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Akoestisch miniconcert in Theater Onder de Molen:

Twee concerten Kas Bendjen

Voor fans van de Vordense dia-
lectband Kas Bendjen is het
dubbel genieten. De boerenroc-
kers zijn deze week namelijk
twee keer te zien. Tijdens de
Nie-jaorsreceptie op l januari
in De Herberg en op zondag 5
januari bij de aftrap van de eer-
ste Vrienden van de Zondag in
Theater Onder de Molen in Lin-
de.

In het Vordense theater geeft Kas
Bendjen een akoestisch minicon-
cert. "Het wordt een heel ander
concert dan normaal gesproken",

vertelt manager Peter Humme-
link. "We hebben al heel veel posi-
tieve reacties gehad op het feit dat
we nu eens akoestisch gaan. Het
wordt een bijzondere middag",
voorspelt hij.
Naast Kas Bendjen is ook de Brum-
mense kleinkunstenaar Jelle
Amersfoort op zondag 5 januari
van de partij. Zijn muziek is het
best te vergelijken met die van de
in België geboren zanger Stef Bos.
Verder is er die middag een optre-
den van de Vordense zangeres
Maartje Epema. Veel mensen in
het dorp kennen haar echter beter

als juffrouw Maartje van de Dorps-
school. Maartje Epema zingt -bege-
leid door gitarist Frank de Haan-
akoestische nummers van onder
andere Anouk en Alanis Morisset-
te. Ook de symfonische rockband
van oud-Vordenaar Mare Besselink
staat op het podium van de Vrien-
den van de Zondag.
Als extra act is op het laatste mo-
ment nog de band Square Cat
Rocks On Sunday toegevoegd. Dit
is de rockabillyband van Bert Rad-
stake, leerkracht van groep acht
van basisschool Het Hoge. Een echt
Vordens feestje dus!

Kerstbij eenkomst PCOB
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmorgen haar kerst-
bijeenkomst in het Stamperrje.
Mevr. T. Ridderhof kon een
groot aantal belangstellenden
welkom heten, alsmede de heer
H.G. Dijkman, die de meditatie
verzorgde en organist de heer
Van Wijk.

Mevr. Ridderhof had samen met
mevr. C. van Reeuwijk de liturgie
opgesteld, die tot in de puntjes
was verzorgd. De tafels waren keu-
rig versierd met kerststukjes, die
na afloop naar de zieke leden wer-
den gebracht, vergezeld van de
goede kerstwensen. Voorafgaande
aan de bijeenkomst en na afloop
werden de aanwezigen getrak-
teerd op warme chocolade. Het
zingen van de kerstliederen werd
afgewisseld met gedichten en bij-
bellezingen. De heer Dijkman
opende de bijeenkomst met gebed.
Hij begon zijn meditatie met het
omkijken naar het verleden en het
vooruitzien naar de toekomst. In
deze adventstijd, de tijd van ver-
wachting moeten we meer bezig
zijn met de toekomst. Het uitzien
naar de wederkomst van Christus,
het tweede kerstfeest. De geboorte
van het kerstkind is het begin van

onze bevrijding. Hij wist met zijn
meditatie de aanwezigen te boei-
en. Zelfs zodanig, dat een kerstver-
haal uiteindelijk overbodig bleek.
De bijeenkomst werd besloten met
dankgebed, waarna het "Ere zij
God" werd gezongen.
De voorzitter deelde aan het eind
mede, dat de volgende bijeen-
komst op donderdagmiddag 23 ja-
nuari de jaarvergadering is. Tege-
lijkertijd zal dan het 15-jarig be-
staan van de PCOB-afdeling wor-
den gevierd.

Kerstconcert
Jubal
Er heerste een gezellige sfeer in
de volledig gevulde Nederlands
Hervormde Kerk in Wichmond
bij het kerstconcert van mu-
ziekvereniging Jubal.

Op zondagmiddag 22 december
was deze kerk omgebouwd tot
concertzaal waar muziekvereni-
ging Jubal met medewerking van
popkoor de Nootzaak uit Zutphen
een muzikale middag verzorgde.

Voorzitter Jan Schieven sprak het
openingswoord waarna de harmo-
nie onder leiding van Jolanda Je-
zeer met een opgewekt "A Christ-
mas Trilogy" de spits afbeet, ge-
volgd voor de ingetogen nummers
"Away in a Manger "en "Carol of
the Shepherds". Vervolgens kwam
de drumband van Jubal onder lei-
ding van Willy Tijssen met een
viertal kerstnummers waarbij de
lyra's de melodiepartijen voor hun
rekening namen. Wegens gebrek
aan leden wordt de drumband van
Jubal opgeheven en was dit hun
laatste concert.
Een muzikaal kerstverhaal werd
voorgelezen door de vaste ladyspe-
aker van Jubal, Ineke Bijsterbosch.

Het laatste gedeelte van het con-
cert werd voornamelijk verzorgd
door het popkoor onder leiding
van Tanja Blekking. Dit koor be-
staande uit 6 heren- en een dertig-
tal damesstemmen zong een aan-
tal bekende moderne kerstmed-
ley's begeleid door een geluidsin-
stallatie. Het concert werd geza-
menlijk door harmonie en koor af-
gesloten met een swingend "A
Swinkling Christmas". Kortom een
gezellige middagconcert voor jong
en oud, waarbij na afloop nog ge
zellig nagebabbeld werd in het
Withmundigebouw onder het ge
not van een kopje koffie.

Verschijning Contact begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l gewoon verschijnen. Uiteraard gelden er wel ge-
wijzigde aanlevertijden.

Editie Warnsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week 2 (6/1 -10/1) dient de kopij dinsdag 31
december om 12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er geen Contact editie
Ruurlo*.
In week 2 (6/1 -11/1) normale verschijning en inlevertijden.

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

Editie Vorden:
Voor Contact van week 2 (6/1 - 11/1) gelden weer de normale
inlevertijden.

Redactie Weekblad Contact

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Dinsdag 31 december oudejaarsavond 19.00 uur ds. F.C.J. Melder uit
Winterswijk.
Zondag 5januari Nieuwjaarsbegroeting 10.00 uur Mevr. R. Visser uit
Goor.

Hervormde kerk Wichmond
Dinsdag 31 december oudejaarsavond 19.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Dinsdag 31 december 10.00 uur ds. D. Westerneng (herdenking over-
ledenen).
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Avondmaal);
19.00 uur ds D. Westerneng (dankzegging Avondmaal).

R.K. kerk Vorden
Dinsdag 31 december 19.00 uur Woord en Communieviering. Koor:
kinderkoor De kerkuiltjes.
Zondag 5januari 10.00 uur viering.

R.K. kerk Vierakker
Dinsdag 31 december 17.00 uur Woord/Communiedienst. Dames/-
Herenkoor.
Woensdag l januari 10.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor.
Zaterdag 4 januari 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 5 januari 10.00 uur Woord/Communiedienst. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
Geen opgave.

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
Wamsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
4-5 januari B.WA.M. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen tijdens deze dagen van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van \ 5.00-15.45 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).
Kraamafrleling 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 tpt 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 Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen.' Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. 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.
Personenalarmering 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 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, 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)
54 60 57.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. ot 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.

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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

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

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

• Per direct gezocht: zelfstan-
dige woonruimte voor 1 per-
soon. Eventueel voor langere
tijd. In Warnsveld, Zutphen of
omgeving. Theo van Wijk, tel.
(020) 68 29 819 of 06 51746878
of mevr. H. van Wijk, tel. (0575)
52 23 07.

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

• Laat uw schilderijen, muur-
schilderingen en portretten
maken door Joanne Wunde-
rink. Meer info: www.artpain-
ter.nl

• Een Gelukkig, Gezond en
Vitaal 2003. Jerna Bruggink,
tel. (0575) 46 32 05 www.vital-
care. nl

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

• Op de convocatie betreffen-
de de nieuwjaarsvisite van ver-
eniging „Oud Vorden" is abu-
sievelijk vermeld 8 december
2003. Dit moet zijn 8 januari
2003.

• Te koop: haardhout €10,-
perm3. Tel. (0575)46 1733.

• Te koop: ±100 balen hooi
(klein). Zeer geschikt voor
paarden en schapen. Na 18.00
uur tel. (0575) 56 44 90.

• Verzamelaar vraagt te koop:
postzegelverzamelingen. Tel.
(0313) 47 57 74.

• Vrienden van de Zondag
met o.a. Kas Bendjen, zondag
5 januari, aanvang 15.00 uur.
Theater Onder de Molen. Re-
serveren (0575) 55 69 87.

€3.50
verdienen?

Contact
betalen

voor
11 januari.

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Contact
al betaald?
Het kan nog

tot 11 januari
en u verdient

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
» (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Op 15 januari
wordt er weer gestart

met groepslessen

'Bewust worden
door beweging'.
Gratis open les 8 januari.

Cultureel Centrum Zelhem
Opgeven bij Inge Volberda

tel. (0313)632396

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, 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

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 € 225 f°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
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KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld

t/m 4 weken na verschijning

Levenslang lijnen niet meer nodig!

Beheer

"Slank-klup"
€5,50
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www. SLANK-KLUP.NL Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.
• Speciale aanvullingen voor heren, tieners en zwangeren.
• Goede begeleiding en een gezellige sfeer.

Ook lid worden, kom dan naar:
VORDEN, Dorpscentrum dinsdag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

WICHMOND, Ludgerusgeb. maandag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

WARNSVELD, de Eekschuur, donderdag, 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

ZELHEM, Cult. Ctr. de Brink, maandag, 19.00 uur tel. (0314) 36 35 51

HENGELO, Ons Huis, donderdag, 19.00 uur tel. (0314) 36 06 05

RUURLO, Rest. Keizerskroon.donderdag, 18.45 uur tel. (0573) 4013 42

B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 2315 71

Nu met nieuw optioneel afslank-ondersteunend
product voor
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Effectieve aanpak JOJO-effect!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net
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Twee wondertjes waren ons nog niet gegeven,

maar we zijn dolgelukkig dat jij bij ons bent gebleven.

; Vol trots willen wij u laten weten dat onze meid

Anne
gaat heten.

Zij is geboren op 21 december 2002,
weegt 3850 gram en is 50 cm lang.

Wim en Sandra Vergunst
Vordenseweg 80a
7255 LE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 40 74

Vingertjes en teentjes komen tellen,
wilt u ons dan vooraf even bellen.

j| :_,, ... .-. .-. .-. . ... . ...

onze zoon en mijn broertje

Lars

Geboren op 27 december 2002 om 00.35 uur.
Lars weegt 4190 gram en is 55 cm lang.

Robert, Saskia en Jesse Gerritsen
Sint Janstraat 15
7256 BA Keijenborg
Tel. (0575) 46 49 97
- - •••«• - . . . . . . . . ..... A

12 januari Heineken Tribute Tour m.m.v:
Guns N' Roses en Van Halen 17:45 - 22:15

26 januari Mega apres ski Party! M.m.v.:
Altijd Lazerus en Wolter Kroes 17:45 - 22:15

Meer info ? : WITKAMP.COM

••»««••*•.•-• ***S*s*~ jg

i
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de #
vele kaarten, bloemen, cadeaus en gelukwensen die
wij op 20 december 2002 op ons huwelijksfeest
mochten ontvangen.

Het is voor ons een prachtige dag geworden.

Gerwin en Miranda Harmsen-Roenhorst

Vorden, Herberg 21:4O * Warnsveld, de Kaf» 21:50 * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Urnen, Kazerne 22:05 *%orculo,
busstation 21:45 * (jeesteren, tfaan 21.55 * Qelselaar, Jlorun
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O " Kuurlo,
ftapf»en\ 22.3O * tfarchem, Kerk 22-AQ * Cochem 2, oude
technische school 22.50 * tyathmen, $rink 22.3O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen tfuitenlust 22:55 uur .
Meer info ? fjel O90O-Witkamp of kijk op www.witkqmp.com

De Hanekamp 14 ;{ '
7251 CJ Vorden

i
• ••,:; v

Kijk voor nieuws ook op;
www.contact.nl

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

Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
en Mantelzorg Oost-Gelderland

Mantelzorg, onze zorg?
De VIT Oost-Gelderland is het samenwerkingsverband van organisaties die
hulp verlenen in de thuissituatie aan dementerenden, chronisch zieken en
mensen met een handicap en ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

Geschoolde vrijwilligers worden ingezet om de cli nt bij te
staan en mantelzorgers te ontlasten. Vrijwilligers die het leuk
vinden om met cli nten te wandelen, een spel te spelen,
muziek te luisteren of zomaar gezellig te gaan winkelen.
Daarnaast zijn zij in staat om lichte verzorgende handelingen
te verrichten.
Iets voor u om vrijwilliger te worden?
Of hebt u een hulpvraag?
Bel met de VIT Oost-Gelderland (mailen kan ook), u wordt
dan in contact gebracht met de vrijwilligersorganisatie in uw
omgeving.

Voor de regio Zutphen zijn dat:
Bezoek en Oppas Service Gorssel
Bezoek en Oppas Service Lochem
Bezoek en Oppas Service Vorden
Bezoek en Oppas Service Warnsveld
Bezoek en Oppas Service Zutphen
Vrijwilligers Thuishulp voor chronisch zieken
(THULP) Gorssel
Slaapwacht Lochem
Stichting Oppas - en Thuishulpcentrale voor
Gehandicapten (OTG) Oost-Gelderland,

Mantelzorger!
Zorgt u voor een partner, familielid of kennis

Zorg dan ook goed voor uzelf!

Speciaal voor u is er het Steunpunt MantelZorg.
Bij dit steunpunt kunt u terecht met vragen of voor
emotionele ondersteuning. Hebt u vragen over het
Persoon Gebonden Budget of wilt u praten met
lotgenoten?

Het Steunpunt wijst u de weg!

Hebt u, tijdelijk, in de nachtelijke uren extra hulp nodig
omdat het u even iets te zwaar valt? Vraag eens naar de
slaapwacht. Een project waarbij vrijwilligers ingezet
worden om de mantelzorger te ontlasten.

VIT Oost-Gelderland / Steunpunt Mantelzorg Tel: 0544-481821

Kijk ook eens op onze website0: www.vitoost-gelderland.nl

Lekkere Nieuwjaarsduik

Gekookte achterham 4 39
100 gram €

kcofyt GepaneerdeSChnitZelS
4 stuks €

Salade 2003
100 gram €

^JL Groentenrol
100 gram €

C 00
aJ«

095
•

110
•

Varkensroerbakreepjes A89
100 wam € \Jm

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

CAFÉ-RESTAURANT-ZAAL

!e3ttrhtra"V
Dorpsstraat 10 - Vorden - www.deherbergvorden.nl

*/"\/~\̂ "X-,

HUISREGELS
NIEUWJAARSFEEST
• geen vuurwerk binnen

(ook niet in de jaszakken)

• ben je binnen,
blijf binnen,

er uit is er uit.

Wij wensen u
een gezond 2003.

Hannie, Volkert,
personeel De Herberg.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'levens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritscnwcg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Mijerkainp)

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



1 GEMEENTE ORDEN

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

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur

• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur

• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

1EZIG MET NIEUWE BEDRIJFSACTIVITEITEN OF
UITBREIDING?

LET EROP TIJDIG DE MILIEUVERGUNNING/-MELDING AAN TE VRAGEN
Heeft u plannen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten of staan er binnen uw
onderneming uitbreidingen/wijzigingen op stapel? Dan zijn er een hoop
zaken om over na te denken. De verbouwing, aanschaf van apparatuur,
kosten, bouwvergunning etc.
Denkt u er echter ook aan dat in een dichtbevolkt land als Nederland het
milieu een belangrijke rol speelt! In de Wet milieubeheer (Wm) en in Al-
gemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) is vastgelegd aan welke mi-
lieueisen uw bedrijf moet voldoen. Voor nieuwe bedrijfsactiviteiten of
uitbreidingen moet u altijd (opnieuw) een milieuvergunning aanvragen
en/of een melding doen bij de gemeente.
Het is aan te raden dit gelijktijdig met de aanvraag voor de bouwvergun-
ning te doen. Hiervoor moet u immers ook bij de gemeente zijn. In de
bouwvergunning wordt bovendien rekening gehouden met de voor-
schriften van de milieuvergunning. De gemeente mag geen bouwvergun-
ning afgeven voordat de milieuvergunning is verleend! Formulieren voor
een milieuvergunning/melding kunt u tijdens openingstijden ophalen.
Op uw telefonisch verzoek ontvangt u het gewenste formulier per post.
Wij kunnen het ook digitaal toesturen (diskette of email). Het is aan te
raden eerst contact op te nemen met de afdeling milieu, voordat u het
formulier indient. U krijgt dan advies over de aanvraag en u hoort of uw
bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn volgens de Wet milieubeheer. Boven-
dien krijgt u dan tijdig informatie over de voorschriften, die voor uw be
drijf gelden.

Procedure
De procedure voor een melding is:
1. U dient uw meldingsformulier in drievoud in bij de afdeling milieu. Bij

de aanvraag dient u ook de gevraagde tekeningen in drievoud in.
2. De melding maken wij binnen 8 weken bekend in 'Contact'.
3. U ontvangt een bevestiging waarin de algemene voorschriften zijn op-

genomen.

De procedure voor een milieuvergunning is ingewikkelder. Wettelijk
moet de procedure binnen zes maanden doorlopen zijn. Het verloop van
de vergunningprocedure is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht
en bestaat uit negen stappen:

Termijn na aanvraag

Binnen 8 weken

Binnen 12 weken

Binnen 14 weken

Binnen 18 weken

Binnen 6 maanden

Stap Termijn

1 Indienen aanvraag

2 Eventueel verzoek om
toezending nadere
gegevens

3 Verzenden ontwerp-
vergunning

4 Bekendmaking,
kennisgeving en
terinzagelegging

5 Inbrengen van
zienswijze

6 Opstellen vergunning

7 Verzenden vergunning

8 Bekendmaking en
terinzagelegging

binnen 2 weken
na verzenden

binnen 4 weken
na bekendmaking

9 Beroep/verzoek tot
voorlopige voorziening
bij Afdeling
bestuursrechtspraak
van de Raad van State

binnen 2 weken na
verzenden
vergunning

binnen 6 weken
na bekendmaking

Tot slot
Voorkom vertraging in uw bouwplannen. Dien uw aanvraag tijdig in!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling milieu in
het koetshuis, tel: 55 75 33 (agrarische bedrijven) en 55 75 34 (industriële
bedrijven).

KOMT TOCH OOK NAAR DE NIEUWJAARSRECEPTIE/
BEKENDMAKING VAN DE VRIJWILLIGER VAN HET JAAR?

Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie 'nieuwe
stijl' op 6 januari 2003 om 20.00 uur in het Dorpscentrum. Alle inwo-
ners, 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 natuurlijk de ver-
kiezing van de 'Vrijwilliger van het
jaar'. Wie wordt het? De vijf genomi-
neerden zijn bekend: Gerrit Brum-
melman, Rinus Ilbrink, Ria van
Vleuten, Jan Tijssen en Bennie
Lichtenberg. Stuk voor stuk inwo-
ners die zich inzetten voor de
samenleving. U wilt er toch ook bij
zijn als de winnaar bekend wordt ge
maakt? Mis de nieuwjaarsreceptie
op 6 januari a.s. dan niet.

ADASTRALE INFORMATIE OOK OP HET GEMEENTEHUIS

Als u betrouwbare informatie zoekt over wie de eigenaar is van een huis
of als u geïnteresseerd bent in de kadastrale kaart waarop de ligging van
percelen te zien is, kunt u op het gemeentehuis terecht. Vroeger moest u
voor deze gegevens - de zogenaamde kadastrale informatie - naar één van
de vestigingen van het Kadaster. Veel gemeenten, waaronder Vorden,
hebben inmiddels een rechtstreekse aansluiting op Kadaster-online, een
digitale database waarin alle gegevens staan van 6 miljoen percelen en
3,5 miljoen rechthebbenden. Dat is wel zo makkelijk, want het gemeen-
tehuis is meestal dichter bij huis. De gemeente verstrekt actuele ka-
dastrale informatie. Bij de gemeentelijke kadastrale balie, want daar heb-
ben we het hier over, kunt u terecht voor:
• Informatie over de eigendomssituatie van een onroerend goed
• Uittreksel kadastrale kaart (weergave ligging kadastrale percelen)
• Informatie over hypotheken en beslagen op het eigendom
• Informatie over bijzondere beperkingen op het eigendom (bijvoor-

beeld of het pand onder de Monumentenwet valt)

De gemeente vraagt voor deze zaken een kleine vergoeding. Daarnaast
heeft de gemeente ook waardevolle informatie over bijvoorbeeld bestem-
mingsplannen, vergunningen of subsidies. Dan hebt u in één klap alle ge
gevens bij elkaar. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis).

ATER IN DE ACHTERHOEK

Vitens heeft een plan gemaakt om uiterlijk per l januari 2007 zachter wa-
ter te leveren in de hele Achterhoek. Het water in Vorden heeft een hard-
heid van 18.5 Duitse graden. Dit moet dalen naar maximaal 11,2 graden.
De activiteiten van de actiegroep 'Beter Water' en van de gemeente heb-
ben ertoe geleid dat deze problematiek nadrukkelijk op de agenda van
Vitens staat. Het verzachten van het water is een omvangrijk project dat
€ 55.000.000,- kost. Er komt een nieuw pompstation (Overbetuwe) met de
inrichting van twee waterwingebieden in Zetten en Hemmen. Twee be
staande pompstations (Symons en Druten) worden uitgebreid. Het pomp-
station in Tolkamer wordt omgebouwd. In Corle, Velddriel en Kolff ko-
men onthardingsinstallaties. Voor het transport van het water komt een
infrastructuur van ruim 50 kilometer. Deze plannen kan Vitens niet van
de ene op de andere dag uitvoeren. Vitens heeft het plan gefaseerd. He
laas zit Vorden in het laatste deel van het project. Uiterlijk l januari 2007
denkt Vitens ook in Vorden zachter water te leveren. Burgemeester en
wethouders hebben er bij Vitens op aangedrongen om het project zo snel
mogelijk uit te voeren en als het mogelijk is eerder zachter water in Vor-
den te leveren. Samen met actiegroep 'Beter Water' blijft de gemeente er
bij Vitens op aandringen het programma voor zachter water zoveel mo-
gelijk te bespoedigen.

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN 25 EUROCENT
PER INGELEVERDE KERSTBOOM!

Op woensdag 8 januari
2003 tussen 13.00 en
16.30 uur bestaat voor jul-
lie de mogelijkheid om
kerstbomen in te leveren
bij de gemeentewerf aan
Het Hoge en op het feest-
terrein in Wichmond.

Niet alleen een ideale mogelijkheid om een extra zakcentje voor jezelf
te verdienen. Jullie weten ongetwijfeld dat deze inzameling ook een
bijdrage levert aan vermindering van de afvalberg. De kerstbomen
worden na versnippering namelijk hergebruikt in bijvoorbeeld plant-
soenen. En dat is natuurlijk goed voor het milieu.



'B EKENDMAKING '7EEN8E WIJZIGING VAN DE
BOUWVERORDENING 1993'EN HET 'REGLEMENT OP DE

WELSTANDSCOMMISSIE'

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeen-
teraad op 19 december jl. heeft vastgesteld de '7e en 8e wijziging van de
Bouwverordening' en het 'Reglement op de welstandscommissie'. De 7e
wijziging houdt in hoofdzaak verband met jurisprudentie en de herzie-
ning van NEN-normen; de 8e wijziging vloeit voort uit de verandering
van de Woningwet en het Bouwbesluit per l januari 2003. De gewijzigde
verordening en het reglement treden op l januari 2003 in werking. Bur-
gemeester en wethouders hebben besloten dat dit raadsbesluit onder-
werp kan zijn van een referendum. Tegen dit besluit van burgemeester
en wethouders staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De termijn voor het indienen van een beroep-
schrift bedraagt zes dagen na deze bekendmaking (derhalve tot en met 5
januari 2003). De gemeenteraad heeft in zijn besluit van 19 december ex-
pliciet bepaald, dat - in afwijking van artikel 142 van de Gemeentewet -
voor de inwerkingtreding de spoedprocedure in artikel 25 van de Tijde-
lijke referendumwet wordt gevolgd. Het besluit kan na de bekendma-
king alsnog aan een referendum worden onderworpen. Tot en met 20 ja-
nuari 2003 kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het houden van
een referendum indienen. Het verzoek wordt in persoon ingediend op
het gemeentehuis waar de verzoeker als kiesgerechtigde is geregistreerd.
Het raadsvoorstel en -besluit, de verordening en het reglement liggen
met ingang van 2 januari 2003 voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Vanwege bomenonderhoud met behulp van een hoogwerker zijn de vol-
gende wegen in de periode van 6 januari tot 15 maart tussen 08.00 uur
en 17.00 uur telkens voorzover en zolang de werkzaamheden dat verei-
sen tijdelijk afgesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee. Buiten de bebouwde kom: Heerlerweg, Boshuisweg,
Baakseweg, Polweg, Lankhorsterweg, Gazoorweg, Oude Borculoseweg,
Almenseweg, Galgengoorweg, Riethuisweg, Hamminkweg, Deldense-
weg, Deldensebroekweg, Holskampweg, Hilverinkweg, Lindeseweg, Ou-
de Zutphenseweg, Hamelandweg, Wildenborchseweg, Kostedeweg, Berg-
kappeweg, Eikenlaan, Schuttestraat, Hoge Slagdijk, Bleuminkmaatweg,
Schoneveldsdijk, Wiersserbroekweg en Kruisdijk. Binnen de bebouwde
kom: Nieuwstad, Vogelbosje, Enkweg en Burgemeester Galleestraat.

OUWAANVRAGEN

Plaats

Hackforterweg 25a,
Wichmond

ündeselaak 22,
Wichmond

ündeseweg 8

aanvrager

J. Arends

inhoud

veranderen en vergroten garage

J.R. Stokkink vergroten woning

P.S. Exler verbouwen woning

datum ontvangst

19-12-2002

20-12-2002

20-12-2002

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

Ji VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats aanvrager

Enkweg 28 J.W. Bosman

inhoud

vergroten woning en
bouwen carport

de Voornekamp 67 en 69 R. Jansen vergroten twee woningen

Kappen

Plaats aanvrager

Dorpsstraat 13 J.P. den Heten en mw. C.D. den He ten-de Lang

vrijstelling

overschrijding rooilijn
bodemonderzoek
(gedeeltelijk)

hoogte

inhoud

vellen 6 fijnsparren

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

MOOI MEEGEOMEN

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.

JANUARI
2 HVG Linde Nieuwjaarsbegroe-

ting in "Lindese Molen"
2 Klootschieten bij de Vordense

Pan
3 HVG Dorp Vorden Nieuwjaars-

koffiemorgen in de Voorde
6 Bridgeclub in het Dorpscen-

trum
7 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Nieuwjaarsbegroeting
7 NB van Plattelandsvrouwen in

het Dorpscentrum Nieuwjaars-
middag

8 EHBO Herhalingslessen Dorps-
centrum

8 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

8 HVG Linde in Lindese Molen
Jaarvergadering en vermaak

8 HVG Wichmond Nieuwjaars-
visite

8 Handwerkmiddag Welfare de
Wehme

8 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

9 Klootschieten bij de Vordense
Pan

10 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
in 't Stampertje

13 Bridgeclub in het Dorpscen-
trum

15 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

15 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschieten bij de Vordense

Pan
20 Bridgeclub in het Dorpscen-

trum
22 EHBO Herhalingslessen Dorps-

centrum
22 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
22 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
22 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme + Kraamverkoop
22 NB van Plattelandsvrouwen

Jaarvergadering in de Herberg
22 HVG Wichmond Jaarvergade-

ring
23 Klootschieten bij de Vordense

Pan
23 PCOB Jaarvergadering en vie-

ring 15-jarig bestaan in 't Stam-
pertje

27 Bridgeclub in het Dorpscen-
trum

28 Passage Chr. Vrouwenbewe-
ging Ned. Patiëntenvereniging

29 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

30 Klootschieten bij de Vordense
Pan

Banken:

Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 4 december 2002 tot 11 januari 2003

Bij Weevers kunt u alle kanten op.

Rabobank
ABN-AMRO
SNS bank
Postbank

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

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

Er zijn drie mogelijkheden om te betalen;

1 drukker i j Weevers

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

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

Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers
vóór 11 januari 2003.

Betalen per bank of giro vóór 11 januari 2003
(u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u'na 11. januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
€ 3,50 administratie- en incassokosten bij.

Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan
tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld
af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet
opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2003 voor Weekblad Contact bedraagt

€ 1 9,00 incl. 6% BTW wanneer u vóór 11 januari betaalt.
Betaalt u na 11 januari dan brengen wij u € 3,50 adm.kosten in rekening.

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

M H l l N

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

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2003 bij Drukkerij Weevers,
postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

L J



Schaatspret in de regio
Velen hebben de afgelopen vorstperiode de ijsbanen
bezocht en de ijzers ondergebonden. Contact maakte

de volgende fotoreportage van de eerste ijspret.



HORSTMAN

' HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 53730183

De woonwinkel
van Warnsveld

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren

..'• Durable brei- en haakgarens
• Bord uurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

HANDELS-
DRUKWERK
BRIEFPAPIER ENWOFffl] VISITEKAARTEN t
ETIKETTEN - KETTINGFORIVIUUEREN l
VRAAG VRURLUVCNO PRIJS

d r u k k e r i j Weevers

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

SALADE
voor de feestdagen?

M PING
K N S

Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575)44 1992

Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Kijk voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

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-kctel in huiS haalden voor
HR van Ncfït. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EconiLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatiefis de compacte Nefit SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor,
een 'middenklasser'. Nu met € 150 subsidie. ,

l,

Wij adviseren liltr"! l

Kraus

l'

• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Adverteren

in Contact?

Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.
U kunt dan

uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.
Als presentje

mag u een leuk
cadeautje
uitzoeken.

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

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Vuurwerk voor jong en iets ouder
EXTRA AANBIEDINGEN
Astronaut „de echte" slof 200 stuks van c 2,50 voor

Babypijltjes pak van € 235 voor

Grondbloemen doosje 25 stuks van € 1,40 voor

Romeinse kaarsen 10 baiis van € 2,30 voor

Dit en nog vele pakketten
voor extra lage prijzen bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat - Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 13 60

Tevens wensen wij u en de uwen een goed en vooral
gezond 2003 toe.

( www.compusystem.nl
KeuzePC v.a. € 669,-
AMD Duron 1300 MHz., 128: MB SDRAM, 32 MB TNT2, 40 GB Harddisk ; € 669,-
AMD XP 2000+, 256 M8 SDRAM, 32 MB INT2, 40 GB Harddisk t € 729,-
AMD XP 2100+, 25B MBiSDRAM, 32 MB TNT2, 60 GB Harddisk \ € 769,-

TopPC v.a, €749,-
AMD XP 2000+, 256 MB, GeForce2 64 MB, 40 GB 7200 Harddisk j € 749,-
AMD XP 2000+, 512 MB, GeForce2 64 MB, 60 GB 7200 Harddisk : € 799,-
AMD XP 2100+, 512 MB, GeForce4 Ti4200 128 MB DDR, 60 GB HDD < € 949,-

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 100 Mbit Etherriet, 2 x USB,
1,44 MB Diskdrive, Trust Power Keyboard, Logitech Scrollwheel Muis.

Actie:
Wavemaster 600W 2.1 Speakerset €23,-

(Subwoofer en 2 Speakers) ^̂ ^̂
Opties: Bk

Windows XP Home € 119,-» 48x12x48 CC):ReWritef«€:;59,- • 17 Inch monitor € 149.
• HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • TFT Monitor € 349,- • 160W speakers € n,-

• 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



Activiteiten De Wehme
De Wehme blikt hierbij terug
op alle activiteiten die met suc-
ces deze afgelopen maanden
zijn gehouden. Zoals de familie-
dag in oktober, de naj aars-
markt in november en Sinter-
klaas.

De familiedag op 12 oktober heeft
veel mensen getrokken. Het was
lekker druk en erg gezellig. Men
kon op deze dag de familieleden
op de Wehme opzoeken en een
leuke dag met hen doorbrengen.
De familieleden van de bewoners
kregen onder andere een rondlei-
ding in de Wehme en er was voor
iedereen een overheerlijk stamp-
potbuffet. Ook was er een puzzel-
tocht door het huis uitgezet, de
winnaar van deze tocht was de fa-
milie Taken.

Op 21 november is er een najaars-
markt gehouden met als doel geld
in te zamelen voor de aanschaf
van een personenvervoerbus voor
de bewoners. Op deze markt kon
men een scala aan zelfgemaakte
artikelen kopen zoals, kaarten,

hoeden, houten speelgoed en lek-
kernijen. Ook was er een prijs-
vraag opgesteld die onder andere
te maken had met de geschiedenis
van de Wehme. Deze prijsvraag is
gewonnen door mevrouw Tijssen.

De opbrengst van deze markt was
een goed begin voor het behalen
van het genoemde doel, mede
dankzij de winkeliers in Vorden.
Samen met de heer Groot Jebbink
van garage Groot Jebbink is men
op dit moment aan het kijken
naar mogelijkheden om in de na-
bije toekomst over te gaan tot de
aanschaf van het personenvervoer-
busje. Dit busje is namelijk van be-
lang voor de bewoners omdat dit
hun de mogelijkheid biedt om ook
activiteiten buiten de Wehme te
bezoeken.
Hierbij wil men de lezers van Con-
tact bewegen tot het bijdragen in
de aanschaf van dit personenver-
voerbusje voor onze senioren op
de Wehme.

Op 4 en 5 december is Sinterklaas
langs gekomen op de Wehme. Sin-

terklaas kwam langs om de bewo-
ners van een cadeautje te voorzien
alsmede de kinderen van het per-
soneel en de personeelsleden zelf.
Het waren twee zeer gezellige da-
gen.

De Wehme heeft een prachtige
kerstboom met verlichting, deze
heeft men te danken aan de ge
broeders Wolsing en de heer Ber-
tus Waarle.

De Wehme wil langs deze weg alle
winkeliers in Vorden bedanken
voor hun hulp en inzet bij het op-
zetten van bovengenoemde activi-
teiten. In het bijzonder: • Bakker
van Asselt • Garage Groot Jebbink
• Super de Boer Grotenhuis • Cafe-
taria de Buurman • Keurslager
Vlogman • Wellfare • Vale Weide
• fa. Spiegelenberg • fa. Helmink.

Ook naar de inwoners van Vorden
spreekt men dank uit.

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl

VAN OOG H
MAKEBELIEVE

-^+v*^ -^M^^-

THE
&

V M Al F &THEREFLEXX
"l IMLL Indoorkleiduivenschieten

't?ebr.
VR.14

ebiv

GOLDEN OAttlö BUFFOONS
TREMMELOES
FORTUNES

HAM/T hl AKICTÜAnttFLAntl
HARDSTYU/TECHMOEDITIOH

THE DJ'S»LAMMERZ»OLIVER»DIGER»DANIëL» ARNO
Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree

en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

disoovervoer infolijn: O5-4-4 4641 -45 of www.citylido.nl (vervoer)
toegang onder voorbehoud

Directie en medewerkers wensen U
een swingend 2003

Beheer 'Slank-Klup'
rekent voorgoed af met
levenslang lijnen!
Het nieuwe jaar is weer begon-
nen met helaas voor velen on-
der ons de nodige extra feest-
kilo's. De weekbladen die voor
het nieuwe jaar volstonden met
de meest lekkere en vooral calo-
rierijke recepten, staan nu vol
met de allernieuwste crasdie-
ten.

Men wordt keihard met de neus
op de feiten gedrukt. Wie wil niet
even supersnel 10 kilo afvallen?
Maar iedereen weet diep in zijn
hart ook wel dat dit niet de oplos-
sing is. Kilo's die er snel afgaan ko-
men ook snel weer terug. En zo
ontstaat het beruchte jojo-effect.
Beheer "Slank-Klup" werkt al 14
jaar volgens een beproefde en suc-
cesvolle methode maar ook wij er-
varen dat steeds meer cliënten te
maken krijgen met het jojo-effect
en de verslapping van de huid die
het gevolg zijn van het gewichtver-
lies.

De Duitse universiteit in Frankfurt
am Main heeft een product ont-
wikkeld dat de doorbraak kan zijn
in de strijd met het jojo-effect en
de huidverslapping.
Beheer "Slank-Klup" breidt haar
nogximmer succesvolle basis van
gezond afslanken m.b.v. week-
menu's uit met een nieuwe lijn
waarin het nieuw ontwikkelde
product wordt gecombineerd met
gezonde voeding.

Tijdens de wekelijkse bijeenkom-
sten kunt u zelf besluiten welke
methode voor u het beste werkt en
kunt u eraan werken het eetge-
drag blijvend te veranderen. Ana-
lyseer wat en waarom u eet en pak
de knelpunten aan.
Kom vrijblijvend een kijkje nemen
tijdens een klepuur (zie adverten-
tie elders in dit blad).

Voor meer info kijk op
www.slank-klup.nl

Begeleiding spelers bij maatschappelijke loopbaan

Justin Sombroek:
'Gewoon werken voor je geld'
Volleybal op het hoogste niveau
in Nederland is geen vetpot. Je
moet er een deeltijdbaan bij
hebben om financieel rond te
komen. Justin Sombroek heeft
die combinatie gevonden. Dank-
zij Orioii.

Hij zat bij de selectie van het Ne
derlands team voor de Olympische
Spelen in Sydney. Vlak voor ver-
trek kreeg Justin Sombroek echter
de ziekte van Pfeiffer. Nu is hij
twee jaar verder en is hij fysiek ein-
delijk weer op zijn oude niveau.
"Het lichaam is weer zoals het
voor mijn ziekte was", zegt de 23-
jarige passer/loper van het eerste
team van Orion. Dit seizoen is hij
verkast van Dynamo Apeldoorn
naar de eredivisionist uit Doetin-
chem. "Ik had ook andere aanbie-
dingen. Er lonkte voor mij zelfs
een avontuur in België, maar de
betreffende club ging failliet. Ik
ben. blij dat ik nu bij Orion zit. De
club heeft huisvesting voor me ge
regeld in Barchem. 't Is daar gewel-
dig wonen. De mensen zeggen nog
'goejedag' als je elkaar in de super-
markt tegenkomt".

REVALIDATIE
Voor Justin was het minstens zo
belangrijk dat Orion ook bemid-
deld heeft bij het vinden van een
baan. Zeker belangrijk voor ie-
mand die een hele specifieke ach-
tergrond heeft, namelijk vliegtuig-
onderhoudsmonteur. "Ik heb net
een cursus sportmassage afgerond
en bij de clubleiding kon ik aange
ven hoe ik mijn toekomst zag. Ik
wilde iets doen met revalidatie en
dan met name werken met men-

sen die herstellen van een sport-
blessure. Via Orion kwam ik in
contact met Aerofïtt, een sport-
school in Hengelo. Ik heb daar
geen vast contract. Elke twee
maanden bekijken we wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Vrijblij-
vend is het echter niet. Voor Orion
is het belangrijk dat hun topspe
Iers ook maatschappelijk slagen.
Doe ik het namelijk slecht in mijn
werk, dan wordt de club daar ̂
aangekeken".

PRESTEREN
De 1,99 meter lange Justin Som-
broek werkt 18 tot 20 uur per
week bij Aerofïtt. Het volleybal
kost wekelijks zo'n 20 tot 25 uur,
inclusief de competitiewedstrijd
op zaterdag. "Volleybal staat voor-
op. Je moet presteren om zeker te
zijn van een plaats in het eerste
team. Daarbij komt datje de disci-
pline moet hebben om volgens af-
spraak op je werk te verschijnen.
Ik heb daar overigens geen enkele
moeite mee, want ik heb het goed
naar mijn zin".

GEEN WEG TERUG
Tijdens zijn jeugdjaren in Oost-
Zaan kwam Justin voor het eerst in
contact met het volleybal. "De trai-
ners zeiden dat ik talent had. Je
groeit door van het ene selectie
team naar het andere en voor je 't
weet is er geen weg meer terug.

De combinatie werken - topsport
bevalt mij prima. Beschouw mij
maar als een semiprof. Ook ik
moet namelijk gewoon werken
voor mijn geld. Want van volleybal
word je niet rijk".

Flessenaktie w Vorden
Het jaar loopt snel teneinde en
de eerste verenigingsactiviteit
staat alweer op ons te wachten,
want op zaterdag 4 januari a.s.
organiseert de voetbalvereni-
ging Vorden haar traditionele
flessenactie.

Inmiddels voorzien van een jaren-
lange ervaring (betrokken vanaf
het begin) zullen Gerrit Wentink
en Gerrit Koerselman de organisa-
tie voor hun rekening nemen.
Ook dit jaar zullen de voetballers
het gehele Dorp, de Kranenburg
en Wichmond bezoeken. Voor de

voetbalvereniging betekent dit zorg
dragen voor een goede en strakke
organisatie.

Zodat alle aangeboden lege statie
geld en statieloze flessen worden
opgehaald. Dat deze actie een
vriendelijk karakter draagt blijkt
al wel uit het motto 'Wij helpen u,
u helpt ons'. Het statiegeld per fles
is inmiddels gehalveerd en om de
ze bron van inkomsten wat op te
vangen doen wij wat extra's, men
neemt gaarne de Eco-bakjes mee.
De bereidheid van de vele vrijwilli-
gers en ouders is groot te noemen.



Te huur aangeboden:

OPSLAGRUIMTE
in buitengebied Hengelo, 270 m2

Telefoon (0575) 46 46 48

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. 37 Beur o

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag trtn vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

'ZONE F̂ pC«||

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond Muizengatweg 3
* Grondwerk 7227 DN Toldijk
* Containers Telefoon (0575) 45 1411
* Bestratingen Telefax (0575) 45 26 20
* Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 06-55135503

Denk aan uw veiligheid
brandverhogend impregneermiddel?

Branddekens
Brandblussers
Rookmelders

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

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

KORTINGEN VAN

START OPRUIMING
DONDERDAG 2 JANUARI.

DAT BETEKENT IN HET NIEUWE JAAR

HEEL VEEL VOORDEEL
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

WIJ WENSEN IEDEREEN

EEN VOORSPOEDIQ
'"x nW

"Tïïïmtc
[FASHION J
mode voor het hé!0 gezin

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

SCHOE:NMODE
Beatrixplein 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl M Giesen@Shoes.nl

aanbouw
of

woonboerderij

voor afwisselend
werk solliciteer je

Nijverheidsweg 2
7251 JV Vorden
tel. 0575-556563

Wij hebben plaats voor "veelzijdig"

+ timmerman
+ werkplaats timmerman
+ metselaar



Dominee Nico ter Linden:

"Veel gelovigen schijnen er moeite mee te hebben zich
als potentiële donor beschikbaar te stellen. Aan de
ene kant begrijp ik dat wel een beetje, aan de andere
kant begrijp ik het ook weer niet." Voor dominee Ter
Linden zitten er meerdere kanten aan de afweging.

"Ik begrijp het omdat sommigen hel
geloof ' in de opstanding let terl i jk
nemen. Een lieve, stervende mevrouw
vertrouwde mij eens toe dat haar man
graag gecremeerd wilde worden.
Maar /.ij wilde dat niet, want hoe
moest dat dan met de opstanding?
Zij had het gevoel dat haar stoffelijk
overschot daarvoor onontbeerlijk
was. Niet onbegrijpelijk: de doden
van wie wij geloven dat /.e bij God
zijn, /ien wij lichamelijk voor ons,
/onder plaatjes kan een mens nu een-
maal niet fantaseren. Maar wie even
doordenkt zal beseffen dat God ons
stoffe l i jk overschot niet als bouwstof
nodig heeft. On/e vijfjarige k le in-
zoon, die niet lang geleden een dood
vogeltje in de tuin begraven heeft,
/.egt het /.o: 'Dat vogeltje ligt in de
grond, maar wat dat vogeltje denkt en
voelt, dat is bij God.' Ik denk overi-
gens dat hij graag een vleugel van dat
dode vogeltje aan een ander vogeltje
had gegeven, als dat vogeltje daarmee
weer /ou kunnen vliegen."

Emotionele bezwaren
"Maar ik /ei dat ik het aan de andere
kant ook weer niet begrijp. Dat men-

sen emotionele bezwaren tegen het
donorschap hebben, dat begri jp ik
wél. Je omringt de stervende met al je
liefde, je hebt het lichaam gestreeld,
verwarmd, verzorgd, en als dan de
dood is ingetreden, dan wil je dat die
dode nu verder in vrede kan rusten. Je
wilt die dode ook tegen vreemde b l ik-
ken en vreemde handen beschermen,
je waakt bij je doden, omringd ook
hun stoffel i jk overschot met liefde en
zorg. Het kan niet anders dan weer-
stand oproepen dat zo iemand dan
wordt weggereden om in een steriele
helverlichte ruimte weer Ie worden
geopereerd. Er is een stem in ons die

"We willen er maar liever
niet aan denken"

dat onze geliefden wil besparen. Wij
willen er maar liever niet aan denken,
en wij doen dat dus ook niet. Zonde,
welbeschouwd. Wanl hel vermindert
de levenskansen van anderen."

Nadenken over de dood
"Wat ik zo vurig hoop, is dal mensen

Nico ter Linden: "Het kan ook een troost zijn "

Dominee Nico ter Linden was J 8 jaar pre-
dikant van de Westerkerk in Amsterdam.
Hij voltrok het huwelijk van prins Maurits
en prinses Marilène en doopte hun doch-
tertje Anna. Al jaren werkt hij aan een
hervertelling van de hijbel.se ver/uden met
uitleg: Het verhaal gaat.... een zesdelige
serie waarin de bijbel nieuwe betekenis
krijgt voor mensen van nu. Voor de komen-
de boekenweek schreef hij een essav over
de dood: De dag zal komen. Janus.

er wel over durven denken. En je
zou mogen verwachlen dat gelovige
mensen die durf in het bijzonder
kunnen opbrengen. Wij hebben in
onze cultuur de dood verdrongen, er
groeien generaties op die geen erva-
ring met de dood hebben, behalve
dan die van een grootouder. Wij den-
ken zelden of nooit over de dood, en
we /ijn dus ook slechl voorbereid als
die dood zich voortijdig aandienl. We
zijn kwelsbare slervelingen, een dun
wandje scheidl ons maar van de
dood. maar wij verdringen die
gedachte, en wanneer wij door de
dood worden overvallen, zijn we
geheel en al van slag. En een mens
die ontredderd is. kan niet rustig
meer nadenken over het donor-
schap."

Een paar jaar geleden ontving iedere Nederlander van achttien jaar en
ouder een brief van de overheid. Hierin stond een belangrijke vraag:
wilt u donor zijn na uw overlijden? Dat was natuurlijk een moeilijke
vraag, want heel veel mensen hadden nog niet zo nagedacht of ze zich
ai dan niet wilden laten registreren ais orgaan- en/of weefseldonor.
Hoewel ruim eenderde van de mensen het registratieformulier destijds
terugstuurde, is het probleem van de wachtlijsten voor organen en

Weefsels nog steeds niet opgelost.

Wel of niet donor worden: voor
veel mensen is dit een lastige
keu/e. Hel liefst /ouden we er
helemaal niet bij stilstaan dat
het leven eindig is. Voor wie
helemaal ge/ond is, lijkt er ook
«een noodzaak te bestaan om
veel aandacht aan dit onderwerp

te besteden. Maar yele duizenden
mensen in Nederland zijn voor hun
geluk, of /elfs hun leven, afhanke-
lijk van donoren. Van mensen die
toestemming hebben gegeven om
organen en/of weefsels na overlij-
den te schenken aan patiënten voor
wie een gezonde nier of hart de

enige kans is. Of voor wie een
hoornvlies- °f huidtransplantatie
een wereld van verschil maakt.

De overheid roept nu alle
Nederlanders op om in ieder
geval hun keus kenbaar te maken.
Door hel registratieformulier in te
leveren. Vanzelfsprekend kan er
ook een nieuw formulier aange-
vraagd worden, want bij veel
mensen zal het niet meer op de
schoorsteen staan, Hen registra-
tieformulier kan tegenwoordig
ook on line opgehaald worden:
www.dottorofniet.nl.

Ooit beschikbaar
een stukje Johan

Word ook donor.
Beslis nu.

Vraag het donorformulier: www.donorofniet.nl
0 9 0 0 - 8 2 1 2 1 6 6 ( lO cent p/m)

"De kerk is eeuwenlang de plek
geweest waar mensen /ich hun sterfe-
lijkheid sleeds weer bewust werden.
Je l iep naar de kerk over het kerkhof
waar je je doden wist, en in die kerk
ging het allijd over leven en dood.
Maar de kerken zijn leeggelopen, en
als je /iet wat begrafenissen als die
van prinses Diana, Pim Fortuyn en
pr ins Claus allemaal losmaken, dan
kun je niet anders dan constateren dat
velen zich ineens geen raad meer
weten, omdat de dood plotseling /.o
dichtbij is."

Troost
"Ik hoop vurig dat mensen, gelovigen
en ongelovigen, de rust vinden hun
eigen dood en die van hun geliefden
al in de bloei van hun leven onder
ogen te /ien. Dan zullen zij minder
overrompeld zijn wanneer de dood
zich onverhoeds meldl. En zij /ui len
z i ch /e l f en hun dierbaren mei meer
innerlijke rusl kunnen afstaan om een
ander nieuw leven mogelijk Ie maken.
Dal kan ook een troost zi jn: dat een
ander vogeltje nu dolgelukkig met
één van jouw vleugeltjes rondvliegt."

Staatssecretaris Ross:
"Laat besluit in ieder geval
vastleggen bij het donorregister"

Clémence Ross (45) is staats-
secretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Ze heeft medisch-
ethische zaken in haar portefeuille,
waaronder orgaandonatie. De
staatssecretaris roept iedere Neder-
lander, jong en oud, op om zich als
donor aan te melden.

"Donor worden, dat is belangrijk.
Iedereen v ind t het gewoon datje een
orgaan k u n t ontvangen als dal nodig
is. Maar hel moet e igen l i jk net zo
logisch zijn dal je óók bereid bent een
orgaan af te slaan na je dood. Zodat
iemand anders een beter leven lege-
moet gaat."

Praten
Staatssecretaris Ross hoopt dan
ook, dat veel van de acht mil joen
Nederlanders die zich nog niet als
donor hebben opgegeven, dat alsnog
doen. Ze heeft er begrip voor dat
mensen er eerst goed over nadenken,
j u i c h t dat zelfs toe. "Praat erover in
uw familie, met vrienden en kennis-
sen." raadt ze aan. "Het is natuurl i jk
emotioneel, dat begrijp ik heel goed.
Aan de andere kant: die emoties
spelen net zo goed bij mensen die
dierbaren verliezen omdat er geen
levensreddende organen van anderen
beschikbaar zijn. Er is voldoende
voorlichting beschikbaar om een
goede afweging te kunnen maken."

Is eenmaal een besluit genomen om
organen af te staan, laat dal dan ook
blijken, is de boodschap van de
slaatssecrelaris. "Ik respecteer dal
mensen om persoonlijke redenen hun

Staatssecretaris Clémence Ross

organen niet a l ' w i l l e n staan na hun
dood, hoewel ik hoop dat ze het wel
doen. I .aal een besluit in ieder geval
vastleggen bij hel landel i jk donor-
register. Dat voorkomt veel onduide
lijkheid voor nabestaanden en artsen."

Begeleiding
De staatssecretaris ziet nog meer
positieve ontwikkel ingen in het ver-
ki i jg t_ v n van meer donororganen.
"Ziekenhui/en beschikken sleeds
vaker over een donorfunctionaris. Zij
helpen artsen en verpleegkundigen
om potentiële donoren te herkennen.
Tegelijkertijd begeleiden ze nabe-
staanden en geven ze voorlichting aan
alle belrokkenen. Dil werkt: de resul-
taten zijn zeer bemoedigend".



Hopman Pieter Kramer
viert 40-jarig
Scoutinglidmaatschap

Wim Bosman heeft Abraham gezien

Onlangs werd Pieter Kramer
door het district "De Graaf-
schap" gedecoreerd in verband
niet het 40 jarig lidmaatschap
van Scouting Nederland. De
verkennersgroep zette hem in
het zonnetje door het zingen
van een zelf geschreven lied.

Hij is in 1962 begonnen als verken-
ner bij de Padvinders in Helmond.

Al snel ging hij zich bezighouden
met scouting op districtsniveau en
gaf onder meer trainingen voor
leiders.

Ook was hij jarenlang actief op het

landelijk niveau, met als hoogte
punt de medeorganisatie van de
Wereldjamboree in 1995.

Na zovele jaren op bestuursniveau
ging hij terug naar de basis. Sinds
1996 geeft hij weer leiding aan de
verkenners van de David G. Alford
groep in Vorden.

Iedere zaterdag staat hij als hop-
man voor de groep. Dit weerhoudt
hem er echter niet van vele uren te
steken in de realisatie van de nieu-
we blokhut.

De verwachting is dat deze blok-
hut in 2003 geopend kan worden.

N.B. van
Plattelands-
vrouwen van Nu
N.B. v. Plattelandsvrouwen van Nu
afd. Vorden houdt 's middags 7 ja-
nuari in het Dorpscentrum de
nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. de
heer Bosman als wiggelroedelo-
per.

22 januari 's avonds de jaarverga-
dering in de Herberg met o.a. be-
stuursverkiezing en het afscheid
van onze penningmeesteresse Ria
Zweverink en secretaresse Rikie
Norde.

Daarna dia's van de activiteiten in
het afgelopen seizoen.

Volleybal

Uitslagen
Dames Pelgrum Dash l - Sans/
Flash l 2-3.

Meisjes Pelgrum Dash MB1 - Sv
Harfsen MB1 1-3; meisjes Pelgrum
Dash MC2 - SC Harfsen MCI 0-4;
meisjes Tornado Laren MC2 - Pelg-
rum Dash MC3 4-0; meisjes Pelg-
rum Dash MCI - Huevo 85 MCI 3-1.

Wim Bosman van het Installa-
tiebedrijf Bosman aan de Enk-
weg in Vorden, heeft Abraham
gezien.

Dit kon natuurlijk niet onopge-
merkt voorbijgaan, zoals op bij-
gaande foto te zien is.
De medewerkers van Bosman In-

stallatie denken er over na om hun
servicewagens te vervangen door
dit nieuwe (oude) vervoermiddel.

W i elrennen

Thijs van Amerongen 16e in we
reldbekerwedstrijd te Kalmt-
hout (B).

De jonge Vordense veldrijder Thijs
van Amerongen moest afgelopen
zondag rijden in het Belgische
Kalmthout, dit alles op uitnodi-
ging van de K.N.W.U. bondstrai-
ner, hij reed daar een goede wed-
strijd in een internationaal veld.

Een zwaar parcour met vele hoog-
teverschillen en door de regenval
veel blubber kreeg Thijs voorge-
schoteld.hij reed constant maar
kon gelijk niet met de eersten
mee.
De nog jonge Van Amerongen
deed het bijzonder goed binnen
dit internationale deelnemers-
veld, alle crosslanden waren ver-
tegenwoordigd, hij kwam als vier-
de Nederlander over de streep, on-
herkenbaar door de blubber. Win-
naar werd Lars Boom, een talent
uit Nederland.

Aanstaande zaterdag zal Van Ame-
rongen aan de start staan in Zed-
dam, ook hier zal hij veel en zware
concurentie krijgen.

De andere R.T.V.-ers reden dit
weekend een dubbel programma,
op zaterdag stonden ze in Woer-
den aan het vertrek, en op zondag
reed men in het Brabantse Boxtel.
Zowel de cross in Woerden en de
cross in Boxtel waren super zwaar,
door de blubber en de regenval op
zondag was het in Boxtel haast
niet meer te doen, veel lopen en
tot de knieën in de drap was daar
heel gewoon. De uitslagen voor dit
weekend waren; Woerden Gre-
tha Klein Brinke 7e, Rudi Peters
10e, Martin Weijers lle, en Ri-
chard Sleumer behaalde een 19e
stek. Boxtel Gretha Klein Brinke
6e, Rudi Peters 9e, Martin Weijers
8e, en Richard Sleumer reed hier
naar een 14e plaats.

Sponsorfietsen
voor de
kankerbestrijding
De stichting "Bergh in het zadel
voor de Kankerbestrijding" or-
ganiseerde in het verleden
reeds meerdere malen een
sponsorfietstocht en was aldus
in staat aanzienlijke bedragen
ter beschikking van het Konin-
gin Wilhelmina Fonds (KWF) te
stellen.

In 2003 organiseert de stichting
een fietstocht van Grenoble (Frank-
rijk) naar 's-Heerenberg. De tocht
start op 23 mei 2003 in Grenoble.
Via Genève (Zwitserland), Belfort,
Metz, Luxemburg, Arlon (België),
Vogelsang (Duitsland) en Nijme-
gen (UMC Radboud)"eindigt de
fietstocht van circa 1300 km op
zondag l juni 2003 in 's-Heeren-
berg.

De kankerbestrijding financiert
ongeveer de helft van het onder-
zoek naar kanker in Nederland. De
stichting en de fietstocht hebben
als doel zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor het KWF.
In samenwerking met het KWF en
het UMC Radboud te Nijmegen
heeft de stichting gekozen voor
een onderzoeksproject naar borst-
kanker.
Jaarlijks krijgen bijna 10.000 vrou-
wen de diagnose borstkanker te
horen. Daarmee is borstkanker de
meest voorkomende soort kanker
bij vrouwen. Borstkanker kan op
alle leeftijden voorkomen, maar
de meeste vrouwen zijn ouder dan
45 jaar.

Het doel van het project is om de
opsporing in het bevolkingsonder-
zoek te verbeteren. Uit meerdere
studies is namelijk gebleken dat

radiologen sommige tumoren
over het hoofd kunnen zien. Door
betere opsporingsmogelij kneden
zouden jaarlijks mogelijk 700 ge-
vallen eerder kunnen worden ont- >

dekt. Het onderzoek wordt uitge-
voerd in het UMC Radboud te Nij-
megen.
De deelnemende fietsers dienen
minimaal €750,- aan spon-
sorgelden bijeen te brengen. De
deelnemers betalen hun eigen
reis- en verblijfkosten en de kosten
van de organisatie. Alle sponsor-
gelden gaan voor 100% naar het
onderzoeksproj eet.
Een financiële bijdrage kan men
op de sponsorlijst van de deelne-
mer vermelden of overmaken op v
bankrekening 3266.31.364 bij de
Rabobank Bergh onder vermel-
ding van sponsorbijdrage / gift
KWF en de naam van de deelne-
mer. Na sluiten van de boeken
voor deze tocht vindt er een
accountantscontrole plaats.

Info: T. Schooltink, Wichmondse-
weg 6, 7223 LH Baak.

GLTO
De GLTO afdeling Hengelo Gelder- *
land organiseerd op vrijdag 10
januari een Nieuwjaarsreceptie
voor haar leden met partner. De
zwoagers uit Lichtenvoorde ko-
men om het geheel extra gezellig
te maken. Aanvang van de avond
is 20.00 uur en is in zaal Langeler
te Hengelo.

Geslaagd

Nieuwj aarsreceptie
Vordens Tennispark
Op zondagmiddag 5 januari
wordt de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie gehouden van het Vor-
dens Tennispark voor leden.
SDonsoren en relaties.

De gasten worden ontvangen met
glühwein en oliebollen.

De receptie wordt gehouden in de
kantine van VTP.

Op 18 december j.1. heeft de heer
J.JA.M. Niesink te Velswijk aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen
het doctoraal examen Notarieel
Recht behaald. Het onderwerp van
zijn afstudeerscriptie was "Omzet-
belasting bij levering van onroe-
rende zaken en de samenloop van
omzetbelasting en overdrachtsbe-
lasting". De heer Mr. J.JA.M. Nies-
ink is als notarieel jurist werk-
zaam bij Van Weeghei Doppen-
berg Notarissen te Doetinchem.
Zijn voorkeursgebied is het onroe-
rende zakenrecht.



Let op
mantelzorger!
Vanaf 1 januari is er bij u

in de regio spreekuur
voor mantelzorgers.

Bel voor een afspraak
(0544)48 1821

VIT Oost-Gelderland
Steunpunt Mantelzorg

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie.
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

Rabobank
Reizen

Gevraagd:

medewerkster
in een drogisterij,

met ervaring.

DE VIJZEL
' R O Q I S T E R I J

t.a.v. Elly Bergervoet
Dorpsstraat 7
S teenderen

Telefoon (0575) 45 1296

Kijk

voor

nieuws

ook

op:

50 jaar? Huur 'n Sarê
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

Vuurwerk-
verkoop
30 en 31 december 2002

Banninkstraat 5

ROOZEGAARDE
Spalstraat 13

7255 AA Hengelo (Gld)

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOYAfi

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

KLEIN
HOtKEWMXta

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

Kunststof kozijnen
* Exdusief op de nedertandse 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

Elektra- en
waterinstallatie-

materialen
assortiment

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

v o f

s ch oo r st e e n ve e g b e d r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

FONS ANSEN

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galieestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37
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