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VH
De fusie tussen de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen
levert meer voordelen op als
daar ook de gemeenten Hummelo &Keppel en Zelhem bij
betrokken worden. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau
Gap Gemini Ernst & Young.
De afgelopen maanden heeft Cap
Gemini Ernst & Young alle vooren nadelen van een fusie met drie,
vier of vijf gemeenten op een rijtje
gezet. Volgens het onderzoeksbureau hebben de vijf gemeenten ge
zamenlijk meer invloed in de regio en kunnen ze met z'n vijven

Nieuwjaarsconcert
Bargkapel
Op zondagmorgen 7 januari geeft
de Bargkapel weer haar traditione
Ie nieuwjaarsconcert in HCR In De
Groene Jager te Barchem. De Bargkapel staat o.l.v. Willem Jan Jolink
met zang van Mirjam van Aken.
Tijdens de pauze is er weer een
grote verloting.
Tijdens dit concert wordt er afscheid genomen van 2 muzikan-

een betere vuist maken naar omliggende gemeenten zoals Doetinchem en Zutphen. Ook op het gebied van toerisme, recreatie en
plattelandsvernieuwing zijn er
volgens het bureau meer voorde
len te halen als in een groter verband wordt samengewerkt. Nadeel is volgens de onderzoekers
echter dat de afstand tussen ge
meenten en burger dan groter zal
worden.
De gemeenteraden van Vorden,
Hengelo en Steenderen zullen zich
aan het begin van het nieuwe jaar
over het onderzoeksrapport buigen.

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AAVorden
Tel. (0575) 551010 • Lid NNP
Overname advertenties berichten verboden

Grotenhuys

ten van de Bargkapel en wel de
heer A. Roessink die ongeveer 30
jaar meespeelde op saxofoon en
die vanwege z'n hoge leeftijd wil
stoppen, en de heer Bettink die
ongeveer 10 jaar meespeelde op
bariton die stopt om gezondheidsredenen. Vanaf 18 december kunnen de kaarten besteld worden bij
HCR In De Groene Jager te Barchem, tel. 0573^41201.
Voor verdere inlichtingen kan
men zich wenden tot de voorzitter
Mini Teerink-Wolsink, tel. 0573251797.

Oudejaarscrossloop
De VRTC De Achtkastelenrijders organiseert zaterdag 30 december
een Oudejaarscrossloop. Start en
finish zijn bij het Gemeentelijk
Sportpark aan de Oude Zutphenseweg. De .deelnemers kunnen
kiezen uit drie afstanden t.w. 5,10
en 15 kilometer. In 1999 gingen in
totaal bijna 100 atieten van start.
Voor de halve marathon bestond
nauwelijks belangstelling, vandaar
dat de organisatie deze afstand
heeft geschrapt. Er is een parcours
uitgezet in de omgeving van het
Groote Veld en het Galgengoor.

Verschijning

eind 2000
Weekblad Contact komt
begin 2001 bij u in de bus.
Voor het aanleveren van
berichten en advertenties
verzoeken wij met de
volgende tijden voor
aanlevering rekening te
houden.
Edities Warnsveld en
Hengelo (Qld.)
voor week 1:
copy inleveren
woensdag 27 december
voor 12.00 uur.
Edities Ruurlo en Vorden
voor week 1:
copy inleveren
donderdag 28 december
voor 12.00 uur.
De redactie

ANBO

De Anbo belegt op vrijdagmiddag
5 januari in 't Stampertje een
feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst.
De leden wordt dan een gevarieerd
amusementsprogramma aangeboden. Onder het genot van koffie
en koek worden de aanwezigen
muzikaal onderhouden door het

Super de Boer geeft t/m week 22001 gratis iedere week l lang
weekend Center Parcks weg.
Bij iedere ƒ 25,- krijgt men een

Lochems accordeontrio De Gerjo's.
De Gerjo's (twee dames en een
heer) maken deel uit van de Larense accordeonvereniging. Ook
musiceert er een in het Zutphens
seniorenorkest "Happy Days". De
Gerjo's brengen deze middag
bekende melodieën ten gehore. De
muziek wordt afgewisseld door
voordrachten over spreekwoorden
en gezegden. Ook wordt er een
verhaal verteld over het leven en
werken op het platteland rond de
vijftiger jaren.
Tussen de bedrijven door trakte
ren de dames van de Sociaal Culturele Commissie op hartige hapjes (zie advertentie).

MAANDAGSLUITING
M. i. v. 1 januari a. s. zijn wij voortaan op maandag gesloten.
Door de algemeen bekende krapte op de arbeidsmarkt zijn
wij, om u een goede service te kunnen garanderen,
genoodzaakt deze maatregel te nemen.
Heeft u vragen bel dan 0529-484661 . Wij hopen op uw
begrip en zien u graag in een van onze winkels.
Direktie & Personeel Tegeltoko

de

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS l SANITAIR
Nieuwleusen Hengelo Muntendam Drachten Vorden www.tegeltoko.nl

kraskaart. Kras hem open en win
een lang weekend Center Parcks,
of één van de 400 lekkere andere
prijzen die er wekelijks uitgaan.

De prijswinnaars van week l, 'n
lang weekend Center Parcks ge
heel verzorgd, zijn Fam. J. Coertjens uit Alkmaar.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 december 10.00 uur ds.H. Westerink; 19.30 uur ds. M. Beitier, avondgebed.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 december 19.30 uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 december 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D.
Westerneng.
R.K kerk Vorden
Zondag 31 december 10.00 uur woord- en communieviering, rouwen trouwkoor.
Maandag l januari 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 december 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 31 december 10.00 uur eucharistieviering.
Maandag l januari 10.00 uur eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
31 december-1 januari G. Zweers, Keijenborg, telefoon 0575-461314.
Weekenddienst huisartsen
30-31 december-1 januari dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
29 december vanaf 12.00 uur t/m l januari 2001 WA Houtman,
Vorden, tel. 0575-552253. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag,
zondag en nieuwjaarsdag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekeiihuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 1930
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (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 Lochern, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09,45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar. tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met Vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Biljartvereniging 't Proathuus
organiseert op oudejaarsdag
zondag 31 december: potbiljarten, balerospel, darten. Er
zijn vele leuke prijzen beschikbaar. Aanvang 14.00 uur 't Proathuus, Linde

• Biljartvereniging 't Proathuus
organiseert op oudejaarsdag
zondag 31 december: potbiljarten, balerospel, darten. Er
zijn vele leuke prijzen beschikbaar. Aanvang 14.00 uur 't Proathuus, Linde
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127
• Jong gezin zoekt: woonruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Bereid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575552201
• Cursus pottenbakken op
de draaischijf. Berthy Bosma,
Lochemseweg 44, Warnsveld,
tel. 0575-431764

• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt per medio januari voor
• De Stichting Veiling Com- door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kinmissie Vorden vraagt: goedederoppas voor hun tweeling
ren voor de te houden veivan
± 10 mnd oud. Invulling,
ling, pleinmarkt en boekenhiervan bespreekbaar. Voor rebeurs. U kunt deze doorgeven
acties bel 0575-572560 na
op de volgende telefoonnum18.00 uur
mers 551486/551961/ 553081
en 551673
• Te koop: KTM 600 LC
• l.v.m. verhuizing hebben we f 2.500,- en meisjesfiets 5-7
jaar. Tel. 552376
wat spullen over. Moulinex
oven; diverse colberts maat
• De openbare bibliotheek
50/52; eetkamerstoelen (eiverkoopt
nu een flink aantal
ken); litho (ingelijst) Michael
afgeschreven boeken vanaf
Parkes 'Puppetmaster' + boek
één gulden
jaargangen Antiek + Openbaar
Kunstbezit. Tevens zoeken we
• Gezocht: hulp in de huisin het nieuwe jaar een leuke,
houding voor 1 ochtend per
goede en betrouwbare hulp
week in Vorden. Tel. 0575voor 1 x per week op maandag
492387
of dinsdag. Tel. 553440

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden. tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-930 uur.

28, 29 en 30 december
staan wij weer bij ons op de stoep
met heerlijke

Oliebollen
Appelbeignets
Ananasbeignets
vers voor u gebakken.

Wij wensen u
een goede jaarwisseling.

Echte Bakker
VAN ASSELTÜ
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur. woensdag 14.00-1730 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

ü

De openbare
bibliotheek
verkoopt nu
een flink

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 1330-16.00 uur;
vrifdag van 0930-1730 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je 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.
OpenTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

ven boeken.
Vanaf f V

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Oud-Hollandse
oliebollen
volgens traditioneel recept
11 stuks voor

f 1O,Nieuwjaarsreceptie?
Kies eens voor onze specialiteit.

Nu: nieuurjaarszwanehalzen
afgewerkt met amandel, eventueel gevuld met
slagroom, slagroom/advocaat of gele bakkersroom.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Eppink/Ruïterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

NORDEb,v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel 0575-54 33 66.
Klachten én Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-1130 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

4 voetjes worden 6 voetjes
en ze horen bij

t

Bo

Als het leven geen leven meer is,
wordt de dood een bevrijding.
Niemand weet wat zij heeft doorstaan,
om die lange weg in onrust te gaan.

18 december 2000.
André, Jolien,
Zep en Boyd
Groot Roessink
Vordenseweg 84a
7255 LE Hengelo (Gld.)
Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, ons 50jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
E. Kerkwijk
HA Kerkwijk-Olthuis

uw
druk-

O

ANTONIA MARGRITA ROORDINK
SINDS 27 SEPTEMBER 1989 WEDUWE VAN
JOHANNES GERHARD STARING

op de leeftijd van 80 jaar.
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Den Ooiman', afdeling Mimosa te Doetinchem.
Marietje en Jan
Tonny en Bernard
Henk en letje
Diny en Henk
Anneke en Harrie
Hans en Gera
klein- en achterkleinkinderen

Doetinchem, 17 december 2000
Correspondentieadres:
B.A. Klein Heerenbrink
Leeuwencamp 22, 7233 LV Baak
De begrafenis heeft op donderdag 21 december op de
R.K. Begraafplaats te Baak plaatsgevonden.

4 gehaktballen
en 4 saucijzen
varkensreepjes
(diverse soorten), 100 gr.

gebraden
runderrollade, 100 gr.
rundergehakt,
1 kilo

werk

De Here heeft thuis gehaald onze geliefde
schoonzuster

MARIE LANGWERDEN
WEDUWE VAN G. KUENEN

35

kip kerriesalade,
100 gr.

95

Mexicaanse kiprol,
per stuk

Keurslager

Vlogman

Zutphcnseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Vorden:

B. Wolters-Kuenen
G. Landeweer-Kuenen
H. Landeweer

Vorden, 18 december 2000

leder z'n
eigen wens

DRUKKERIJ

WEEVERS

Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor hun aanwezigheid op onze afscheidsreceptie en tevens bij de opening
van het nieuwe bedrijfspand van bouwbedrijf Rondeel-Groot Roessink b.v. van de
Dijkman Bouwgroep op 15 december.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Tevens wensen wij u allen een gezond en
gelukkig 2001.

Miep en Benny Rondeel

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

. . . en niet het snijden
doet zo'n pijn
maar het afgesneden zijn.

Weekendje weg
gaat u naar:

Rabobank

Uw medeleven zullen we niet vergeten.

'MONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Lucian, Harmen en Diederick
Venderink-Smeenk
Steenderen, december 2000
Kastanjelaan 15

reizen
Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

HORSTMAN

Ontroerd was en ben ik door alle blijken van medeleven bij het afscheid van mijn onvergetelijke man
en onze papa

EVERT VENDERINK

voor uw:

Het cement tussen vraag en aanbod!

Huis [)e Voorst in Kcfdc biedt <vn
unieke en sfeervolle ambiance voor:

*• huweHfksplechtighetd
*•
*•
+~
*•
*-

recepties en (bruilofis) party's
prwiiiktpreseniaiies
vergaderingen en congressen
besloten diners
bmuLshuLs op het landgoed

Huis De Voorst
liinnenweg 10, 7211 MA Kolde

Monuta ¥

Uitvaartverzorging en -verzekering

l
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

EEFDE (bij Zutphen)

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Ruurloseweg 42
7251 LK Vorden

HARMSEN

-HUIS DE VOORST-

Fax: (0575) S l .5505
E-mail: huisdev<x>rst(<mmiversal.nl
vvwvv.liuisdevoorst.nl

Alle cadeaus, bloemen en schriftelijke
reacties, het was geweldig.

Een

B

Zij werd 76 jaar.

Hengelo:

zijn

1
2
9

49 gebraden gehakt,
100 gr.

"De Heer is mijn Herder"

onze
zorg

<0

Vrij plotseling is van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Leeuwerikstraat 8
7261 GA Ruurlo

Laat

We zijn alvast
begonnen met aftellen

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden,
Telefoon (0575) 552928

Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!
Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg
Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk
Suselbeek

f

> VT EMEENTEHUIS GESLOTEN TUSSEN KERST EN
OUD EN NIEUW

Tussen Kerst en oud en nieuw is het gemeentehuis gesloten. Op
dinsdag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur bereikbaar,
omdat er van 9.00 tot 10.00 uur een nieuwjaarsbijeenkomst is.

Openstelling/sluiting burgerzaken
De afdeling burgerzaken is op woensdag 27 december en op vrijdag 29
december van 8.30 tot 9.30 uur wél geopend voor aangifte van geboorte
en overlijden.
• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TH: (0575) 55 74 74
Telefex:{0575)557444
• 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 dinsdag 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.

Woensdagmiddag 31 januari en op l februari 2001 is burgerzaken
gesloten voor de installatie van nieuwe programmatuur. Op 2 februari
2001 is burgerzaken om die reden alleen geopend van 10.30 uur tot 11.30
uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

IV,lEUWJAARSRECEPTIE

DINSDAG 2 JANUARI 20O1

•
Op 2 januari 2001 houdt het gemeentebestuur een Nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis
kasteel Vorden. Zeker ook de nieuwe inwoners van onze gemeente,
om kennis te maken met hun bestuurders.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN VORDEN WENST IEDEREEN EEN
GOEDE JAARWISSELING EN EEN GELUKKIG 20011

NZAMELEN KERSTBOMEN
Evenals voorgaande jaren kan iedereen weer kerstbomen inleveren. U
kunt kerstbomen inleveren op 3 januari 2001 tussen 13.00 en 16.30 uur.
In Vorden op de gemeentewerf aan Het Hoge en in Wichmond op de
feestweide. Per ingeleverde kerstboom ontvangt u ƒ 0,50. De kerstbomen
worden versnipperd, waarna het materiaal wordt hergebruikt.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

Wethouder D.J. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

• dinsdag

van 1330 tot 2030 uur

De kerstdagen zitten er weer op. En datzelfde geldt voor de milieucampagne van de gemeente Vorden. Milieuwethouder Henk Boogaard heeft
de afgelopen maanden veel reacties gehad op de milieurubriek in het gemeentebulletin van Weekblad Contact: van "Leuk idee" tot "Je stond wel
erg vaak in de krant". Reactie van wethouder Boogaard: "Ik kan me voorstellen dat de mensen mijn gezicht op een gegeven moment wel een keer
moe waren. Maar het doel heiligt in dit geval de middelen. Het ging er
ons in eerste instantie om dat het milieu eens op een andere manier onder de aandacht zou worden gebracht zodat iedereen de informatie ook
zou lezen. En daar zijn we gezien de reacties ruimschoots in geslaagd".
De milieucampagne van de gemeente Vorden kent volgens wethouder
Henk Boorgaard dan ook maar één winnaar: Het Milieu!

• woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
• donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
• vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

... ZIT IN EEN GROOT HOEKJE
Want wanneer ben je eigenlijk een goede gastheer of -vrouw? Als je
ervoor zorgt dat het je gasten aan niets zal ontbreken? Nóg een biertje,
nÜg een wijntje, aan jou zal het niet liggen, jij onthaalt je gasten goed.
Bovendien, jij hebt het heus wel in de gaten als iemand te veel op heeft,
toch?
Vier borreltjes, of vier glazen wijn of bier in één uur gedronken, kunnen
in het verkeer helemaal verkeerd uitpakken. En dan gaat het niet alleen
over de boete van ƒ 400,- of ƒ 500,- of de verplichte deelname aan een drie
daagse cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer), maar vooral
over de kans op een ongeval. Normaal gesproken zit die in een klein
hoekje, maar bij vier drankjes is de kans maar liefst twee keer zo groot.
En wie wil dat nu op zijn geweten hebben ...
ALS JE GASTEN JE LIEF ZIJN
De huidige wettelijke norm van 0,5 promille wordt over een jaar
verlaagd naar 0,2 promille. En dat is niet voor niets: ook bij lage promillages rijd je al minder goed, ook al heb je dat zelf niet in de gaten.
Biedt daarom fris aan in plaats van alcohol. En als jouw gasten toch met
een glaasje te veel achter het stuur willen stappen, zou je ze daarop
kunnen aanspreken. Dat is niet altijd leuk, want het kan zijn dat er iemand zegt: "Dat maak ik zelf wel uit!". Dat is ook zo, maar misschien zet
het iemand toch aan het denken. Het gaat immers om de veiligheid van
je gasten, Én van de andere weggebruikers.

Van psychiater naar cursus
Wie onder invloed rijdt met een promillage hoger dan 0,5 moet zich bij
de rechter verantwoorden. Volkomen los hiervan, word je ook geregistreerd bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Bij het CBR
gaat het niet om straf, maar om de verkeersveiligheid. Vandaar dat het
CBR je naar een driedaagse cursus kan sturen, of naar een psychiater.
Halverwege dit jaar heeft het CBR de mogelijkheid gekregen beide te
combineren. Bovendien kom je nu bij een lager promillage dan voorheen
in aanmerking voor het onderzoek door de psychiater. Wat volgt er nu
precies bij welk promillage?

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

T IS FEEST!
December is een feestelijke maand, waarbij we met kaarsjes én met een
goed glas de donkere dagen proberen te verlichten. Gezelligheid en alcohol gaan nu eenmaal hand in hand voor veel mensen. Dus vraagje al bij
het eten: "Wat wil je drinken, rood of wit?" Natuurlijk is daar niets mis
mee, tenminste, als de gasten aan het eind van de avond hun auto laten
staan.
"Maar, dat moeten mijn gasten toch zelf weten? Ze zijn toch zelf oud en
wijs genoeg?"
Was dat maar zo. Van iedere vijf rijders onder invloed, is er een afkomstig van een bezoek of van een feestje. Natuurlijk zijn je gasten zelf verantwoordelijk voor hun eigen daden. Maar als je gasten onder invloed bij
je vandaan rijden, zegt het óók wat over je rol als gastheer of-vrouw.

BR STRENGER NA RIJDEN ONDER INVLOED:

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

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

OED GASTHEERSCHAP?

EEN GEMEENTEBULLETIN OP WOENSDAG 3 JANUARI 20O1
Omdat het gemeentehuis tussen kerst en oud en nieuw gesloten is, verschijnt er op 3 januari 2001 geen gemeentebulletin. De eerstvolgende uitgave is op 10 januari 2001, waarin onder andere een toelichting op de onderwerpen die in de commissie en de raadsvergaderingen van januari
2001 aan de orde komen.

Bij twijfel: de EMA
Als je onder invloed hebt gereden, twijfelt het CBR aan je rijgeschiktheid.
Van 1,3 tot 1,8 promille, moetje de EMA (Educatieve Maatregel Alcohol
en verkeer) volgen. Deze cursus duurt drie hele dagen, met een individueel eindgesprek op een vierde dag. De EMA kostje ook nog eens bijna ƒ
600,-. Als je de EMA gaat volgen, mag je wat het CBR betreft blijven rijden.
Maar als je weigert om aan de EMA deel te nemen, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Voor iemand die twee keer is aangehouden onder de 1,3
promiel, wordt een andere ondergrens gehanteerd. Dan is 0,8 promille al
voldoende om de EMA op te leggen.
Bij meer twijfel: de psychiater...
Hoe hoger het promillage, hoe meer er wordt getwijfeld aan je rijgeschiktheid. Vanaf 1,8 promille (was eerst 2,1 promille) moetje naar een
psychiater. Trouwens, ook als je minstens vier keer met een promillage
tussen de 0,5 promille en 0,8 promille bent aangehouden, kom je hier
terecht. De psychiater gaat onder andere na of je alcoholgebruik in het
algemeen aan de hoge kant is. Want als dat geval is, is de kans groot dat
je weer onder invloed gaat rijden. De uitslag van het onderzoek bepaalt
of je wel geschikt bent om te rijden. Als je 'ongeschikt' wordt bevonden,
dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Als je niet meewerkt aan het
onderzoek, wordt je rijbewijs eveneens ongeldig verklaard.

PREEKUUR WETHOUDER BOOGAARD
Wethouder Boogaard is op donderdag 4 januari 2001 niet in de gelegenheid spreekuur te houden.
E HUUR TWEE VOLKSTUINTJES
Burgemeester en wethouders bieden te huur aan:
een volkstuin gelegen achter de woning aan de van Heeckerenstraat 16,
ongeveer 100 m2 groot, de huurprijs voor 2001 bedraagt ƒ 40,-.
Een volkstuin gelegen op een binnenterrein bij de molen aan Het Hoge.
De tuin is te bereiken via een pad naast de woning Berend van Hackfortweg 31. Het perceel is ongeveer 65 m 2 groot, de huurprijs voor 2001
bedraagt ƒ 34,75. Heeft u belangstelling? Neem contact op met de heer
PAJ. van Dijk, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), doorkiesnummer 55 75 12.

... Én de EMA!
Als je na het onderzoek wél geschikt wordt bevonden (officieel: 'niet
ongeschikt'), ben je nóg niet klaar. Dan moetje alsnog de EMA volgen!
Tijdens de hele procedure van onderzoek en de EMA, mag je wat het CBR
betreft blijven rijden. Maar was het alcoholgehalte in je bloed hoger dan
2,5 promille, dan wordt de geldigheid van het rijbewijs meteen
geschorst. Je mag dan niet meer rijden in afwachting van de uitslag van
het onderzoek door de psychiater.
Ieder jaar moeten meer dan achtduizend mensen de EMA volgen en
moeten enkele duizenden mensen naar een onderzoek. Zorg dat jou dat
niet overkomt: kies alcoholvrij als je nog moet rijden.

Eén standaardglas alcohol levert 0,2 promille alcohol op bij een man en
0,3 bij een vrouw. De lever doet er anderhalfuur over om de alcohol van
één standaardglas uit het bloed te halen.
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V\EI MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 5 januari tot en met 15 februari 2001, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
maatschap Kornegoor
adres:
Hoekendaalseweg 4
woonplaats:
7251 RM Vorden
adres van de inrichting:
Hoekendaalseweg 4
om revisie-vergunning voor:
een agrarisch bedrijf met rundvee, fokzeugen en vleesvarkens
De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit t.o.v. het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 16 februari 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doortóesnummer), fax (0575) 55 74 44

TREEKPIANHERZIENING
Vanaf 3 januari 2001 ligt voor iedereen bij de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage de door Provinciale Staten
op 13 december 2000 vastgestelde tweede partiële herziening van het
Streekplan Gelderland 1996. Deze herziening omvat de planologische re
geling voor het beginsel "ruimte voor ruimte", dat is bedoeld om een verdere aanpak van de mestproblematiek in Gelderland mogelijk te maken.
Gelderland krijgt door de 'ruimte voor ruimte'-benadering de mogelijkheid om 1.500 extra woningen te bouwen om met de opbrengst daarvan
de sloop van stallen te betalen. Van die 1.500 woningen komen 300 woningen terecht op agrarische bouwpercelen. Daarvoor is deze partiële
herziening van het streekplan nodig. Provinciale Staten zijn van mening
dat met deze streekplanherziening geen concrete beleidsbeslissingen
zijn genomen, waartegen beroep mogelijk is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. drs. L.M.G. van
Hövell tot Westerflier, provincie Gelderland, telefoonnr. 026-3599722.

ERGROTEN WONING HET WIEMELINK 7 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 8 sub e van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op
het perceel het Wiemelink 7. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om
dichter op de zijdelingse perceelsgrens te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van dinsdag 2
tot dinsdag 30 januari 2001 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en
wethouders kenbaar maken.

OUWAANVRAAG
Plaats
Schuttestraat 24

NDERHOUD WEGEN 2O01

Aanvrager
R. Gosselink

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in de loop van 2001 groot onderhoud uit te voeren aan de volgende wegen of wegvakken. Daarnaast willen zij enkele verkeersmaatregelen uitvoeren.
Weg/straat
Galgengoorweg
(gedeelte Larenseweg Reeoordweg)

Onderhoudsmaatregel
Aanbrengen grasstenen aan weerszijden

het Wiemelink
(gedeelte de Boonk uitrit Decanije)

Herstraten rijbaan en hertegelen trottoirs.

Kapelweg
(gedeelte Mosselseweg huisnummer 6)

Overlagen en aanbrengen slijtlaag.

Larenseweg
(gedeelte Galgengoorweg
- camping)

Overlagen en aanbrengen süjtlaag;
Aanbrengen grasstenen aan
weerszijden van de weg.

Mosselseweg
(gedeelte huisnummer l
- Giezenkampweg)

Overlagen en aanbrengen süjtlaag;
Aanbrengen grasstenen voor
zover nog niet aanwezig.

Mosselseweg (gedeelte
Giezenkampweg
- Wiersserbroekweg)

Aanbrengen grasstenen aan weerszijden
van de weg.

Smidsstraat

Herstraten

Wilmerinkweg
(gedeelte Almenseweg
-Joostinkweg)

Aanbrengen grasstenen aan
weerszijden van de weg.

van de weg.

Verkeersmaatregel

Inhoud
herbouwen
dierenverblijf

Datum ontv.
15-12-2000

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

Aanbrengen plateau op kruising
Galgengoorweg/Larenseweg.

ERGUNNINGEN
Aanbrengen plateau met wegversmalling
ter hoogte van de Klimboom.

Aanbrengen:
- wegvakplateau tussen huisnummer l en 3;
- plateau kruising Mosselseweg/Kapelweg.

BOUWEN
Plaats
Burgemeester
Galleestraat 9

Aanvrager
Visser Mode

Inhoud
inpandig veranderen
winkel

Kostedeweg 8

A.H.M. Bartels

bouwen paardenstal - vervangend
niet bergruimte
bouwen
- oppervlak

KAPPEN
Plaats
Aanvrager
Brandenborchweg H.J.J. Havekes
Deldensebroekweg 13

- Trottoir verbreden van 1,50 naar 1,80 meter;
- Rijbaan versmallen van ± 5,50 naar 4,00 meter;
- Aan de oostzijde een overrijdbare
rabatstrook aanleggen, waarop geparkeerd
kan worden.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen deze verkeersmaatregelen te nemen. U kunt
het maatregelenprogramma inzien op de afdeling Gemeentewerken in de Boerderij. Van 3 t/m 31 januari
aanstaande kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres)
of mondeling aan de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken. De gemeenteraad zal naar verwachting
in maart 2001 besluiten over het beschikbaar stellen van geld voor de maatregelen.

ERBOUW RAADHUISSTRAAT 2 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden centrum en oost 1994" voor het gedeeltelijk verbouwen van een winkelruimte tot kantoorruimte op
het perceel Raadhuisstraat 2 te Vorden. (De vrijstelling is nodig voor het realiseren van een trappenhuis).
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van dinsdag 2 tot dinsdag 30 januari
2001, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

W. Zweverink

Vrijstelling

Inhoud
vellen één eik

Herplantpl.
één inlandse
eik, maat 8-10

vellen 35 dennen

50 m2
gemengd
bosplantsoen

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

NZAMELINGSACTIE KLEIN WIT- EN BRUINGOED
De inzamelingsaktie voor klein wit & bruingoed die op 31 oktober jongstleden is gestart loopt uitstekend. Dit proefproject dat 2 maanden duurt
is een samenwerkingsproject tussen gemeente Vorden, de Vordense
ondernemersvereniging, de landelijke organisatie NVMP en het afvalinzamelingsbedrijf Berkel/Essent Milieu. Bij vijf winkels in Vorden zijn inzamelbakken van de NVMP geplaatst:
-A&P
- Super de Boer,
- de Welkoop Vorden,
- Barendsen en
- Kadoshop Sueters.
Tot op heden leverde u 920 apparaten in, waaronder veel koffiezetapparatuur, radio's, strijkijzers en scheerappaten.
De verwachting is dat de inzamelbakken ook in 2001 zullen blijven staan
bij de winkels. Het is van belang dat "de gang er in blijft".
Bij inlevering van loterij kaartjes, die iedereen krijgt als er een apparaat
wordt ingeleverd, dingt u mee naar een rijwiel. De NVMP houdt een
kleurplaatactie. Tegelijk met de verloting van de fiets op zaterdag, 30 de
cember bij Kadoshop Sueters om 15.30 uur, zullen de vier prijswinnaars
van de kleurplaten bekend worden gemaakt. Zij krijgen een walkman.
OUWEN BEDRIJFSHAL MET KANTOORRUIMTE
NETWERKWEG10 VORDEN

INDERDAGVERBHJF

HOETTNKHOF173

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), tot l juli 2003 vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" voor het gebruiken van de woning Hoetinkhof
173 te Vorden als kinderdagverblijf.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van dinsdag 2 tot dinsdag 16 januari
2001, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing
van artikel 3, lid 3.3.2 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost", vrijstelling te verlenen voor het gewijzigd bouwen van een be
drijfshal met kantoorruimte aan de Netwerkweg 10. Deze vrijstelling
maakt het mogelijk de hal te bouwen op een afstand van 1,35 ml van de
perceelsgrens. De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van dinsdag 2 tot en met maandag 29 januari 2000 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Geert Baas Fietsen
doet trainers stralen

Feestelijke prijsuitreiking
P.V. Vorden
Op zaterdag 9 december werd
in clublokaal "het Eendje" weer
de jaarlijkse feestavond gehouden, met als hoogtepunt de huldiging van de kampioenen van
het afgelopen seizoen.

Eendaagse Fond 2000.
Onaangewezen: 1. A en A Winkels; 2. Cor Bruinsma; 3. H.W. Oldenhave.
Aangewezen: 1. A en A. Winkels; 2.
M.M. Tiemessen; 3. H. Stokkink.

Tijdens dit seizoen is door sponsor
Merida een mountainbike be
schikbaar gesteld, deze mountainbike werd vervlogen op de jonge
duiven vluchten en na een spannende competitie is deze gewonnen door mevrouw Ada Winkels,
die na het in ontvangst nemen van
deze mountainbike trots een ere
ronde fietste door het clublokaal.
Tevens werd van de gelegenheid
gebruik gemaakt om Dilly en
Henk Harmsen in het zonnetje te
zetten, want sinds de oprichting
van P.V. Vorden in 1988 waren zij
betrokken bij allerhande activiteiten binnen de vereniging met als
belangrijkste taak, het kantine ge
beuren.

Duifkampioen eendaagse Fond
2000.
1. M.M. Tiemessen; 2. H. Stokkink;
3. A en A Winkels.

Na 12 jaar trouwe dienst stoppen
Dilly en Henk met hun werk binnen de vereniging. Na de nodige
lovende woorden kregen Dilly en
Henk uit handen van voorzitter E.
Bruinsma een bronzen klok aangeboden voor hun jarenlange inzet.
De trainers van de trainingsgroep van de Zutphense IJsvereniging zijn in een compleet nieuwe outfit gestoken
door Geert Baas Fietsen aan de Runneboom te Warnsveld. De fietsenspedalist is ook van alle markten thuis op
het gebied van schaatsen voor zowel jong als oud. Op de foto: van links naar rechts Han Slijkhuis, Geert Baas,
Gerrit Wijgman en Ida Wijsman. Informatie over de schaatstrainingsgroep bij Koos Bentveld, tel. 0575-522460.

Een avond Kerststallen kijken
Als je in het donker aan komt
rijden op de Kranenburg zie je
al uit de verse de verlichte
kerstbomen en de lichtjes in de
kerktoren.
Hoor je de klanken van het orgel
waar zomaar een vrijwilliger/organist kerstliederen op speelt. Open
je de deur tussen de hal en de
kerk. En sta je ineens in die prachtige kerkruimte die ooit, in het
jaar 1863, werd geschapen door de
later zo beroemd geworden architect Cuypers, een groot aanhanger
van de neogotiek. In het priesterkoor brander de kaarsen, het 2.5
meter hoge houten Mariabeeld
staat in de schaduw van de grote
kerstgroep die daar tijdens de
kerstdagen al tientallen jaren
heeft gestaan. Tegen de wanden
staan op consoles alle heiligenbeelden die ook deze zomer te
zien zijn geweest.
Bijzonder zijn de negen grote vitrines die zijn verlicht en waar nu de
kleine heiligenbeelden uit zijn verwijderd. Ze hebben in deze kerstweken plaats gemaakt voor ruim
honderd kerstgroepen, meest
klein van formaat. Ze zijn tijdens
vakantiereizen verzameld door
het echtpaar Wessels uit Zelhem

dat ze belangeloos beschikbaar
heeft gesteld voor deze expositie.
Er zijn vele -juweeltjes bij van
volkskunst en de bezoekers wandelen langs die kerstgroepen, in
stille verbazing over de creativiteit
van de bewoners van die landen.
Groepen uit Zuid-amerikaanse
landen als Mexico en Peru, uit Afrika
en Azië en ook vele uit Europese
landen. Gemaakt van aardewerk
en gips, van stro en glas, van zilverpapiertjes, hout en zelfs van bijenwas. Ze komen in de verlichte
vitrines prachtig tot hun recht.
Tussen de vitrines zijn grotere
kerststallen opgesteld en zo wordt
deze wandering door de feestelijke
versierde kerk een ontdekkingstocht die laat zien hoe mensen in
de hele wereld op creatieve wijze
het feest van Christus geboorte
hebben uitgebeeld. Halverwege deze 'kerstwandeling' ken er worden
uitgerust in de sakristie, de ruimte
waar tijdens rouw- en trouwdiensten de pastoor en zijn misdienaars zich voorbereidden op de
kerkdienst. Nu is er een groot projectiescherm opgesteld van 3 bij 4
meter en wordt in een klankbeeld
van twaalf minuten verteld over
'de geboorte van de kerststal'. Ook
dat is een bijzondere ervaring

want lichtkunstenaar Fons Rouwhorst doet dat op heel boeiende en
indringende wijze met prachtige
lichtovergangen en een welgekozen muzikale ondersteuning.
Een zeer aansprekend onderdeel
van het klankbeeld is het kerstevangelie, gelezen door de Vordense troubadour Gery Groot Zwaaftink in het Achterhoeks dialect. Zo
mooi is het kerstverhaal naar ons
gevoel nog nooit' voorgelezen! Met
moeite verlaten we na deze wandering langs al dit moois de Antoniuskerk en gaan we uit de warmte en het licht van de kerk de donkere avond in.
Met een dankbaar gevoel dat deze
kerk, die voor veel mensen in Vorden een grote emotionele waarde
heeft, bewaard kon blijven dank
zij de aanwezigheid van zoveel heiligen en kerstgroepen (en niet te
vergeten dank zij medewerking
van de vrijwilligers die dit hebben
helpen organiseren).
De expositie van kerstgroepen is
nog een weekend geopend, name
lijk op vrijdag 29 en zaterdag 30
december op de gebruikelijke tijden dus niet op zondag 31 december (informatie VW- tel. 55 32 22).

PCOB hield geslaagde
kerstbij eenkomst
Op donderdagmorgen 21 dec.
jl, voor de PCOB een ongebruikelijk tijdstip, hield de afdeling
Vorden haar kerstbijeenkomst.
Deze bijeenkomst was goed be
zocht. Het Stampertje was in
kerstsfeer omgetoverd. Mevr. C.
van Reeuwijk was blij met de grote
belangstelling.
Een bijzonder woord van welkom
werd gericht aan ds. D. Westerneng, die zorgde voor schriftje
zing, meditatie en gebed. De voor-

zitter herdacht het overleden lid
mevr. W.Jansen.
Hierna werd de kerstviering voortgezet aan de hand van de goed
verzorgde kerstliturgie. Mevr.
Tini Ridderhof droeg enkele kerstgedichten voor.
Ook memoreerde zij de zieken, die
door haar worden bezocht. Zij zullen van de PCOB een kerstbakje
ontvangen. Tijdens de pauze werd
op chocolademeid getrakteerd
met versnaperingen.

Na de pauze werd door de voorzitter een hedendaags kerstverhaal
verteld, waarvoor een intense
aandacht bestond.
Met het zingen van het 'Ere zij
God' werd deze geslaagde kerstbijeenkomst afgesloten.
Aan het eind werd meegedeeld
dat op vrijdag 5 januari 2001 's
middags in Hotel Bakker een
starnppottenmaaltijd zal worden
gehouden. Hiervoor gaven zich
vele leden op.

Kampioenschappen P.V. Vorden
2000.
25 vliegende leden.
Vitesse 2000.
Onaangewezen: 1. A. en A. Winkels; 2. GA. Wesselink; 3. J. Meyer.
Aangewezen: 1. A. en A Winkels; 2.
Cor Bruinsma; 3. R. Eijkelkamp j.l.
Duifkampioen Vitesse 2000.
1. A. en A. Winkels; 2. GA Wesse
link; 3. A en A. Winkels.
Midfond 2000.
Onaangewezen: 1. A. en A. Winkels; 2. J. Meyer; 3. HA. Eijkelkamp.
Aangewezen: 1. HA Eijkelkamp; 2.
A. en A. Winkels; 3. H. Stokkink.
Duifkampioen Midfond 2000.
1. A en A. Winkels; 2. HA Eijkelkamp; 3. M.M. Tiemessen.

Overnachtfond 2000.
Onaangewezen: 1. H.W. Oldenhave; 2. J. Meyer; 3. G. Boesveld.
Aangewezen: 1. J. Meyer; 2. H.W.
Oldenhave; 3. HA Eijkelkamp.
Duifkampioen
overnachtfond
2000.
1. H.W. Oldenhave; 2. J. Meyer; 3.
H.W. Oldenhave.
Jong 2000.
Onaangewezen: 1. HA. Eijkelkamp; 2. A en A Winkels; 3. J. Meyer.
Aangewezen: 1. A en A. Winkels; 2.
M.M. Tiemessen; 3. HA Eijkelkamp.
Duifkampioen jong 2000.
1. A. en A Winkels; 2. A. en A. Winkels; 3. A en A. Winkels.
Natour 2000.
Onaangewezen: 1. HA Eijkelkamp; 2. A en A Winkels; 3. J. Meyer.
Aangewezen: 1. A en A. Winkels; 2.
HA Eijkelkamp; 3. J. Meyer.
Duifkampioen natour 2000.
1. HA Eijkelkamp; 2. A en A. Winkels; 3. HA. Eijkelkamp.
Eindstand generaal 2000.
Onaangewezen: 1. A en A Winkels; 2. J. Meyer; 3. HA Eijkelkamp.
Aangewezen: 1. A en A. Winkels; 2.
H. Stokkink; 3. HA Eijkelkamp.
Duifkampioen generaal 2000.
1. A. en A Winkels; 2. A. en A. Winkels; 3. HA Eijkelkamp.
Superkampioen 2000.
Combinatie: A. en A. Winkels.

Flessenactie Voetbalvereniging Vorden
Het jaar loopt snel ten einde en
de eerste vereniging activiteit
staat alwer te wachten want op
zaterdag 6 januari organiseert
de Voetbalvereniging Vorden
haar traditionele flessenactie.
Inmiddels voorzien van een jarenlange ervaring (betrokken vanaf
het begin) zullen Gerrit Wentink,
Andre Siemerink en Gerrit Koerselman de organisatie voor hun rekening nemen. Ook dit jaar zullen
de voetballers het gehele Dorp de
Kranenburg en Wichmond bezoeken. Voor de Voetbalvereniging betekent dit zorg dragen voor een
goede en strakke organisatie, zodat alle aangeboden lege statiegeld en statieloze flessen worden
opgehaald. Dat deze actie een
vriendelijk karakter draagt blijkt
al wel uit het motto: "Wij helpen
u, u helpt ons".
De bereidheid van de vele vrijwilligers en ouders is groot te noemen.
Naast alle pupillen teams en junioren elftallen staan per groep ongeveer 3 begeleiders klaar inclusief een tractor met platte wagen
en een auto met aanhangwagentje. Voorafgegaan door de geluidswagen zodat een ieder weet dat de
jongens in aantocht zijn.

De verwachting is dat zo'n 200
personen op deze zaterdagmorgen
actief zullen zijn. Ook het gemeentebestuur heeft wederom
voor ondersteuning gezorgd want
naast het beschikbaar stellen van
een container voor het statieloze
glas, is ook de Gemeentewerf aan
de Enkweg geopend.
Dit is tevens de plek van waaruit
de actie start en zullen gedurende
de gehele zaterdagmorgen mensen aanwezig zijn die de lege
flessen in ontvangst nemen. Al
de supermarkten hebben hun
medewerking aan deze actie toe
gezegd zodat een snelle afvoer van
de statiegeldflessen is gegarandeerd.
Geheel Vorden, de Kranenburg en
Wichmond staat zaterdagmorgen
6 januari in het teken van de flessenactie van de Voetbalvereniging
Vorden.
Voor mensen die in het buitenge
bied wonen is er gelegenheid om
met deze actie mee te doen één
telefoontje naar 551784 of 552238
is voldoende, de flessen worden
dan opgehaald. In elk geval doe
mee, bewaar de lege flessen en
alvast ontzettend bedankt.

Als verplegende
mee tijdens
vakantie?

ALLES
ONDER EEN DAK

Tonny Jurriërfs

u

Jaarlijks gaan zo'n 6.200 chronisch
zieke en gehandicapte vakantiegangers op pad met de Zonnebloem.
Daarom zoeken wij verplegenden
en ziekenverzorgenden om onze
gasten zo'n onvergetelijke vakantie
te bezorgen.

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

"Ik wil ook mee!"
Bel: (076) 564 63 62 of kijk
op www.zonnebloem.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

Fa. G. Onstenk

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

ONINGSTOFFEERDERIJ
§ ENK VELS
ENGELO

H

mullcr-uordcn bv

de Zonnebloem

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

.

Westendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon 0314-631517
Ons assortiment bestaat uit o.a.:
vloerbedekking, gordijnen,
lamellen, laminaat,
vitrages, tafelkleden

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
eiken en grenen en
koloniale meubelen

HOUDEN OPEN HUIS
woensdag 27
donderdag 28
vrijdag 29
zaterdag 30

december
december
december
december

van 10.00
van 10.00
van 10.00
van 10.00

tot
tot
tot
tot

21.00
21.00
21.00
16.00

uur
uur
uur
uur

U vindt ons op het Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (GId.)
telefoon 0575-463153

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

Wij wensen u een voorspoedig 2001

HERWENS

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6. Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
Da Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

HelminJk is weer van
onder tot boven tip

30 december

i

top ingericht met de
nieuwste woonideeën.
In een gezellige kerstsfeer kunt u ronddwalen
in onze toonzalen en de
laatste trends ontdekken in
woon- en slaapcomfort.
U bent van harte welkom.

Een ruime collectie fauteuils voor jong
en oud met zitcomfort op maat. Met
rugverstelling, zitlift, relaxstand hoog of laag, handbediening, elektrisch, opstahulp of
massage...

Helmink is ook gerenommeerd
slaapspecialist. Met een enorme •
keuze in ledikanten, boxsprings,
waterbedden, bedtextiel etc.

V o r d en
Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

Eibercjen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190
HE L M l N K

meubelen
M A A KT

HET

M O O I E R

www.helminkmeubelen.nl
BI J

U

TH

VAMC "De Graafschaprijders"
zorgde in 2000 voor een perfecte
"Vorden promotie"!

DEPRESSIE:
STOP!

aanwezig te zijn bij de wedstrijden. Het gevolg van dit alles is dat
men in Vorden nog altijd positief
is gestemd tegenover de motorsport. Wie krijgt het voor elkaar
om een kampioensrit te starten
met kasteel Vorden op de achtergrond. De start vlak aan de rand
van het dorp, als het ware in de
"voortuin" van burgemeester Kamerling. Geen probleem bij de
plaatselijke overheid, omdat men
gewoon weet dat alles weer wordt
opgeruimd".
Het bestuur van de club heeft de
kampioensrit al in 1993 op de
KNMV kalender laten zetten. Ge
zien de organisatie van de zojuist
gememoreerde evenementen in
het verleden, was de KNMV maar
wat blij dat "De Graafschaprijders"
deze klus op zich wilde nemen. De
club had nog een ander doel voor
ogen. Joop: " Over het algemeen
vinden met name de Enduro- ritten uit het "gezichtsveld" plaats.
Eigenlijk dus ergens achteraf.

Ken lijdelijke sombere Imi
kent iedereen wel. Dooi
conllic (en op het \veik oi in
een relalie, of ... Meestal
gaal dal over, soms wordt 't
erger. Je koml nergens

Joop Wuestenenk bij zijn "paddepoel"
De voorzitter van de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschaprijders", de heer Joop
Wuestenenk is een man die
leeft in de natuur. Samen met
vrouw en kinderen woont hij,
een paar kilometer onder de
rook van Zelhem, in het buitengebied.
Op een boerderij met rondom weiland en bouwland. Het stuk bouwland stelt Joop jaarlijks beschikbaar aan de Zelhemse motorclub
voor het houden van een Endurowedstrijd.
Voor zijn huis een grote "paddepoel", waarin vele padden als het
ware hun tehuis hebben. De poel
trekt padden aan en volgens Joop
is het een heerlijk geluid deze padden te horen kwaken. Verderop in
dé tuin een visvijver met daarover
heen een stuk gaas gespannen.
"Dat moet wel, zegt Joop, anders
vreten de reigers de vissen op". Nabij
de poel heeft hij wilgen geplant.
"Je kunt inderdaad wel stellen dat
ik veel van mijn vrije tijd "buiten"
doorbreng. Rondom het huis is altijd wel wat te doen." Toen wij bij
hem te gast waren, was Joop druk
in de weer om in de bomen rond
zijn huis de kerstverlichting aan te
brengen. Ik vroeg aan de man, die
zich eigenlijk continu met natuur
en milieu bezig houdt: "is dit wel
te combineren met de motorsport?"
"Absoluut wel, zegt Joop, motorsport, benzine, milieu, dat kan
heel goed samen, als je maar de
juiste dingen doet. Motorsportliefhebbers zijn juist mensen die zich
altijd met het milieu bezig houden. Denk je nu werkelijk dat wij
als VAMC "De Graafschaprijders"

Ophalen zwerfasbest succesvol
verlopen
Een maand geleden heeft de GLTO
afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen onder haar leden een inventarisatie
gehouden of er ook belangstelling
zou zijn voor het gezamenlijk inzamelen van zwerfasbest. Het gaat
hierbij uitsluitend om zwerf-

telkens weer voor onze sport vergunningen krijgen wanneer wij de
natuur zouden aantasten? We
hebben vier keer in ons bestaan de
KNMV kampioensrit mogen organiseren. In 1969,1978,1990 en onlangs in november.
GOED VOOR LICHAAM
EN GEEST
Daarnaast hebben we 37 keer de
"Oost Gelderland" georganiseerd.
Op de kampioensrit na, de grootste Enduro-wedstrijd in Nederland. Waarom krijgen we de benodigde vergunningen? Omdat het
zowel bij de gemeente, de provincie, de KNMV en de grondeigenaren bekend is, dat wij na elke wedstrijd alles weer "schoon" opleveren. Met andere woorden, wij zorgen ervoor dat de natuur weer in
haar oorspronkelijke staat wordt
terug gebracht. Zou je dat ÈÈn
keer niet doen, vergeet het dan
maar, dan is het over en sluiten.
Dat geldt niet alleen voor Vorden.
De Enduro- motorsport is in het
oosten van Nederland met zijn
bosrijk gebied enorm populair. In
Harfsen, Borculo, Zelhem, Holten,
Hellendoorn noem maar op, worden jaarlijks ritten gehouden. En
ook daar beseffen ze heel goed dat
de clubs hun verplichtingen moe
ten nakomen. En dat gebeurt ook!
Kijk, duizenden mensen beleven
plezier aan de motorsport. Gezond
voor lichaam en geest. Het heeft
een positieve invloed op de mensen. Zo gaan ze ook elke dag gemotiveerd naar hun werk. Een motor sporter blijft niet zo gauw
thuis!", zo zegt Joop Wuestenenk,
een man die, als het maar even
kan, ook zelf en dat al jarenlang
op de motor kruipt voor het rijden
van een wedstrijd.
asbest. Het was niet de bedoeling
dat er bestaande schuren zouden
worden afgebroken.
De opzet was dat de boeren zelf
het zwerfasbest op het bedrijf zouden verzamelen en afhankelijk
van de hoeveelheid en kilo's, men
het zelf naar de dichtst bij zijnde
verzamelplaats zou brengen. Niet
minder dan 61 boeren heeft hierop positief gereageerd.

Joop kan erom lachen als hij hoort
dat er mensen zijn die de motorsport afkraken omdat ze het milieu zouden aantasten. Lachen om
de mensen die een vergelijking
maken met het geluid dat vliegtuigen produceren. "Voor mijn
werk moet ik veel naar het buitenland en vertrek ik vanaf Schiphol.
Mensen die beweren dat het geluid van een landend vliegtuig
maar een fractie is van het geluid
dat crossmotoren produceren, zijn
volgens mij nog nooit op Schiphol
geweest. Zij weten gewoon niet
waar ze het over hebben".
"Ik zal je nog eens wat anders vertellen. Tijdens de KNMV kampioensrit, vorige maand, hadden
we in hotel Bakker een receptie.
Daar kwamen grondeigenaren
naar ons toe met een enveloppe
met inhoud. Ik heb tegen ze gezegd dat accepteren wij niet. Wij
zijn al hartstikke blij dat wij over
jullie terrein mogen rijden. Vanavond drinken jullie een biertje op
onze kosten. Ik bedoel maar!!
De heer Joop Wuestenenk krijgt
bijna een kick van deze blijken van
waardering. "Geloof mij nou
maar, één keer een afrastering of
een stuk grond niet herstellen, het
zou over zijn met de pret. Ook de
lof voor het gemeentebestuur van
Vorden steekt de preases van "De
Graafschaprijders" niet onder stoelen of banken. "Toen ik pas voorzitter was ( vanaf 1993) was burgemeester Kamerling ook pas burgemeester in Vorden. Die kende de
motorsport nog niet zo goed en
zette dan ook hier en daar wat
vraagtekens.
In die tijd heb ik meer op het ge
meentehuis doorgebracht dan
De verwachting vooraf was dat er
zo'n 60 ton zwerfasbest opgehaald
zou worden. Woensdag 20 december werd er vanaf 5 verzamelplaatsen de asbest opgehaald. Op elke
verzamelplaats kwamen zeven of
acht boeren bij elkaar. Het was de
gehele dag een komen en gaan van
boeren die hun asbest kwamen
brengen.Op deze eerste dag werd
reeds 42 ton opgehaald, zodat de
verwachte tonnage zeer zeker zal

PROMOTIE
Wij hebben vanaf het begin ge
steld, wij willen deze rit meer naar
de mensen toebrengen. Dus start
en finish tegen het dorp "aan". En
met succes want er zijn heel wat
mensen komen kijken.
Een prachtige promotie voor het
dorp Vorden. Volop bedrijvigheid
in het dorp, in de horeca, bij de
middenstand. Veel publiciteit in
dag- en weekbladen, radio en T.V,
noem maar op. In feite profiteert
een ieder.
We trachten ook altijd wat terug te
doen voor de mensen die ons helpen. Kijk naar de jubileumkrant in
mei, kijk naar het prachtige programmablad rondom de twee
daagse kampioensrit. Gedrukt bij
drukkerij Weevers. We zijn er zeer
content mee en hebben vele complimentjes ontvangen".
Niet alleen heeft de KNMV kampioensrit Vorden nog eens extra
op "de kaart van Nederland" gezet.
Zo ook het Nederland kampioenschap LCC ritten (orientatieritten)
dat dit jaar in Vorden werd gehouden en waar ook " het puikje" van
Nederland aanwezig was.
"De Graafschaprijders" organiseerde t.g.v. het 50 jarig bestaan ook
een jubileum toer, waarbij de deelnemers in zes dagen maar liefst
2100 kilometer aflegden. De jubileumdag op wielen, uitermate
slecht weer en toch nog veel publiek uit alle delen van het land.
Kortom "De Graafschaprijders"
floreert als nimmer tevoren. De
club heeft in 2000 daadwerkelijk
voor een geweldige Vorden-promotie gezorgd! Joop Wuestenenk:
"Wat mij het meest heeft getroffen
dat er zoveel mensen zijn die er
zoveel vrije tijd in willen stoppen.

meer toe, je hebt nergens
/in in, je kimt niet meer
genieten en voelt je alleen.
Weken, maandenlang,
l let wordt een dwaaltoehl
tussen de oren. I lerkenl u
iels? Vraag de informatie.

NATIONAAL FONDS
GEESTELIJKE
VOLKSGEZONDHEID
GRATIS INFOBROCHURES
Bel NFGV (030) 29711 97 Of schrijf naar
NFGV, postbus 5103, 3502 JC Utrecht
óf info@nfgv.nl. Internet: www.nfigv.nl

NOG VIER
OPERATIES

EN DAN
LACHT HIJ
OOK WEER
AAN DEZE
KANT
De Brandwonden Stichting
organiseert campagnes om
brandwonden te voorkomen, verbetert de behandeling van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk onderzoek en
beheert de Nationale
Huidbank.

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Tel.: (0251)2755 55
Giro: 20 21 22
Bank: 70.70.70.643

Waar vindt je dat nog?"
worden overschreden. De opbrengst van donderdag 21 december kon helaas niet met deze editie
van "Contact" worden meegenomen.
Op deze woensdag 20 december
werd bij de volgende verzamelplaatsen het zwerfasbest ingeleverd. Dat was bij Matin Middelkoop aan de Lage Lochemseweg;
Joop de Greef op de hoek Koekoek-

straat/Yzerhorst; Evert Maalderink
in het buurtschap Delden; Dick
Steege aan de Walterslagweg op de
grens Wichmond/Baak en bij Harry Wagenvoort aan de Kruisdij k.
Donderdag 21 december stonden
de verzamelplaatsen bij de familie
Weenk aan de Maandagweg in
Linde, bij Berend Fokkink aan de
Wierssebroekweg en bij Dick
Norde aan de Ruurloseweg op het
programma.

RECTIFICATIE

Verkoop pand Dorpsstraat 20, Vorden

BETREFT NIET HET PAND VAN
INTERIEURS WIM POLMAN!
Maar van de heer H. Temmink te Hengelo
op de Dorpsstraat 20 te Vorden.

Bijfree-wheel ruime
voorraad schaatsen te koop
(ook gebruikte schaatsen)!!

Wij bieden Wim Polman en zijn medewerkers
onze excuses aan voor de onduidelijkheid
en het ongerief dat door de verwarring is ontstaan.

^free-wheel Sport & Recreatie
Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden
1:0575-554228 of F:0575-554253
E-mail: info@ffee-vvheel .com
Website: www.free-wheel.com

't Schaer Makelaardij te Aalten

Gelukkig...
Groen...
Gezond...

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

VERLICHTING

grote keus

Tijdens de laatste week van het jaar
geven wij

De specialist in:
sierbestrating
tuinhput
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen
Ruurioseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

op de gehele wintercollectie
(spijker-goed, ondermode, n a c h t k l e d i n g , handschoenen
en sjaals u i t g e s l o t e n ) .

DE FINALE WEEK BEGINT
OP 27 DECEMBER 2000

Abbink
Bouw- en Timmerbedrijf
Het bedrijf is actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen,
agrarische gebouwen en bedrijfspanden.

liVij wen&t^iiedejreen
aedii}

Door toename van de werkzaamheden zoeken
wij op korte termijn
een ervaren zelfstandig werkend

timmerman
Belangstellenden kunnen bellen voor een afspraak naar

Abbink Bouw- en Timmerbedrijf
Kloosterweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467343

Tevens wensen wij u
een voorspoedig 2001

N
vobr het héle gezin
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

DE MOLLE

Weekblad Contact (indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 13 december 2000 tot 13 januari 2001

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

f40,f40,-

Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers vóór 13 januari 2001

q

W

Betalen per bank of giro vóór 13 januari 2001 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 13 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,- 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 2001 voor Weekblad Contact bedraagt f 40,- inclusief 6% BTW
wanneer u vóór 13 januari betaalt.

11 OLIEBOLLEN
voor f9,50
APPELBEIGNETS
ANANASBEIGNETS
APPELBOLLEN
Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

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

U verdient dus f 6,als u vóór 13 januari betaalt!
Banken:

Rabobank
nr. 36.64.02.374
ABN-AMRO
nr. 48.63.19.245
SA/S bank
nr. 92.31.24.004
Postbank
nr. 12.05.867
ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0675) 651010 - FAX (0576) 561086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
E MAIL: INFOGWEEVERS.NL - ISDN (0576) 555678

H

Wij hebben ze ook vanaf donderdag

Wij wensen u een voorspoedig 2001

Betaalt u né 13 januari dan brengen wij u f 6,- administratiekosten in rekening.

M

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

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:

VAKANTIESLUITING
30 december 2000 t/m
23 januari 2001
Wij, Patrick, Lindy, Wendy, Joanne, Klaske, Sanne,
Marlies, Siem, Patricia en Bert wensen u een

gezond en smaakvol 2001
Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon 0575-554195

Handtekening
Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2001 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.

itie varia
14 december:
Er werd vandaag met auto's in het
plantsoen op Het Wiemelink ge
corssed. De bestuurders van de
personenauto kregen ieder een
transactie uitgereikt terzake baldadigheid.
15 december:
Er werd vandaag aangifte gedaan
door een medewerker van de Aldi
van diefstal van een notebook uit
de winkel.
Tevens vond er vandaag een aanrijding tussen twee personenauto's plaats op de Dorpsstraat.
Een bestuurder uit Vorden reed
met zijn personenauto op de Raadhuisstraat en wilde gaan in de
richting van de kruising met de
Dorpsstraat. Op bovengenoemd
kruispunt verleende hij geen voorrang aan een bestuurder uit Lichtenvoorde met zijn personenauto,
die op dat moment op de Dorps-

straat reed. Een aanrijding tussen
beide voertuigen was niet te voorkomen.
Ook vond er vandaag een eenzijdige aanrijding plaats op de Ruurloseweg. Een bestuurder uit
Zutphen reed met zijn personenauto op de Ruurloseweg, komende
uit de richting van Ruurlo. Een
bocht naar links zag hij te laat
waardoor hij recht door reed. Hierdoor botste hij tegen een boom en
kwam via de verkanting rechts
van de weg in een sloot terrecht.
De bestuurder bleef ongedeerd, de
schade bestond uit materiële schade aan de personenauto.
Er vond ook een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's op de
Rietgerweg. Een bestuurster uit
Deventer reed met haar personenauto op de Vordenseweg, komende
uit de richting van Warnsveld. Ze
stopte op een parkeerplaats en
keerde op een gegeven moment de

GROEP
Dennendijk op. Bij deze manoeuvre liet zij de haar achterop komende bestuurster uit Hengelo
(Gld.) met haar personenauto niet
voorgaan. Een aanrijding tussen
beide voertigen was niet te voorkomen. Door de aanrijding schoot de
bestuurder uit Hengelo (Gld.) met
haar personenauto links de rijbaan over, en kwam via het fietspad tussen de bomen door in een
greppel tot stilstand. Hierbij werd
een afscheidingshek vernield. Beide bestuursters bleven ongedeerd.
16 december:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Ruurloseweg tussen
twee personenauto's. Een bestuurder uit Haaksbergen reed met zijn
personenauto op de Ruurloseweg,
komende uit de richting van Vorden. Voor hem in dezelfde richting
reed een bestuurder uit Barchem
met zijn personenauto. Door de
noodzaak van het verkeer moest

de bestuurder uit Barchem remmen. De bestuurder uit Haaksbergen had dit te laat in de gaten en
een aanrijding tussen beide voertuigen was niet te voorkomen.

een raam is men de kerk binnen
gekomen. Er is niets weggenomen,
wel zijn er in de kerk vier deuren
vernield.

17 december:
Vanavond werd er melding gemaakt
dat er op het Burgemeester van
Arkelplein een PTT brievenbus was
opgeblazen door vuurwerk. Onnodig om te zeggen dat het afsteken
van vuurwerk in deze periode
strafbaar is. Bij constatering wordt
er altijd verbaliserend opgetreden.

19 december:
Er vond vandaag een aanrijding
plaats op de Almenseweg tussen
een personenauto en een bedrijfsauto. Een bestuurster uit Vorden
reed met haar personenauto op de
Almenseweg. Bij een woning aan
de Almenseweg botste zij tegen
een geparkeerde bedrijfsauto van
een bewoner uit Vorden.

18 december:
Ook vandaag werd er melding ge
maakt van vuurwerkoverlast in de
Pieter van Vollenhovenlaan. Verschillende brievenbussen werden
hier opgeblazen. Opnieuw is het
overbodig om te zeggen dat het afsteken van vuurwerk in deze pe
riode strafbaar is. Er zal dan ook
extra toezicht worden gehouden
op de overlast die wordt veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Bij constateren wordt er altijd verbaliserend opgetreden.
In de nacht van 17 december op 18
december werd er ingebroken in
de kerk aan de Zutphenseweg. Via

21 december:
Vandaag kwam er een bewoonster
uit Vorden aangifte doen van diefstal van haar dochters fiets. De
fiets was neergezet bij de videotheek aan de Burgemeester Gallee
straat. Toen men later op de plaats
terugkwam waar men eerder de
fiets had neergezet zag men dat de
fiets verdwenen was.
GEVONDEN VOORWERPEN
Horloge en een sleutel.
VERLOREN VOORWERPEN
Sleutelbos en een tas.

Biej ons in
d'n Achterhook
Zo, de kasdage bunt weer veurbiej. lederene hef zien posjen, groot of
klein, weer ehad. Zoas gewoonlijk zal 't hier ok wel weer egaon wean
zoas wel vaker: 'n enen zovölle ehad dat 't neet op te kriegn was en 'n
andren nog maor net de mage vol. Da's deur de eeuwen hen zo ewes
en zal ok altied wel zo blievn. Wat dat betreft hoeve wiej ons veur 't
kommende jaor neet al te volle illusies te maakn.
Althans neet wat de geldelijke kante betreft. Lichamelijk en geestelijk
is 't oaver 't algemeen wat eerlijker vedeild in onze weald. Arm en rieke krig op zien tied te maakn met ziekte, dood, lichamelijk gebrek of
zit geestelijk danig in de knuppe. Allemaole zaakn die, a'j d'r met te
maakn kriegt, 't leaven van een mense heel arg in de warre kont brengen. Lange neet iederene kan of wil de zunnekante van 't leaven dan
nog zien.
Biej alle narigheid die een mense in zien leaven kan oaverkommen
bunt t'r toch altied nog wel momenten diej met partner, femilie of
vrenden metmaakt wao'j met volle plezier an trugge denkt. En dan
daor dankbaor veur bunt da'j 't heb meugn beleavn. En dat ok laot
bliekn tegenoaver de luu wao'j geregeld met ummegaot. Ok mo'j van
'n ander altied maor de goeie kante prebeern te zien. Vake ziej dan
da'j d'r ok wat van weerumme kriegt.
An negatieve gedachten geet iederene te gronde, 't Leaven hef nog
zovölle positieve kanten, a'j die maor wilt zien ko'j hier op 'n aardbodem nog wel aadig uut de vuute. 'k Hoppe dat owluu dat ok egeevn
is. Daorumme : maak t'r wat van. En wieters: volle heil en zegen in 't
nieje jaor!
H. Leestman

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl
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Allemaal heel erg bedankt!
Begin 1999 was de Antoniuskerk op de Kranenburg eigenlijk overbodig geworden. Nu, anderhalf jaar later, is de kerk omgetoverd in
een kerkmuseum waar intussen vele duizenden met vreugde en soms
ook met ontroering een waardevol element uit hun jeugd of dat van
hun ouders hebben teruggevonden. Dank zij een fraaie collectie heiligenbeelden en de bijzondere expositie van kerstgroepen uit de hele wereld.
Dat is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Daar hebben velen aan meegewerkt: de donateurs
die ons werk steunen, de vrijwilligers die tientallen en sommigen zelfs honderden uren
hebben gewerkt om van de kerk een echt museum te maken en de gastvrouwen en -heren
die de bezoekers ontvangen. Daar hebben particulieren en bedrijven ons mee geholpen
door schenkingen in geld of in materialen en door het beschikbaar stellen van beelden.
Aan het eind van dit jaar willen we graag alle mensen heel erg bedanken voor deze steun
die er voor heeft gezorgd dat de fraaie Antoniuskerk op de Kranenburg weer een nieuwe
en zinvolle toekomst heeft gekregen. We hopen vanzelfsprekend ook in het jaar dat vóór
ons ligt op die steun te mogen rekenen.
Het bestuur van de Stichting VKK

adres voor

JANUARI

• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

I
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 526132

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
28 Volksdansen de Wikke

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen

interieuradviseur

DECEMBER

... zorg er goed voor
eet eens wat vaker vis
in plaats van vlees.
Meer tips vindt u in de
brochure: 'Eten naar hartelust'
Bel: 0800 300 O 300.
NederlandseM/Hartstichting

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
3 BZRVorden bridgeclub
3 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
4 De Wikke volksdansen
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 Nieuwjaarsbegroeting Passage
4 HVG dorp Vorden, Nieuwjaarskoffiemorgen

5 PCOB Stampottenmaaltijd in
Hotel Bakker
5 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
m.m.v. de Gerjo's in 't Stampertje
8 Bridgeclub Vorden
9 KBO Soosmiddag
10 BZRVorden bridgeclub
10 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
10 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)
11 de Wikke, volksdansen
15 Bridgeclub Vorden
17 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
17 BZRVorden bridgeclub
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 de Wikke volksdansen
22 Bridgeclub Vorden
23 KBO Jaarvergadering
23 Passage project Arbeid en Zorg
At/mZ
24 Welfare handwerkmiddag
Wehme
24 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 BZRVorden bridgeclub
25 PCOB Dialezing Hans Abbink
in 't Stampertie
25 HVG dorp Vorden Jaarvergade
ring
25 de Wikke volksdansen
29 Bridgeclub Vorden
31 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
31 BZRVorden bridgeclub

l Won e rij

net

9

e v e n a

dejaarsshow

27 t/m §gil 30 dec*
L i e f h e b b e r s ^ v a n sfeervol w o n e n zitten bij De W o n e r i j
goed. C o m f o r t a b e l e f a u t e u i l s en b a n k e n , salontafels,
smaakvolle eethoeken en dressoirs zijn slechts

v o o r b e e l d e n van wat u bij De W o n e r i j z o a l
z u l t v i n d e n . Maar o o k v o o r u w r a a m d e c o r a t i e ,
v e r l i c h t i n g of v l o e r b e d e k k i n g bent u bij De

W o n e r i j aan het j u i s t e adres. De a c c e s s o i r e s
van De W o n e r i j z i j n sfeermakers bij u i t s t e k
en zorgen voor een persoonlijk k a r a k t e r in
i e d e r huis.

Eindejaarskalender
wo. 27
do. 28
vr. 29
za. 30

dec. 09.30
dec. 09.30
dec. 09.30
dec. 09.30

•

Ivf

Eindejaarsshow
met

10%
Opruimingskorting
MAGAZIJNVERKOOP
KORTINGEN tot
Tafels,
stoelen, banken,
kasten etc.

- iS.oö
- 18.00
- 21.00
- 16.00

6o°/c

weg = weg = weg = weg = weg
Adres

2 januari gesloten
Telefoon

i n

s f e e r v o l l e

Groenloseweg 9
7261 AM R u u r l o
(0573) 45 12 39

i n r i c ih t i n g e n

Vereniging agrarisch natuurbeheer
't Onderholt is officieel van start gegaan
tellende werkploeg, bestaande uit
agrariërs die tijd kunnen vrijmaken om in opdracht van 't Onderholt werkzaamheden uit te voeren,
ter hand genomen.
"Op landgoed Ampsen hebben we
de eerste werkzaamheden opge
pakt middels het onderhoud van
houtsingels en houtwallen. De
mensen die daar nu in deeltijd
werkzaam zijn hebben een specifieke cursus die in samenspraak
met de AGRON is opgestart achter
de rug," aldus Hakkert.
Ook zijn er tussen 't Onderholt en
het waterschap Rijn en IJssel ge
sprekken gaande om daar rond
ecologische verbindingszones
werkzaamheden voor te gaan verrichten. "Daar zijn nog besprekingen overgaande. Maar daar verwacht ik binnenkort een afronding in te verkrijgen", zo zegt Hakkert".

De vereniging heeft sinds kort
een officieel karakter gekregen
omdat de akte bij de notaris is
gepasseerd. Ook hebben de eerste werkploegleden het eerste
- particuliere project terhand genomen op landgoed Ampsen in
Lochem.
De start is voortvarend en zowel
het bestuur van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer 't Onderholt
als coördinator Mark Rakkert uit
Laren hebben dan ook positieve
gevoelens bij de verdere ontwikkeling van de jongste loot op het ge
bied van agrarisch natuurbeheer,
die de gemeenten Hengelo (G),
Gorssel, Lochem, Ruurlo, Vorden
, en de buitengebieden van Warnsveld en Zutphen in haar werkgebied heeft liggen. Dit gebied omvat grotendeels het gebied van het
Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
De Graafschap.
Een initiatiefgroep voortgekomen
uit leden van enkele afdelingen
van de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisaties heeft in de afgelopen anderhalfjaar sterk nagedacht over de vraag hoe natuurbeheer door particulieren het beste
kan worden georganiseerd. De
conclusie die de initiatiefgroep
trok was dat het samenwerken
met de Graafschap in een brede
vereniging daarvoor een goede
vorm zou kunnen zijn en inmiddels is. Van elke onderafdeling
heeft nu een vertegenwoordiger
zitting in het nu officiële bestuur.
Naast agrariërs bestaat het bestuur verder uit leden van wildbe
heereenheden, vogelwerkgroepen,
het IVN en vrijwilligers voor landschapsonderhoud.
De vereniging 't Onderholt heeft
^ zich als direct doel gesteld om de
agrariërs in De Graafschap mede
verantwoordelijkheid te laten dragen voor behoud en ontwikkeling
van natuur en landschap voor
haar leden. Daarnaast zal 't Onderholt een belangrijke rol gaan
spelen als gesprekspartner voor
rijks- en provinciaal beleid op het
gebied van plattelandsontwikke
ling. Hieraan wordt vorm gegeven
door het streven naar behoud, herstel en ontwikkeling van natuur,

landschap, milieu en streekeigen
kwaliteiten in het gebied. Ondermeer door uitvoering van daarop
gericht beheer. Deze activiteiten
dienen er voor te zorgen dat de
vereniging ten behoeve van haar
leden een duurzame bron van inkomsten verwerft en bijdrage Ie
vert aan realisatie van maatschappelijke doelen, waaronder vergroting van de leefbaarheid van het
landelijk gebied van de Graafschap.
De naam 't Onderholt, die bedacht
is door Harry Dinkelman uit Barchem en voorzitter is van de GLTO
afdeling Lochem, kan meerledig
uitgelegd worden,
"'t Onderholt van het landelijke
gebied met haar landschapsele
menten is erg specifiek in de
Graafschap, het opslag dat in het
dialect ook 't onderholt wordt ge
noemd verwijst naar de naam, en

tevens is 'onderholt' in het dialect
een dialoog tussen verschillende
partijen die de vereniging op gang
wil brengen", zo verklaart voorzitter Reint Mennink uit Vorden de
toepasselijk gekozen naam. De be
langrijkste redenen tot oprichting
van 't Onderholt is geweest om
een serieus tegenwicht te bieden
om de natuur als agrariërs zelf
gaan te beheren en om het imago
van de landbouw te verbeteren. Te
vens wil 't Onderholt de taken van
de stuurgroep WCL gaan overne
men want deze stuurgroep zal na
verloop van tijd worden opgehe
ven. De ontwikkelingen in het landelijk gebied gaan momenteel erg
snel.
"De vereniging wil als gesprekspartner voor overheden optreden
en daardoor meedenken en sturing geven aan deze ontwikkelingen in deze regio. Daarnaast is

kennis ontwikkeling noodzakelijk.
Ook inverband met de nieuwe subsidieregeling Programma Beheer.
Dit is het nieuwe subsidiestelsel
voor het beheer en (her)inrichting
van natuur, landschap en bos. De
vereniging wil dan ook een sterk
coördinerende rol naar de leden
en betrokken overheden vervullen", aldus de voorzitter.
Voor deze coördinerende rol heeft
't Onderholt Mark Hakkert uit Laren aangetrokken. Als praktise
rend veehouder en als oud-werknemer van de Dienst Landelijk Ge
bied (DLG) staat Hakkert dicht bij
de natuur en heeft de Larenaar de
nodige ervaring opgedaan als
coördinator bij natuurbeheersprojekten. Het bestuur van 't Onderholt en coördinator hebben al allerlei ideeën voor de vereniging in
het vooruitzicht. Het eerste project is door de inmiddels vijf leden

Concreet liggen er momenteel vijftien verzoeken van particulieren
bij 't Onderholt die werkzaamhe
den hebben aangeboden. De vereniging voor agrarisch natuurbe
heer heeft inmiddels al wel het
project met 'Boerderij vogel s' in samenwerking met het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling
Achterhoek (SPA) opgestart. Mede
doordat het aantal vogelsoorten
door verschillende omstandighe
den en maatregelen afnemen omdat het aantal geschikte nestplaatsen in holtes van knotbomen afhe
men. Het project moet door het
ophangen van nestkasten en
kunstnesten en dit te combineren
met voorlichtingsaktiviteiten op
een educatief gebied, de stand van
een aantal voor deze streek markante boerderijvogels weer versterken.
Mensen die werkzaamheden voor
't Onderholt willen aanbieden of
deel van de werkploeg willen gaan
uitmaken kunnen contact opne
men met Mark Hakkert, telefoon
0573 221515 of 06 53156302.
Als secretaris van 't Onderholt fungeert Gerrit Schuerink, Enzerinkweg 10. 7251 KA Vorden, telefoon
0575 551284. Hier kan men zich
ook aanmelden als lid van 't Onderholt.

We hebben f t afgelopen jaar
weer geweldig in de toekomst
kunnen investeren.
HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

11 OLIEBOLLEN
f 10,APPEL- OF
ANANASBEIGNETS
f 2,50 per stuk

Weer een jaar verder. Weer een stapje dichter bij
ons doel. Dankzij uw collectegeld, giro's en legaten.
Dankzij onze 120.000 vrijVOORLICHTING
PATIËNTENwilligers die gemotiveerd de
BEGELEIDING
straat opgingen. U heeft veel
geld bijeen gebracht en we
Zo werden de netto
hebben er veel mee kunnen inkomsten van 2000 besteed
doen. Al het geld is alweer besteed. We hopen
dan ook in 2001 weer op u te kunnen rekenen.

-«»

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

Wij wensen iedereen
een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 2001

K O N I N G I N

W I L H E L M I N A

F O N D S

GIRO 26000
Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, Sophialaan 8.1075 BR Amsterdam.
Telefoon: 020 5 700 500 Internet: www.kankerbestrijding.nl

ViT^è^i

^5\ &/

'5 van de Oud en Nieuw'
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Dinsdag 2 januari
zijn wij gesloten

10 stuks

MGOUDREINETTEN

1,5 kg, nu

Echte Bakker
Hondenschool
'Klein Weetink'
Velswïjk
begint op zaterdag
13 januari met de nieuwe
trainingen.

SMARIUS OLIEBOLLEN

VAN ASSELT

191

WARSTEINER PREMIUM PILS -f O 49
24 flesjes x 0,3 liter

99

EDETFRIENDLÏ TOILETPAPIER
18 rollen

Inlichtingen en/of opgave

Lucia Mullink 0314-622361
Ap Peters 0314-641436

DOBBELMAN COMPACT

Per medio januari start in
Hengelo (Gld.)
(bij hotel Leemreis)
wederom de

3,4 kg, 2 pak Z halen *" i betalen

8

39?

basiscomputercursus
Windows 95/98
Word 97

Y9."

Familie Wansinken medewerkers Oh
wensen u een
gezond en voorspoedig 2001

Voor inlichtingen:

PAUL BEUNK
Dyos - 0575-469300

Zaterdag 30 december 2000

Openingstijden:
woensdag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur
zaterdag van 08.00 -17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood aardewerk!
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Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

V.O.F.
Weenk-ter Maat

Ook dat is Albert Heijn

Cor de Wild

Stationsweg 16
Tel. 0575-551583
VORDEN

ALBERTHEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205^^

Nieuw telefoonnummer
0575-538046

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

/\4/\

Hl IUROERSVERENIGING

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

wenst haar leden,
huurders en relaties een

voorspoedig
nieuwjaar

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst u een gezond en
pechvrij 2001
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink
Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon 0575-552222

eesi
uircuue ui

medewerkersvan
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT
bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.

wensen u
allen een
voorspoedig
2001

JONG

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar
G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.

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

Tevens
wensen wij
allen een
Gelukkig
Nieuwjaar

Wij repareren alle merken
naaimachines
in eigen werkplaats.
Reparatie kleding en
inzetten van ritssluitingen
Voor informatie:

Kerkstraat 13, Vorden, tel. 0575-553700
Nieuwstad 31, Lochem, tel. 0573-252748

EN MEDEWERKERS

GELRE
AFDELING VORDEN/WARNSVELD

wenst iedereen een
voorspoedig en actief

2001
LICHT • GELUID • PARTYTENTEN • MEUBILAIR • HORECA-APPARATUUR • SFEERARTIKELEN

r

ij wensen u allen

KLUVERS VORDEN C. V.

een

DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS

voorspoedig nieuwjaar

Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon 0575-551318

Een gelukkig nieuwjaar
voor iedereen

TEL. 0575-551209 • FAX 0575-553709

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

EHBO-Vereniging

Het
B

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

een voorspoedig
en gezond 2001
3

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Voetbalvereniging
Vorden

Ap Nengerman &Johan Harmsen
wensen u mede namens het
personeel van schoonmaakbedrijf
Giimmo
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Wij zijn dinsdag
gesloten

7

Fa. Sueters
en medewerkers
Chipknip,

|SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

SUETERS

accountants en belastingadviseurs

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Wij wensen u een in alle opzichten
GELUKKIG 2001 toe

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2001

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

29 december is ons kantoor vanaf 12.00 uur gesloten
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Telefoon 0575-551485 - Telefax 0575-551689

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532
GYMNASTIEKVERENIGING

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

/J

SPARTA

JLJL

SANITAIR

WILINK

ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

wenst iedereen
een
sportief 2001

Het team van:

LOONBEDRIJF

Het Hoge 20, 7251 XW VORDEN
Tel. 0575 - 551656 b.g.g. 551092

LOODGIETERSWERK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

GROOT ENZERINK
Veilig Verkeer Nederland

wenst u een

voorspoedig 2001!

afdeling Vorden
wens^ u voor het nieuwe jaar

een behouden
Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon 0575-551571 • Fax 0575-553996

onderweg zijn

en een

LidCUMELA

veilige thuiskomst

Wij wensen u een

brillen
contactlenzen
barometers
sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties
Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

IV
AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2001
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 2001

c
c

K

Cultureel
Collectief
Kranenburg

wenst een
voorspoedig

en creatief

2001
GARANT

INSTALLATIETECHNIEK

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 2001
Nieuwjaarsbijeenkomst
5 januari 14.00 uur in 't Stampertje
m.m.v. accordeonduo De Gerjo's
Info: telefoon 552003

briljant 2001
SIEMERINK
opticien/juwelier

DE BOND VOOR 5 0 - P L U S S E R S

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

l

l

Lindeseweg 19 - Telefoon 0575-556480 / 556730
Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o.a.
watertechnische installaties
wenst allen een
voor zowel bedrijven als
partlkulleren
gelukkig nieuwjaar

Bouwbedrijf
Rondeel-Groot Roessink b.v
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden
Telefoon 0575-551479 - Fax 0575-553189

een

en medewerkers

NVOB

LAG

Wij wensen u een
gezond en kleurrijk 2001
schildersbedrjf
en medewerkers
Leo Westerhof: telefoon 0575-551208

RUURLO B.V.

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28
tel.(0573) 45 20 00

Vanaf 2 januari tot en met 6 januari 2001
zijn wij alleen op afspraak geopend !

7250 AA Vorden
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575-552039 b.g.g.
Filiaal Zutphen
Telefoon 0575-519789

D

2001
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danken u voor het genoten vertrouwen in 2000
en wensen u een voorspoedig en gezond 2001
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est

namens al onze medewerkers wensen wij u

Sueters

eesi

Klompenfabriek • Houthandel • Groothandel • Markthandel • Museum

wenst u een prettige jaarwisseling
en een goed 2001

Enkweg 9, 7251 EV Vorden • Telefoon 0575-552627

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg • Telelefoon 0575-463030 • Fax 0575-462548
nternet: www.Sueters.nl

SUPER DE BOER
Dorpsstraat 18, Vorden

Wensen iedereen een gelukkig en
gezond 2001 toe.

Vuurwerk:
ga er verstandig mee om!

Wij zijn dinsdag 2 januari normaal geopend

Vuurwerkverkoopdagen.
28, 29 en 30 december

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

knallend
maar vooral gezond 2001

