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Overname van advertenties/berichten is verboden

"Zal Timmy uit Vorden, de grote ster worden "?

Kijk zaterdag 28 december
om 17.00 uur naar Nederland III

"En Timmy hoe is het gisteren
(zondag 15 december red.) ge-
gaan tijdens de landelijke fina-
le", zo vroegen wij aan de 12-ja-
rige Timmy van lingen, kort na-
dat wij hartelijk waren begroet
door zus Ranuda en Annie, de
moeder van Timmy.

De ogen van Timmy beginnen te
schitteren en zegt dan tot onze
verbazing "dat mag ik niet zeggen,
dat moet geheim blijven". Ja, vult
moeder Annie aan, het is ons abso-
luut verboden de uitslag te ver-
klappen. Kijk zaterdag 28 decem-
ber maar naar Nederland III waar
om 17.00 uur het door de Vara ge-
organiseerde Nederlands kinder-
songfestival wordt uitgezonden".
Het zal Timmy, zijn ouders en zus,
toch wel zwaar vallen om in totaal
veertien dagen de mond te hou-
den. Het moet gezegd, tijdens het
vraaggesprek in huize van Lingen
aan de Hertog Karel van Gelreweg,
waarbij ook vader Paul, trots kij-
kend, aanwezig was, hulden zij
zich op dat punt steeds in stilzwij-
gen. Echter soms zeggen gelaats-
uitdrukkingen vaak heel veel
meer dan praten!
Het meedoen aan de landelijke fi-
nale van Vara's kindersongfestival,
kent een leuke voorgeschiedenis.
Timmy: "Ik had op de televisie ge
zien dat de Vara een kindersong-
festival ging organiseren. Ik heb
mij toen ook opgegeven. Nadien
bleek dat zich zo'n 500 kinderen
hadden ingeschreven. Een poos la-
ter kreeg ik een brief van de Vara
waarin stond dat ik aan de voor-
rondes mee mocht doen", zo zegt
hij. "Wij wisten als ouders hele-
maal niet dat Tim zich had opge-
geven, hij heeft alles op eigen
houtje gedaan", zo vult moeder
Annie lachend aan.
Enfin, Tim moest vijf liedjes uit
"Kinderen voor kinderen" opge-
ven, die hij wel wilde zingen. Lied-
jes die Tim zelf leuk vond zoals bij-
voorbeeld "Mama is morgen voor
mij", "Elk dier", "Wereldbol" en
"De Beugel". Het werd uiteindelijk
het lied "Elk dier". Timmy toog op
15 september naar Winterswijk en
zong daar met veel overgave het
lied. Het meedoen kreeg een ver-
volg want Timmy mocht op 20 ok-
tober meedoen aan de provinciale
wedstrijd welke in Arnhem werd

gehouden en zie Timmy werd
kampioen van Gelderland!
De provinciale winnaars (12) wer-
den uitgenodigd om op zondag 15
december naar het Rabo-theater in
Hengelo (O) te komen. Tussen de
provinciale en landelijke finale
was er voor Timmy een zee van
tijd om te oefenen. Timmy: "Ik
denk dat ik "Elk dier" iedere dag
wel een keer heb gezongen. Verder
zing ik ook graag popliedjes van Si-
ta en Atomic Kitten", zo zegt de 12
jarige die ook bij de schoolband
zingt.
"Wij horen Timmy ook regelmatig
in de douche zingen. Nee hoor, het
zingen heeft hij niet van mij", zo
zegt moeder Annie. Vader Paul
denkt dat het zingen van Timmy
toch wel iets met de "genen" heeft
te maken. Hij wist zich te herinne-
ren dat oma vroeger pianolerares
was. "Ik denk dat Timmy iets van
die muzikaliteit heeft meegekre-
gen", zo zegt hij.
Dat Timmy van Lingen echt uit het
muzikale hout is gesneden, blijkt
wel uit het feit dat hij als saxofo-
nist ook deel uitmaakt van het har-
monieorkest van "Sursum Corda".
Zijn derde hobby is paardrijden en
zo zegt de leerling van het Ulenhof
College vastberaden: "Later wil ik
schoolmeester worden".
Na de provinciale finale werd in
huize van Lingen rustig naar de
landelijke finale toegeleefd. Op
school leefden de kinderen ook
met hun schoolkameraadje mee.
De deelnemers aan de landelijke
finale werden verplicht om een
soort promotiefilmpje over zich
zelf in te zenden. Wat zijn de hob-
by's e.d. Dat filmpje zal tijdens de
T.V. uitzending op 28 december
aan de kijkers thuis worden ver-
toond.
Ome Dik ter Riele, broer van Tim-
my's moeder heeft het filmpje ge
maakt. Een leuk aspect daarbij, tij-
dens een vacantie in Gambia, sa-
men met ome Dik en tante Vera,
hebben Afrikaanse kinderen in
een grote kring Timmy vocaal
ondersteund. En dat item moest
natuurlijk in de film worden
"meegenomen"!
Tijdens de landelijke finale op 15
december werd Timmy vergezeld
door een 35 koppige supporters-
schare. Pa en ma en zus Ranuda
met een spandoek "Hup Timmy".

Twee vroegere schoolvriendinnet-
jes Marlies en Monica hadden een
spandoek gemaakt met de tekst
"Timmy uit Vorden, zal de grote
ster worden".
En Timmy zelf? Die bleef vrij
rustig onder al deze aanmoedigin-
gen. Zenuwachtig? Nee, hoor, ik
vond het allemaal wel spannend",
zo zegt hij. De hele zondag moest
er in het theater in Hengelo gere
peteerd worden. Toen dan einde

AANHANGWAGENS EN
PAARDENTRAILERS

lijk tegen de klok van half vier de
finale begon, waren de meeste
deelnemers intussen de zenuwen
al wel kwijt en kon er vrij onbevan-
gen gezongen worden.
"Wie vond jij de beste Timmy", zo
informeerden we. Er volgde een
lange stilte: "eh, eh, ik vond Sam
Zimmerman uit Zuid Holland en

Hermien Swart uit Friesland erg
goed" zo sprak de 12 jarige. Dat er
op die zondagavond na thuis-
komst in Vorden nog een klein
feestje werd gevierd, kan een indi-
catie zijn dat Timmy het in de fina-
le goed heeft afgebracht. Wij zul-
len het zien op zaterdag 28 decem-
ber op Nederland III om 17.00 uur.

Steenderen
De Berken 19

7221 GH Steenderen
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OPRUIMING:
brillen
met stip

50%
KORTING

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 1374

rmtö Kerft
ALARMNUMMER POLITIE AMBUIANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Dinsdag 24 december Kerstavond 19.00 uur Kinder-
kerstfeest in de Hervormde kerk; 22.30 uur ds. D.
Westerneng, Kerstnachtdienst in de Hervormde
kerk, m.m.v. Interchrist en Sursum Corda
Woensdag 25 december Ie Kerstdag 10.00 uur ds. J.
ter Avest uit Zwolle.
Zondag 29 december 10.00 uur ds. mevr. Bergkotte
uit Warnsveld.

Hervormde kerk Wichmond
Dinsdag 24 december 21.00 uur ds. A. Hagoort,
Kerstavond.
Woensdag 25 december 10.00 uur ds. A. Hagoort, Ie
Kerstdag, dienst voor jong en oud.
Zondag 29 december 10.00 uur Zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Dinsdag 24 december Kerstavond 19.00 uur Kinder-
kerstfeest in de Hervormde kerk; 22.30 uur ds. D.
Westerneng, Kerstnachtdienst in de Hervormde
kerk, m.m.v. Interchrist en Sursum Corda.
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur
ds. D. Westerneng.
Zondag 29 december 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman;
19.00 uur ds. T. Zuidema, Harderwijk.

R.K. kerk Vorden
Dinsdag 24 december 21.00 uur Nachtmis. Voorgan-
ger pastoor Van der Meer, m.m .v. 30+ koor.
Woensdag 25 december 10.00 uur Woord- en com-
munieviering. Voorganger: pastor Wassink, m.m.v.
Cantemus Domino.
Zondag 29 december 10.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Lamers, m.m.v. Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Dinsdag 24 december 19.00 uur Woord/communie
dienst; 23.00 uur Eucharistieviering, Dames- en He
renkoor.
Woensdag 25 december 11.00 uur Eucharistievie
ring, Herenkoor.
Donderdag 26 december 10.00 uur Eucharistievie
ring, Dameskoor.

Zaterdag 28 december 17.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.
Zondag 29 december 10.00 uur Woord/communie
dienst, Dameskoor.

Weekendwacht pastores
29/30 december pastor E. Wassink, Zutphen, tel.
(0575) 51 53 77

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen
en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies
van de dienstdoende doktersassistente of huis-
arts of een afspraak voor het spoedspreekuur
op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de
post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om ieder-
een optimale zorg te kunnen bieden en wacht-
tijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uit-
sluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar
het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
Dinsdag 24 december vanaf 17.00 uur tot en met vrij-
dag 27 december 08.00 uur G.W. Jelsma, Lochem,
telefoon (0573) 25 18 70.
Vrijdag 27 december vanaf 08.00 uur tot en met maan-
dag 30 december 08.00 uur FA. Kuijl, Lochem, tele
foon (0573) 25 16 84. Spreekuur voor spoedgevallen
tijdens deze dagen van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekeiihuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L.' Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
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.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10,30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tatel 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.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

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

• Fijne Feestdagen en een
Gelukkig, Gezond en Vitaal
2003. Jerna Bruggink, tel.
(0575) 46 32 05 www.vitalcare.
nl

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

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

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

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

• Verloren tijdens vervoer van
Hengelo naar Warnsveld: la en
sleutel van antieke kast. Tel.
(0575) 46 18 17 of 462062.

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

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

• Keyboardles in Keijenborg
voor jong en oud. Na de kerst-
vakantie beginnen de lessen!
Bel nu: Robert Gerritsen tel.
(0575) 46 49 97.

• Mevr. A.G. Korenblik-Huls-
hof is verhuisd van Zutphen-
seweg 123 naar Nieuwstad
32, kamer 104.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 1673.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Reparatie • in- en verkoop
• radio en t/

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Geldig vrijdag 27 december 2002 t/m zaterdag 4 januari 2003

Lekkerrr het oude jaar uit!

Fijne jaarwisseling met,..
Alleen even bakken . . .
boerenbakschotel
500 gram €

n4q
fcïr

Hap, hapje, heerlijk . . .

Cherry-tomaten
per bakje

-\ ™
1 r*

Lekker snacken?
snackschotel
per stuk

Lekker 't jaar uit .
knalsalade
200 gram

4 4q
1 ? *

Appelbeignets?
goud reinette
hele kilo

n™
Uly

Oudjaarsavond?
snijbonen in 't zout 4 on
400 grat € 1 Fgratp

Terug naar af ...

Santé aardappel zak 5 kilo 199
1 •

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 551617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

TEVENS VERZORGEN WIJ UW GOURMETSCHAAL EN
RUNDVLEESSALADE VOOR EEN FIJNE OUDJAARSAVOND.

DEtZiSPANNEVOGEL

GRANDIOZE AANBIEDINGEN
EN KANS OP GRATIS PAX-LOTEN

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

alléén/ jHcnvrotnn/ H m^eio-

26 DECEMBER

Vcwvll.öO

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

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

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

eindigt op 31 december om 12.30 uur.

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

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

VERKOOP VUURWERK OP:
28-30-31 DECEMBER !!!

Alle kerstartikelen 50% korting !!!

2 januari zijn wij gesloten !!!

Wij wensen u gezellige feestdagen
en een'knallend'2003 !!!

Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN SUETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189 Chipknip



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Peter, Nienke en Timo Wentink $

! Middenweg 28
7255 WT Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)465246

. . . r

i
Liefdevol verwelkomen wij onze zoon en mijn broer

Teun

15 december 2002.

Yvonne Eulink, André Cornelissen
en Jop

Eulingkamp 38
7256 BK Keijenborg
Tel. (0575) 46 11 63

; . .
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Een jongen, zo zacht, zo teer en klein,
Wie had dat gedacht dat jij zo mooi zou zijn.

Doede

is geboren op 16 december 2002 om 12.30 uur.
Doede is ongeveer een halve meter en weegt ruim 4 kg.

René en Saskia Vliem

Brinkerhof 65
7251 WX Vorden
Tel. (0575) 55 55 75

Saskia en Doede rusten van 13.00 tot 16.00 uur.

S ë>

| Apetrots zijn wij op ons lieve kleine mannetje

Jurre

| Jurre is geboren op 22 december om 07.53 uur.
Hij weegt 4140 gram en is 54 cm lang.

Elly Nijenhuis en Udo Heij

De Voornekamp 13
7251 VK Vorden
Tel.(0575)551202
7251 VK Vorden

I

Na een korte ziekte is overleden onze zus/schoonzus

H. Aaytink-Schotsman
Riek

22 januari 1913 116 december 2002

Vorden: C.J. Schotsman
JA Schotsman-Nieuwenampsen

Vorden: K. Schotsman

Vorden, 19 december 2002

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

Bernardus Korenblik
(Ben)

Annie Korenblik-Hilderink
Harry en Dineke

Vera, Mark
Ben en Wilma

Maurice, Remon

Vorden, december 2002

Waarom zoveel leed.
Waarom zoveel pijn.
Jij wilde nog zo graag bij ons zijn.

Vol bewondering voor zijn doorzettingsvermogen tijdens
zijn ziekte, delen wij u tot onze diepe droefheid mede
dat, te midden van allen die hem dierbaar waren van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader en echte opa

Johan Luimes

in de leeftijd van 70 jaar.

Warnsveld:

Vorden:

Glumso (DK):

A.G. Luimes-Bosch

Jenny Hartman-Luimes
Herman Hartman

Harm-Jan
Bart

Harry Luimes
Lykke Nielsen

Gerwin
Jeanne

22 december 2002
Dennendijk 10
7231 RD Warnsveld

Johan is thuis.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag
27 december om 11.00 uur in de Martinuskerk te
Warnsveld, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de
Vordenseweg te Warnsveld.
Na afloop is gelegenheid tot condoleren in „De Bog-
gelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel hartelijk
medeleven hebben mogen ondervinden na het overlij-
den en bij de begrafenis van onze lieve moeder en oma

Hermien Brummelman
weduwe van Bab Eikelenboom

Hiervoor onze oprechte dank.

Jan en Yvonne
Aranka en Yannick

Barend en Silvana
Touscha

Hillie en Ret

Vorden, december 2002

Het kantoor van

notaris mr. R. Das te Vorden
is op vrijdag 27 december a.s.

de gehele dag gesloten
Alle medewerkers wensen u

Prettige Feestdagen.

Te huur aangeboden:

OPSLAGRUIMTE
in buitengebied Hengelo, 270 m2

Telefoon (0575) 46 46 48

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering ep verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Oliebollen

Appelbeignets

Ananasbeignets

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 1.8 - Vor<ten - Tel. 1575-551314
Dreiumme 31-3^ - Warnéveld - Tel! 0575-57 i§28%

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres
onderhoud aan bestaande monumenten

xoals:

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

Bedrijf cn showroom: Gerritsen wei* 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard liijcrkamp)

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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



GEMEENTE ULLETIN VORDEN

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

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur

• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur

• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

burgemeester en wethouders van Vorden

wensen u prettige feestdagen en

een voorspoedig 2003.

URE EENS OVER WWW.VORDEN.NL OMMEER
TE WETEN TE KOMEN OVER DE GEMEENTE!

INZENDTERMIJN WEBWEDSTRIJDEN VERLENGD, MEEDOEN KAN DUS
NOG!
Www.vorden.nl is in de lucht! Heeft u al een kijkje genomen op de si-
te van de gemeente? Bijvoorbeeld om te zien over welke zaken burge-
meester en wethouders tijdens de laatste b&w-vergadering beslissin-
gen hebben genomen of om mee te doen aan één van de twee web-
wedstrijden en een cadeaubon van € 100,- te winnen? Het kan nog,
want de inzendtermijn is verlengd tot 19 januari.

NFORMATIEBIJEENKOMST OVER
BODEMVERONTREINIGING INDUSTRIEWEG 4

Op 22 november jl. heeft de provincie Gelderland in een ontwerp-besluit
de resultaten van een bodemonderzoek naar bodemverontreiniging aan-
gegeven. De bron van de verontreiniging is gelegen op Industrieweg4, be
drijven terrein Werkveld in Vorden. Mede op verzoek van betrokken be
woners organiseert de provincie in samenwerking met de gemeente Vor-
den en adviesbureau Tebodin uit Hengelo een informatiebijeenkomst
waarin de verontreinigingssituatie en de gevolgen ervan nader worden
toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 januari 2003,
van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpscentrum. Op deze avond komen on-
der meer de volgende zaken aan de orde:
* de oorzaak en omvang van de verontreinigingen
* de risico's van de aanwezige verontreinigingen
* de gebruiksbeperkingen vanwege de verontreinigingen
* aansprakelijkheid voor sanering en schade
* vervolgaanpak en sanering van de verontreinigingen
* bouwvergunnningen en schonegrondverklaringen
* beantwoording vragen
Voorvragen kunt u bellen met de provinciale projectleider de heer J.K.W.
Niemeyer, tel: (026) 359 99 56.

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

Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie 'nieuwe
stijl' op 6 januari 2003 om 20.00 uur in het Dorpscentrum. Alle inwo-
ners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte welkom!
Een prima gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder het genot van
een hapje en drankje (nader) met elkaar kennis te maken, de banden
te verstevigen en elkaar het beste toe te wensen. Een goede muzikale
achtergrond ontbreekt vanzelfsprekend niet. Belangrijk onderdeel op
het programma is natuurlijk de ver-
kiezing van de 'Vrijwilliger van het
jaar'. Wie wordt het? De vijf genomi-
neerden zijn bekend: Gerrit Brum-
melman, Rinus ubrink, Ria van Vleu-
ten, Jan Tijssen en Bennie Lichten-
berg. Stuk voor stuk inwoners die
zich inzetten voor de samenleving.
U wilt er toch ook bij zijn als de win-
naar bekend wordt gemaakt? Mis de
nieuwjaarsreceptie dan niet. Noteer
de 6e januari nu vast in uw agenda.

naar € 1,15. Mede door een gezamenlijke actie van de besturen van de
regiotaxi's in Gelderland is voorkomen dat de stijging nog hoger uitvalt.
De verhoging gaat in per l januari 2003. De stuurgroep Regiotaxi IJssel-
streek heeft besloten, ondanks de prijsstijging van de strippenkaart, het
tarief voor houders van een Wvg-vervoerpas te handhaven op € 0,40.

EZOND EN MILIEUVRIENDELIJK STOKEN

Open haarden en houtkachels zijn populair in Nederland. In één op de
vijf huishoudens staat een stooktoestel. Open haarden en houtkachels
brengen sfeer in huis. Het stoken kan echter gepaard gaan met negatie-
ve effecten: voor het milieu en voor uw gezondheid. Ook buren kunnen
overlast ondervinden van het stoken. Dat is niet nodig: door met een aan-
tal zaken rekening te houden, kunt u die negatieve gevolgen in grote ma-
te beperken.

Veel mensen kopen een open haard of kachel met een te groot vermogen.
Hierdoor wordt het bij voluit stoken al gauw te warm in de woning. Om
dit tegen te gaan wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te ver-
minderen. Er is dan sprake van onvolledige verbranding, waarbij schade
lijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn
slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Kies om dit te voorkomen
een open haard of houtkachel met de juiste capaciteit. Laat u hierover in-
formeren door de verkoper van stooktoestellen.

Verkeerd stoken kan de lucht binnenshuis, maar ook buitenshuis, sterk
vervuilen. Ventileer daarom continu terwijl u stookt. Ook de schoorsteen
moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in
het Bouwbesluit. Informeer bij onze afdeling bouw- en woningtoezicht of
raadpleeg een installateur. Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per
jaar vegen. Het verbranden van afval (plastic, oud papier, textiel, afval-
hout) in uw haard of kachel is uit den boze. Er komen dan namelijk zeer
veel schadelijke stoffen vrij. Stook alleen speciale briketten of onbehan-
deld, droog en schoon hout. Droog hout heeft minstens twee jaar te dro-
gen gelegen en is te herkennen aan barsten en een loszittende schors.

U kunt zelf controleren of u goed stookt. Als er witte of kleurloze rook uit
uw schoorsteen komt, is dat een teken dat u goed stookt. Grijze of zwar-
te rook duidt op een onvolledige verbranding. Ook kunt u letten op de
kleur van de vlammen. Een goed brandend vuur geeft helder gele vlam-
men. Oranje instabiel flakkerende vlammen wijzen erop dat de verbran-
ding niet goed verloopt. Als u zich aan deze tips houdt, ondervinden uw
omwonenden ook minder overlast. Bovendien wordt geadviseerd niet te
stoken bij mistig of windstil weer, omdat de rook dan blijft hangen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen
naar Milieu Centraal, telefoon 09001719 (15ct/min). U kunt ook informa-
tie vinden op de internetsite: www.milieucentraal.nl. Hier vindt u tevens
tips over de aanschaf van een open haard of kachel.

IJZIGINGEN IN NIEUWE AFVALKALENDER

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

ARIEFWIJZIGING REGIOTAXI IJSSELSTREEK

In verband met de bezuinigingen die het rijk oplegt aan het openbaar
vervoer en de kostenstijgingen is het noodzakelijk het zonetarief van Re
giotaxi IJsselstreek voor het openbaar vervoer te verhogen van € 0,95

ANGEWEZEN KOOPZONDAGEN

Burgemeester en wethouders hebben de volgende zondagen aangewezen
als speciale koop(zon)dagen in 2003:26 januari, 9 maart, 23 maart, maan-
dag 21 april (2e paasdag), l juni, maandag 9 juni (2e pinksterdag), 14 sep-
tember, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 14 december, vrijdag 26 de
cember (2e kerstdag). De Algemene wet bestuursrecht geeft belangheb-



benden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van dit
besluit aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wan-
neer besluit aan aanvragers bekend is gemaakt, kunt u navragen bij de
sector samenleving (units).

'B EKENDMAKING BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf maan-
dag 23 december 2002 voor iedereen bij de sector middelen (kasteel)
kosteloos ter inzage ligt de:
* Verordening begrafenisrechten 2003
* Verordening afvalstoffenheffing 2003
* Verordening onroerende zaakbelastingen 2003
* Verordening rioolrechten 2003
* 'Rechtenverordening 2003

De verordeningen zijn vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeen-
te Vorden van 19 december 2002. De verordeningen treden in werking
met ingang 31 december 2002.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de beslui-
ten in het register 'Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en
mandaatbesluiten en regeling gemeentelijke belastingen' op 23 decem-
ber 2002. Een ieder kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen
van de besluiten.

Inhoud van de besluiten:
* De tarieven voor het bijzetten van asbussen of urnen in een baby-of kin-

dergraf zijn verlaagd.
* De tarieven voor de afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen

zijn verhoogd;
* Het tarief voor het rioolrecht is verlaagd;
* De tarieven in de Rechtenverordening zijn verhoogd met de jaarlijkse

prijsstijging van 2,5%. Daarnaast zijn enkele nieuwe tarieven voor
bouwvergunningen vastgesteld. De tarieven voor reisdocumenten zijn
verhoogd.

LUTTING GEMEENTEHUIS/BEPERKTE OPENSTELLING
BURGERZAKEN

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

OED VERWIJDERD IN2O02

We luiden het oude jaar bijna uit
voor een nieuwjaar. 2002 was een
jaar waar de gemeente qua afval-
inzamelingsresultaten met tevre-
denheid op terugkijkt. Neem nou
de inzameling van klein wit- en
bruingoed. U bracht het massaal
naar de afvalbrengpunten in Vor-
den (iedere 2e zaterdag van de
maand) en Steenderen (iedere 4e
zaterdag van de maand). Ook de
weg naar de winkeliers wist u te
vinden: kadoshop Sueters, super-
markt Super De Boer, ijzerwaren-
bedrijf Barendsen en de Welkoop.
Hier kunt u bij aankoop van een
nieuw apparaat uw oude apparaat
achterlaten. Wat ons betreft: op naar een nog beter 2003!

IJDEHJKE VERKEERSMAATREGELEN

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

f /

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN 25 EUROCENT
PER INGELEVERDE KERSTBOOM!

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

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

Haal de winst
uit je afval

ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 27 december tot en met 24 januari 2003 ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:
datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

Woertman Metaalwarenfabriek BV
Handelsweg 11
7251JG Vorden
een revisievergunning voor een metaalwarenfabriek
l november 2002
Handelsweg 11
Vorden, sectie M, nr. 1222

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij
ons worden ingediend vóór 25 januari 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indie-
ner van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen,
schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 25 januari 2003.

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager

Broekweg l , Wichmond B.H.G. Wolbrink

Nieuwstad 33 W. Uittenbroek

Ruurloseweg 103 A.F.J. Niemeijer

inhoud

inpandig vergroten woning

vergroten woning

veranderen woning

datum ontvangst

11-12-2002

13-12-2002

13-12-2002

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats

Ruurloseweg 26

Het Hoge 20

aanvrager

A. van Amerongen

G.B. Bloemendal

Mispelkampdijk 4 H. Groot Roessink

Ben Nederland B.V.Het Wiemelink
ongenummerd

Industrieweg 6

Brinkerhof 84

Slopen
Haats

Ruurloseweg 45a

Het Hoge 20

Wiersserbroekweg 18

Nij landweg 6

AJ.B. Heitling

T. de Klein

aanvrager

inhoud

bouwen bergruimte

verbouwen woonwinkelpand
tot woning

vergroten garage/bergruimte

vernieuwen CAI-mast

bouwen serre

vergroten woning/bergruimte

vrijstelling

afstand perceelgrens

hoogte

wijziging terreininrich-
ting

G. Weulen Kranen-
barg en Zn BV

G.B. Bloemendal

A.H. Klein Geltink

M. Sprukkelhorst

inhoud

geheel slopen asbesthoudende dakbedekking opslagloods

geheel slopen werkplaats/magazijn

geheel slopen 3 varkensschuren, wagenloods en afdak

geheel slopen 3 varkensschuren en berging

Kappen
Plaats

Hoetinkhofl37

Dorpsstraat 19

aanvrager inhoud

B. Roerdinkveldboom vellen l esdoorn

H. Smeerdij k vellen l notenboom

Eikenlaan 2a VAMC de Graafschaprijders vellen l eik

herpkmtplicht

l eik

l eik

De burgemeester heeft op grond van artikel 4.4.4 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) toestemming
gegeven tot het direct vellen van de eik aan de Eikenlaan 2a te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze ver-
gunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers bekend
zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

IJZIGINGEN BUSLIJN 51 VORDEN - DOETINCHEM OV-STATION

De buslijn is ingekort tot het traject Vorden-Doetinchem OV-station. Het gedeelte Doetinchem OV-station tot
Gendringen behoort nu tot het snelnet (buslijnen 27 en 29). Vervoerder Syntus en de gemeente hebben afge-
sproken dat bij de herinrichting van de Dorpsstraat rekening wordt gehouden met een vlotte doorstroming van
de bus. In Vorden wordt niet meer via de Nieuwstad en De Wehme gereden, maar vanaf de Raadhuisstraat
(bestaande halte) rechtdoor via de Beatrixlaan naar de Horsterkamp - Hengeloseweg (= N316). De haltes
Nieuwstad en De Wehme verdwijnen dus. Tussen Vorden en Hengelo vervallen de haltes Klein Hiddink, Van
Neck, Tjoonk en Hulshof. In afwachting van de aanleg van een rotonde met geïntegreerde bushalte aan de Ban-
ninkstraat in Hengelo blijft de huidige route intact. In Keijenborg wordt de route: Hengelosestraat - Pastoor
Thuisstraat (halte Centrum) - Kerkstraat Kroezerijweg - N 316. Hierdoor vervallen de haltes Rabobank, Eike-
boom en Luimes. Vanaf het ziekenhuis in Doetinchem rijdt de bus de route Kennedylaan - Rozengaardseweg
(halte Rozengaardseweg) - Raadhuisstraat (halte Bibliotheek) - Terborgseweg (halte Gemeentehuis) - Broekweg
(halte OV-Station). De wijzigingen gaan in op 5 januari 2003.



Vuurwerkverkoopdagen.
28, 30 en 31 december

Hengelo • Ruurlo • Toldijk • Vorden
en al haar medewerkers wensen u een

knallend
maar vooral gezond 2003

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

Babypijltjes pak van €235 voor € 2j"

Grondbloemen doosje 25 stuks van € 1,40 voor € 1 9
m

Romeinse kaarsen roballs van €2,30 voor € 2j»

Dit en nog vele pakketten
voor extra lage prijzen bij

Fa. Jansen-Smld
Bleekstraat - Hengelo (Gild.) - Telefoon (0575) 46 13 60

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

UIT-LUI-WEEK
2002

vrndag KINDERKNALMIDDAG

L KARAOKE, DISCO en
3ACK NICHT

KINDERKNALMIDDAG

AUTOPUZZELRIT,
Opgave: E. dansen, tel.: 451355.

KLAVEROASBRUN
Opciave: E. Klein Lenderink, tel.:
KINOEKKNALMIDDAG

AARAFSLUITIN
LIMBO WEDS

Qp||| ̂  p,Q ü„p tiOt 3 (?S

Ni' i ioar sbor rel,
. FLOPUUUS. TOLDIEK.

Wilt u ook eens iets anders met uw interieur? U krijgt de basisbeginselen
van het maken van een interieurplan onder de knie op onze Interieur
Workshop. De workshop duurt twee avonden en wordt geleid door styliste
Ellen Plaschek. Zij is bekend van diverse woonprogramma's op televisie.
De avonden zijn op woensdag 22 en 29 januari van 19.00 - 22.00 uur.
De kosten bedragen € 50,- en dat is indusief koffie met iets lekkers! Na afloop
ontvangt u een waardebon t.w.v. € 35,-.

- deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedr. terrein "Hengelo"),
7255 PS Hengelo, Tel.: 0575 - 46 40 00
Maar liefst 500 m' combinaliegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Weevers Net

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

Weevers



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van dinsdag 24 december 2002 tot
en met maandag 13 januari 2003 op het gemeentehuis,
sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inza-
ge ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van de heer Niemeijer voor het
restaureren van de voormalige pastorie, Ruurloseweg
103 in Kranenburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 23 december 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst u een gezond en
pech w/j 2003

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

Vuurwerk-
verkoop

28, 30 en 31 december 2002

Banninkstraat 5
Voorverkoop met gratis sietvuurwerk

t/m 27 december 2002.

ROOZEGAARDI
Spalstraat 13

7255 AA Hengelo (Gld.)

NU VUURWERK
BESTELLEN

Voorverkoopkorting \J /Q t/m 24 dec. 2002

PRIJSGARANTIE

Wanneer bij aankoop van de
Vuurwerkartikelen in onze folder

een identiek artikel elders
aantoonbaar goedkoper is
tijdens deze actieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

VOORVERKOOP
WEES ER SNEL BIJ

De test*
H selV"

SERVICE BOUWMARKT

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

Ook tijdens de
3 voorverkoopdagen vol-
doende voorraad.

De Vuurwerkspecialist

opruiming
Kom even kijken.

Wij hebben
rekken vol koopjes

tot 70°/<o
SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel.(0575)462547

Maandags gesloten.

Tevens wensen wij u
fijne feestdagen en een

goed lopend 2003

PB Produkties presenteert:

zondag 5 januari

Nieuwjaarsparty
m.m.u.

Maartje Epema
Kas Bendjen

Lorian
Jelle Amersfoort

zondag 19 januari
The Bald & the Beautiful

van smartlap tot rock&roll

Aanvang: 15.00 uur • Entree: 5 euro

Theater Onder de Molen, Lindeseweg 29
7251 NJ l/orden (buurtschap Linde)

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

www.pbprodukties.nl

Kerkstraat 5, 7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 15 19

Openingstijden:
niaandag gesloten

dinsdag 17.00 tot 22.00 uur
wo t/m zo 12.00 tot 22.00 uur

Bistro de Rotonde
is van

27 december 2002
t/m 2 januari 2003

gesloten.
Wij wensen U allen
prettige feestdagen
en een voorspoedig

en gezond 2003!

THOMAS, WENDIE EN MEDEWERKERS

Adverteren

in Contact?

Vraag naar de vele

mogelijkheden van

doorplaatsing

in meerdere edities

Te koop:

met te renoveren schuur of mogelijk nieuw te
bouwen schuur gelegen aan de Veermansweg
te Hengelo (Gld.).
Perceelgrootte 79 are.

Te bevragen bij:

W
MAKELAARDIJ O.G,
WENTINK
Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg
Tel. (0575)46 1779



est net vïf/ia

e/i

namens al onze medewerkers wensen wij u

eest

Enkweg 9, 7251 EVVorden • Telefoon (05750 55 26 27

Varkens- en
kalverenhandel

BENNIE
BERKELAAR

wenst vrienden
en bekenden

fijne Kerstdagen
en een

voorspoedig
nieuwjaar

Aan het einde van het jaar danken wij u
voor het vertrouwen

en de aangename samenwerking.

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar.

o N B E ° « ,

^AGRIEFFECf*
en medewerkers

GARANT

NVOB

Bouwbedrijf
Rondeel-Groot Roessink b.v."
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden
Telefoon (0575) 55 14 79 - Fax (0575) 55 31 89

en medewerkers

danken u voor het genoten vertrouwen in 2002
en wensen u een voorspoedig en gezond 2003

J.A.G. HEINTJES
garageboxenverhuur

Raadhuisstraat 24
Telefoon (0575) 553603

wenst een ieder
fijne feestdagen

en een
gelukkig 2003

Wij wensen u
een gezond en kleurrijk 2003

Het Hoge 3, Vorden • Telefoon (0575) 55 12 08

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2003

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
wenst iedereen
een
sportief 2003

flJJRav
AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2003
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

K*
GARANT

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

C
C
K

Cultureel

Collectief
wenst een

Kranenburg voorspoedig
en creatief

2003

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
Vorden

INSTALLATIETECHNIEK

l fflIQ
Lindeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o.a.
watertechnische Installaties wenst allen 66/7
voor zowel bedrijven als

gelukkig nieuwjaar

LICHT • GELUID • PARTYTENTEN • MEUBILAIR • HORECA-APPARATUUR • SFEERARTIKELEN

TEL. 0575-551209 • FAX 0575-553709

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

EHBO-Vereniging

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

\\ wensen u een in alle opzichten

voorspoedig 2003 toe.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon (0575) 55 14 85 - Telefax (0575) 55 16 89

E-mail: B en W@tref.nl

en ZONWERING

M.R.B. Lensink

Showroom open:
dinsdag en donderdag
zaterdag

10.00 tot 15.30 uur
12.00 tot 16.00 uur

Tijdens de feestdagen gesloten.

Ruurloseweg 118 in Vorden (Medler)
Telefoon (0575) 55 92 32 • Fax (0575) 55 92 67

Mobiel 06 53487085
Imail: info@mrb-lensink.nl • www.mrb-lensink.nl

Hair & Beauty
Kapsalon

Zonnestudio
Schoonheidssalon

Dreef 11
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Wij ivensen iedereen

prettige feestdagen

en een gelukkig

nieuwjaar

ARENDSEN

Installatiebedrijf Arendsen B.V.
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD.)

en medewerkers

wenst u Prettige Feestdagen
en een

Goed 2003

Het team wenst u allen

fijne feestdagen
en een

gezond en voorspoedig 2003

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

HUURDERSVI-JU-NIGING

Werkzaam in
Hengelo (Gld.) en Vorden
Postbus 122. 7250 AC Vorden

wenst haar leden,
huurders en relaties een

voorspoedig
nieuwjaar

Timmerbedrijf
J os Schotman
wenst u prettige feestdagen
en een fantastisch 2003,? : •
Voor al uvy:
• Timmerwerken
• Machinale houtbewerking
• Interieuraanpassing
• Fijn timmerwerk

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

Joostinkweg <o, 7251 H K Vorden

Klussenbedrijf
Theo Schotsman
en medewerkere

wene>en ledereen
prettige Kerstdagen

en een goed en gezond
2003 toe

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2003

De Voetverzorger
Ook voor diabetische en reumatische voeten.

A. MOKKINK KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 2003

Wij wensen u een

briljant 2003

L

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

Menvereniging

„In de Reep'n Vorden e.o.
wenst u allen

fijne Kerstdagen
en een gezond
en sportief

2 003 /

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2003

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (O575) 55 35 92

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe
jaar

een behouden
onderweg zijn
en een
veilige thuiskomst.



Anita Nijland-van d

Wij wensen u een gezo

Vot-den (0575) 551010 Lichtenvoorde (0544) 371323 Ruurlo (0573) 451286



Stefan Heinen

en Berg

nd en voorspoedig 2003 Dènis Braakman

Wevo druk Weevers druk

Zutphen (0575) 512306 Zelhem (0314) 625053

Weevers Net

Vorden(0575)557310



vaste keus of
HENGELO

d alternatief
VLEES

HAM-
BURGERS

kilo

GROENTE

GOUD-
REINET

99
kilo

on
ZONNEBLOEM

OLIE
99

fles 1 liter nu O*.
OLIEBOLLEN

10 stuks of

APPELBEIGNETS
4 stuks

nu

26

DIAMANT
VLOEIBAAR
FRITUURVET

2 liter van 5.49

399
•

GALL^GALL

fles 0,75 liter
29

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstij-
den:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

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

Aanbiedingen geldig van vrijdag 27 t/m dinsdag 31 december 2002.

Familie Wansink
en medewerkers Oh

wensen u Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2003.

Gewijzigde
openingstijden
rond Kerst en Nieuwjaar:

maandag 23 dec. 8.00-21.00
dinsdag 24 dec. 8.00-17.00

maandag 30 dec. 8.00-20.00
dinsdag 31 dec. 8.00-17.00

GALLEGALL

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

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

Denk aan uw veiligheid
brandverhogend impregneermiddel?

Branddekens
Brandblussers
Rookmelders

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

Kijk voor

nieuws

ook op;

De Stiepel
Woningcorporatie

Ons kantoor aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem
is op vrijdag 27 december 2002

GESLOTEN

Het rayonkantoor aan de Vragenderweg 35 in Lichten voorde
is maandag 23 en maandag 30 december 2002

GESLOTEN

Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december 2002
sluiten wij om 15.00 uur

De Stiepel wenst u prettige feestdagen en een
voorspoedig 2003

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Postbus 233, 7020 AC Zelhem
Telefoon: (0314) 626 126 Fax: (0314) 626 158 Reparatieverzoeken: (0314) 626 140

Internet: www.destiepel.nl e-mail: info@destiepel.nl

'elan tier g r a n d c a f é
openingstijden
tijdens de
feestdagen

24 en 25 december gesloten.
Tweede Kerstdag geopend vanaf 20.00 uur.

pot biljarten
vanaf 14.00 uur
met prachtige prijzen.

Oudejaarsdag

De Nieuwjaars Tabledanceparty is helaas uitverkocht.

1 en 2 januari gesloten.

Zaterdag 8 februari de

Vanaf 3 januari staan wij
weer helemaal
voor u klaar!

Qxxband
live!

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2003!
Ton en Betsie ten Barge + medewerkers.

Spalstraat 44, 7255 AD Hengelo (Gld.
Telefoon (0575) 46 37 78
www.deegelantier.nl



UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE
UI

JOSMAN
G N O E I I P E C l A L I S T

grote voordeelactie

w

snoeien van tuinen, houtwallen,
beplantingssingels, bomen, enz.

€ 50,- korting
per man per dag
(min. 2 mandagen werk en geldig tot 1 maart
2003).

Uitvoering door vakbekwame hoveniers met
moderne gereedschappen en machines.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 26 19

m
OJ

o

m

3ITOAH3THIW 3ITDAfl3TMIW 3ITOAH3TMIW

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

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

Wij adviseren NEFIT

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

ALLES
ONDER EEN DAK

Fa. G. Onstenk
eiken en
grenen meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (GId.)
Tel. 0575-463504

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
eiken en kersen
en koloniale meubelen
en slaapkamer-meubelen

H
ONINGSTOFFEERDERIJ

EN K VELS
ENGELO
Westendorpseweg 9
7004 JD Doetinchem
Telefoon 0314-631517

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
vloerbedekking, gordijnen,
lamellen, laminaat,
vitrages, tafelkleden

HOUDEN
OPEN HUIS

vrijdag 27 december van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 28 december van 09.30 tot 17.30 uur

De Kerstdagen zijn wij gesloten.
U vindt ons op het Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (GId.)

Telefoon (0575) 46 31 53

Gerrit en Ria Onstenk - Henk en Grada Vels - en medewerkers

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2003

ruiiersprt
Sueters
Ruitersport Sueters

Spalstraat 23,
7255 AA Hengelo (GId.)
Telefoon (0575) 46 37 56

Fax (0575) 46 40 58
www.ruitersportsueters.nl
www.suetersstables.com

Openingstijden:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag

9.00-18.00 uur
vrijdag 9.00-20.00 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur.

Onze opruiming start op 21 december

kortingen tot 40%.
Extra koopavond 23 december tot 20.00 uur.
Wij zijn gesloten op 30 en 31 december 2002 en
2 januari 2003.

Loon en Grondverzetbedrijf
D.J. Koeslag

Handel in zwarte grond, ophoogzand,
hooi, stro, gemalen stro in zakken van 25 kg,
en mais!

mm ERKEND
jt*J OOOB
•• DE RvA

VCA' GECERTIFICEERD BEDRUF

ONV Corttlta*oo B.V.. NEDERLAND

Het adres voor:
Loonwerk
Grondwerken
Erfverharding

Hengeloseweg 10 7261 Ruurlo Tel./Fax. 0573-451687

Wij wensen u een voorspoedig 2003



Maandag 30 december in sporthal 'tjebbink

Super de Boer Wintercircus naar Vorden
Nieuwjaarsverkiezings-
bijeenkomst CDA

Het publiek geniet van een
internationaal variétéprogram-
ma. Kosten nog moeite zullen
worden gespaard om dit alles
tot een show te maken met
klasse en allure. Het decor, de
kostuums en de gehele entoura-
ge zullen de warmte uitstralen
van een "Grande Spectacle".

Absoluut hoogtepunt tijdens de
show is de grootste reptielenshow
van Europa. "Les Torrez" betreden
het podium met een overvloed aan
slangen, spinnen en krokodillen.
Bij het publiek zal de adem gere-
geld stokken, wellicht sluit men zo
nu en dan de ogen, hetgeen uiter-
mate jammer zou zijn, het gaat
hier immers om de kunst der kun-
sten.
Het "Duo Moore" behaalde in okto-
ber, tijdens 'The World Champi-
onship of Performing Arts', een
gouden medaille. Tevens werden
zij onderscheiden met de titel Va-
riétékampioenen van de wereld'.
In Amerika vertegenwoordigden
zij Nederland met een dolkomi-
sche acrobatiekact, waarbij alles in
eerste instantie lijkt te mislukken.
De act is echter een combinatie
van kracht, perfectie, timing en
slapstick. De producenten van het
Kerstcircus zijn er bijzonder trots
dat deze bekroonde act deel uit-
maakt van de productie 2002.

"Jura Sala" gebruikt met een enor-
me behendigheid en precisie haar
handen en armen om diabolo's te
laten draaien. Dit nummer heeft
een sprankelend karakter en een
elegante en sierlijke stijl. Ook
"Miss Djura" spreekt tot de ver-
beelding wanneer zij zeer gewaag-
de tricks laat zien aan de trapeze.
Entertainer Dave brangt als gentle
man jongleur een jongleeract met
ballen, kistjes en hoeden. Afge-
lopen zomer verzorgde hij zelfs
een optreden voor de Koninklijke
familie.
Na tournees door Noorwegen en
Frankrijk zijn "Blazing Blades"
terug op Nederlandse bodem. Zij
beheersen het messenwerpen als
geen ander. Maar niet alleen mes-
sen komen aan deze act te pas.
Wat dacht u van werpsterren, bij-
len en het uiterst moielijke kruis-
boogschieten. Om dit nummer
zonder kleerscheuren jaar na jaar
te kunnen volbrengen is absolute
perfectie en een blind vertrouwen
in departner een noodzaak. En na-
tuurlijk een enorme dosis moed!

Wat zou een circus zijn zonder
een teperamentvolle paardendres-
suur. De producenten zijn er in ge
slaagd een dressuuract te contrac-
teren met stijl, klasse en bovenal
een grote liefde voor het dier.

"Miss Tamara" mag met recht een
circusprinses genoemd wordne.
Zij is in de circuspiste een konink-
lijke verschijning. In totaal presen-
teert zij twee verschillende dieren-
acts.

HUMOR
Met de komische magie show van
"All Nablo" zal de glorietijd van
Tommy Cooper herleven. Natuur-
lijk wordt ook de jeugd niet verge-
ten tijdens deze show. Clown "Pi-
car" brengt vertederende reprises
en is hiermee al snel de lieveling
van het publiek. Beide artiesten
brengen humor voor iedereen,
voor jong en oud, zoals dat ook be-
hoort. Het zijn artiesten welke u
terug brengen naar het circus van
toen maar met grappen van nu.

De voorstelling wordt afgesloten
met een werkelijk spetterende fi-
nale. Compleet met schitterende
showkostuums in prachtige kleu-
ren met glitter en veren.
Het Kerst/wintercircus bouwt met
deze productie aan een jaarlijks
terugkerende traditie en zal het
publiek wederom betoveren met
dit "Grande Spectacle".

In verband met de te verwach-
ten druke en de parkeerruimte
gaarne het circus te voet of per
rijwiel bezoeken.

De CDA-afdelingen van de ge-
meenten Hengelo, Hummelo &
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem houden op woensdag-
avond 8 januari a.s. een geza-
menlijke nieuwjaarsreceptie.
Tevens zullen op deze avond de
verkiezingen voor de Tweede
Kamer op 22 januari aan de or-
de komen. Eenieder is van harte
welkom in café De Bierkaai aan
de Wichmondseweg 30 in Baak
(tegenover de St. Martinuskerk).

Voor deze gezamenlijke bijeen-
komst is ook CDA Tweede Kamer-
lid Henk Jan Ormel uitgenodigd.
Hij zal vertellen over zijn ervarin-
gen in de Tweede Kamer van de af-
gelopen maanden, berichten over
actuele onderwerpen en natuur-
lijk een voorschot nemen op de ko-
mende verkiezingen.

\
Henk Jan Ormel staat op de kandi-
datenlijst van het CDA op plaats
36. Het CDA heeft thans 43 zetels.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Anbo
De afdeling Vorden van de An-
bo opent vrijdagmiddag 10 ja-
nuari het tweede gedeelte van
het winterseizoen met een fee-
stelijke nieuwjaarsbijeenkomst
in 't Stampertje. Aan deze bij-
eenkomst zal medewerking
worden verleend door het mu-
zikale duo Gijsman en Groene
veld.

De 72 jarige Gijsman is een zeer er-
varen hawaiiengitarist. In 2001
werd hij voor zijn muzikale presta-
ties op dit instrument in Heerhu-
gowaard onderscheiden met een

Award. Met de toekenning van de
ze onderscheiding behoort hij
voor het bespelen op dit type gi-
taar tot de besten van Nederland.
Zijn jongere collega Groeneveld
begeleid hem op het keyboard.
Tijdens deze eerste bijeenkomst in
het nieuwe jaar zullen de dames
van de Sociaal Culturele Commis-
sie op diverse hapjes tracteren. De
gene die vanwege een functiebe-
perking problemen met vervoer
heeft kan worden gehaald en ge
bracht. Men dient dan contact op
te nemen met H. Maalderink, Vun-
derinkhof 24.

Werkbezoek CDA
Tweede Kamerleden
Op dinsdag 7 januari 2003 zul-
len de CDA Tweede Kamerleden
liesbeth Spies en Henk Jan Or-
mel een werkbezoek aan ons ge-
bied brengen. Het thema is her-
indeling, hetgeen mevr. Spies in
haar portefeuille heeft. De Hen-
geloër Ormel zal haar dus ver-
gezellen, alsmede Hany de
Vries, fractievoorzitter van het
CDA in Provinciale Staten.

Het bezoek is tot stand gekomen
in overleg met het CDA cluster van
VHS++, maar ook zullen buurtge
meenten worden bezocht om een
goed beeld van het geheel te krij-
gen.
De delegatie zal 's morgens op het
gemeentehuis in Zelhem gesprek-
ken voeren met de fractievoorzit-
ters van de CDA-afdelingen van

Hengelo, Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem als-
mede met een afvaardiging van
B&W van Zelhem.

In Doesburg staat een lunchbe
spreking met o.a. burgemeester
Overweg op het programma. Daar-
na wordt Doetinchem bezocht
waar gesproken zal worden met
o.a. burgemeester Horselenberg en
enkele wethouders.

De verkregen informatie over de
totstandkoming van de platte-
landsgemeente "Bronckhorst" en
standpunten n.a.v. het recente be
sluit van de ministerraad kan ze
ker bijdragen aan een weloverwo-
gen besluit dat het parlement
binnen niet al te lange tijd over de
herindeling moet nemen.

Oudej aarscrossloop
Een paar jaar geleden werd de
'Oudej aarscrossloop' in Vorden
georganiseerd door de VRTC De
Achtkastelenrijders. Tegenwoor-
dig is de organisatie in handen
van een speciale 'crossloopcom-
missie'. Deze commissie heeft
dit jaar zaterdag 28 december
als wedstrijddatum uitgekozen.

De deelnemers kunnen kiezen uit

drie afstanden te weten de 5,10 en
de 15 kilometer. Start en finish
zijn op het gemeentelijk sportpark
aan de Oude Zutphenseweg 11.

De organisatie stelt bij elke af-
stand voor de eerste drie een prijs
beschikbaar. Dat geldt tevens voor
de eerst-aankomende dame op alle
afstanden. Voor nadere informatie
kan men bellen 0575- 553586.

Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

Vrijwilliger
van het jaar
Een jury, bestaande uit drie man-
nen, kiest vijf vrijwilligers, te we
ten: 4 mannen en l vrouw. Ik wist
niet dat er in Vorden 80% mannen
en slechts 20% vrouwen wonen.
Ook dacht ik te weten dat de
meeste vrijwilligers in Nederland
uit vrouwen bestaan, die vaak in
het verborgene werken. Stond er
niet in de oproep dat ook zij in
aanmerking konden komen?
Weet je wat we doen? Volgend jaar
kiest een jury van 3 vrouwen één
man en vier vrouwen.

Anne van Burk,
Beatrixlaan 14.

Kerstnachtviering
Dorpskerk
In de Kerstnacht zal er in de
Dorpskerk de Kerstnachtdienst
zijn en door de verwachtte gro-
te aantallen bezoekers zullen
de deuren van de kerk al vroeg-
tijdig opengaan. De toegang is
voor iedereen vrij.
Voorganger is ds. D. Westerneng
en er is muzikale medewerking
van de gospelzanggroep "Inter-
christ" o.l.v. Piet Piersma en ook
zal de Chr. muziekvereniging "Sur-
sum Corda" haar medewerking
verlenen. S treekradio Achterhoek
FM zal de Kerstnachtdienst recht-
streeks uitzenden.

olitievaria GROEP VORDEN

Vrijdag 13 december
Aan de Wildenborchseweg vond
een aanrijding plaats tussen perso-
nenauto en een ree. De auto raak-
te zwaar beschadigd.

Zaterdag 14 december
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 6-tal bestuurders heb-
ben geblazen, geen van hen had te
veel gedronken.
Tevens werd er een verlichtings-
controle gehouden. Er werd een
proces-verbaal opgemaakt voor
het voeren van mistverlichting.

Maandag 16 december
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 8-6al bestuurders
hebben geblazen; geen van hen
had teveel gedronken.
Aan de Dorpsstraat werd bij een
horecagelegenheid gepoogd in te
breken. Men heeft getracht het
slot van een achterdeur te force
ren. Dit is niet gelukt.
Aan De Bongerd werd een vernie
ling aan een personenauto ge-
pleegd. Onbekenden hebben de
rechter buitenspiegel vernield.

Woensdag 18 december
Aan de Vordenseweg is een gepar-
keerd staande personenauto be-
schadigd geraakt. De veroorzaker
is onbekend gebleven.

Donderdag 19 december
Aan de Hackfortselaan heeft een
aanrijding plaats gevonden. Door
de mist zag een bestuurder van
een personenauto een oversteken-
de ree te laat. De ree heeft het on-
geval niet overleegd.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
Gevonden
Legpuzzel, 99 stukjes van katten.

Verloren
Bril met een blauw hoesje; sleutel
van een personenauto, merk VW
Golf.

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

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Kerstmis:
het brengt ons in alle gevallen dichter bij het licht!

Elektra- en
waterinstallatie-

materialen

'n j *^ assortiment

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

V O O R 5 0 - P L U S S E R S

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 2003

Nieuwjaarsbijeenkomst
10 januari 14.00 uur in 't Stampertje
m.m.v. muzikaal duo
Info: telefoon 55 20 03

Het team van:

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
wenst u een

voorspoedig 2003!
Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden

Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

Lid CUMELA



Nu 50% korting op de 2e matras!

Koop in de periode van

15 december tot en met

29 januari deze veelzijdige

boxspringcombinatie Aristo

en ontvang de tweede

matras voor de halve prijs!*

' vraag naar de voorwaarden

HELMINK
meubelen EASTBORN

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-55/514

Helmink maakt het mooier bij u thuis.

H H
Wie een nieuwe uitdagende baan zoekt in een jong en ui-
terst modern productiebedrijf, wat door de huidige sterke
groei graag ziet dat jouw talenten gebundeld worden in ons
bedrijf, is welkom of kan een brief schrijven c.q. mailen
naar onderstaand adres t.a.v. de heer H.F. Rijksen.

Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar

PLAATWERKERS
of mensen die hiervoor opgeleid willen worden.
Ervaring met plaatbewerkingsmachines is een pré.

RIMETAAL BV
Postbus 72, 7250 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 41 90 - lnfo@Rimetaal.nl

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig-gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185$°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal mox. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Appartementencomplex "'t SoCYÏnk" Barchem

Een uniek klassiek gebouw in een unieke omgeving
De locatie

In het centrum van Barchem, tegen het prachtige
bosgebied De Kalenberg aan. Opgenomen in een

kleinschalig villawijkje, waarin vrijstaande
••k. woningen zijn verweven met de

bosrijke omgeving.

De appartementen
11 Stijlvolle koopappartementen in ver-

schillende typen. Oppervlakte ca. 90-138 m2.

^ff De indeling
• Ruime woonkamer

• Luxe keuken met inbouwapparatuur
• Twee ruime slaapkamers

; • Badkamer met douche en ligbad
• Zeer groot terras of balkon

Extra wooncomfort
• Uitstekende isolatie van ramen, deuren, muren en daken
• Minimaal onderhoud dankzij aluminium ramen en kozijnen

• Inbraakwerend hang- en sluitwerk
• Videofooninstallatie aanwezig
• Eigen grote parkeerplaats
• Hoge plafonds

Diverse opties mogelijk
• Indelingswijziging
• Zonwering
• Centraal stofzuigersysteem
• Garageboxen
• Vloerverwarming
Uw persoonlijke woonwensen zijn uiteraard bespreekbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie en uitgebreide brochure kunt u contact
opnemen met Thoma Makelaars te Lochem.

Ontwikkeling van

TTIVO projecten bv

www.thoma.nl

THOMA
M A K E L A A R S

LOCHEM • R U S S E N • BRUMMEN • E E R B E E K • G O R S S E L

L O C H E M

Pr. Bcrnharclweg 7 T 0573 222 444

7241 DH Lochem E info@thoma.nl

M M
FIAHCI NVM

Expert Arendsen is een prachtige en moderne winkel waar het leuk werken is.
De winkel maakt deel uit van de Nederlandse Expert Groep. Dat zijn ruim 200

zelfstandige en zeer succesvolle experts.

Efvaren
Lft In Hengelo (Gld) verkopen we apparatuur

l voor beeld, geluid, wassen, koelen, drogen,
m/V ; koken en persoonlijke verzorging. Maar ook

l (mobile) telefonie en computers. Onze klan-
ten en misschien ook jouw klanten krijgen bij Expert een deskundige, objectieve
en persoonlijke service, waar Expert bekend om is. Daarom hebben we veel
vaste klanten die wij bij naam kennen. De klandizie neemt toe, daarom zoeken
wij een ervaren bezorger die ons Expert team komt versterken.

Je bent een enthousiaste, representatieve en service gerichte bezorger. Je werk-
zaamheden zijn het bezorgen, plaatsen en aansluiten van diverse apparatuur,
zoals audio, video en witgoed. Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig
werken en beschikt over een gedegen technische kennis. Commercieel inzicht is
een pre. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je krijgt een prima salaris met
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je prestaties zijn van invloed op je
beloning. Er is volop ruimte om bij te leren en jezelf te ontwikkelen. Maar nu
komt het, je vindt bij Expert Arendsen een erg goede werksfeer waar je je snel
thuis zult voelen en een expert kan worden op je vakgebied.

Geïnteresseerd? Stuur dan een brief met je motivatie en je cv naar Expert
Arendsen, t.a.v. de heer G. Melgers, Raadhuisstraat 14, 7255 BM, Hengelo (Gld),
of bel naar 0575-462511. Meer informatie over Expert vind je op www.expert.nl
Graag tot ziens!

ARENDSEN



De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l verschijnen. Uiteraard gelden er wel gewijzigde
aanlevertijden.

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

Editie Ruurlo:
In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er geen Contact editie
Ruurlo*.

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

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

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

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

We verzoeken belanghebbenden met bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact/Elna

Flip Pelgrum ook
komend seizoen
trainer Ratti l
Vorige week zijn het bestuur van
SV Ratti en de huidige trainer Flip
Pelgrum met elkaar overeengeko-
men nog een jaar met elkaar ver-
der te gaan. De duur van de verbin-
tenis behelst het seizoen 2003-
2004.
Lang hebben beide partijen niet
hoeven te praten. SV Ratti is ui-
terst tevreden over de huidige
samenwerking tussen Flip Pel-
grum en de spelersgroep.

Ook Flip Pelgrum heeft te kennen
gegeven nog graag een jaar met
veel plezier te willen werken met
het eerste elftal van SV Ratti.

bridge

KERSTDRTVE

Uitslagen 1&12-02:

\ Mw. K. Vruggink Mw. D. Hoftij-
zer 63,89%; 2 Mw. A. Le Grand Dhr.
L. J. Sprey 61,11%; 3 Dhr. H. Wagen-
voorde Dhr. J. Holtslag 58,80%; 4
Mw. N. Hendriks Dhr. G.G. Berg-
man 57,41%; 5 Mw. A. Jansen Vre
ling Dhr. W. Jansen Vreling
56,67%; 6 Mw. E.M. Collenteur Dhr.
HA.P. Collenteur 55,09%; 7 Mw. G.
Bouman Mw. A.W. van Manen
53,89%; 8 Mw. L Lamers Dhr. H.J.
Kip 53,24%; 9 Mw. T. Hooyveld
Dhr. J. Duinkerken 52,31%; 10 Dhr.
B. Kloosterman Dhr. D. Weijers
52,31%.

Nieuwjaarsparty met kleinkunstenaar Jelle Amersfoort:

Aftrap
Vrienden van de Zondag

De Brummense kleinkunstenaar Jelle Amersfoort is een van de artiesten op zondagmiddag 5 januari.

De Brummense kleinkunste-
naar Jelle Amersfoort is zon-
dagmiddag 5 januari een van de
publiekstrekkers van de nieuw-
j aarsparty in Theater Onder de
Molen in Vorden. Op deze dag
vindt de aftrap plaats van de
Vrienden van de Zondag.

Elke eerste en derde zondag van de
maand organiseert Peter Besselink
in het Vordense theater een mu-
ziekmiddag voor jong en oud. Zon-
dag 5 januari is het eerste concert
in het kader van de Vrienden van
de Zondag. Er treden in totaal vier
bands op. De Brummense zanger
Jelle Amersfoort zal tijdens deze
middag een akoestisch minicon-
cert geven samen met zijn vaste gi-
tarist Jurgen Burdorf en bassist Ro-

land Franken. Hij speelt nummers
uit zijn nieuwste theatershow
'Schreeuwen op straat' die enkele
maanden geleden in première
ging.
De 22-jarige Jelle Amersfoort heeft
muzikaal al de nodige ervaring op-
gedaan. "Zo speelde hij onder ande-
re in het voorprogramma van
bands als Raymond van het Groe-
newoud, Volumia en De Kast.
Daarnaast deed hij enkele jaren
geleden mee aan het RTL4-pro-
gramma Your Big Break en liep
voor dat programma een week sta-
ge bij Paul de Munnik. De komen-
de maanden is hij nog te zien in di-
verse theaters zoals De Hanzehof
in Zutphen en op zondagmiddag
16 maart middagvullend in Thea-
ter Onder de Molen.

KAS BENDJEN
Een andere publiekstrekker tij-
dens de nieuwjaarsparty is onge-
twijfeld de Vordense band Kas
Bendjen. De boerenrockers zullen
5 januari een akoestisch minicon-
cert geven. Ook het Vordense duo
Maartje Epema en Frank de Haan
is van de partij. Zij spelen akoesti-
sche versies van nummers van on-
der meer Anouk en Alanis Moris-
sette. De symfonische rockband
Lorian van oud-Vordenaar Mark
Besselink sluit de eerste editie van
de Vrienden van de Zondag af.
Theater Onder de Molen is ge-
vestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Kaarten kunnen van te vo-
ren worden gereserveerd via de re
serveerlijn van het theater. Zie ook
advertentie.

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

Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

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

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

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

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

Het abonnementsgeld over 2003 voor Weekblad Contact bedraagt

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

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

Banken: Rabobank
ABN-AMRO
SNS bank
Postbank

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

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

drukker i j Weevers

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

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

M H l l N

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

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

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

L J



Van 1 1 - 1 7 uur

kerstdag open
Kerstshow op 23, 24, 26, 27 en 28 december

Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in

een comfortabele fauteuil... De wintermaanden

brengen veel warmte en gezelligheid in huis.

Bij Helmink zijn de toonzalen weer sfeervol in

kerststemming gebracht en staan bol met de

laatste meubeltrends. Kom tijdens de

kerstshow maar eens kijken om ÜÜÜlfl

inspiratie op te doen voor een sfeer-

volle inrichting van uw woning.

Vorden Eibergen
Zutphenseweg 24 J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-551514 Tel. 0545-474190

www.helrnii ikrtieubelen.nl

In verband met Kerst en Oud en Nieuw
zijn wij op de volgende dagen gesloten:

Eerste en Tweede Kerstdag gesloten

vrijdag 27 december
vanaf 18.00 uur gesloten

maandag 30 december t/m
woensdag 1 januari gesloten.

Vanaf 2 januari zijn we weer geopend.

R I J W I E L H A N D E L

Kieftendorp 11
7255 MG Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 72 78

Tevens willen wij iedereen, ook namens onze medewerkers

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2003
toewensen!

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt
ZORGVERLENERS

voor de 24-uurs zorg
in deze regio.

Telefoon (071)58 20 957

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575)516635
Internet www.debos.nl

deBos

Contactjes?

Het cement
tussen vraag en aan-

bod.'

Ook bij Goossens Atomica
is de opruiming begonnen.

ö> Nu 20% korting
op de gehele wintercollectie
vrije tijdskleding.
Dit van de bekende merken:
Bjornson, Pow Wow, Vlach, Life Line etc.

l «•••B^B

E Ook voor o.a.

kïnderjassen
bent u bij ons aan het goede adres!

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

••B • m • ___

^^H ^^^k ^^H ^^^^ ^^H ^V ^^H • ^^H

PK FIL
DE Fl ETSS PECIALI SJ
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

Vanaf 27 tot en met 31 december

^^•^^B ^^M^^M ^^mMH^^^ ^^MHMM ^^^^^R •MMH MHMMI

op alle fietsen en accessoires!

Op vrijdag 27 december

Op zaterdag 28 december
Op maandag 30 en
dinsdag 31 december

75%

25%

35%

korting!

korting!

korting!

Inruil en reservering is niet mogelijk.
Per fiets € 25,- af leveringskosten!



"

SMAN
E N S P E C I A L I S T

•HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

SMAN
E N K W E K E R l J

• BOOMKWEKERIJ
• HOOFDTEELTEN

- TAXUS BACCATA
• PICEA OMORIKA

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 26 19

Al meer dan 20 jaar uw partner in het groen
• aanleg van tuinen, bestrating, vijvers, pergola's, enz. enz.
• onderhoud van tuinen zoals

de voorjaarsbeurt
najaarsbeurt
tijdens uw vakantie
hagen knippen
onkruidbestrijding
compleet jaaronderhoud, enz. enz.

• levering van 1 plant tot complete beplantingslijsten
• gladheidsbestrijding in de winterperiode

zout strooien en sneeuwschuiven.

Voor dit vertrouwen zijn wij u zeer erkentelijk.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een
gezond en gelukkig nieuwjaar

Graag tot ziens in 2003

Medewerkers
BOSMAN GROENSPECIALIST
BOSMAN GROENKWEKERIJ
FAM. G.J. BOSMAN

Wendingen concerteert
in Orangerie Ruurlo
Muziekliefhebbers in Ruurlo en wijde
omgeving kunnen nu al uitkijken naar
de tweede zondagmiddag in het nieuwe
jaar (12 januari). Dan treedt het natio-
naal bekende muziekgezelschap Wen-
dingen op in de Orangerie bij Huize
Ruurlo met een zeer gekwalificeerd
klarinettrio. Het concert is georgani-
seerd door vijf leden van de KunstKring
Ruurlo.

Het trio bestaat uit Marja Bon (piano), Hans
Woudenberg (cello) en Frank van den Brink
(klarinet). Deze drie, inmiddels internatio-
naal bekende, musici hebben ruimschoots
hun sporen verdiend in het muziekleven in
de ruimste zin van het woord. Veelvuldig op-
tredend in grotere orkesten en kleinere for-
maties - te noemen zijn onder andere het
Schönberg- en het Asko-Ensemble - voelden
zij steeds meer de behoefte ook te kunnen
spelen in een kamermuziek-bezetting. Daar-
om werd in 1993 Wendingen opgericht.

Al vanaf het begin organiseert Wendingen
eigen concertseries in de Amstelkerk te Am-
sterdam. Er worden themaconcerten, maar
ook componistenportretten geprogram-

meerd. Het gezelschap laat muziek klinken
die in de vorige of de voor-vorige eeuw is ge
componeerd. Hedendaagse componisten
schreven speciaal voor Wendingen bepaalde
stukken.

Met het nieuwe jaar in Ruurlo!
Buiten Amsterdam treden leden van Wen-
dingen op met diverse kamermuziekpro-
gramma's. Op 12 januari komt nu dat mooie
klarinettrio naar de Orangerie in de kasteel-
tuin van Huize Ruurlo. Het gezelschap zal
werken laten horen van Beethoven, Brahms
en Martinu. Een volledig programma ligt op
de middag van het concert gereed bij de in-
gang van de Orangerie.
Het concert zal worden geopend door me-
vrouw L. de Leeuw-Lases, burgemeester van
de Gemeente Ruurlo.
Rendisk Grootkeukentechnieken B.V. heeft
dit concert mogelijk gemaakt door een dag-
deel in haar gebruiksrecht op de Orangerie
af te staan.

Wie zeker wil zijn van een plaats, kan telefo-
nisch toegangskaarten reserveren bij de
Kunstkring Ruurlo tw. Nel de Leeuw-Roosa
of Ineke en Arend Voortman.

«n BOftGOQJEfl
NAAIMACHINESPECIALIST

Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Anker
• Bernette • Lock machines
• Pfaff

Wij repareren alle merken
naaimachines
in eigen werkplaats.
Reparatie kleding en
inzetten van ritssluitingen
Voor informatie:
Kerkstraat 13, Vorden, tel. (0575) 55 37 00
Nieuwstad 31, Lochem, tel. (0573) 25 27 48

Tevens
wensen wij
allen Prettige
Kerstdagen
en een
Gelukkig
Nieuwjaar

'Stal De Kooi'
Ruurlo

FAM. DA BRETVELD
Goudvinkendijk 5
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 12 34

wenst u
prettige Kerstdagen

en een
gelukkig en sportief 2003

Wij wensen u
prettige
Kerstdagen
en een
voorspoedig 2003

Loon- en grondverzetbedrijf

Groot Roessink
en medewerkers

Heideweversweg 4a • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1701

*
Directie en
medewerkersvan
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT
bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.
telefoon (0575) 46 29 93

GARANT

wensen u
allen een
voorspoedig
2003

F A M I L I E
DRUKWERK

d rukke r i j

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Biei ons in
d'n
Achterhook
Jan van de Wittebrink kek 't pepierken nog 's effen
weer nao. Daor ston nogal wat grei op wat e met
mos brengen. Veur zien part moggen ze de kasda-
ge wel afschaffen, 'n Hoop drukte en trammelant.
Veural die drukte in de winkels, daor had e een
gruwelijken hekkei an. Riegen biej de kassa's en
biej de kassa waor hee ston was now net altied wat.
Dan had t'r ene vegetten de boel af te weagen en 'n
ander zat met zien pasjes te klungelen biej 't afrek-
kenen.

"lej hebt hier wild knien op 't pepierken staon, he'j
dat wel goed, mot dat gin kippe wean?".
"Nee dat he'k wel goed, zo'n kippe as iej de leste
keer metbrachen hoef ik de eerste jaorn neet
meer". Nee, dat was ok zo. 't Is al weer een paar
maond elene too 't weer d'r nog nao was umme
een endjen op de fletse rond te toern, dat Jan van
de Wittebrink 's middags de fletse biej de heurns
kreeg . Zonder een vast doel trean en een ende
rond. Onderweg kwam e langs Kuulman's Gait,
nog een bekenden van Jan.

Jan zaog Gait daor buuten an 't wark en dach:
"Lao'k 's gaon kiekn". Gait praot namelijk ok nog
wel graag. "Zo Gait, iej bunt nogal druk, zie'k wel,
een kippe an 't slachten?".
"Jao, die hoender ha'w al een heel hötjen, ze bunt
helemaols van de leg af. A'j ze vekoopt beur iej d'r
ok niks veur. Daorumme slachte wiej d'r zo now en
dan maor 's ene. Wo'j d'r soms ok ene hebben?".
"Och jao, a'j um teminste veur mien wilt plukken,
want daor bun'k neet stark in".

Zo gezeg, zo gedaon en Jan ging met een mooie kip-
pe weer op huus an. De kippe wodn 'n volgenden
maarn metene maor ebraon deur Jo, Jan zien
vrouw. Hoeven ze vandage ok neet nao de slager,
dat schealn alweer. Maor an taofel konnen ze d'r
neet volle met beginnen. Hee was zo tao, dat was
met gin meugelijkheid te etten. "Laot maor", zei Jo.
"'k Zal um maarnvrog eers wel 's kokken en dan
weer anbraon. Dan krie'w um wel klein menneken.

Zo wier de kippe 'n andren maarn een uur ekokt en
too weer lekker anebraon. En too zol 't fees weer be-
ginnen. Maor ok now was e nog neet te etten. De
kippe hef zien leste rustplaatse in de container
evonnen. Maor daorveur had e meschien al wel vief
of zes jaor een goed leaven biej de Kuulman's ehad.
Maor hoo old zo'n kippe wel is veteld ze d'r ow
meestal neet biej, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(mei garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
. en laat U verrassen door de hoge
beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro

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

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

inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin * ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

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

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
herstraten van bijv. terras en inrit
Tuinen spitten, kabelsleuven,

Tevens verhuur van
kraan/shovel machinist en grondwerker
kraanverhuur

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een voorspoedig 2003

BJ Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12 • Email: bjwijs@cs.com

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst.

Wij verzorgen ook uw meerdaagse vakantiereizen.
Voor inlichtingen en aanvragen folders:

//AWREIZEN,

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. (0575) 50 13 34

Gemakkelijk Nieuwjaar!

Alles 'live' te bezichtigen.
Motoren uit voorraad leverbaar!
Vakkundige montage optioneel!
Deuren in 10 standaard ralkleuren leverbaar!
Politie keurmerk optioneel!

uitvoering

Showroom elke dag geopend van 9.00 tot 12.00 uur (ook zaterdags) kerst-nieuwjaarssluiting week 52 en week l

EUGELINK
ZONWERING &
KUNSTSTOFTECHNIEK""2
Bleekstraat 12, 7255 CH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 10 - Fax (0575) 46 10 00
www.eugelink.nl

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.
U kunt dan

uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOVENIERSBEDRIJF M. JANSEN
Wij wensen een ieder prettige feestdagen

en een goed 2003.
Hopende u en anderen weer van dienst te mogen zijn bij al uw

tuinwerkzaamheden:
• aanleg en ouderhoud van tuin en bedrijfsterrein • advies.

Keijenborg - Telefoon (0575) 46 38 01

JdüJEi
J.T. Wesselink
Branderhöfstweg 5
7256 KG Keijenborg (gem. Hengelo 'GW.)'
Tel. (0575) 46 20 26 ./ Fax (0575} 46 39 04
www.jowe.nl

LAND-EN
TUINBOUWMECHANISATIE

VOF in KEIJENBORG

Ook in onderdelen / Nieuw en gebruikt.
Your Power Equipmentand Smalt Engine Service Center.

Openingstijden: van 8.00*12.00 uur en van 13.00-15.00 uur.
Maandag- en woensdagmiddag gesloten. Zaterdags op afspraak.



ATRASSE

Polyethermatras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan

n zijde een wollen afdeklaag.
5 jaar garantie.

80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

van 127,65
van 135,80
van 144,90
van 154,00
van 217,60
van 253,90
van 290,00

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

99.
109.-
119.-
129.-
179.-
199.-
229.-

Pocketveringmatras
5 zone matras met dubbeldoeks stretch-
hoes wol en rits aan 4 zijden. Verkrijgbaar
in 3 hardheden. 20 cm dik.

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 385,90
van 417,40
van 458,30
van 635,50
van 712,70

voor 299.-
voor 319.-
voor 129.-
voor 489.-
voor 559.-

Deze matras is leverbaar in alle maten.

Zeer luxe matras met 7 zones latex,
paardenhaar en 500g p/m2 wol. 23 cm dik.
90/200 NU 579.-
Deze matras is ook leverbaar in andere
maten.

Schuimrubbermatras
Latex met 5 comfortzones met strechhoes
en rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in soft,
medium en firm. 16 cm.

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 362,90
van 406,50
van 452,00
van 679,10
van 770,00

voor
voor
voor
voor
voor

299.-
319.-
365.-
499.-
590.-

Deze matras is leverbaar in alle maten.

Binnenveringmatras
luxe uitgevoerde binnenvering zorgt voor
een goede drukverdeling.
90/200 NU 249.-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Ons gehele assortiment bestaat uit
50 verschillende matrassen.

Leverbaar in alle maten.

y FE-T l M E
Life-time compact programma,
hoogslapers bedden en stapel-
bedden en allerlei accessoires.

Uitgevoerd in massief grenen
en perfect afgewerkt.

Basisbed 90/200
Halfhoogslaper 90/200
Hoogslaper 90/20

v.a. 209.
v.a. 369.
v.a. 549.

In de maat 80/200
Pullman Venus (pocketvering) van 565.-
yi-spring Regal supreme (pocketvering) (stevig) van 1948.

in de maat 90/200
Zevenslaper (natuurrubber) van 920,-
Zevenslaper Savoy (pocketvering) van 953.-
Zevenslaper Oxford (pocketvering) van 1390.'
Zevenslaper Belhamel (binnenyering) van 450.-
Auping Adagio (pocketvering) van 690,-
Auping Adagio (latex) van 805.-
Pullman Jüpiter (pocketvering) van 750.-
Anker Magnitude (pocketvering) van 985.-
Lattoflex Winx (koudschuim) van 429.-
Norma Magnifique (pocketvering) van 559,-
Norrna Basic Air (compispring) van 275.-

NU 479.
NU 995.

NU 649.
NU 669.
NU 975.
NU 319.
NU 519.
NU 599.
NU 599.
NU 689.
NU 299.
NU 419.
NU 219.

Auronde 1000

Auping Auronde 1000
bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 luxe pocketvering matrassen.

NU 1449.
met verstelbare bodems

NU 1595,

. -....:£-,

LINNENKAST :N
IBeuken met blauwe vouwdeurkast (4 deurs+console) 250x230x60 cm 1722.- NU 895.-
iBeuken met matglas schuifdeurkast (2 deurs) 200x210x60 cm 1330.- NU 895.-
JElzenhouten draaideurkast (4 deurs) 200x220x63 cm 2316.- NU 1395.
!ln Auping kastanje tint draaideurkast (4 deurs) 200x220x60 cm 2415.- NU 1795.
JModerne kast met spiegeltjes (4 deurs) 200x220x60 cm 3283.- NU 1995.

De bovengenoemde prijzen zijn inclusief bezorging en montage.

BOXSPRINGS
Zevenslaper Syntax (aluminium) 180/200
2 boxsprings 90/200 incl. hoofd -en voetbord en 2 pocketveringmatrassen (20 cm).
Van 4110- NU 1995.
evt. zonder matrassen 1495.-

Boxspringcombinatie van Norma 180/200
Camel kleurige stof incl. hoofd -en voetborden en 2 kwalitatief hoogwaardige pocketve-
ringmatrassen (5 zones, 500g p/m2 wol, rondom rits, latex afdeklaag , dubbeldoeks-
stretchhoes en 3 hardheden).
Van 2880.- NU 1795.

Zevenslaper Parodox 180/200 (zwarte stof+metaalstaafjes) van 3197. NU 1995.-
Anker Royalcurve 180/200 (incl. sprei in luxe stof) van 3043.- NU 1795.-
Anker Dover met Bedbank (kersen poten+rol ecru kleurige stof) van 4430.- NU 2995.-

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

Natuurlijk a/s hef om slopen goot!

SENIOREN LEDIKANT
MDF ledikant 90/200
Afgewerkt in blank of donker eiken
of elzen structuur. Alle onderdelen
mooi afgerond. Incl'. lattenbodem,
matras en nachtkastje.
Compleet van 729.-

voor 599.-

RUIMTE
BESPARENDE

BEDDEN
Vouwbed
Met wielen. Incl. matras 90/200
van 172,20

NU 159.-

Degenlijk houten vouwbed 80/200
met massief beuken omrandingen en
verende beuken latten, voorzien van
4 zwenkvielen en automatisch uitklap-
bare poten. Incl. polyether matras.

NU 299.-

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen
SG 40, 5 jaar garantie.
80/190 van 633,70 VOOr 549.-

90/200 van 701,80 VOOr 599.-

BEDBANK
Modern strakke bedbank met gebogen
armleuningen.
Zilvergrijs frame met matras in zwart
stof. 120/200. Superharidig.

NU slechts 349.-

Een mooi afgewerkt stalen ledikant
in de maat 160/200.

van 619.- NU 499.-
excl. bodems en matrassen
Nachtkasten 149.- per stuk.
180/200 met een meerprijs ook
mogelijk.

zet -en drukfouten onder voorbehoud.

gebied

PARKEREN VOOR DE
DEUR IS MOGELIJK.

openingstijden
ma. 13:30-18:00, di. t/m do. 9:30-18:00,

vr. 9:30-21:00, zat. 9:00-17:00
zon. gesloten
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