst probeerde ik via internet een
vakantiehuisje te boeken. Ik weet
meestal niet goed waar ik moet zoe-
ken en dan uiteindelijk, als je digi-
taal kunt gaan reserveren, vertrouw

Yvon Jaspers: "ADSL is op termijn \\'d

ik het toch niet helemaal. Komt zo'n
reservering wel aan, vraag ik me
dan af. Dat zal na tuur l i j k best, maar
ik heb liever persoonlijk contact
over zoiets. En een schriftelijke
reserveringsbevestiging.1

Gebruikt ze internet wel eens voor
haar werk? 'Jawel, als niemand
anders het voor mij doet. Wanneer
ik iemand moet interviewen, is het

weit voor mij"

handig om van tevoren informat ie
op te vragen via internet. Ik begrijp
die journal is ten waar ik het net over
had, dan ook wel... Maar meestal
vraag ik aan mijn vr iendje of hij het
voor mij wil opzoeken. Die weet
beter waar hij moet ki jken. En ik
heb er ook geen geduld voor. Grote
bestanden downloaden mag van mij
wel sneller! ADSI.? Dal is toch en

E-mail brengt ons dichter bij elkaar
K-mail. Nog geen tien jaar gele-
den was het nog een vakterm voor
computerfreaks; tegenwoordig is
het net zo gewoon als een kaartje
sturen of even bellen. E-mail is
snel, het kan 24 uur per dag en
het geeft de ontvanger de ruimte
om te reageren wanneer het
hem/haar uitkomt. Als je er een-
maal aan gewend ben, kun je
bijna niet meer zonder.

De digitale post b l i jk t niet zomaar
een technisch nieuwtje waar nie-
mand op zit te wachten, maar is in

ADSL installeren:

Steeds meer huishoudens kunnen
'instappen' op het ADSL-netwerk.
Nu is ADSL bijna in alle gebieden
in Nederland beschikbaar. In het
eerste kwartaal van volgend jaar
verwacht men een nagenoeg lan-
delijke dekking van ADSL. De uit-
breiding van het dekkingsgebied
wordt in vaktermen 'uitrol'
genoemd. De klant merkt daar
weinig van, maar achter de (com-
puter)schermen wordt voor elke
aansluiting veel werk verzet.

Wie een ADSL aansluiting wil , doet
er goed aan te beginnen met een
'postcodecheck'. Op de website
www.planet.nl/adsl kan aan de hand
van de postcode worden gekeken
of op een bepaald adres ADSL
beschikbaar is. Wanneer dat niet het
geval is wordt ook aangegeven of
ADSL binnenkort wel beschikbaar
komt. In het hele land wordt iedere
dag nog hard gewerkt om centrales
geschikt te maken voor ADSL.

Technische check
Wanneer ADSL beschikbaar is op
het gewenste adres, kan iedereen
met een KPN telefoonabonnement
(met uitzondering van BelBudget

abonnees) een Planet ADSL-abonne-
ment aanvragen. Tussen ADSL-aan-
vraag en -aansluiting verstrijkt
gemiddeld een periode van vier
weken. Dit komt doordat KPN eerst
nog een technische check uit moet
voeren. Daarnaast vergt het aanleggen
van een persoonlijke ingang tot inter-
net vrij veel tijd en aandacht.

Persoonlijke oprit
In een telefooncentrale in de buurt
wordt een fysieke aanpassing gedaan:
de aanleg van de eigen 'internet-
oprit '. ADSL-abonnees krijgen hun
eigen oprit naar het internet. Dit is
één van de voornaamste verschillen
met internet via de kabel, waarbij de
oprit wordt gedeeld met vele anderen.
De snelheid is dan vooral afhankeli jk
van de hoeveelheid mensen die de
oprit gelijktijdig benutten. Eigenlijk
krijgt iedereen met ADSL dus een
persoonlijke digitale snelweg ter
beschikking.

Tegelijk
Wanneer een ADSL-abonnement
online is aangevraagd, dan krijgt u
een doe-het-zelf pakket thuisgestuurd
met een splitter en alle benodigde
soft- en hardware om ADSL te instal-

Dc Planet ADSL Moüemhox legt
stap voor stap uit wat u moet doen.

leren. U kunt ADSL ook aanvragen
in verschillende winkels zoals
Primafoon, Dixons, Dynabyte, Teil
Me en Kijkshop. Via de Planet
ADSL Modembox kunt u zich dan
thuis aanmelden voor ADSL van
Planet Internet. Vervolgens krijgt u
een splitter van KPN thu i sges tuurd .
Een splitter zorgt ervoor dat je
t i jdens het internetten telefonisch
bereikbaar b l i j f t . Het doe-het-zelf
pakket legt stap voor stap uit wat er
moet gebeuren om je eigen hoogst-
persoonlijke internetverbinding
operationeel te maken. Je hoeft echt
geen technisch genie te zijn om deze
ins ta l l a t i e tot een goed einde te bren-
gen. De instructie is duidelijk en hel-
der. Ingewikkelde ingrepen zijn niet
noodzakelijk. Mocht je onverhoopt
tóch tegen problemen op lopen, dan
is de KPN Helpdesk bereikbaar voor
vragen. Mensen die de instal lat ie
liever helemaal uit handen geven,
kunnen ook een KPN monteur
bestellen die de installatie dan per-
soonlijk thuis komt uitvoeren.

korte t i j d diep doorgedrongen in de
samenleving. Dagel i jks vl iegen vele
miljoenen mail l jes door cyberspace.
Een afspraak maken n ie t je nee f in
H a r d e r w i j k , toto 's versturen van hel
dagje uit nietje familie, kennis u i t -
wisselen n ie t je vakgenoot in
Braz i l ië , s t i l l e t j e s roddelen met je
collega aan het bureau tegenover je:
het kan allemaal in lu t te le secon-
den. De meeste computergebruikers
kunnen zich het e-mailloze t i jdperk
bij wijze van spreken n a u w e l i j k s
nog herinneren. Hoe/o naar het
postkantoor met een dik pak papie-
ren om deze voldoende gefrankeerd
en vei l ig veipakt te ver/enden? We
hechten digi taal zo veel informat ie
aan als we maar willen en een paar
seconden later is het veilig en wel
op plaats van bestemming. Een ijve-
rige ontvanger reageert meteen, een
ontvanger die even niet gestoord
wenst te worden, raakt niet geïrri-
teerd, want hij of zij kan het laten
liggen tot het beter schikt.

Makkelijker, sneller
E-mail bespaart niet alleen kosten
en tijd, maar vereenvoudigt ook
veel onderlinge communicatie. Het
is een stuk makkelijker om een
lastige vraag te stellen of een klacht
in te dienen via je toestenbord, dan
wanneer je iemand persoonlijk aan
de l i jn hebt. Ook de omgangs-
vormen zijn eenvoudiger via e-mail.
Je hoeft je in een digitale brief niet
druk te maken om briefhoofden,
aanhef en a l inea- inde l ing .
'Weledele heren' bestaan niet in
cyberspace en 'Hoogachtend' wordt
vervangen door 'Grt'. zonder dat je
onbeleefd overkomt. Toegegeven,
l ie fdesverk la r ingen doen het waar-
schijnlijk beter wanneer ze hand-
geschreven z i j n en al dan nie t
geparfumeerd door de postbode
worden afgeleverd. Maar in het
algemeen kunnen we rustig stellen
dat we d a n k z i j e-mail sneller, mak-
kelijker en vaker met elkaar zijn
gaan communiceren. En dat maakt
de wereld er toch weer een stukje
leuker op.

heel gedoe, dat er mensen in je
meterkast komen rommelen en zo?
Niet'.' O, dan is dat op termijn mis-
schien wel wat. '

De wereld
overzichtelijk

Het wereldwijde web is zo'n
onuitputtelijke gegevensbron
dat het menigeen duizelt. Ook
op het gebied van fun en infor-
matie zijn de mogelijkheden
bijna onbeperkt. Wie het over-
zicht kwyt is, heeft behoefte
aan een gids. Planet Internet
heeft daarom allerhande
tips, trends en informatie
'ter leringhe en de vermaeck'
overzichtelijk voor u bijeen-
gebracht op www.planet.nl.
Op de site zijn verschillende
rubrieken van waaruit de ont-
dekkingsreis kan beginnen.

De site bevat informatie over
ontelbare onderwerpen die
eenvoudig te vinden zijn via de
rubrieken business, computer,
discovery, games, kids, living,
money, movie, music, news,
sex en sport.

Ervaringen delen
Gewoon beginnen en je muis
achterna dat leidt vaak tot zeer
verrassende en inspirerende surf-
tochten. Teleurstelling na aan*
koop of huur van een film, com-
puterspel, of cd is te voorkomen
door eerst de rubrieken Movie,
Music of Game te raadplegen.
Voor kinderen valt er veel te
lachen, lezen, leren, kletsen,
bekijken en spelen op Kids
Planet. Een speciale redactie
zet zich hier elke dag voor in.

Een bezoekje aan Living Planet
is aan te raden om de kennis
van koken (doe de sushi-qui/1,
wonen, carrière (solliciteren
nieuwe stijl), relaties, cursus-
en uitgaansmogelijkheden bij
te spijkeren. Spelletjes, tests,
tips, trends, achtergronden en
actualiteiten; ze liggen netjes
gerubriceerd voor het oprapen.

De rubrieken bevatten bovendien
een forum, waar bezoekers hun
kennis en ervaring uitwisselen en
een webgids met relevante en
interessante links.



Komt uw
koopsompolis vrij?
Bel De Regt
Financiële Planning
Lochem 0573-255300

voor een optimaal
resultaat

deregt@deregt.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt
ZORGVERLENERS

voor de 24-uurs zorg
in deze regio.

Telefoon (071)58 20 957

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

PL VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

KIJKDAG
OP DE REEKAMP

Petersdijk 3 te Zelhem
(Woifersveen)

In onze rolstoelaangepaste
vakantiewoningen

op Tweede Kerstdag
na 15.00 uur en op
Oudejaarsavond

na 18.00 uur.

Telefoon (0314) 62 22 29

OSMAN
QROENSPECIALIST

Kerstbomen
in sporten
groot f n klein
van eigen
kwekerij!

Bij aankoop van een
boom

gratis
kerstgröen.

Verkoop elke dag
vanaf Q uur
(behalye op zondag).
Kervelseweg 23
(zijstraat Rondweg)
Hengelo (Gld.)
tel. (057|5) 46 26 19

"Let op onze gewijzigde openingstijden
in verband met KERST en NIEUWJAAR"

••̂ ••••̂ ••̂ ^^^^ •̂••̂ ^ •̂̂ ^^ •̂••̂ •̂••̂ ^^^^ •̂̂ ^^^ •̂̂ ^ •̂̂ ^^ •̂̂ M

Tussen maandag 23 december en zaterdag 4 januari
Showroom geopend:
Maandag t/m vrijdag:
Vrijdagavond:
Zaterdag:
Dinsdag 24 december:

09.00-17.30 uur
19.00-21.00 uur
10.00-16.0a uur
09.00-15.00 uur

Bouwmarkt en afhaalbalie geopend:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 -17.30 uur
Zaterdag: 08.00-16.00 uur
Dinsdag 24 december: 08.00 -15.00 uur

Qnze showroom en expeditie]zijn gesloten op 25,26,31
december en 1 januari. Van 23 december t/m 4 januari kunnen
artikelen en materialen niet worden bezorgd.

Wij wensen u hele plezierige feestdagen^
en eeif^engoed^ag! f HCI. Helemaal mijn JdëëTl

lerlHCI

VERBOUW WOONBOERDERIJ

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81

openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

HET PAKHUIS
- ANTIEK
- CURIOSA
- RUITERSPORT

Varsseveldseweg 25,
Lichtenvoorde

tel. 0544-37 51 9f

ungstijden:
DondtJWSy van 10.00- 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 16.00 uur

of op afspraak

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

DRUKWERK

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

PB Produkties presenteert:

5 januari
IMieuwjaarsparty

m.m.u.
Maartje Epema

Kas Bendjen
Lorian

Jelle Amersfoort

19 januari
The Bald & the Beautiful

van smartlap tot rockSroll

Aanvang: 15.00 uur - Entree: 5 euro

Theater Onder de Molen, Lindeseweg 29
7251 NJ Uorden (buurtschap Linde)

telefoon (0575) 55 69 87
e-mail info@theateronderdemolen.nl



Bespaar jaarlijks 900 euro: tien tips van N I BV D en Milieu Centraal

Minder uitgaven, meer milieu
Vliegen de euro's bij u de portemonnee uit? En is het uit-
zicht op een extra loonstijging gering? Geen nood, want
met enkele (kleine) aanpassingen in uw huishouden kunt u
makkelijk tot wel 900 euro besparen. En tegelijkertijd
helpt u het milieu een handje.
Het Nibud en Milieu Centraal geven u tien tips over wat u
kan doen. Met de meeste tips kunt u direct beginnen.

Gooi minder voedsel
in uw vuilnisbak
Elk jaar gooit een huishouden
gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel
weg: 10 tot 15 procent van de
gekochte voedingsmiddelen. Dat is
een verspilling van het voedsel zelf
en van het geld. Per jaar verdwijnt er
gemiddeld 330 euro in de vuilnisbak.
Maar ook is het een verspilling van
de energie die nodig is geweest voor
het telen, bewerken, verpakken,
bewaren en vervoeren van de voe-
dingsmiddelen.
Een groot deel van het weggegooide
voedsel verdwijnt ongebruikt in de
vuilnisbak. Het is bedorven voordat u
kans zag het op te eten. Veel voedsel-
verspilling kunt u dus makkelijk voor-
komen door uw boodschappen beter
af te stemmen op wat u daadwerkelijk
gebruikt. Bijvoorbeeld door voor de
verse producten wat vaker naar de
winkel te gaan in plaats
van grote voorraden
ineens te kopen. jf;:
Of door goed
te kijken
wat u nog
in huis
heeft,
voordat u
naar de
winkel gaat. En een
boodschappenlijst-
je te gebruiken. Een
halvering van de
verspilling levert u
165 euro op.
Milieu Centraal en het
NIBUD geven vele prak-
tische tips die u kunnen
helpen om de verspilling in
uw huishouden terug te dringen. Kijk
op www.milieucentraal.nl onder'voe-
ding, milieu en budget' of ga" naar
www.nibud.nl voor het bestellen van
de brochure.

Isoleer uw woning
en begin met het dak
Houd de warmte binnen. Door uw
woning te isoleren kunt u uw stook-
kosten aanzienlijk verminderen. Er
zijn twee dingen die u makkelijk zelf
kan doen en dus weinig investering
vergen: het isoleren van uw dak en

Doe de weggooi-test!

Veel mensen denken dat ze zelf
weinig voedsel weggooien. Het
weggooien van eten gebeurt
immers met kleine beetjes tege-
lijk. Door 14 dagen op te schrij-
ven wat u aan eten weggooit,
krijgt u een goed beeld van uw
eigen gedrag. Zo kunt u nagaan
hoeveel kilo's voedsel - en dus
euro's en energie - in uw vuilnis-
bak verdwijnen, Bestel de gratis
weggooi-test bij Milieu Centraal
(0900-1719,15 cpm)

het dichten van naden en kieren.
Het gasverbruik voor centrale verwar-
ming is per jaar gemiddeld 1575 m3.
Door uw dak te isoleren kunt u
gemiddeld per jaar 550 m3 gas
besparen (uitgaande van een ver-
warmde zolder). Uw jaarlijkse stook-
kosten dalen dan met 235 euro.
Voordat u zelf aan de slag gaat met
het isoleren van de binnenzijde van
uw dak, is het van belang om na te
gaan of dat wel mogelijk is. Verkeerd
isoleren kan leiden tot het rotten van
uw dakconstructie.
Kijk eerst op www.milieucentraal.nl
of bel de Informatielijn 0900-1719
(15cpm).
Het dichten van naden en kieren
levert een jaarlijkse besparing op van
80 m3 gas. Dat scheelt 35 euro per
jaar aan stookkosten. En het draagt
flink bij aan comfortabel wonen,
omdat onaangename tocht ver-
dwijnt.

Pas uw rijstijl aan
Autorijden kost een aardige duit.
Maar het kan met minder. Door uw
rijstijl aan te passen kunt u 10 pro-
cent op de brandstofkosten bespa-

ren. Uitgaande van 16.000 kilome-
ter per jaar en een auto met

benzinemotor met een
verbruik van 1 op 13,
scheelt dat per jaar zo'n
120 liter. Per jaar geeft u
dan 130 euro minder

uit,zondereen kilometer
minder te rijden. En u

beperkt de uitstoot van
||y vervuilende stoffen.
||i Gewoon door rustig op te

trekken, eerder door te
schakelen naar een hoge versnel-
ling, gelijkmatig te rijden en op de
snelweg niet te hard rijden.

Pak voor korte afstanden
wat vaker de fiets
Heel vaak als u de auto pakt, blijft u in
de buurt. Het loont zeer de moeite om
voor deze korte afstanden wat vaker
de fiets te pakken. Een rekenvoor-
beeld. Stel u gebruikt 10 keer per week
de auto voor een korte rit van 2 kilo-
meter heen en 2 kilometer terug. Per
jaar is dat ongeveer 2000 kilometer.
Het brandstofverbruik is bij korte rit-
ten hoog (1:10). Het kost u dus 200
liter benzine. Door de helft van het
aantal korte ritten met de fiets te
doen, bespaart u 100 liter benzine
ofwel 110 euro. Bovendien zijn korte
ritjes extra vervuilend, omdat de kata-
lysator nog koud is en daarom niet
goed werkt.

Stook het een
graadje lager
Als u de thermostaat overdag één
graad lager zet, bespaart u gemiddeld
7 procent op uw energiegebruik voor
verwarming. Jaarlijks verstookt een
gemiddeld huishouden 1575 m3 gas
voor de centrale verwarming. Een

besparing van 7 procent is 110 m3
gas ofwel 47 euro.

Was met lage temperatuur
en volle trommel
Veel mensen denken nog altijd dat
hoge temperaturen noodzakelijk zijn
voor een schone was. Maar de meeste
wasmiddelen die nu op de markt zijn
werken goed bij lagere temperaturen.
Maak er een gewoonte van om zo
veel mogelijk bij 40°C te wassen. Stel
u draait 150 wasbeurten per jaar,
waarvan 30 op 40°C en 120 op 60°C.
Door voortaan 120 keer op 40°C en 30
op 60°C te wassen bespaart u 10 euro
per jaar.
U kunt ook energie, water en waspoe-
der besparen door altijd met een
volle trommel te wassen. Stel u doet
gemiddeld 4 kilo wasgoed in de
machine in plaats van de 5 kilo die
mogelijk is. Per jaar zal u dan 188 keer
wassen, in plaats van 150 keer. Dat
scheelt 38 keer het gebruik van ener-
gie, water en waspoeder. U bespaart
daarmee 35 euro.

Vervang vijf gloeilampen
door spaarlampen
Stel er branden bij u in huis vijf lampen
gemiddeld 3 uur per dag. Wanneer u
hierbij spaarlampen (15 Watt) gebruikt
in plaats van gloeilampen (60 Watt),
dan levert u dit een besparing op van
250 kWh oftewel 40 euro per jaar. Dat is
ongeveer de helft van het totale jaar-
lijkse elektriciteitsverbruik voor ver-
lichting.
Spaarlampen zijn de afgelopen jaren
wat afmeting en lichtkleur betreft,
steeds meer op de gewone gloeilamp
gaan lijken. Ze passen nu in de
meeste armaturen. Spaarlampen
leveren veel licht met weinig energie
en gaan lang mee. De hogere aan-
schafprijs heeft u er daardoor al
binnen een jaar uit.

Gebruik een water-
besparende douchekop
Gemiddeld staan we 8 minuten onder
de douche. Met een normale douche-
kop kost dat 80 liter water (8 volle
emmers), met een waterbesparende
douchekop 44 liter. U wordt er niet

Minder energie=minder kosten=meer milieu

Veel tips hebben te maken met minder energie verbruiken. Gas, elektri-
citeit en autobrandstof kosten flink wat geld. Zuinig zijn met energie is
dus gunstig voor uw portemonnee. En het is goed voor het milieu. Want
onze energie komt vooral van gas, steenkolen en aardolie. Bij verbran-
ding hiervan komt er kooldioxide in de lucht. Te veel kooldioxide leidt
tot een verandering van het klimaat. Het wordt dan warmer op aarde, en
het weer wordt veel extremer (hevige regenval, hitte, droogte). Dit heeft
grote gevolgen voor de mens en de natuur.

minder nat om. Het douchecomfort is
het zelfde als die van een "normale"
douchekop. Het water wordt verdeeld
in fijne druppels, zodat het lijkt alsof
er evenveel water uit de douche
komt. Jaarlijks bespaart u met een
waterbesparende douchekop 10 m3
water en 45 m3 gas. Dat scheelt per
jaar 35 euro.

Laat uw PC en TV
niet stand-by staan
De stand-by stand van uw computer
is bedoeld voor het overbruggen van
een korte pauze. Bent u klaar met het
gebruik van uw computer, schakel
deze dan uit. Het is een fabel dat het
regelmatig uitzetten van een compu-
ter slecht voor het apparaat is. Met de
komst van kabel- en ADSL-verbindin-
gen voor internet laten sommige
mensen hun PC dag en nacht stand-
by staan. Dit kost evenveel stroom als
altijd een lamp van 20 Watt laten
branden. Op jaarbasis bespaart u 25
euro door de PC uit te zetten als u
deze niet gebruikt.
Ook andere apparaten, als de televi-
sie, cd-speler en oplader van de tan-
denborstel, verbruiken energie als u
ze niet echt uitzet. U kunt per jaar
eenvoudig 10 euro besparen door
allerlei apparaten daadwerkelijk uit te
schakelen.

Hang bij mooi weer
de was buiten
In veel huishoudens staat een was-
droger. Erg handig, dat wel. Maar per
beurt verbruikt een droger veel
stroom: ongeveer 3,5 kWh ofwel 60
eurocent per keer.
Een gemiddeld huishouden droogt

ongeveer drie keer per week de was,
zo'n 150 keer per jaar. Door bij mooi
weer de was buiten te hangen, kunt u
de wasdroger zo'n 50 keer minder
gebruiken. Dat scheelt zo'n 30 euro
per jaar.

Alle besparingen op een rij

• Minder voedselverspilling 165
• Dakisolatie en tochtstrips 270
• Zuinig rijden 135
• Wat vaker de flets 110
• Een graadje lager 47
• Efficiënt wassen 45
• Vijf spaarlampen 40
• Waterbesparende douchekop 35
• PC en TV echt uit 35
• Bij mooi weer de was buiten 30

Totaal €907

Milieu Centraal
Müieu Centraal geeft aan consu-
menten praktische en betrouw-
bare informatie over milieu in
het dagelijks leven. De informa-
tie is getoetst door een forum
van onafhankelijke deskundi-
gen en is beschikbaar via de
Informatielijn 0900-1719(15 cpm)
en via www.milieucentraal.nl.

oo
Het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlich-
ting (Nibud) is een

nibud onafhankelijke stich-
ting die particuliere huishou-
dens adviseert over hun inkom-
sten en uitgaven. Meer informa-
tie over het Nibud vindt u op
www.nibud.nl.



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, aang en overloop totaal

/ 6 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten pr/'/s naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

W//' leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Weevers Net

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

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
rnob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:.'/ www.sirius.dds.nl

Maandag t/rn vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

zoekt medewerkster
voor de

huishoudelijke dienst
ook voor het weekend.

Aanvang werkzaamheden
's morgens Q7.00 uur.

Overige werktijd flexibel in te vullen.

We bieden een prettige; ^erksfeer
in een gezellig team.

Voor inlichtingen:
Klaas Bakker, tel. (0575) 55 13 12.

Johan en Gerrie Harmsen
wensen u namens het personeel van
schoonmaakbedrijf Glimmo

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

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

Wij adviseren NEFIT

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Voor onze locatie met 12 cliënten in Vorden zoeken wij voor
een periode van 2 jaar een

slaapwacht m/v
en/of

oproepkracht m/v
Een slaapwacht werkt ongeveer 10 nachten per maand,
van 23.00 tot 7.00 uur. Aan het begin en eind van de dienst zijn
een paar kleine werkzaamheden. De overige tijd kan er,
behoudens bijzondere situaties, gewoon geslapen worden.
De slaapwacht wordt 's nachts ondersteund door de centrale
uitluisterpost in Wilp. Conform de CAO Gehandicaptenzorg staat
l slaapdienst voor 4 werkuren.
Een oproepkracht werkt (eventueel gecombineerd met een
klein contract) zonodig alle voorkomende diensten.

Heeft u ervaring en affiniteit met de doelgroep en bent u geïn-
teresseerd, neem dan contact op met de heer. G. Waardenburg,
zorgmanager, tel. 06-12995979
of de woning tel. (0575) 55 26 02.
Een schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar De Lathmer,
t.a.v. mevrouw C. Hubers, Postbus 2, 7384 ZG Wilp.

Zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

de Lathmer
De Lathmer is een organisatie mor zorg- en
dienstverlening aan mensen met een handicap.

Aan ruim 660 cliënten van alle leeftijden bieden
we zorg en ondersteuning, maar ook dagbesteding
en vrijetijdsininilling.
We doen dit op een open en eigentijdse wijze,
waarbij de wensen en behoeften van de
individuele dient centraal staan.

Daarbij werken we nauw samen met diverse
regionale partners. Op l januari 2003 gaan
De Lathmer en Stichting Festoffuseren.
De gefuseerde organisatie heetZozijn.

Binnen onze organisatie, met woningen in Wilp,
Twelk), RaaUe, Vorden, Holten, Lochem, Deventer
en Zutphen, werketi ruim 1100 medewerkers.



HOESm KENS
& L A K E N S

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen.

» 90/200 van 11.50 voor 7.95
90/220 van 13.50 voor 8.95
140/200 van 17.50 VOOr 12.95
160/180x200 van 22.50 VOOr 17.95
190/220 van 27.50 VOOr 21.95

Lakens gekleurd
100% katoen
1 persoons van21.95voor 7.95
2 persoons van 30.95 voor 9.95
lits-jumeaux van 34.95 voor 11.95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens
90/200

140/200

160/200

180/200

Lakens
150/250
200/267

240/270

van 23.95

van 27.95

van 30/95

van 36.95

van 19.95
van 27.95

van 34.95

Dekbedovertrekken

140x200/220 van 49.00

200x200/220 van 75.00

240x200/220 van 85.00

voor 16.95
voor 19.95
voor 24.95
voor 27.95

voor 14.95
voor 21.95
voor 27.95

voor 39.95
voor 59.95
voor 69.95

Katoenen hoeslakens
in vele maten en kleuren

nu slecht 5.95 p/s

Cinderella hoeslakens
100% katoen in vele kleuren.
80/200 van 13.95 voor 11.95
90/200 van 14.95 voor 12.95
90/220 van 15.95 voor 13.95
140/200 van 21.50 voor 16.95
160/200 van 22.95 voor 17.95
180/200 van 27.95 voor 19.95
waterbedmaat van 29.50 voor 21.95
slopen 60/70 van 9.90 2 voor 7.95

Satijnen hoeslakens
in 9 kleuren. (100% katoen).
80/200

90/200

140/200

160/200

180/200

slopen 60/70

van 24.95 voor 19.95
van 26.95 voor21.95
van 32 95 voor 25.95
van 34.95 voor 27.95
van 39.95 voor 29.95
van 15.95 voor 12.95

Stretch molton hoeslakens
1 persoons van 19.95 VOOr 14.95
1 perssons xl van 22.95 VOOr 17.95
2 persoons van 25.95 voor 21.95
lits-jumeaux van 29.95 voor 25.95
Moltonslopen nu 2 voor 14.95

2000 dekbedsets•
;met o. a. Jan de Bouvrie (bij Cinderella).
|( 100% katoen)
i 1 persoons Vanaf 12.95
;2 persoons Vanaf 24.95
jlits-jumeaux Vanaf 34.95

iSatijnen
j(100% katoen)
|1 persoons
!2 persoons
jlits-jumeaux
ii
JKinderdessins

Nu 29.-
Nu 39.-
Nu 49.-

Vanaf 9.95

B A D G O E D
jSeahorse van Ten Cate,
iin diverse kleuren.
J60/110 van 10.95 p/st. Nu 2 voor 9.95
J70/140 van 15.95 Nu 8.95
1100/180 van 29.95 Nu 12.95

iVandyck Royal (effen en gestreept)
jin diverse kleurstellingen.
[60/110 van 9.95 p/st. Nu 2 voor 12.-
Iwashand van 2.25 Nu 1.80

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

i SIERKUSSENTJES
i 200 stuks in vele soorten en maten!

i 50 % korting

K U S S E N Sii
[ S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
[met hollow fiber vulling en katoenen
Itijk, anti-allergisch.
!va n 1 5 . 6 0

nu 2 v o o r 2 1 . 9 5
i
[ S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
[Gevuld met luxorel en een katoenen
[t i jk, anti-allergisch, goed wasbaar en
Jbij te vullen.
!van 3 2 . 9 5 v o o r 2 2 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -

[ G a n z e n v e r e n k u s s e n s
[ v a n 3 1 . 9 5 v o o r 2 6 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -ii
' [Kapok k u s s e n s
[stevig gevuld met echte Java Kapok.
!van 3 1 , 9 5 v o o r 2 7 . 5 0

nu 2 v o o r 4 9 . -

Ï3 O % d o n s k u s s e n ( d o n s / v e e r -
j t jes )
[heerli jk zacht en veerkracht ig.
! v a n 6 3 . 1 0 n u 4 9 . -

W O L L E N P L A I D S
i n p r a c h t i g e r u i t m o t i e v e n .
1 3 0 / 1 70 van 5 9 . 9 5

NU 3 9 . 9 5

B A D M A T T E N
50 % K O R T I N G

Van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris.
Katoenen badmat met anti-slip.
toiletmat 50/55 van 17.95 NU 9.95
badmat 50/60 van 17.95 NU 9.95
badmat 50/90 van 22.95 NU 14.95
badmat 70/120 van 38.95 NU 24.95

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen.

50% korting

van Vandijck van 59.95

NU 39.95

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 129.- NU 75.-
1 pers. 140/220 van 139.- NU 85.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 115.-
litsHum. 240/200 van 219.- NU 125.-
litsium. 240/220 van 255.- NU
155.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vul-
ling van 65% dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.-
1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.-
2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 319.- NU 215.-
lits.jum. 240/220 van 349.- NU
235.-

Donzen dekbed met een vulling van
90% ganzendons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.-
1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.-
2 pers. 200/200 van 275.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 335.- NU
225.-
lits-jum. 240/220 van 369.- NU
245.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vul-
ling van 90% ganzendons. In carr
gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU 185.-
1 pers. 140/220 van 335.- NU 215.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 275.-
lits-jum. 240/200 van 485.- NU 325.-
lits-jum. 240/220 van 509.- NU
369.-

Donzen 4-seizoenen dekbed 90% dons en
10% kleine veertjes. In carr gestikt.

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79.- NU 45.-
1 pers. 140/220 van 89.- NU 49.-
2 pers. 200/200 van 119.- NU 69.-
litsium. 240/200 van 129.- NU 79.-
lits-jum. 240/220 van 145.- NU 89.-

Wollen 4-seizoenendekbed met 100%
scheerwol vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129.- NU 75.-
1 pers. 140/220 van 145.- NU 89.-
2 pers. 200/200 van 169.- NU 109.-
lits-jum. 240/200 van 209.- NU 129.-
lits-jum. 240/220 van 229.- NU 145.-

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk
Anti- allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 75.- NU 45.-
1 pers. 140/220 van 85.- NU 55.-
2 pers. 200/200 van 109.- NU 75.-
lits-jum. 240/200 van 125.- NU 85.-
lits-jum. 240/220 van 139.- NU 95.-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een katoenen tijk.
Anti-allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 125.- NU 85.-
1 pers. 140/220 van 135.- NU 99.-
2 pers. 200/200 van 169.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 195.- NU 135.-
lits-jum. 240/220 van 209.- NU 149.-

T A F E L G O E D
20 tot 80 % korting

j W O L L E N D E K E N S j
!l persoons 160/240 139.95 Nu 99.9s!
•2 persoons 220/240 179.95 Nu 129.95J
!üts-jumeaux 240/260 199.95 Nu 149.95!

Keukensets keukendoek +
theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 6.80 Vanaf 5.-
Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren, van 1.80 per stuk.

Nu vier voor 5.-
Schorten Vanaf 8.95

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

De grootste linnenwinkel van Nederland! Parkeren voor de deur!
gebied
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