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Nieuwjaars-
toespraak
2004

Uitgesproken tijdens
de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Vorden

De burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling

Dames en heren,

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

In het bijzonder geldt dit welkom voor de nieuwe inwoners, die zich
onlangs in onze mooie gemeente hebben gevestigd. Dat welkom geldt
ook voor de vele vrijwilligers die vanavond aanwezig zijn. Wethouder
Wichers zal na mij op het vrijwilligerswerk terug komen.

Het voorstel van de gemeentelijke herindeling zal als gepland op 29 ja-
nuari door de Tweede Kamer behandeld worden. Daarna zal er nog door
de Eerste Kamer een eind beslissing worden genomen. Als dat doorgaat
zal er voor het einde van dit jaar verkiezingen voor een nieuwe gemeen-
teraad "Bronckhorst" gehouden worden.

Dames en heren, al enige jaren bracht ik ter sprake dat er al lang te veel
kalk in ons leidingwater zit. Het nieuwe Waterbedrijf Vitens heeft de
verantwoordelijkheid het wettelijk vereiste drinkwater te leveren. Een
actieve vrijwillige werkgroep "Beter Water", heeft ons mede geholpen
dat doel voor alle inwoners van Vorden te bereiken. Daarom heeft Vitens
enkele vergunningen bij de gemeente Vorden aangevraagd. De bouwver-
gunning is inmiddels door ons verleend en een ontwerp milieu-vergunning
is samengesteld. De bouw begint binnenkort. Wij hopen nog voor het einde
van dit jaar het juiste drinkwater te krijgen met veel minder kalk.

In de nieuwjaarsrede van onze Koningin haalde zij onder meer aan "de
vier vrijheden", de morele pijlers van onze beschaving, ontleend aan de
beroemde oorlogstoespraak van President Franklin Roosevelt. De eerste
is vrijheid van meningsuiting; de tweede is vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging; de derde is vrijwaring van nood en gebrek en de vierde
is het vrij zijn van angst en vrees. Deze waarden hebben rechten die voor
iedereen gelden. Kortom die gelden ook voor de inwoners van Vorden.

2004 is een Olympisch jaar. Het is bijzonder dat de 25e Olympische spelen
weer in Griekenland plaats vinden. Immers hier werden in 1896 voor het
eerst de moderne Olympische spelen gehouden, als eerbetoon aan het
land waar de antieke spelen hun oorsprong hadden. Al waarschijnlijk in
776 voor Christus vonden in Olympia de antieke spelen plaats. In de afge-
lopen ruim 100 jaar is dit sportieve element uitgegroeid tot een boeiend
internationaal gebeuren.

Nog altijd staat de Olympische gedachte van Pierre de Coubertin voorop.
Hem stond in hoofdzaak twee doeleinden voor ogen: te weten de bevorde
ring van een harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding van de
jeugd en de versterking van de vriendschapsbanden tussen de volkeren.

Dames en heren aan de uitvoering van diverse onderdelen van het Cen-
trumplan Vorden zal nog dit jaar begonnen worden. Daarnaast staan er
nog diverse projecten op stapel om gerealiseerd te worden, of worden op
de rol gezet voor de nieuwe gemeente Bronckhorst.

Tot slot wens ik u en de uwen een voorspoedig 2004 in een goede gezond-
heid toe.

Ik dank u.

Verloting Stichting Kranenburgs Karnaval
ten bate van kindermiddag
De Stichting Kranenburgs Kar-
naval houdt ook dit jaar weer
een huis-aan-huis verloting,
waarvan de opbrengst wordt
aangewend om de jeugd tot en
met 12 jaar op zondagmiddag
22 februari gratis een leuke
middag te bezorgen.

De verloting start zaterdag 10 ja-
nuari in het buurtschap Kranen-

burg e.o. Een week later, zaterdag
17 januari wordt getracht om de
loten in het dorp Vorden aan de
man te brengen. De hoofdprijs is
een reischeque ter waarde van 250
euro.

Het karnaval in de Kranenburg
wordf gehouden vanaf vrijdag-
avond 20 februari tot en met zon-
dagmiddag 22 februari.

De kindermiddag, die aansluitend
aan de optocht begint, wordt ge-
houden in de sportzaal van school
'De Kraanvogel'.

Behalve dat de jeugd een speciaal
'kinderentertainment' krijgt voor-
geschoteld, wordt zij bovendien
ruimschoots op een hapje en een
drankje getrakteerd.

Geslaagd Oud&Nieuwfeest Stevo
Dit jaar is de jaarwisseling in
Vorden massaal gevierd in
sporthal 't Jebbink.

Voor de 700 aanwezigen was een
compleet programma neergezet
en was de grote hal een heuse
feestzaal in sylvestersfeer. De
sporthal was niet meer als zodanig
herkenbaar mede dankzij de gezel-
lige aankleding.

Zo hingen er meer dan 3.000 bal-
lonnen en een gigantische cham-
pagnefles aan het plafond. Om
01.00 uur opende de band FUELL
het programma en de sfeer zat er
al meteen in. Nummers van bands
als Live, Rolling Stones en Metallica
werden luidkeels meegezongen.

Vanaf 03.00 uur was het de beurt
aan Dj Yuri. Bij het begin van zijn

optreden kwamen er honderden
ballonnen neer op het publiek wat
zeker aansloeg. Al met al was het
voor iedereen een geslaagde jaar-
wisseling.

De organisatie kan dan ook terug-
kijken op een goed verlopen feest
en hoopt een ieder weer te zien
op de tweede editie van het mid-
zomerfeest op vrijdag 18 juni.

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

Zie pag ina 4 en 5 van deze u i t g a v e
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Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Contact niet ontvangen?
Klachtenlijn

voor bezorging
(0571)27^ 58

Weekenddiensten
AIARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. J. Oortgiesen (Ede);
19.00 uur zangdienst.

Kapel Wildenborch
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 januari 10.00 uur dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur zangdienst in de Hervormde Kerk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 januari 10.00 uur F. Hogenelst Eucharistieviering m.m.v.
kinderkoor; 11.30 uur F. Hogenelst, Dopen.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 10 januari 17.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. dameskoor.
Zondag lï januari 10.00 uur Woord-/Communiedienst, mjn.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores
Geen opgave.

Huisaitsendienst
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 verzekeringsnumnier en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
10-11 januari 2004 G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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 maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

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

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet; www.destiepel.nl
E-mail: info@destiepel.nl

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00
uur.
Maatschappelijk werft tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

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 bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag
14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag
14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, 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 el-
ke 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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M JJ.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humaivitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46
1332.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
z i jn uitsluitend bestemd voor part i -
culieren en verenigingen, géén nande-

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

• Ook een goed voornemen
voor 2004? Afslanken, meer
energie, aankomen! Mijn per-
soonlijke begeleiding, advies en
voor u haalbaar plan zorgen
voor gegarandeerd resultaat! Bel
Jema Bruggink (0575) 46 32 05.

• Dit jaar wordt er weer door
Marcel Tross de Pomoloog
een cursus snoeien van
hoogstam fruitbomen gege-
ven in Winterswijk op zaterdag
31 januari 2004. Kosten €25,-
per persoon. Voor inlichtingen
en opgave belt u Marcel Tross,
tel. (0545) 29 30 03.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
1311.

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

• 2004 goede voornemens?
Slank af met Herbalife. Ge-
zonde voeding op natuurlijke
basis! 30 dagen niet goed geld
terug garantie. Nieske 06 543
26669.

• Te huur: zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension. Voor
korte en lange termijn. Tel.
(0573) 45 37 60.

• Voor het snoeien, aanleg
en onderhoud van uw fruit-
bomen belt u Marcel Tross in
Neede, Koeweidendijk 25, tel./
fax (0545) 29 30 03, mobiel 06
22330626.

• Te koop: hoekkastje, kleur
antiek blauw/groen, hoogte
190 cm; antieke ijzeren tuinta-
fel, diameter 70 cm; 4 witte
kunststof tuinstoelen, Admiral
Club Hartmann + geel/witte
kussens; witte kunststof tuinta-
fel, diameter 80 cm; antieke
karnton, hoogte 38 cm; antieke
slee; delen van een boeren-
bont servies. Tel. (0575) 55 32
23.

• Zoekt u steun bij uw ge-
weldige besluit om met ro-
ken te stoppen? Zodat u zich
daardoor beter en fitter voelt?
Gegarandeerd resultaat met
persoonlijke begeleiding! Bel:
(0575) 46 36 03.

• Te huur: gemeubileerde
woonruimte in buitengebied
Vorden tot 14 mei 2004. Tel.
(0575) 55 66 80.

• Computerles aan huis. Voor
agrariërs en senioren. Op uw ei-
gen computer. Uitleg (ook) in
dialect. Tel. 0610241517.

Contactjes?
Het cement
tussen vraag
en aanbod!

SLANK - FIT en GEZOND?

Wilt u:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 x per 2 weken, 3 uur.
Hoetinkhof, Vorden, tel. 55 56
68.

• Bij EGA leer je via de EGA-
eetwijzer afslanken met je da-
gelijkse voeding. Maandag-
ochtend/avond. P. Sanders, tel.
(0575)441801.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 morgen per week.
Brieven onder nr. V 45-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• De allerbeste wensen. Dit is
een unieke kans: afslanken, fit-
ter en aankomen? Bel Sisca
Berendsen, tel. (0575) 46 36 10.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor een halve dag per
week. Tel. (0575)554011.

• Lieve oppasmoeder heeft
weer plaats voor kinderen om
op te passen. Tel. (0575) 55 38
39.

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs, ook in het nieuwe jaar!

Bij de Echte Groenteman Vorden

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
n (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS

deze maand
extra voordelig

Spiekker-Zemann
Boschlaan 8

Lichtenvoorde
0544-376014

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

U deBos

Nieuwe voornemens?
Geldig t/m zaterdag 10 januari.

Koud?

Slank en fitsalade -ico Erwtensoepgroente 149
200gram €\ï* 250gram € IV

S3lll6 zak 5 kilo € l •We eten weer gewoon...

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

De medewerkers van de Echte Groenteman Vorden
wensen u een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

mPUIER
BAUE.NL

HARDWARE & SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAUE.Nl

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

GEZOND
AFSLANKEN

EGA
M Hl Ml \NI>H.V.

m uw eigen omgeving.

EGA afslankclub in De Spil
te Warnsveld. ledere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.00 uur.

Inschrijfkosten €9,- en €5,- per week.
Informatie tel. (026) 32 57 710
www.eganederland.nl

"

.\.SPEClAU7£,r

IMBURGÏA"
Voor vlaaien en catering

VOOR UW NIEUWJAARSBORREL

ACTIE
HARTIGE HAPJESSCHALEN
WEGENS GROpT SUCCES

verlengd t/m 10 januari 2004.

ZONDAGS GEOPEND!
VLAAIERIE LIMBURGIA

Beukerstraat 83, Zutphen tegenover SNS BANK
tel. (0575) 54 52 50 e-mail info@rovidam.nl

Dagmenu's
5 jan. t/m 9 jan. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 6 januari
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

Woensdag 7 januari
wildbouillon / Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappels en
groente.

Donderdag 8 januari
hutspot met braadworst, jus en rookworst / bavarois met slagroom.

Vrijdag 9 januari
tomatensoep / Rotondes vispot in een roomsaus met aardappelpuree
en groente.

Maandag 12 januari gesloten.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Wir freuen uns über die Geburt unserer Tochter

l 30 december 2003

l
j
| Rockersweg 2

Martin und Karin Rietman-Regelink

Iel. 0049(0)4977917275

Wir wünschen euch viel Glück im neuen Jahr.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Ivor
Hij weegt 3240 gram en is 49 cm lang.

Arnold en Enith Temmink-Overbeek '
®

7261 AW Ruurlo, 3 januari 2004
Dorpsstraat 12

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Zonder jou zo verslagen
Zonder jou zo ontroostbaar
Zonder jou zo verloren
Zonder jou zo wanhopig
Zonder jou zo voorgoed.

Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn
allerliefste man, maatje en onze trotse papa

Hans Golstein

in de leeftijd van pas 35 jaar.

Lieve papa,
Je hoort voor altijd in ons leven,

je hebt ons zoveel gegeven.
Wij hadden nog zoveel mooie uren,

maar die mochten niet langer duren.
Dit afscheid doet ons veel pijn,

maar je zult voor altijd bij ons zijn.
Joyce en Iris.

Mirjam
Joyce
Iris

1 januari 2004
Sarinkkamp 69
7255 CZ Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft dinsdag 6 januari plaatsgevonden
op de parochiebegraafplaats te Hengelo (Gld.).

Derk-Jan & Rianne Rouwenhorst

J Mispelkampdijk 7
7251 DA Vorden
Tel.(0575)551860

»
',•; . .

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Na zoveel angst, zoveel zorgen
Na zoveel verdriet en pijn
Beseffen wij opeens, klein ventje
Ondanks alle hoop en jouw strijd
Kwam na regen
nog geen zonneschijn.

Mauro is peetkind van:
Sylvia Tankink-Goossens
en
Edward Wijkamp

Heel onverwachts
maar met alles erop en eraan
ben je van ons heengegaan.
Je hebt dapper gevochten
maar je kans was zo klein.
Jouw hartje klopt niet meer,
het onze nu met pijn.
Wij zijn heel erg trots,
dat wij jouw papa en mama mogen zijn.

Je was zo welkom.

Mauro Eduard Silva
„Jari"

ten Kate

Geboren op 16 december 2003.
In onze armen van ons heengegaan op
18 december 2003.

Timo ten Kate & Doriene Veenhuis
Linda
Bobby

Spalstraat 4
7255 AC Hengelo (Gld.)

Mauro is in besloten kring begraven.

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Ondanks al zijn levenslust en wilskracht hebben wij
voorgoed afscheid moeten nemen van onze lieve
zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

Hans Golstein

B. Golstein
H.E. Golstein-van Slooten

Astrid en Ton Lauckhart
Linda en Hans
Melanie en Thomas
Claudia

Rob en Wilma Golstein
Raymon
Wynanda

Freddy en Wendy Golstein
Fleur

W.J. Garritsen f
M.W. Garritsen-Roelvink
J. Langwerden

Erna en Tonny Gerritsen
Manon
Nick

Wilfred Garritsen en Ingrid Hendriksen

Hengelo (Gld.), 1 januari 2004

Leverkaas
WO gram

Filetlapjes
4 stuks

Winterpret
100 gram

Schouder-
.karbo
500 gram

€0?9

€4?°
€1.10

2
.90

Stamppotten diverse soorten J 97
500 gram € ^m m

Ei-baconsalade
100 gram 15

€ l .

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

59

OPRUIMINGS-
FINALE !!!

t/m zaterdag 17 januari

10-50% r
extra

KORTING L*
op alle afgeprijsde artikelen.

Spalstraat 7-9 Hengelo (G,) Tel, 0575-461383



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

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Tarieven Regio-
taxi IJsselstreek
2004

Geurt Harmsen Vordense
'Vrijwilliger van het Jaar 2003'

In verband met de bezuinigingen
van het rijk op het openbaar ver-
voer en het toenemend gebruik
van de Regiotaxi IJsselstreek
moeten de zonetarieven van
Regiotaxi IJsselstreek vanaf
l januari 2004 worden verhoogd.

De nieuwe tarieven zijn:
• OV-tarief (vol)

€ l,45 (was € 1,15)
OV-tarief (meereizenden)
€ 0,73 (was € 0,58)

• Wvg-tarief (vol)
€ 0,43 (was € 0,40)
Wvg-tarief (meereizenden)
€ 0,20 (was € 0,20)
Het tarief voor Wvg-ers is gelijk
aan het (nieuwe) tarief van de
strippenkaart.

In het afgelopen jaar is het ge-
bruik van Regiotaxi IJsselstreek
door Wvg-pashouders toegeno-
men met ruim 25%, het gebruik
door niet-pashouders is zelfs met
ruim 70% gestegen. Op dit mo-
ment verzorgt Regiotaxi IJssel-
streek circa 15.000 ritten per
maand, waarvan ruim 95% op tijd
wordt gereden. Voor het reser-
veren van ritten en voor meer
informatie kunt u bellen met
(0900) 80 15 (€ 0,10 per minuut).

Klachtenregeling

Het merendeel van de reizigers is
tevreden over de regiotaxi IJssel-
streek. Niettemin worden er ook
fouten gemaakt. Mocht u klach-
ten hebben, dan hoort Regiotaxi
IJsselstreek dat graag, omdat daar-
door extra aandacht kan worden
geschonken aan kwaliteitsverbete-
ring. Voor klachten (of suggesties)
kunt u bellen met de klachtenlijn
(0900) 208 08 00 (€0,10 per mi-
nuut) of een brief sturen naar
Regiotaxi IJsselstreek, Antwoord-
nummer 268, 7200 VB Zutphen
(een postzegel is niet nodig).

Onder grote belangstelling maakten wethouder Wim Wichers en
juryvoorzitter Jan Tijssen afgelopen maandag, tijdens de nieuwjaars-
receptie van de gemeente Vorden, bekend dat Geurt Harmsen de titel
Vrijwilliger van het Jaar 2003' heeft gewonnen.

de dames Ria van Vleuten en Erna
Roeterdink, was het een moeilijke
taak uit de vijf genomineerden
een winnaar te kiezen. Dien Schot,
Pieter Kramer, Gerrit Brummel-
man, Geurt Harmsen en Ria Klein
Kranenbarg verrichten allemaal
vele en belangrijke activiteiten
voor de Vordense gemeenschap.
Toch was de jury unaniem in
haar beslissing. Winnaar Geurt
Harmsen werd uitgebreid in het
zonnetje gezet en ontving naast
bloemen en een oorkonde, een
geldprijs van € 250,-. De verkie-
zing was een groot succes. De vele
tientallen inzendingen, het grote
aantal verschillende mensen met
uiteenlopende werkzaamheden
dat is aangemeld en de hartelijke
reacties vanuit de gemeente vor-
men het bewijs.

Voor de jury, naast wethouder
Wichers en Jan Tijssen (de win-
naar van vorig jaar) bestaande uit

Nieuw: herbruikbare goederen nu ook
in te leveren bij afvalbrengpunt

Brengpunt op W januari geopend

Op zaterdag 10 januari a.s. is het
afValbrengpunt op het Hoge 65a
in Vorden weer geopend van
13.30 tot 16.30 uur. U kunt hier
grof huis- en tuinafval zoals
hout, metaal, puin en klein wit-
en bruingoed gratis kwijt. Nieuw
is dat u bij het Vordense
brengpunt nu ook herbruikbare
producten (bijvoorbeeld een oud,
maar werkend koffiezetapparaat,
oude meubels en kleding etc.)
zonder kosten in kunt leveren.
Van kringloopbedrijf De Omloop
staat hiervoor een speciale
inzamelwagen op het terrein. De
aanwezige medewerker van De
Omloop bepaalt of de goederen
voor hen herbruikbaar zijn. Voor
grotere hoeveelheden afval van
verbouwingen van het huis of de
herinrichting van tuinen (o.a.
spoorbielzen) blijven de regionale
afvalbrengpunten de aangewezen
instanties. Bij binnenkomst op

Winnaar Geurt Harmsen werd
door meerdere inzenders getipt
voor de verkiezing 'Vrijwilliger
van het jaar 2003'. Hij is bij vele
organisaties betrokken als vrijwil-
liger. Zo zit hij onder meer in het
bestuur van de ijsvereniging, is
hij een stuwende kracht in het be-
stuur van de veilingcommissie
Vorden, betrokken bij Oud Vor-
den en de knutselclub voor oude
ren die in de kelder van het
Dorpscentrum haar onderkomen
heeft. Als gepensioneerd 'hout-
werkvakman' is hij daar zeer op
z'n plaats. Tot slot verricht de
heer Harmsen voor de Vordense
Ondernemers Vereniging vele
hand- en spandiensten en kan
de scouting op zijn steun
rekenen. Een druk bezet man
dus!

De nieuwjaarsreceptie van de ge
meente vond ook dit jaar weer
plaats in het Dorpscentrum. De
verkiezing vormde een hoogte
punt.

Sporthal ook in kerst-
vakantie in gebruik
Het zal niet aan veel Vordenaren
voorbij zijn gegaan dat sporthal 't
Jebbink tijdens de kerstvakantie
ook in gebruik is geweest. Op 29
en 30 december vonden in totaal
vier voorstellingen plaats van het
Kerstcircus van Super de Boer. Bij
alle voorstellingen was het volle
bak en jong en oud 'smulden' van
de acts. In de oudjaarsnacht stond
de hal in het teken van een knal-
lend nieuwjaarsfeest, georgani-
seerd door Stichting Evenemen-
ten Vorden. De kaarten waren
ruim voor aanvang uitverkocht en
de 700 bezoekers genoten van een
bruisende avond.

het terrein aan Het Hoge is
legitimatie verplicht. U mag
maximaal 0,25 m3 afval per dag
aanbieden. Voor tuinafval geldt
daarnaast een maximum van
2 m3 per dag. Afval van bedrijven
wordt niet geaccepteerd.
Materialen mogen géén asbest
bevatten.

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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldenseweg 15, voor het verplaatsen en vergroten van een

bergruimte/garage, vrijstelling voor: gehele
vernieuwing/verplaatsing

• Wildenborchseweg 20, voor het verbouwen van een landhuis

K a p v e r g u n n i n g e n
• Bleuminkmaatweg (sectie O, nr. 230), voor het vellen van l eik,

herplantplicht voor: l els (maat 8-10)

• Heegherhoek 3, voor het vellen van l treurwilg, herplantplicht
voor: l linde (maat 8-10)

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



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v e r v o l g
Bouwaanvragen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Jongstraat 67, voor het groter uitvoeren van een woning, datum ontvangst:

23 december 2003

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met onderhoudswerkzaamheden is Het Hoge, vanaf de Rondweg tot aan
de Dokter C. Lulofsweg, van 12 januari t/m april 2004, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor het verkeer. Aanwonenden zijn, zij het met enige
hinder, bereikbaar.

Bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
(ontwerp) bestemmingsplan 'Vordense Beek' voor het vergroten van een woning aan
de De Jongstraat 67 (betreft een vrijstaande woning op het voormalige Sorbo-
terrein).

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
8 januari t/m 4 februari 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende
deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar
maken.

W i el rennen

Renners van RTV Vierakker/
Wichmond presteren ook in
2004 goed.
De veldrijders van RTV Vierakker/
Wichmond hebben op vrijdag 2
januari goed gereden in Sushuis-
terveen. De veteraan Rudi Peters
uit Vorden werd twaalfde. Bart
Bezemer uit Leuveheim werd bij
amateurs tiende. Daarmee was hij
zeer tevreden. Ook Gretha Klein
Brinke werd tiende. Maar dan bij
de dames. Thijs van Amerongen
werd junioren tweede. Lange tijd
zag het er naar uit dat hij eerste
zou worden. Maar in de laatste
ronde brak zijn ketting waardoor
een Tsjech net voor hem over de
finish kwam.

Vanwege de slechte weersomstan-
digheden hebben de meeste ren-
ners van RTV Vierakker/Wich-
mond zondag niet gefietst. De weg
was te glad. Alleen Bart Bezemer
heeft gefietst. Hij werd in Bakel
18de. Bart wilde nog één keer vol
gaan, want volgende week is het
Nederlands Kampioenschap. Dat is
gelukt. Dus een goede generale re-
petitie.

Socii nieuws
Op sportpark 'De Lankhorst' werd
bij Socii het nieuwe jaar weer in-
geluid met een druk bezet zaal-
voetbal toernooi. Een mix toernooi
in de prachtige hal die goed gere-
geld was en zeer sportief verliep.

Na de sport kon genieten van de
boerenkool met worst en verdere
toebehoren. Ook kwam de voor-
zitter Gerrit Hiddink aan het
woord en wenste ieder lid van de
S.V. Socii een goed en sportief
nieuwjaar toe. Ook maakte hij de
opvolger van trainer Bart Hag-
geman bekent voor het komende
seizoen en dit is de huidige trainer
van S.V. Zutphen Jan Steffens.

Na nog een rondje loterij met mooie
prijzen om de onkosten te dekken
werd de organisatie bedankt en
kon een ieder zijn eigen weg weer
gaan na een geslaagde dag.

Nieuwjaarsborrel
voetbalvereniging
Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden'
houdt zondagmiddag 11 januari
in het clubgebouw 'De Ark' haar
traditionele Nieuwjaarsborrel. De
middag start met een originele ac-
tiviteit voor de spelende senioren.
Het blijft vooralsnog een verras-
sing wat de Activiteitencommissie
voor de spelers in petto heeft!
Daarna begint de nieuwjaars-
bijeenkomst waarbij iedereen die
de voetbalclub "Vorden' een warm
hart toedraagt, welkom is.

Matinee in Ruurlo op Schrikkeldag 2004

Gedichten en muziek
op Erve Klanderman

Rijbewijskeuring 70-plussers
ook in 2004 goedkoop

De dichter Jaap Tempelman en
de musicus Mare Delobel zullen
op Schrikkeldag 2004, zondag-
middag 29 februari a.s., geza-
menlijk optreden tijdens een
matinee op Erve Klanderman,
Slootsdijk 9 te Ruurlo.

Dit evenement is georganiseerd
door Ineke en Arend Voortman en
vindt plaats onder auspiciën van
Group Ruurlo for Arts and Music
(GRAM). Eerder heeft, elders in het
land, een programma van beide
kunstenaars groot succes geoogst.

Tempelman en Delobel delen be-
langstelling voor weemoed en
melancholie, voor ironie en licht-
voetigheid, zodat zij borg staan
voor een even ontroerende als
luchthartige matinee.

JAAP TEMPELMAN
De dichter Jaap Tempelman publi-
ceerde al meermalen in literaire

tijdschriften en bloemlezingen.
Aan een reeks van dichtbundels
heeft hij onlangs een nieuwe toe-
gevoegd: Koel je lippen in dit kus-
sen.

MARC DELOBEL
De musicus Mare Delobel is niet
alleen bekend door zijn werk in
bands, maar vooral ook om zijn
solistische activiteiten als zanger,
toetsenist en gitaarspeler. Met
laatstgenoemde kwaliteiten is hij
aanwezig op Schrikkeldag 2004.

MEN RESERVERE
TOEGANGSKAARTEN!
Wie van een plaats bij het optre-
den van Tempelman en Delobel
verzekerd wil zijn, reservere tijdig
een toegangskaart.

Adressen: Klanderman Communi-
catie, Slootsdijk 9,7261 SB Ruurlo;
telefoon (0573) 45 20 75 / 49 18 10;
e-mail: a.j.voortman@planet.nl

Open dag en open week bij
Strada Sports Vorden
Zondag 18 januari a.s. houdt
Strada Sports Vorden een Open
Dag. Tijdens deze Open Dag kan
iedereen kennis maken met het
centrum, de faciliteiten en het
personeel.

Tevens zullen spinning demon-
straties worden gegeven. Spinning
is een training geschikt voor ieder-
een die wil werken aan zijn of haar
conditie of vetverbranding. Op een
plezierige manier wordt in groeps-
verband gewerkt aan deze doelen.
Op de Open Dag kan men ook te
recht voor informatie over de
Amuseer Je Slank-cursus die eind
januari van start zal gaan. Tijdens
deze 8-weekse cursus wordt onder
professionele begeleiding gewerkt
aan het lichaam op basis van een
trainings- en voedingsplan.

Aansluitend op de Open Dag is er
een Open Week. Deze week, van
maandag 19 januari tot en met za-
terdag 24 januari, is bestemd voor
iedereen die daadwerkelijk kennis
wil maken met Strada Sports. Tij-
dens deze week kan men gratis
deelnemen aan de groepslessen,

de spinninglessen of het individu-
ele trainingsprogramma. Het is
raadzaam hiervoor tevoren (telefo-
nisch) een afspraak voor te maken.

Ook voor de jeugd is er in de Doe
Week wat te beleven. Maandag-
middag 19 januari is er een judo-
les voor de jeugd vanaf 4 jaar. Kin-
deren mogen kijken of meedoen!

Dinsdagmiddag 20 januari wordt
een kidsaerobics voor kinderen
van 4 tot 6 gegeven. Aansluitend
zijn de kinderen van 7 jaar en ou-
der aan de beurt. Ook hier mogen
kinderen aan deelnemen of kij-
ken. Bel wel even van tevoren, zo-
dat wij rekening kunnen houden
met je komst. Kom langs op onze
Open Dag en ervaar het gevoel van
Strada Sports tijdens de Open
Week.

Voor meer informatie omtrent de
Open Dag, Open Week of één van
onze faciliteiten neem dan contact
op met één van onze medewerkers.
Strada Sports, Burg. Galleestraat
67a, Vorden, (0575) 55 40 91 of kijk
op onze site: www.stradasports.nl

Nieuwjaarsconcert 'Concordia'

De eerste medische keuring van
70-plussers voor vernieuwing
van het rijbewijs in 2004, vindt
plaats op zaterdag 24 januari in
het Woon- en zorgcentrum 'De
Wehme', Nieuwstad 32, Vorden.
Evenals vorig jaar geldt ook in
2004 het lage keuringstarief
van € 25.-

Leden van de ouderenbonden en
overige belanghebbenden in de
regio Vorden, Warnsveld en Zut-

phen kunnen voor aanmelden en
verdere informatie, dagelijks tus-
sen 10.00 en 17.00 uur, terecht bij
het secretariaat van de ANBO-afde
ling Vorden, tel. (0575) 55 20 03.

Vanwege de grote belangstelling
voor deze financieel aantrekke-
lijke keuringsmogelijkheid, is het
raadzaam om spoedig te reageren!
De inschrijvingstermijn voor de
eerstkomende keuring sluit 22 ja-
nuari.

„0-10 kilometer in je eigen tijd"

AV Hanzesport start
met een nieuwe groep
Door het overweldigende suc-
ces met de eerdere groepen zal
de atletiekvereniging Hanze-
sport in het nieuwe jaar op-
nieuw starten op de maandag-
avonden met een groep begin-
nende hardlopers(ters) en jog-
gers.

Het is de bedoeling dat de deelne
mers(ters) in de groep gaan trai-
nen maar wel in hun eigen tempo
en uithoudingsvermogen om zo
binnen een tijdsbestek van 8
maanden het hardlopen of joggen
van 10 km in hun eigen tempo on-
der de knie te krijgen. Gezamen-
lijk streven naar één doel is de
kracht van je eigen prestatie.

Er wordt één keer per week gedu-
rende l -11/2 uur getraind onder
deskundige begeleiding. Dat ge
beurt op de maandagavond.
De trainingen beginnen altijd op
de atletiekbaan van het sportcom-
plex Noordveen aan de Brandts Bu-
ysstraat in Zutphen. Alles staat tij-
dens deze trainingen in het teken
van een rustige opbouw, sfeer en
eigen tevredenheid. Daarnaast
wordt een trainingsprogramma
gemaakt voor eventueel een twee
de of derde training.
De eerste training is op 5 januari
De deelnemers hoeven geen hard-
loopervaring te hebben.

Tijdens één van de trainingen
wordt aandacht geschonken aan
het onderwerp kleding en schoei-
sel, voeding en blessures. Ook zul-
len er verschillende testlopen wor-
den georganiseerd om zelfwaar te
nemen hoever het staat met de ei-
gen prestaties, maar het thema
blijft "alles in je eigen (tempo)
tijd". Trainingen in het bos en op
de heuvels staan natuurlijk ook op
het programma. We blijven als
groep wel altijd bij elkaar, dus de
snelle en minder snelle lopers(ters)
steunen elkaar.
Na 8 maanden training zullen de
deelnemers(ters) meedoen aan de
10 km prestatieloop tijdens de
Hanzeloop op zaterdag 4 septem-
ber 2004. Hierna ontvangen de
deelnemers(ters) een certificaat
met hun behaalde resultaat.

Wie geïnteresseerd is, kennissen
of familie heeft die eigenlijk wil-
len gaan hardlopen of joggen kun-
nen nu al contact opnemen met
de trainer Anton Kruiderink, tel.
(0575) 52 45 19 of 06 -18 96 00 69
om zich als deelnemer of deel-
neemster op te geven.

Alleen informatie inwinnen mag
natuurlijk ook. Het streven is naar
een groepsgrootte van 25 - 35 perso-
nen. Voor informatie via internet:
www.hanzesport.nl

De muziekvereniging 'Concordia'
geeft op zondag 18 januari in het
Dorpscentrum een Nieuwjaars-
concert. Voor de pauze wordt een
wat 'serieuzer' repertoir gebracht.
Na de pauze gaat het harmonie

orkest onder leiding van Hugo
Klein Severt op de 'Latijns-Ameri-
kaanse' toer. De drumband van
'Concordia' zal eveneens aan dit
Nieuwjaarsconcert haar medewer-
king verlenen.

Hef plaatselijk nieuws
Weekblad Contact

erhoogt de waarde
van uw advertentie!



Gineke Addink:
'Achter elke Idacht zit iets'!

Van goede voornemens
alleen slankt u niet af!

•

Soms kunnen bepaalde gebeur
tenissen het leven van iemand
veranderen. Men komt achter
dingen over zich zelf die men ei-
genlijk helemaal niet wist. Ze
kunnen plotseling een andere
wending aan je dagelijkse taak-
invulUng geven. Dat overkwam
Gineke Addink moeder van
zoon Han en dochter Janneke
en inmiddels oma van een
kleinzoon, de tweejarige Moby.

Gineke Addink verzeilde een aan-
tal jaren geleden in een situatie
waarbij zij zich afvroeg, "Ik weet
niet meer wie ik ben. Altijd hard
gewerkt en waarom gebeuren de-
ze dingen in mijn leven. "Eigenlijk
een soort geestelijke pijn", zo om-
schrijft zij deze fase. Een periode
waarin door allerlei omstandighe-
den ook in haar privé leven, het
één en ander gebeurde, zoals bij-
voorbeeld het overlijden van haar
moeder.

Geboren in de gemeente Warns-
veld, bezocht Gineke de lagere
school in Leesten, gevolgd door de
huishoudschool in Vorden. Geen
idee wat ze "later" wilde worden.
"Opeens wist ik het. Ik ben een op-
leiding "Verpleging A" gaan vol-
gen. Een speciale opleiding in het
ziekenhuis in Winterswijk die een
halfjaar duurde. Daar werd ik te-
werk gesteld als verpleeghulp en
mocht ik een aantal "technische"
handelingen verrichten. Het ver-
wisselen van het infuus, patiënten
wassen etc.

Een schitterende periode waar ik'
veel geleerd heb in een tijd waarin
we nog niet bekend waren met bij-
voorbeeld intensive-care. Die afde-
ling bestond toen nog niet in het
ziekenhuis. Na de opleiding ben ik
nog anderhalf in Winterswijk blij-
ven werken. Vervolgens een oplei-
ding aan de Leeuwerikweide in
Zutphen. Twee jaar later (1975)
slaagde ik voor het diploma zie-
kenverzorgster. Intussen ge-
trouwd en de wereld lachte mij
toe", aldus Gineke Addink die na
een kort "uitstapje" naar het be-
jaardencentrum in Brummen,
weer als ziekenverzorgster in de
Leeuwerikweide terugkeerde.

Na de geboorte van dochter Janne-
ke (1979) en zoon Han (1980) ging

zij parttime werken in het 'Zonne-
huis' (chronisch verpleegtehuis) in
Beekbergen. Gineke: 'In 1984 ging
ik naar Groot Graffel (thans GG
Net). Als poolkracht ziekenverzorg-
ster. Dus een soort afroepkracht.
Vanwege de kinderen wilde ik
geen volledige baan. In 1986 ver-
huisden wij vanuit Brummen naar
Vorden en werkte ik bij Villa Nuo-
va (eveneens onderdeel van het
toenmalige Groot Graffel)

MOEILIJKE PERIODE
Dan toch eindelijk een vaste aan-
stelling bij het 'Berkelpaviljoen'
(ook onderdeel van Groot Graffel).
Toen kondigde zich, naar later
bleek, een moeilijke periode in
mijn leven aan. Ik kreeg de ziekte
fibromyalgie, ontstekingen aan de
aanhechting van de spieren in de
gewrichten. Ik kon mijn werk niet
meer volledig uitoefenen en werd
ontslagen. Tegenwoordig is dat
wel anders en is de werkgever ver-
plicht een andere baan of aange-
past werk te zoeken.

Toch wilde ik graag werken, he-
laas lukte het mij niet een baan te
vinden. Pas toen belandde ik in
een fase van "waarom gebeurt mij
dit? Waar heb ik dit aan verdiend",
zo vertelt Gineke Addink. Eenjaar
van "knokken" brak aan. "Ik heb
de moed nooit laten zakken. Via
therapeutische behandeling kwam
ik in aanraking met wat men "in-
tuïtieve ontwikkeling" noemt. Ik
merkte bijvoorbeeld dat wanneer
ik in de omgeving van een groep
mensen verbleef (verjaardag, visite)
ik soms ergens pijn kreeg, waarbij
ik er uiteindelijk achter kwam dat
ik de pijn van een ander 'overnam'.

Ik was zoals men dat noemt "ener-
giegevoelig". Energetisch verbond
ik mij heel sterk met mensen. Dat
was ik mij helemaal niet bewust.
Toen werd mij aangeraden mij
hierin verder te ontwikkelen. Ik
heb toen bij Maria Majoor in Zed-
dam een drie jaar durende cursus
'intuïtieve ontwikkeling gevolgd.
Een cursus die bestond uit 'Bewust-
wording, Reading en Healing'.

Daarna bij Coba van Schelfhout de
opleiding voor 'Unisiologie'. Dat is
werken met spiertesten, leerpro-
blemen, blokkades e.d. Ik wist toen
één ding zeker, ik wil weer, zij het

op een andere wijze, terug in de
gezondheidszorg", zo zegt Gineke
Addink.

Het gevolg van dit alles was dat zij
er achter kwam dat zij andere
mensen kon helpen. In 1996 begon
Gineke Addink derhalve met een
eigen praktijk voor onder meer
energetische energie. Zegt zij: "Ik
voel met mijn handen, zonder
hem of haar aan te raken, de ener-
gie in het menselijk lichaam. Ik
voel de blokkades en verminde-
ring van de energiestroom van de-
gene die tegenover mij zit en die
met bepaalde klachten zit en wat
daarvan de oorzaak kan zijn.

Het uiteindelijke effect is dat men
zich ontspant en dat de klacht af-
neemt of verdwijnt", zo zegt Gine-
ke Addink die thans ook zelf cur-
sussen geeft in "Bewustwording,
Reading en Healing. Ik geef zelfs
cursus bij Maria Majoor, de vrouw
die mij destijds heeft opgeleid.
Best leuk eigenlijk". De term "rea-
ding" heeft te maken met het "le-
zen" van energie. Je geeft iemand
inzicht in zijn of haar problema-
tiek.

"Healing" heeft alles te maken
met de zeven energiepunten die
het menselijk lichaam kent en die
betrekking hebben op emoties en
kracht. Ik leer de mensen hoe ze in
de praktijk met alles om moeten
gaan. Hoe benaderen we mensen
en hoe leggen we uit wat ze voelen
en zien. Mensen komen met aller-
lei uiteenlopende klachten bij me.

Ik werk ook graag met kinderen.
De helft van mijn werk heeft op
het kind betrekking. Kinderen met
leerproblemen e.d.

Wat betreft de volwassenen, veel
mensen met psychische proble-
men, fysieke problemen, relatie-
problemen e.d. Achter iedere
klacht zit wel "iets"! Let wel, alles
wat ik doe is uitsluitend advise-
rend! Ik stuur dus veelal mensen
door naar de huisarts.

Ik bekijk in gesprekken of ik de
persoon in kwestie kan helpen en of
ik de blokkades kan wegnemen',
zo zegt Gineke Addink die twee
dagen in de week aan de Beatrix-
laan 20 een eigen praktijk heeft.

Heeft men het dit jaar ook weer
op het lijstje van goede voorne-
mens staan: afslanken en ge-
zond eten?

Met alleen goede voornemens
slankt men niet af. Bij beheer
"Slank-Klup" weet men dat. Men
belooft dan ook geen wonderen.
Afslanken gaat niet vanzelf. Wat
men wel biedt is een steun in de
rug en goede begeleiding. De klup-
leidsters zijn ervaringsdeskundi-
gen, die tijdens de wekelijkse bij-
eenkomsten adviseren en onder-
steunen. Men biedt de keus uit 2
afslankformules.

Elke week ontvangt men een
nieuw menu, gebaseerd op gezon-
de voeding. Geen liflafjes en inge-
wikkelde recepten, maar gewoon
lekker eten.

Tevens heeft men een aangepast
programma voor mensen met ern-
stig overgewicht. Samen met de
leidster en uw klupgenoten kan
men eraan werken het eetgedrag
blijvend te veranderen.

Men krijgt inzicht over wat en
waarom men eet en pakt samen
de knelpunten aan. Kom vrijblij-
vend een kijkje nemen tijdens een
klupuur: Warnsveld, Wichmond
of Vorden.

Voor meer informatie kan men
kijken op www.slank-klup.nl of
contact opnemen met M. Wol-
bers, tel. (0575) 55 21 72. Zie verder
advertentie in dit blad.

Afslanken gaat niet vanzelf, maar
maak het niet moeilijker dan het
is!

Nieuwjaarsconcert door
de Bargkapel
Op zondagmorgen 18 januari
geeft de Bargkapel haar tradi-
tionele Nieuwjaarsconcert in
HCR „In de Groene Jager" te Bar-
chem onder leiding van Willem
Jan Jolink met zang van Gera
Koek. Tijdens de pauze is er een
verloting.

Die morgen treedt er nog een
oude bekende op uit Limburg, nl.
Renee Slapak van de Genzland Ex-
press op zijn Steirische harmonika
alsmede een bassist.
Kaarten kunnen besteld worden
bij de Groene Jager te Barchem,
tel.(0573)441201.

Strijd om Sanne Ribbers
Trofee 28 jaar jong!
Sanne Ribbers viert op vrijdag
16 januari haar 28-ste verjaar-
dag en een dag later, op zater-
dag 17 januari dus, houdt de
Barchemse klootschietersver-
eniging De Heksenkring voor
de 28-ste keer het naar haar ge-
noemde toernooi.

De inzet is een nieuwe Sanne Rib-
bers Trofee, want in 2003 wonnen
de klootschieters van Klein Doch-
teren het toernooi voor de vijfde
keer in totaal, waardoor de felbe-
geerde, door brouwerij Heineken
aangeboden wisselprijs definitief
een plaats kreeg in de overvolle
prijzenkast van de Dochternaren.

NIEUWE TROFEEËN VOOR
DAMES EN HEREN
Een nieuwe SR Trofee is voor het
bestuur van de Barchemse kloot-
schietersvereniging aanleiding de
regels aan te passen.
Om de Sanne Ribbers Trofee te
kunnen winnen moesten tot nu
toe TWEE teams van één vereni-
ging SAMEN het kleinste aantal
schoten hebben. Die bepaling ver-
valt. De ploeg met de beste score
wint de nieuwe Sanne Ribbers Tro-
fee. De strijd om de cup wordt wél
uitgevochten door verenigingen
die zijn aangesloten bij de Achter-
hoekse Klootschieters Federatie of

de Eerste Klootschieters Federatie
Neede. De georganiseerde kloot-
schieters dus.
Nieuw is ook dat voor de dames
een Sanne Ribbers Trofee beschik-
baar wordt gesteld. Onder dezelf-
de condities als bij de heren.

MEERDERE KLASSEN
Het Toernooi om de Sanne Ribbers
Trofee is er niet alleen voor de
cracks. Op alle niveaus zijn prach-
tige prijzen te winnen. Het toer-
nooi telt niet minder dan 3 HEREN
AKF/EKFN-klassen, l DAMES AKF-
klasse, een vrije klasse HEREN, een
vrije klasse DAMES en een BAR-
CHEMSE klasse, speciaal voor
buurten, straten en verenigingen
in Barchem.

INSCHRIJVEN
Teams die uitkomen onder de vlag
van AKF of EKFN kunnen zich 's
morgens in laten schrijven in de
grote zaal van HCR "In de Groene
Jager".
Alle overige deelnemers zijn van
harte welkom in de Schot-zaal van
dorpshuis 't Onderschoer.

Nota bene: In teams die meedoen
in de Vrije en de Barchemse klasse
mag slechts één lid van een vereni-
ging, aangesloten bij AKF of EKFN
meedoen.

Open repetitie
gospelkoor Inspiration
Na de kerstoptredens van de af-
gelopen weken start Gospel-
koor Inspiration in januari
weer met het instuderen van
het algemene repertoire en
nieuwe liederen.

Spreken gospelliederen in vele ta-
len en (klank)kleuren jou aan en
stel je een gezellige sfeer op prijs?

Kom dan op woensdagavond 14 ja-
nuari naar de open repetitie. Een
avond waar iedereen die van zin-

gen en gospels in de breedste zin
van het woord houdt kan komen
kijken, luisteren of meezingen.

Voor een goede balans tussen de
stemmen nodigt men vooral man-
nen (bassen en tenoren) uit. Voor
meer informatie over Gospelkoor
Inspiration kan men ook contact
opnemen met het secretariaat:
Henny Smallegoor (0575) 55 26 57
of dirigent Piet Piersma (0575)
55 33 52. De open repetitie vindt
plaats in 'de Voorde', Kerkstraat 15.



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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
24 11 69

Uw advertentie in

Weekblad Contact
valt beter op!

Zondag 11 januari

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel.(010)4328696

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Medicijnknaak
wordt ingevoerd
BART DE BOER

DEN HAAG - Vanaf l januari 2004 gaat
liet kahiiu-i over tot invorrimr V;MI H-

Medicijnknaak
wordt niet
ingevoerd
EWOUDT SEVEREIN

DEN HAAG- Het kabinet heeft besloten de
veelbesproken niedicijnknaak

Vertrouw in deze tijd op Univé,
de zorgverzekeraar zonder winstoogmerk.

Offerteaanvraag

Ja, ik wil mijn huidige premie vergelijken met de gunstige premie van Univé.

Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van onderstaande gegevens.

Naam Voorletters

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon E-mail

Doet ie 't of doet ie 't niet? De overheid lijkt u een beetje

aan uw lot over te laten, als het om zorgverzekeringen

gaat. Proefballonnetje hier. Plannetje daar.

U doet er dus verstandig aan zelf voor zoveel

mogelijk zekerheid te zorgen. Dat kan nu makkelijk,

want binnenkort gaat de premie van uw zorgverzeke-

ring ongetwijfeld weer omhoog. Dus mag u per 1 januari

2004 overstappen naar een ander. 'Waarom zou ik?',

zegt u misschien. Wel, hierom:

• Univé werkt zonder winstoogmerk. Dat houdt de premies gezond.

• Bovendien gaat er meer van uw premie in de vergoedingen zitten;

u krijgt meer zorg voor uw geld.

• Univé heeft en houdt een zeer compleet basispakket en

aanvullende mogelijkheden. Zo kunt u de verzekering precies

afstemmen op uw persoonlijke situatie.

• Voor zowel ziekenfonds als de particuliere ziektekosten-

verzekering kunt u kiezen uit 3 aanvullende pakketten.

• Met 150 kantoren in het land zijn we altijd dichtbij.

Vraag dus snel een offerte aan en vergelijk uw huidige

premie met de gunstige premie van Univé.

Univé Oost
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, tel. 0547 - 36 70 00 Ruurlo, Stationsstraat 12, tel. 0573 - 45 83 20
Delden, Langestraat 5, tel. 074 - 377 17 10 Lochem, Graaf Ottoweg 18, tel. 0573 - 29 81 00

Te verzekeren personen m v Geb. datum

DD

*Deze offertes

D D
D D

D D

n D
D D

lanvraag geldt voor personen tot 65 jaar.

Ziekenfonds

D

D

D

D

D

D

Particulier'

D

D

D

D

D

D

Student

D

D

D

D

D

D

Vul de bon in en verstuur hem in een ongefrankeerde envelop naar:
Univé Oost, Antwoordnummer 302, 7470 VC Markelo

Uw gegevens worden vastgelegd door Univé Verzekeringen. Het doel van het bestand is om u te
informeren over onze producten en diensten.

VERZHKKR1NGKN

Daar plukt ü de vruchten van!

BEVEILIGING • BEWAKING

2 4 uur
oog voor uw veiligheid

PROTECT EYE NEDERLAND B.V.
Veldzigt 4, 3454 PW De Meern
Postbus 8140, 3503 RC Utrecht
Telefoon (030) 60 50 866
Telefax (030) 60 50 887
Mobiel 06 22403453
E-mail: info@protecteye.nl
www.protecteye.nl

EVENEMENTENBEWAKING

• ALARMOPVOLGING

SURVEILLANCE

TELEFONISTEN / PORTIERS

RECHERCHE OPDRACHTEN

ADHOC OPDRACHTEN

Hoofdpartner: Topvolk-ybal Orion Doetinchem

Welkoop Ruurlo zoekt per direct:

verkoop-
medewerker m/v

Gevraagd:
• U heeft een commerciële, creatieve en service ingestelde instelling.
• Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 30 jaar.
• Gezien de samenstelling van ons team gaat de voorkeur uit naar een

mannelijke kandidaat.

Wij bieden:
• Werken met ruime mate van zelfstandigheid in ons team.
• Fulltime baan (38 uur).
• Arbeidsvoorwaarden conform VAD-cao.

Schriftelijke reactie met c. v. binnen 14 dagen aan H. Tragter, Eiken laan 2,
7261 BD Ruurlo. Tel. (0573) 45 25 00 /privé (0573) 45 29 55.
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de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Riblappen
Rundergehakt

kilo

kilo

400
400

APPELSIENTJE
6 pak a 1 liter

van 5.34 voor400

WITLOF
kilo nu 1Ï00

BERBERANA
DRAGON SPAANSE WIJN

fles 0,75 liter a 4.79

5.°°nu 2 flessen voor

HUGGIES
LUIERS

3 pakken naar keuze

van 46.47 voor 35.coo

BLUE BAND
MARGARINE

3 pakken a 250 gram

00
van 1.83 voor

CROKY CHIPS
3 zakken a 200 gram

van 3.57 voor 2.c00

GALL^GALL « M O L E N H O E K
FLORUN

JONGE JENEVER
fles 1 liter 10.c00

DE WINKEL HOEK
01 HENGELO (G)

(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

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

VA N HENGELO

Eet vis,
omdat het 20 gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL ^*é
'LJVL & F. VAN DE GROEP ̂

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610 J

mobiel 06 22158903 jf

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

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



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

FEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Vorden (GW)
Woonpark Vordense Beek

Zin in tekenen, schilderen,
kleuren of

mandala tekenen?
Lees erover in deze krant.

En bel gerust of vraag een folder aan bij

Rian Drok: (0575) 54 29 37

Vordense Beek

DANCING g DISCOTHEEK

Aanstaande Zaterdag '

DJ: Jmronlmo.

DancekeldeP!ance,T«een
ARE A S |OB7„ iFli

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, kruising Voosterallee -Kapperallee

21:50 * Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30 *

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

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Let op!! Opstapplaats voor Wamsveld is verplaatst!
Voor meer info kijk op www.witkamp.com

Landelijk wonen in hartje Vorden
In hel cent rum van achtkastelendorp
Vorden, op het voormalige Sorboterrein,
verrijzen t ien twee-onder-een-k^pwoningen,
vier halfvrijstaande woningen, vier vrijstaan-
de beekvilla's, dertig parkappartementen en
zes beekappartementen.

l Samen vormen ze \\lxmiHuh V 'o / i / rns r Hcch.

De luxe 4-kamer Parkappartementen z i jn
gesitueerd in een glooiend park met ruime
zicht l i jnen. Het park wordt begrensd door
de Vordense Reek en het landgoed Hacklort
van Natuurmonumenten. De appartementen (vanal circa 123 m lot circa i i9l : itueerd in twee complexen
met elk twaalf luxe appar tementen, grote penthouscs en een parkeerkelder

Prijzen vanaf €320.000,- v.o.n.

is worden aan de Vordense Beek 6 3-kamer Beekappartementcn gerealiseerd. Op de plek wa:
leerlooierij stond, v e r r i j s t een nieuw complex met vier a p p a r t e m e n t e n , twee penthouscs en een pa rkee rke lde r . A
beekz i jde heef t d i l markante pand een historische u i l s t r a l i n g , geïnspireerd door de gevel van de oorspronkelijke
leerlooierij. De pleinzijde kenmerkt zich door een moderne, luchtige uitstraling. Daardoor ademen de appar tementen
en penlhouses de r i jke l i jke sfeer uil van een lo l t . Deze appar tementen zijn ca. f40 m2.

Prijzen vanaf € 342.000 v.o.n.

Informatie-avond op dinsdag 1.3 januari 2004
van 19.00 tot 21.00 uur bij hotel Bakker te Vorden: U bent van harte weihom!

Tijdens deze avond kunt u inlopen om vrijblijvend informatie te ontvangen van o.a.

keukenleverancier, interieuradviseur, sanitairlev er ander en bouwmaterialen.

Omwikkeling: Reukers Vastgoed Ontwikkeling b.v u- dioenlo.
Informatie beschikbaar via www.lhoma.nl of rechtstreeks www.vordensebeek.nl
Voor ecu brochure en/of afspraak, graag contact opnemen met Thoma Mal-
le Lochem, telefoon 0573-222444.

www.thoma.nl

IS

JLTHOMA J
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E5EH
SCHOE:NMODE

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl B Giesen@Shoes.nl

oogstrelend...

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

d 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
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Circus in Vorden

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
boden 2.800 bezoekers een
prachtig winter-familiefeest aan!

Nieuwjaarsbegroeting
CDA Bronckhorst

Wie kent niet het verhaaltje
over de drie kleine kleuters die
bovenop een hek zaten. En spra-
ken zij niet over een hele mooie
dag in september? Vorige week
spraken kleuters en "grotere"
kinderen over een hele mooie
dag in december. Met één dui-
delijk onderscheid, ze zaten
niet op een groot hek maar op
de tribune in de sporthal. Daar
presenteerde het kindercircus
"Alex Zijn" een prachtige voor-
stelling voor niet alleen "jong",
maar zo bleek, ook voor "oud"!

c Want dat werd het op 28 en 29 de-
cember, één groot familiefeest,
waar totaal in vier voorstellingen
2800 bezoekers op af kwamen. Bij
elk optreden was de sporthal 't Jeb-
bink, waar het gebeuren plaats
vond, met 700 bezoekers, tot de
nok toe bezet. Geen wonder dat in
veel Vordense gezinnen op Oude-
jaarsavond nog eens over het cir-
cus werd gesproken. Dit "kerst-
winter-circus" werd mogelijk ge-
maakt door Yvonne en Wilbert
Grotenhys van Super de Boer.

t
Al maandenlang kreeg de consu-
ment bij de dagelijkse boodschap-
pen voor elke tien euro een munt-
je. Wanneer men dan 25 munten
had gespaard, kreeg men een gra-
tis kaartje om een voorstelling van
het kindercircus bij te wonen. Ei-
genlijk werd toen al de basis ge-
legd, voor wat op 29 en 30 decem-
ber één groot familiefeest zou blij-
ken te zijn. Het waren niet alleen
de vaders en moeders die druk
spaarden, ook de oma's en opa's

» deden letterlijk een duit in het
zakje door ook mee te sparen.

Zo konden opa en oma immers de
kleinkinderen verrassen, maar
konden zij zelf ook mee, teneinde
een paar uurtjes plezier te beleven.
Het circus blijkt nu éénmaal een
magische kracht op jong en oud
uit te oefenen! Wel kindercircus
"Alex Zijn" maakte de hoogge-

spannen verwachting waar en be-
zorgde het de aanwezigen een
paar uurtjes spanning en amuse-
ment. Trouwens dit circus staat ga-
rant voor vakmanschap, want het
heeft al diverse keren een optre-
den voor de " Oranje's" op Soest-
dijk gegeven. En wie weet zal ons
jongste prinsesje Catharina Ama-
lia Beatrix Carmen Victoria nog
eens de malle fratsen van het cir-
cusgezelschap van dichtbij kun-
nen gadeslaan.

Alles "draaide" namelijk om een
artiestenpension waar de man in
huis, de clown uithing. En hoe, ge
durende de gehele voorstelling
werd het publiek bij de acts be
trokken. In feite is "Alex Zijn" een
internationaal circus. Zo was de
"balanceerder" ofwel de acrobaat,
een fransman. De medewerkers
achter de bühne kwamen uit
Duitsland. De zeeleeuwen en hon-
den kwamen uit Engeland. "De cir-
cusmensen hebben zelf ook veel
plezier aan het optreden beleefd
en bovendien waren zij zeer te
spreken over de gastvrijheid hier
in Vorden", zo sprak organisator
Wilbert Grotenhuys.

WAT EEN GEKKE CLOWN
Maar wat vonden de kinderen ei-
genlijk zelf van het hele gebeuren.
"Wat ik zo leuk vond was die
clown die zo gek deed. Hij pakte
zich zelf achter bij de kraag vast en
trok hij zich zelf mee. Ik moest
heel erg lachen", zo zegt de zeven-
jarige Vera. Wat ik ook zo leuk
vond was die ene mijnheer. Die
ging eerst op een tafel staan, zette
er een stoel op, nog een stoel en
nog een stoel, ik geloof wel zeven
stoelen op elkaar en toen ging hij
ook nog op de bovenste stoel een
handstand maken. Nee, mijn va-
der kan dat niet hoor. Echt niet!

En weet je waar ik ook zo om
moest lachen, er waren drie danse
ressen, maar dat was helemaal
niet zo. Er was maar één echte,

eentje in het midden, die andere
twee waren poppen en dat was
toch zo leuk. Weet je, er sprongen
ook hondjes door hoepels heen en
er waren ook zeehondjes die kon-
den zomaar staan, met de staart
omhoog. En weet je, we kregen
ook nog popcorn en cola en een
suikerspin, heel erg lekker", zo
sprak Vera met een blos van op-
winding op haar gezicht.

En natuurlijk was er in de circus-
tent ook nog ons "aller" Frans Bau-
er. In voetbalstadions e.d. waar
schalt de stem van Frans niet door
de luidsprekers. Zo ook aan het
eind van het programma bij kin-
dercircus "Alex Zijn". Met een bel-
letje in de hand deinden de mede
werkers mee op de melodie van de
tophit van dit moment "Heb je
even voor mij".

En dat had ook Wilbert Groten-
huys. Hij had ook "wel even" maar
dan tijd voor de pers"! Wilbert: "
Yvonne en ik kijken met heel veel
plezier op die voorstellingen te
rug. In totaal 2800 bezoekers, daar
mogen we toch best wel een beetje
trots op zijn. Blij dat de mensen zo
genoten hebben. Zelf hadden wij
ook het gevoel dat we op één groot
familiefeest aanwezig waren. Het
circus vorig jaar was ook al een
succes. Dit feest heeft het zelfs nog
overtroffen", zo zegt hij.

Het echtpaar Grotenhuys heeft
voor 2004 ook nog het één en an-
der voor haar clientèle in petto.
"We weten nog niet precies in
welk vat we dat willen gieten. Op 3
februari 2005 is het 12,5 jaar gele
den dat Yvonne en ik ons hier in
Vorden gevestigd hebben. En dit
heuglijke feit willen we niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan. We
hebben ons al die jaren in Vorden,
prima op ons gemak gevoeld. Met
het oog op het jubileum willen wij
aan het eind van het jaar of begin
volgend jaar iets op touw zetten",
zo zegt Wilbert Grotenhuys.

Antiek-vlooienmarkt Borculo rc de Graafschap
Sporthal 't Timpke in Borculo
aan de Haarloseweg 10 is zon-
dag 11 januari het toneel van
een antiek-vlooienmarkt.

Bezoekers hebben de keuze uit een
uitgebreide collectie tweedehands
goederen variërend van boeken tot
speelgoed tot huishoudelijke arti-
kelen.

Ook diverse antieke artikelen uit
grootmoeders tijd worden aange
boden. Tijdens de vlooienmarkt is
de kantine geopend en parkeren is
gratis.

Voor inlichtingen kan men de
organisatie bellen, zie voor het te
lefoonnr. onze advertentie elders in
dit blad.

Vrijdag 2 januari en zaterdag 3
januari waren er springwedstrijden
in Lochem en daar behaalde Jer-
maine Pellenberg met Silvia een
2e prijs in de klasse B. Lisanne
Schippers met Pica 2 maal een Ie
prijs in de klasse Z.
Op zondag 4 januari j.l. was er
een dressuurwedstrijd voor pony's
in Didam, daar behaalde Martine
Bijenhof met Taran een 2e prijs in
de klasse L2 met 165 punten.

De CDA-afdelingen van de ge-
meenten Hengelo, Hummelo &
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem houden op woensdag-
avond 14 januari a.s. een geza-
menlijke nieuwjaarsbegroeting
in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Op deze bijeenkomst zullen ook
de CDA Tweede Kamerleden Lies-
beth Spies en Henk Jan Ormel aan-
wezig zijn. Liesbeth Spies is de
fractiewoordvoerder voor onder
andere herindeling; behandeling
van het wetsvoorstel daaromtrent
staat gepland voor 29 januari.
Henk Jan Ormel is, zoals bekend,
het Hengelose Tweede Kamerlid.
De avond zal een informeel karak-
ter hebben om elkaar te 'begroe

ten' en het beste te wensen voor
het nieuwe jaar. Maar uiteraard
zullen de Tweede Kamerleden zich
graag tot de aanwezigen richten
en er zal alle gelegenheid zijn hen
vragen te stellen, o.a. met betrek-
king tot de herindeling, dat dus
eind januari op de agenda van de
Tweede Kamer staat.

Het CDA rekent woensdag 14 janu-
ari op een goede belangstelling.
Nadat vorig jaar de eerste bijeen-
komst in dit kader in Baak plaats
vond, kan dit zo uitgroeien tot een
traditioneel gebeuren.

Volgend jaar zal het naar alle waar-
schijnlijkheid dan in de nieuwe
gemeente Bronckhorst zijn.

Egerlanderconcert
Isseltaler Musikanten
Op zondagmorgen l februari
geven de Isseltaler Musikanten
onder leiding van Hugo Masse-
link een Frühschoppenconcert
in Egerlandersfeer in de Herberg
te Vorden. Inlichtingen over de
kaartverkoop, teL (0575) 55 22 43.

Het orkest presenteert een pro-
gramma bestaande uit nog niet
eerder uitgevoerde originele Eger-
landerwerken en composities van
Franz Watz, Geert Sprinck en een
aantal Tsjechische componisten.
In Vorden zullen tevens de Original
Isseltaler Strassenmusikanten te
beluisteren zijn. Wanneer deze
straatmuzikanten op het podium
verschijnen, kan men met een
scherp oog in de zwervers en vage
bonden met gitaar en accordeon
en allerhande blaasgedoe, de keu-
rige orkestleden van de Isseltaler
Musikanten ontwaren.

Tijdens het concert zal verder
waarneembaar zijn dat de Isseltaler
Musikanten hun muziek met extra
Schwung vertolken. Het orkest is
gespecialiseerd in de stijl van de
Original Egerlander Musikanten
van Ernst Mosch. Op de internetsi-
te van de Isseltaler Musikanten
www.isseltalermusikanten.nl treft
men alle informatie aan over het
orkest, de muziekstijl en over de
meest recente cd-opname van het

orkest, welke geluidsdrager via in-
ternet besteld worden.

Het Egerlanderblaasorkest Isselta-
ler Musikanten is samengesteld
uit muzikanten afkomstig uit di-
verse plaatsen aan de oevers van
de Gelderse IJssel. Het regionale or-
kest heeft als thuisbasis de ge-
meente Rheden en bestaat uit 22
muzikanten. Voor Nederlandse be-
grippen brengt het ensemble op
topniveau de Egerlanderblaasmu-
ziek ten gehore. Op de in oktober
2001 in Veenendaal gehouden Eu-
ropese Kampioenschappen voor
Blaaskapellen heeft een internatio-
nale jury bevestigd dat het orkest
onder leiding van Hugo Masselink
in de top (hoogste) klasse thuis-
hoort. Met een puntentotaal van
91.5, waardoor een Ie prijs met on-
derscheiding werd toegekend, zijn
de Isseltaler Musikanten naar huis
teruggekeerd. De succesvolle mu-
zikanten hebben vijf Böhmische
composities door de jury laten be-
oordelen op zuiverheid, klankge-
halte, balans, techniek, articulatie,
ritmiek, samenspel, dynamiek,
nuancering/frasering en muzikale
opvatting.

Met een rapport waar slechts ne-
gens op vermeld stonden waren
de muzikanten zeer tevreden (zie
ook de advertentie).

Veelzijdig kunstenaar
exposeert in de bibliotheek
Vanaf 17 januari a.s vindt een
tentoonstelling plaats van
bronzen beelden, schilderijen
en ( foto's) van zilveren sie-
raden. Alle het werk van Pieter
Pool (geb.1932). Naast zijn func-
tie als centraal beleggingsadvi-
seur in het toenmalige hoofd-
kantoor van de ABN-Amro be-
gon hij op latere leeftijd te ex-
perimenteren met diverse ma-
terialen. Aanvankelijk met klei
en gips, daarna met lood en
vanuit de grote loden beelden
ontstond de idee om sieraden
te maken in zilver.In de loop
van een jaar of acht zijn er ze-
ker zo'n zeventig ringen, arm-
banden en halssieraden ont-
staan.

Allengs kreeg hij behoefte om ook
met kleur te werken en begon hij
te schilderen.
Zowel kunstzinnig als technisch
was hij hierbij net als bij de ande
re technieken autodidact. Diverse
stijlen werkte hij door. Tijdens
sommige jaren had hij een grote
voorkeur voor het verwerken van
divers materiaal op en onder de
verf en daarna kon een periode
ontstaan van puur en soms heel

strak schilderwerk. Alle werk is
puur abstract. In veel van zijn
schilderijen is een groot verlangen
naar meer vrijheid te bespeuren.
Ook aan schilderen kwam een
eind, Pieter krijgt weer een enor-
me behoefte aan drie dimensio-
naal werk en na enig twijfelen
werd het werken met brons. Tij-
dens één weekje werken onder lei-
ding van de bronsgieter Hans Nij-
hoff had hij de techniek wel onder
de knie en in pittig tempo - hij was
inmiddels in de VUT gegaan - ont-
stond het ene object na het ande
re. Vormgeving, vormen verzin-
nen kost hem geen enkele moeite.
Verreweg de meeste tijd, energie
en spitsvondigheid gaat in het am-
bachtelijke werk zitten.

In 't voorjaar van het jaar 2001 ver-
huisde hij van Amstelveen naar
Vorden.De garage van het huis in
de Beatrixlaan werd een atelier,
waarin hij met alle gereedschap
en materialen voor het werken in
brons goed terecht kan.

De tentoonstelling is tot 20 febru-
ari te zien in de Openbare Biblio-
theek te Vorden en wel tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.
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Sla nu uw slag want onze showroommodellen MOETEN weg
voor de LAAGSTE prijzen! Wees er snel bij want op=op!

) J

Relaxfauteuil Toulouse
Deze schitterende relaxfauteuil is

wel erg aantrekkelijk geprijsd.
Uitgevoerd in een uitste-
kende lederkwaliteit en

leverbaar in vele kleuren.
Ook elektrisch verstelbaar

leverbaar.
Handverstelbaar
normaal 899.- Nu 799.-

Zitcombinatie Naarden
is een eigentijdse bank
met comfortabele zit,
dankzij een uitstekende
binnenvering.
3 + 2 zitcombinatie
normaal 1879.- Nu 1698.

KASTEN BANKSTELLI SALONTAFELS ETC
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Hoogpooltapijt 'Passat'
in geel-terra-beige OP=OP van 58,50 nu

Zwaar woltapijt 'Saturnus'
400 breed OP=OP van 159.- nu voor

Hoogpooltapijt 'Passaat'
400 breed OP=OP van 149.- nu voor

500 breed OP=OP van 186.- nu voor

Boucletapijt 'Impala'
in rood/groen OP=OP van 29,95 nu voor

Boucletapijt 'Pagode' 400 breed
voor zwaar gebruik OP=OP van 115,-nu

Vinyl 'Born'
400 breed OP=OP van 44,50 nu voor

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l
HELMINK MAAKT HET

39.-
119.-

!§::
22!°
69.-
19?95

29195Trap maantjes diverse kleuren
Per set 13 stuks OP=OP van 55,00 nu voor

En... nog meer dan 300 tapijtcouponnen in 200,300
en 500 breed van i tot 12 meter, (meet snel uw kamer
en kom bij ons langs want uw maat is er vast bij.)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Gordijnstoffen in diverse dessins en uni's
Van 21,95 -16,95 nu uitzoeken per meter

Libelle dekbedden 1-persoons div. soorten nu met

25% KORTING
Dekbedovertrekken diverse dessins uitzoeken

eenpersoons vanaf

eenpersoons vanaf

lits-jumeaux vanaf

Polyethermatrassen $640 soft
80x190 nu voor

90 x 200 nu voor

140 x 200 nu voor

VIJFENVEERTIG l A AR

95

9?5

19?s

29?5

89.-
115.-
185.-

VORDEN ZUTPHENSEWEC24 TEL. 0575-551514

M O O I E R BIJ U T H U I S !

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

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

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger..
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringcn.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Tonny

ÜD
Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld

t/m 4 weken na verschijning

De organisatie met al 1 5 jaar
de beste afslankresultaten

Beheer
"Slank-Klup"

p-w-
Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Keuze uit 2 afslankformules
• Nieuw: strippenkaart met hoge korting
• Speciaal programma voor mensen

met ernstig overgewicht
Ook lid worden, kom dan naar:

homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht: persoonlijke aandacht!

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 januari.

In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

Schone montage m één dag.
Zonder hakken en breken.

De meubels kunnen blijven staan.
Voor elke interieurstijl.

Brandveilig (TNO-gekeurd).

Uit één geheel op maat gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten

voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Verlichting naar wéns.
Geluidsdempend.

Warmte/solerend.
Onderhoudsvriendelijk.

Circa 100 kleuren en structuren.

PLAMECO
plafonds-fis de Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172
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FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
• Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
• Containers
« Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

MuiZerigatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Gineke Addink
Praktijk voor energetische
therapie, touch for health
en zicht op woord/leefblind.
Cursus bewustwording
reading/healing.

Beatrixlaan 20
7251 AN Vorden
Tel. (0575) 57 04 82
06 12669326

Buiten te koud?
Wordt warm van binnen,
met een boek uit de
Evangelische boekhandel

De Vonk
Nieuwstadskerksteeg 15, Zutphen
Telefoon (0575) 51 09 33

CAFE-RESTAURANT-ZAAL

Dorpsstraat 1 0 - Vorden - www.deherbergvorden.nl

DE
OPRUIMING
IS
BEGONNEN

kortingen

10% tot
50%!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

De kleur bepaalt
de korting!

ISSELTALER
MUSIKANTEN

olv. Hugo Masselink

FRH-
SCHOPPEN-
CONCERT

Zondag 1 februari 2004.
Aanvang 11.30 uur.
Voorverkoop € 9.-
www.isseltalermusikanten.nl
www.deherbergvorden.nl

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

Nu ook in Hengelo (Gld.)

Plameco dealer voor unieke plafonds

Een nieuw plafond dat in één
dag aangebracht word, vol-
strekt glad en strak blijft en
praktisch geen onderhoud
meer behoeft. Dat zijn in het
kort de voordelen van Plameco-
plafonds. Hendriks de Tim-
merije uit Hengelo verwierf
onlangs het exclusieve dealer-
schap voor de regio van dit
unieke systeem. Aanstaande
vrijdag, zaterdag en zondag
houdt de Timmerije open huis
aan de Kruisbergseweg 10 te
Hengelo (zie advertentie) om
het publiek met dit nieuwe pro-
duct kennis te laten maken.

De plafonds kunnen zowel in de
nieuwbouw als in de bestaande
woningen of bedrijven worden
toegepast. Het montagewerk
duurt hooguit één dag. Het monta-
geteam van de Timmerije komt

's ochtends en brengt het plafond
volkomen glad aan.

De klant zo verzekert Walter Opge-
noort (adviseur), heeft binnen één
dag een perfect Plameco plafond
met een jarenlange garantie.

Het dealerschap van Plameco is
een welkome aanvulling op de
overige werkzaamheden van de
Timmerije. Steeds meer mensen
ontdekken het gemak en de unie
ke eigenschappen van dit sys-
teem", legt Walter Opgenoort uit.
De plafonds worden in praktisch
alle kleuren en in vele design ver-
vaardigt. Tal van mogelijkheden
brengt dit systeem: een gestructu-
reerd plafond of juist een hoog-
glans laqué. Dat is het grootte
voordeel van kunstof. Je staat ver-
steld wat er allemaal mogelijk is.
Het eventuele bestaande plafond

kan gewoon blijven zitten.

De plafonds voldoen aan alle eisen.
Ze zijn isolerend, ongevoelig voor
vocht en ze hoeven nauwelijks te
worden gereinigd. Ook werden ze
door TNO gekeurd en goed bevonden,
waaronder op de brandveiligheid
(DIN 4102 klasse BI).

De plafonds zijn geschikt voor ie-
dere ruimte, bijvoorbeeld de
woonkamer, de keuken, de hal of
de slaapkamer, maar ook een
showroom, een winkel of een be-
drijfsruimte. In het plafond kun-
nen zonder beperkingen, verlich-
ting, spotrails of ventilatieroosters
worden ingebouwd.

Voordeel blijft dat de plafonds
handig te monteren en te demon-
teren zijn, zodat elektriciteit- en
verwarmingsleidingen gecamou-
fleerd kunnen worden, maar ook be-
reikbaar blijven.

Een vreemde snuiter
bij Old Reurle
Die vreemde snuiter, dat is niet
Hans Abbiiik uit Eibergen, die
woensdag 14 januari in De Lui-
fel komt spreken.

Zijn metgezel echter is een onge-
bruikelijke verschijning op het po-
dium: een herdershond! De heer
Hans Abbink is namelijk schaap-
herder, een onbekend beroep met
een ongewoon verhaal. Tot een
paar jaar geleden hoedde hij met
zijn trouwe viervoeter een schaaps-
kudde in Duitsland, maar in 2000
kocht hij zijn eigen schaapjes, niet
minder dan vijfhonderd!

Met dat gezelschap trekt hij rond
over het Haaksbergerveen. Wat
brengt een mens ertoe schapen te
gaan hoeden? Daarover komt her-
der Hans volgende week vertellen,
en al gauw wordt duidelijk dat dit
een onzeker bestaan verschaft.

Hans en zijn vrouw Greet konden
pas na veel inspanningen een voor-
lopige schaapskooi bemachtigen,
als winterverblij f volstrekt noodza-
kelijk.

Het verzorgen van al die dieren,
het onderscheiden van ziekelijke
en zwakke, het voorkomen en ge-
nezen van allerhande kwalen, het
toezien op het lammeren van de
ooien, het is zwoegen zonder ein-
de.

Toch vinden Greet en Hans Abbink
een bestaan en levensvervulling in
hun herderschap. Hoe zij dat klaar-
spelen, voor welke problemen zij
komen te staan en wat hun daarbij
door het hoofd gaat: alleszins
waard om te komen luisteren!

Opening slipjachtseizoen
bij kasteel De Kelder
Als eerste activiteit in het nieu-
we jaar is - ijs en weder dienen-
de - de slipjacht van de Soestdij-
ker jachtvereniging. Zoals ieder
jaar zal deze jacht worden uit-
gezet door de heer B. Hylkema
uit Drempt.

Op zaterdag 10 januari wordt deze
jacht gereden in de omgeving Kep-
pel/Hummelo/Doetinchem. In de
middag zullen de ruiters met hun
paarden, voorafgegaan door de
meute honden, starten aan hun rit

van ca. 26 km welke in drie etap-
pes (runs) wordt afgelegd. De laat-
ste stop zal worden gehouden bij
kasteel De Kelder van jhr. Beelaerts
van Blokland aan de Kelderlaan te
Doetinchem, achter het Slinge-
landziekenhuis.

Wellicht ten overvloede dient te
worden vermeldt dat er niet ach-
ter een levende vos of ander wild
wordt gejaagd door de meute doch
achter een reukspoor. Degenem
die iets van dit kleurrijke schouw-

spel willen meemaken, zijn welkom
bij kasteel De Kelder. Dhr. Beelaers
van Blokland zal daar de deelne-
mers uitnodigen in de grote zaal
voor het versterken van de inwen-
dige mens. Voor de toeschouwers
is in het koetshuis gezorgd voor
koffie, Glühwein en erwtensoep.

De paardenliefhebbers worden uit-
genodigd om de paarden te laten
'uitstappen' voordat ze aan de laat-
ste run beginnen en hun welver-
diende beloning krijgen.



EFKMARKE
» 2 bossen bloemen

** 20 rozen

% 2 bossen tulpen

• 2 bossen narcissen

O 3 voorjaarsbolletjes
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3.99
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2 QQ MARKTEN
.93 THUIS.

DE MARKT.

OPRUIMING
2 halen l betalen*

het 2e artikel
GRATIS

Basler, Frankenwalder, Delmod, Gardeur,
Esprit, Claudia Strater Sport, Rosner, Olsen,

Gerry Weber, Hammer, Samoon, Zerres.

Mannenmerken
McGregor, Arrows, Gammel, New Bondstreet.

* U betaald slechts het hoogst geprijsde artikel.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo

telefoon (0573) 45 1438

Wij wensen u een smakelijk 2004

Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

6-8 personen € 5.95

Donderdag = brooddag:

3 bruin bus € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Waldkornbrood
lekker donker meergranenbrood € l .«/D

Zweeds appelgebak stuk voor ca. e pers.
heerlijke cake met appel en room € 4

www.compusystem.nl
v.a. € 489,-

j£ € 489,-
€ 529,-

Internet/Office PC
AMD 2000+, 256 MB DDR. 52 S|

AMD 2000+, 512 MMJ

TopPC (met ,0̂ 1 l 599,-

AMD XP 2400+, ?56 MB DDR 4( i € 599,-
AMD XP 2600+, 512MB DDR ^ * € 679,-

AMD XP 2800+, b12 MB DDR 400, GF4 Video | € 749,-
Luxe Miditower ATX, 5.1 Sound, 16 x 48 DVD Speler, 100 Mbit Ethernet, Stille Koelers,

6 x USB k' O, 1.44MB Diskdrive, Logitech Keyboard, Logitech ScrollwheelMu

Actie: Neem nu met digitale kwaliteit op van t.v.:
^m & oooLiteOn DVD recorder/player mp*9*m

Meerprijzen: ^F~—**̂ flflHÎ ^
Windows XP Home €89;-- • Cordless Desktop € ; ^•2x32x52 CDRW € ^ ,- •
HP DeskJet 3550 € 69,- • 17 In M9,- • Canon i tatbod O.-.-inner € E

• 17 Inch monitor €119» NEC DVD +/ - Brander €119,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

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

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

M

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

enZONWERING

LENSINK
Reparatie

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 559232
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

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

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

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

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

GNA S" NORDEIFinancieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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



Concert Warnsvelds Mannenkoor in deAntonius van Paduakerk:

Waardige afsluiting van de
kerstgroepenexpositie
'Kerst op de Kranenburg'

Gezond afslanken

De expositie "Kerst op de Kra-
*" nenburg", die vanaf begin de-

cember in de Vordense Antoni-
uskerk werd gehouden en die
deze maand enkele duizenden
bezoekers trok, kon niet op
waardiger wijze worden afge-
sloten. Dat gebeurde maandag-
avond met een concert door het
Warnsvelds Mannenkoor. De
kerk was voor die gelegenheid
bommetje vol. Er moesten in
allerijl nog stoelen bijgesleept
worden!

•*" Links naast de plek waar het koor
zich had opgesteld bevond zich de
kribbe waar het kindeke Jezus in
het stro lag te "spartelen". De her-
dertjes "bij nachte" en hun scha-
pen alsmede de Wijzen uit het
Oosten, hadden zich rondom de
kribbe geschaard en hadden op de
ze wijze tevens een goede kijk op
het gebeuren rondom hen heen!

De zang van het koor en solisten,
in een kerk waar honderden kerst-
groepen in de verlichte vitrines

«• waren uitgestald, gaven een prach-
tige ambiance aan het geheel. Een
kerk met bovendien een schitte-
rende akoestiek. Dat vond ook
Henriëtte van Lith die als sopraan

aan het concert meewerkte. Zij
vertelde na afloop zelf ook bijzon-
der genoten te hebben. "Het inzin-
gen gebeurde in een lege kerk en
als je daarna in een "volle kerk"
zingt, merk je pas echt hoe gewel-
dig deze kerk zich akoestisch voor
een dergelijk concert leent", zo
sprak zij. Daar was Henriëtte van
Lith met haar inbreng natuurlijk
ook zelf mede debet aan. De so-
praan uit Warnsveld kreeg de kerk
meermalen muisstil met haar lie-
deren. Het door haar gezongen
"Ave Maria" en "Mille Cherubini in
coro" (duizend engeltjes zingen in
koor), beiden van Schubert, lever-
de haar alsmede "Maria Wiege-
lied" van Reger, een ovationeel ap-
plaus op.

Bij het door het Warnsvelds Man-
nenkoor gezongen lied "See amid
the winter's snow" was de zange-
res plotsklaps verdwenen, althans
zo leek het. Bij dit lied daalden de
zanggeluiden van bovenaf, waar
de soliste naast het orgel hoog in
de kerk een plekje had gezocht, op
het publiek neer. Overigens liepen
de Marialiedjes als een rode draad
door het concert heen. Bas Paul
Eijkelkamp kreeg de handen van
de aanwezigen, waaronder een

afvaardiging van de B&W's van
Vorden en Warnsveld, ook meer-
malen op elkaar. In 'nacht'ger Stille'
en "Mary had a baby" schakelde
hij moeiteloos over van het Duits
in het Engels om er aan het eind
van het concert met "Cantique de
Noël" nog een fraai gezongen
frans lied "uit te gooien"! Een lied
door beide solisten gezongen dat,
na het in ontvangst nemen van de
bloemen, nog eens dunnetjes
werd overgedaan.

Pianist Johannes van Luyken bege-
leidde niet alleen het koor en de
solisten maar ging ook zelf op de
solotoer met nummers als "Alle
mande" en "Sarabande" van Bach.
Het Warnsvelds Mannenkoor stond
o.l.v. dirigent Arno Vree.

Ook het koor begon met kerstge
tinte liederen zoals bijvoorbeeld
het prachtige lied "Veni Jesu" van
Cherubini. Indrukwekkend en
"zacht" gezongen het lied "Die
Nacht" van Schubert. Het "Noctur-
ne", een engels adelliedje van Gui-
chelaar, het "Wanderes Nachtlied"
van Margold en niet te vergeten
het voorlaatste lied "Dobra Noc"
van Ogurkowstó klonk de kerk als
muziek in de oren!

Evelien Dijkman wint
Bieze de Wilde Kersttoernooi
Van 19-12 t/m 30-12 heeft het

v- Bieze de Wilde Kersttoernooi in
Zutphen plaatsgevonden. VTP
Vorden was hierbij met tien
deelnemers goed vertegen-
woordigd. Vier spelers vielen
hierbij in de prijzen.

Allereerst de 15-jarige Evelien Dijk-
man. In de categorie dames enkel
zes won zij met 7-5/6-1 van Marriët

Heyerman. Een knappe prestatie!
Hanneke Mulderije deed mee in
de categorie dames enkel drie en
verloor in de finale met 5-7/2-6 van
de Duitse Barbara Demming.

Janneke van Til en lijanne Bijenhof
speelden een spannende dames-
dubbelfinale in de categorie zeven
en verloren met 6-4/3-6/3-6 van
Nicole Mattaar en Floor Tielbeke.

Plaatselijke bevolking liet zich het drankje
met oud en nieuw weer lekker smaken!

Hessenactie voetbalvereniging
Vorden' een succes
De muts op, das om, kortom de
jeugd en leiders van de voetbal-
vereniging "Vorden* waren za-
terdagmorgen Vintergekleed'
toen zij zich rond de klok van
half tien bij de gemeentewerf
melden voor de flessenactie die
een half uur later van start
ging. Een actie die met mede-
werking van de gemeente en
middenstand jaarlijks wordt
gehouden.

De leiding, had de gemeente Vor-
den, tijdens deze actie in 9 wijken
verdeeld dat wil zeggen zeven
teams in het dorp Vorden zelf, één
team dat in de Kranenburg ope
reerde en één team in Wichmond.
Elk team had de beschikking over
twee auto's met aanhanger. De lei-
ders achter het stuur en gemid-
deld per team circa 15 jongens die
ervoor zorgden dat de lege kratten
(men vertrok met 330 legen krat-
ten) gevuld werden met lege fles-
sen.

Toen de teams zich enkele uren la-
ter weer bij de gemeentewerf af-
melden, waar intussen wethouder
W. Chr. Wichers ook een kijkje
kwam nemen, bleken alle kratten
gevuld met flessen. Sterker nog er
werden ruim 400 kratten ingele

verd! Diverse inwoners gaven on-
derweg namelijk spontaan kratjes
met lege bierflessen mee en dat
'tikt' natuurlijk lekker aan. Dat-
zelfde gold voor de lege eco-bakjes,
die qua statiegeld ook een leuk
centje opleverden.

Coördinator Henk Steenblik na
afloop: 'Wij zijn dik tevreden.
Wanneer alles is verrekend kan er
een mooi bedrag in de pot 'algeme
ne middelen' van de jeugdkas van
'Vorden' gestopt worden. Ik denk
dat wij meer flessen hebben opge
haald dan vorig jaar.

De Vordenaren hebben zich het
drankje met oud en nieuw blijk-
baar weer goed laten smaken. De
recessie waarover zo vaak wordt
gesproken, heeft Vorden waar-
schijnlijk niet getroffen', zo sprak
Henk Steenblik lachend die zich
zeer content toonde over de mede
werking van de plaatselijke over-
heid en diverse winkeliers.

'Ik ben ook blij dat de actie wat
betreft de veiligheid vlekkeloos is
verlopen, wij waren immers wel
met circa 150 man op pad. Alle
teams zijn gelukkig weer heel-
huids teruggekeerd', aldus Steen-
blik.

Mandala's tekenen
Rian Drok heeft een tekenpraktijk
gestart in Vorden. Na een succes-
vol jaar van mandala tekenen en
combi cursus start ze dit seizoen
met een nieuwe cursus: teken je
leven. Maar ook het mandala teke
nen en de combi cursus gaan dit
jaar weer door. Ook nieuw is de
mogelijkheid van het volgen van
tekentherapie, in een aantal indi-
viduele sessies.

De cursus mandala tekenen legt
de nadruk op het ontspannend
tekenen. Door allerlei tekenoe
feningen zoals zwieren (dansen op
papier), zwalken en krassen, door
te spelen met lijn, kleur en vorm
komen we terecht bij de cirkel. Het
woord 'Mandala' komt uit het
sanskriet en betekent cirkel. Het
werken binnen de cirkel geeft
rust, biedt een soort veiligheid in
deze hectische tijd. Er wordt met
kleurpotlood gewerkt. Het kleuren
alleen al is zeer rustgevend. Je leert
op een vrije manier mandala's
ontwerpen. De ervaring leert dat
je losser wordt en datje beter naar
jezelf leert luisteren.

De Combi cursus is een combinatie
van 'gewoon' tekenen (figuratief
en abstract) en mandala tekenen.
In deze cursus leer je met veel
verschillende materialenwerken
te werken, zoals kleurpotlood,
acryl verf, pastelkrijt, houtskool en
ecoline.

Teken je leven is een blok van vijf
lessen over het thema jouw leven.
Aan de hand van tekenopdrachten
breng je jezelf in beeld. Je maakt
zeer persoonlijke tekeningen, een
soort getekende biografie. Deze
cursus is op donderdag ochtend.
Workshops op de vrijdagochtend
Dit zijn mandala lessen die per
keer kunnen worden gevolgd.
Zeer geschikt om uit te vinden of
mandala tekenen iets voor je is.
Voor alle cursussen geldt dat je
niet hoeft te kunnen tekenen om
toch een leuke tekenervaring te
kunnen hebben. Ben je nieuws-
gierig geworden? Geef je dan op
of vraag een folder aan. Rian Drok
tel. (0575) 54 29 37 (zie ook de ad-
veren tie).

Heeft u goede voornemens voor
2004 gemaakt? Is het uw wens
om dit jaar eens wat in gewicht
te gaan verliezen?

Maak dan uw keuze om dat in
groepsverband te gaan doen, zo
heeft u veel meer steun. In uw ei-
gen omgeving is er gelegenheid
om af te slanken in groepsver-
band. Dat betekent wel je eetge
woonten aanpassen. Dus daarna
slank blijven en weten wat u eet.
Uiteraard met gezonde voeding.
Graag stellen wij E.GA-Nederland
aan u voor. E.GA-Nederland is
niet zomaar een afslankclub. Na-
tuurlijk is het einddoel, dat u na
enige tijd de overtollige of onge
wenste pondjes kwijt bent en dat u
een bepaald streefgewicht bereikt.
Maar het gaat bij E.GA-Nederland
ook om de manier waarop. In de
eerste plaats heeft E.GA.-Neder-
land deskundige cursusleidsters
opgeleid, onder toezicht van een
begeleidend arts en diëtistes. U
kunt dus met uw vragen of proble
men steeds bij uw cursusleidster
terecht. In de tweede plaats biedt
E.GA-Nederland u een uitgekien-
de eigen eetwijzer, waarmee u op

een eenvoudige en goedkope ma-
nier kunt afslanken. Eenvoudig,
goedkoop en gezond, want het
gaat om "normale maaltijden" en
liflafjes zijn overbodig. De maaltij-
den zijn zeer afwisselend en... U
lijdt beslist geen honger. Het
spreekt vanzelf dat u zich goed
aan enkele afspraken uit de eetwij-
zer en van de cursusleidster moet
houden. Houdt u zich aan de re
gels, dan valt u gegarandeerd af,
als... u maar wilt! Dus verstandig
afslanken met gezonde voeding.
Bij de EGA betekent dat niet alleen
minder wegen, maar ook bewust
worden van een gezonde levens-
wijze. Is men op gewicht dan kan
men na de 4 controleweken gratis
lx per maand op elke cursusplaats
in Nederland op controle komen.
Wilt u meer informatie of u in la-
ten schrijven dat kan voor de regio
Zutphen/Warnsveld op dinsdag-
ochtend in De Spil te Warnsveld,
cursusleidster R. Kloezeman, tel.
(026) 3257710 en voor de regio Vor-
den/Wichmond op maandagoch-
tend en avond 't Eekloh, Baron v.d.
Heijdenlaan 19 te Wichmond, cur-
susleidster P. Sanders, tel. (0575)
441801.

G E N 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.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RA W.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

JANUARI:
6 NJB.vPlattelandsvrouwen Nieuw-

jaarsbijeenkomst in Dorpscen-
trum.

6 Passage Chr. Vrouwenvereni-
ging Nieuwj aarsbegroeting in
Dorpscentrum.

7 Handwerkmiddag Welfare.
Rode Kruis de Wehme.

7 HVG Linde Jaarvergadering en
vermaak.

7 HVG Wichmond Nieuwjaars-
visite.

7 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

7 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
8 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
9 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst

in 't Stampertje.
12 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje.
14 EHBO Vorden Herhalingslessen.
14 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
14 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
15 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
19 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje.
21 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
21 HVG Dorp Jaarvergadering.
21 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare. Rode Kruis de Wehme.
21 HVG Wichmond Ledenjaarver-

gadering.
21 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
22 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 ANBO goedkope rijbewijskeu-

ring t.b.v. 70-plussers in woon-
en zorgcentrum 'De Wehme',
Nieuwstad 32 te Vorden.

26 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
pertje.

27 Passage Chr. Vrouwenvereni-
ging. Thuiszorg Sensire.

28 EHBO Vorden Herhalingslessen.
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
29 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
29 PCOB jaarvergadering met ver-

rassing en koffietafel in 't
Stampertje.

De Beste Wensen
Dit toepasselijke thema zal aan
de orde komen tijdens "Vorden
Zuigt' aanstaande zondagavond
11 januari in de Dorpskerk.

Ook in 2004 zal er regelmatig een
zangdienst zijn met liederen op
verzoek en een kort meditatief
moment. Wie graag een bepaald
lied gezongen wil hebben kan dit
doorgeven op nr. 55 28 09. De korte
overdenking is deze keer door
dhr. Cor Weede van het tijdschrift
'De Elisabethbode', voor velen be

kend, want hij is al vaker hier ge
weest.

Het orgel zal weer bespeeld wor-
den door de bekende organist dhr.
W. Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal
vooraf al eenaantal fraaie liederen
ten gehore brengen.

Voor eventueel vervoer naar de kerk
kan gebeld worden op nr. 55 28 09.
Na afloop is er in 'De Voorde' gelegen-
heid om koffie of thee te drinken.
Iedereen is van harte welkom.



H O E S L A K E N S
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Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 12 kleuren.

100% katoen
90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor 18,95

Lakens wit
100% katoen van C inderei la

1 pers. van 21,95 voor 16,95
2 pers. van 30,95 voor 24,95
lits-jum. van 34,95 voor 27,95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens

90/200
140/200
150/200
180/200

150/250
200/267
240/270

van 23,95
van 27,95
van 30,95
van 36,95

voor
voor

16,95
19,95

voor 24,95
voor 27,95

Lakens
van 19,95 voor 14,95
van 27,95 voor 21,95
van 34,95 voor 27,95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49,- voor 39,95
200x200/220van 75,- voor 59,95
240x200/220 van 85,- voor 69,95

Katoenen hoeslakens
in vele maten

nu slechts 5,95 p/s

+ slopen 60/70 nu 2 voor 4,95

Cinderella Hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

van
van
van

80/200
90/200
90/220
140/200

160/200
180/200
waterbedmaat van 29,50
2 slopen 60/70 van 9,90

13,95
14,95
15,95

van 21,50
van 22,95
van 27,95

voor 11,95
voor 12,95
voor 13,95
voor 16,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 21,95
voor 7,95

Satijnen
in 9 kleuren.

80/200 van
90/200 van

140/200 van
160/200 van
180/200 van
Sloop 60/70 van

hoeslakens
(1007o katoen)
24,95
26,95
32,95
34,95
39,95
15,95

voor 19,95
voor 21,95
voor 25,95
voor 27,95
voor 29,95
voor 12,95

molton hoeslakens

WINTER
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B A D C O E D

Vandyck Royal (effen en gestreept)
in diverse kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,80
70/140 van 15,95 p/st. nu 10,95

Linolux effen gekleurd badgoed.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 voor 1,80
70/140 van 14,95 p/st voor 8,95

K U S S E N S

Synthetische kussens met hollow fiber vul-
ling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,50

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,-

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok

van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st.

65% donskussen van Vandijck
(aangevuld met 35% veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig,
van 92,95 p/st.

K E U K E N

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

nu 39,-

nu 59,-

2004 dekbedsets
o.a van

Cinderella, Vandyck, Essenza, Linolux.
(1007o katoen)
1 persoons Vanaf 12,95
2 persoons Vanaf 24,95
lits-jumeaux Vanaf 34,95

Satijnen dekbedsets.
(1007o katoen)
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

Kinderdessins

Nu 29
Nu 29-
Nu 39,-

Vanaf 9,95

B A D M A T T E N

Vandijck badmat (Hotelmat) 100%katoen
In 13 kleuren
60/62 Bidetmat nu 14,95
60/62 Toiletmat nu 16,95
92/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

100 dames en heren badjassen.

Halve Prijs
Badstof badjassen
van Vandyck van 59,95 nu 39,95

D E K E N S
Wol (Aabe) & Synthetisch

20% korting

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 179,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 169,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons.
In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 245,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 119,
2 pers. 200/200 van 375,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 449,- voor 219,-
litsjum. xl 240/220 van 489,- voor 239,-

Luxe 90% ganzendons dekbed
in Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
2 pers. xl 200/220 van 235,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139,-

90% donsdekbed enkel en 4-seizoenen
in de maat 260 x 220
(Extra breed en Extra lang).
enkel van 619,- voor 299,-
4-seizoenen van 679,-voor 399,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 75,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 59,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 69,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,-voor 109,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 119,-

100% katoen
90/200 van 24,95 voor 18,95
90/220 van 26,95 voor 20,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
moltonslopen nu 2 voor 13,50

van 6,80 Vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 1 ,80 per stuk.

Nu vier voor 5,-

Schorten Vanaf 8,95

100% WOLLEN PLAIDS

in prachtige ruitmotieven.

130/170 van 59,95 nu 29,95

T A F E L G O E D

tot 80% korting

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:

ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

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

NERGENS
GOEDKOPER

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
500 gram 5*98

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Maïtre Paul
Schwarzwalder schnitt,
slagroomschnitt of
mokkaschnitt
Doos 350-370 gram

149

BESTSELLER!

PLUS
Hand/pers-
sinaasappels
Net 2 kilo

O99
0.50
per kilo

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Appelsientje
Sinaasappelsap
Literpak JkSS

Amstel
Bier

Krat 24 flesjes a 30 cl.

Page
Toiletpapier

Pak 24 rollen &£6*

99

Runderriblappen

49

Lay's
Superchips

Diverse smaken
Zak 200

69

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn herkenbaar aan het
garantiestempel:

Treft u Bestsellers elders in
dezelfde week voor een lagere
prijs aan? Het prijsverschil wordt
direct aan u terugbetaald.

GEGARANDEERD^

NERGENS
VGOEDKOPER

Campina of
Friesche Vlag

Magere yoghurt
Literpak &tt

49
••i ^ ^ ^ ^ ^^M mmmm ^^^ ^^m ̂  ^ —^ ^^9 i i ^^m m^^^^^m mm

Let Op f Deze week ontvangt u dubbele boodschappenpakket-zegels!
PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7261 BG Ruurlo ™>d*9 ̂ «"ü, 7242 EC Lochem «W? \00
n^nzaterdag 8.00-18.00 - . 0573.751056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
02/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruiker.Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 januari 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Tel. 0573 - 453552

î̂ ^ Opgeteld de beste!
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