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Nieuwe dienstregeling huisartsen
gaat van start op 7 januari 2002
De huisartsen van Zutphen,
Voorst, Eefde, Steenderen,
Warns- veld, Vorden, Lochem
en Ruurlo gaan vanaf 7 janu-
ari 2002 samenwerken in de
Regionale Huisartsenpost Zut-
phen.

Patiënten die dringend hulp van
een huisarts nodig hebben tus-
sen 17.00 uur en 8.00 uur, in het
weekend of op feestdagen bellen
het centrale nummer van de Re-
gionale Huisartsenpost Zutphen.

Op deze post werken doktersas-
sistentes en huisartsen die de pa-
tiënt verder helpen. Alle huisart-
sen uit de genoemde plaatsen
werken mee in deze post. Door op
deze wijze te gaan samenwerken
kunnen huisartsen ook buiten
hun normale werktijden zorg
van hoge kwaliteit blijven garan-
deren.

De Regionale Huisartsenpost Zut-
phen is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spit-
taal in Zutphen en heeft één cen-
traal telefoonnummer

0900-2009000

Afhankelijk van de ernst van het
probleem krijgt de patiënt een te-
lefonisch advies of wordt een af-
spraak gemaakt voor een bezoek
aan de Huisartsenpost. Als de pa-
tiënt om medische redenen niet
in staat is om de Huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een
huisarts thuis.

Deze visite rijdende huisarts be-
schikt over een met medische ap-
paratuur uitgeruste auto. De au-
to is tevens voorzien van naviga-
tieapparatuur om goed en snel

de weg te kunnen vinden in de
regio en wordt gereden door een
speciaal voor dit werk opgeleide
chauffeur. Het is niet de bedoe
ling dat patiënten zo maar, zon-
der afspraak, naar de huisartsen-
post komen. Om iedereen opti-
male zorg te kunnen bieden en
wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend
volgens afspraak gewerkt.

De eigen huisarts van de patiënt
krijgt de eerstvolgende werkdag
alle noodzakelijke informatie
over de hulp die de Regionale
Huisartsenpost Zutphen verleend
heeft.

Meer informatie: Margreet Zee-
len, manager huisartsenpost Zut-
phen en Slingeland of Frank Ben-
ne, beleidsmedewerker Districts
Huisartsen Vereniging Steden-
driehoek tel. (055) 505 86 10.

Een vaag verzoek

Bange dagen voor Vierakker
De restauratiecommissie van
de St.Willibrorduskerk te Vier-
akker maakt bange dagen door.
Het is maar helemaal de vraag
of de subsidie van f 350.000,=,
toegezegd door de provincie
Gelderland uit de tot haar be-
schikking staande Nuon-divi-
denden, ook werkelijk betaald
zal gaan worden.

Eind 2000 stelde de provincie
Gelderland de Vierakkerse kerk
een bedrag beschikbaar van
f 350.000,= voor restauratiewerk-
zaamheden. De provincie stelde
hierbij twee voorwaarden. In de
eerste plaats moet dit jaar (lees:
2001) een aanvang met de restau-
ratie gemaakt worden, anders zou
de subsidie vervallen. En boven-
dien mag het geld alleen maar aan
het interieur van de kerk worden
besteed.
Met de subsidie van f 350.000,=
van de provincie en eerdere toe-
zeggingen voor 2005 en 2006 voor
een totaalbedrag van f 700.000,=
kan de restauratiecommissie gaan
beginnen met restaureren. Geko-
zen is voor de ramen en het schil-
derwerk van het priesterkoor.

Afgelopen februari vond daartoe
het eerste gesprek plaats tussen Ie
den van de restauratie-commissie
en alle bij de restauratie betrokken
instanties zoals de provincie Gel-
derland, de gemeente Vorden, de
Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, het Aartsbisdom Utrecht en
de architect, de heer Van Vliet. Al-
len waren bereid er alles aan te
doen de restauratie-werkzaamhe-
den voor het eind van het jaar
2001 te laten beginnen.
De commissie en de architect sta-
ken de koppen bij elkaar en werk-
ten hard aan het restauratieplan.
Details werden nader uitgewerkt,
onderzoek verricht met als resul-
taat dat eind mei de vergunnin-
gaanvraag bij de gemeente Vorden
lag. Daarmee kwam het initiatief
bij de gemeente Vorden te liggen.
De gemeente heeft namelijk vanaf
de aanvraag zes maanden de tijd
om een vergunning af te geven.
De benodigde toestemming van de
monumentencommissie van de
gemeente als ook die van de pro-
vincie Gelderland waren snel bin-
nen. Zij waren direct enthousiast
voor de plannen van de architect.
Het positieve advies van de Rijks-

dienst voor de Monumentenzorg,
óók een instantie die geraad-
pleegd moet worden, laat tot nu
toe op zich wachten. Maandag, 10
december kwam een vijfkoppige
delegatie van de Rijksdienst einde
lijk (!) naar Vierakker afgereisd om
de situatie ter plekke in ogen-
schouw te nemen. De commissie
en de architect werden bestookt
met allerlei vragen die het ergste
doen vermoeden. Met name de
vraag of de kerk, die in het verle
den ernstig geleden heeft onder
lekkages, de afgelopen tien jaar
wel voldoende is opgedroogd, leid-
de tot heftige discussies.
Het is maar helemaal de vraag óf
de Rijksdienst, zo zij al tot een po-
sitief advies besluit, vóór het eind
van dit jaar tot een positief advies
kan komen. En dat is de voorwaar-
de, die de provincie Gelderland
heel nadrukkelijk heeft gesteld. Is
er dit jaar, naast de positieve ad-
viezen van de gemeente en de pro-
vincie, geen positief advies van de
Rijksdienst dan kan Vierakker flui-
ten naar de f 350.000,= van de pro-
vincie.
Vierakker maakt met recht bange
dagen door!

Sfeervolle Kerstbijeenkomst
PCOB
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmorgen haar kerst-
bijeenkomst in het Stampertje.

Mevr. Tini Ridderhof kon een flink
aantal belangstellenden welkom
heten; in het bijzonder mevr. Dora
Brinkhorst, pastoraal medewerker
van de Wehme, die de kerstmedi-
tatie verzorgde. Mevr. Ca trien van
Reeuwijk verzorgde samen met
Tini Ridderhof de liturgie. Zij had-
den ook samen het Stampertje in
kerstsfeer omgetoverd.
Het eerste gedicht was: "Een kind
is ons geboren" en daarna volgde

"Zou ik als de herders zijn ge-
gaan". Het geheel werd afgewis-
seld met het zingen van kerstlie-
deren, op het orgel begeleid door
Anneke Rigterink, en het lezen
van het kerstevangelie.
Dora Brinkhorst ging in de medi-
tatie uit van de adventsverwach-.
ting. God heeft zijn droom van al-
le mensen die gelijk zijn en in vre
de samenwonen. Dit in tegenstel-
ling wat we dagelijks op TV en in
de krant zien. Maar God geeft zijn
droom niet op. Zij sloot "de medi-
tatie af met het gedicht "Wij men-
sen blijven dromen dromen".

Tijdens de pauze volgde traktatie
met warme chocolade en door één
van de leden een eigen gebakken
cake.

Na de pauze vertelde Tini Ridder-
hof het Kerstverhaal over het Turk-
se meisje Kimed. Een eigentijds
verhaal als vluchtelingen op een
dorp komen wonen en de proble
men die dat met zich meebren-
gen. Dit verhaal werd met grote
aandacht gevolgd. De sfeervolle
kerstbijeenkomst werd afgesloten
met het staande zingen van het
"Ere zij God".

Er zijn mensen in Vorden die
het plan hebben een aardige
brief te schrijven of een ge-
dicht. Een fotocollage willen
maken of de kinderen willen
vragen een mooie tekening te
maken. Of op een andere wijze
willen laten merken dat ze er-
gens dankbaar voor zijn.

Mensen die misschien door de
drukke feestdagen er niet aan heb-

ben gedacht dat plan uit te voeren.
Die personen moeten nu wel heel
snel hun voornemen uitvoeren en
hun reactie afgeven bij een van de
hen bekende adressen.

Vindt u dit een vaag verzoek? Niet
voor de mensen die weten waar
het om gaat en nu waarschijnlijk
blij zijn dat ze er nog even aan
worden herinnerd.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op woensdag 9 janu-
ari a.s..

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een

vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn por te
feuille heeft.

Het spreekuur is op woensdag-
avond 9 januari op het Gemeente
huis. Om u vooraf telefonisch te
melden dient u contact op te ne
men met Ab Boers (fractievoorzit-
ter CDA).

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Na de dienst nieuw-
jaarsbegroeting in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6januari 10.00 uur Dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6januari (wit) 10.00 uur ds. D. Westerneng. Viering H. Avond-
maal; 19.00 uur ds. D. Westerneng. Dankzegging Avondmaal.

R.K kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur Woord- en Communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
6-7januari Frater B. Broekman, tel. 57 31 15.

Weekenddienst huisartsen
5-6 januari dhr. Albers, Schoolstraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -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.

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

Tandarts
5-6 januari GW. Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekzietenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekscwcg 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 én intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Ki-aamafdeling 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 xiur. 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 Haggcman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

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; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 1942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jcbbink 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 tot 16.00 uur;
vrijdag 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. I^ndeUjk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburq 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.
Persönenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05. :
OpenTafel 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 3405.
Hobbycn 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, biseksu-
ele mannen en lesbische Vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
scwcg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldiugsnummer Gelderland^ tel (026) 35 99 999.

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

Humani tas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding; coördinator mevr, H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur);

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 €0,45. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,27 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,27 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.

• Of u wilt afslanken, aan-
komen, op gewicht blijven,
of extra energie (ook bij het
sporten!) het kan! Wat is het
geheim? Bel vrijblijvend op
werkdagen (van 9.00 tot 13.00
uur) A. Eijsink, tel. (0575) 57
21 27.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.

• Kasteelconcert in Huize
Ruurlo op Driekoningen,
zondag 6 januari, om 15.00
uur. Inlichtingen en plaatsbe-
spreking: KunstKring Ruurlo
(0573) 45 20 75.

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

• Cursus- en activiteiten-
programma van de Kunst-
Kring Ruurlo tot augustus
2002 (nog exclusief het Kas-
teeltuinconcert) ligt voor u
klaar in Reurles Huus en bij de
Rabobank Berkelland, de Bi-
bliotheek Ruurlo en de WV
Ruurlo. Info (0573) 43 08 76 of
(0573) 45 20 75.

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dage-geld-terug-
garantie. Bel nu:Marga Sun-
ninghausen-Hummelink (0575)
46 49 82.

• Onze muisgrijze kater is
weg. Wie heeft hem gezien?
Tel. (0575) 55 24 66.

Adverteren

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

• •••i1SMAN DER W\L
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

www.compusystem^nl
KeuzePC v.a. € 746,47
AMD Duron 750 Mhz, 1 28 Mb intern Q&w^nr2®@& harddisk € 746,47
AMD Duron 900 MlnzJ^^ÊM^ÊiHi^^^^^^^sMÊmS ..... :•! ..... m € 814,54
AMD Athlon Thunderbird i na«sk II € 850,84
AMD Athlon XP 1 ,f GH& 206 MtrC3DfW66MHz;i32MB TNT2 AGR
40 Gb harddisk :€ 964,28

SpelletjesPC
AMD Athlon Thunffeiprd f ;
NVidia Riva TNT2;32Mb
AMD Athlon XP 1 $00 MHz, 2&6 tv
64 Mb AGP

V.a, €927,98

€ 927,98

iisk^ €1009,66

PC-133 MHz., UpIflA 66/100 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpiletiesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x Aöpen CDROM, 56K6 Modem, 10/100 Mbps Netf erkkaart,
1,44MB Diskdrive^: Midi-Ibwer ATX, Win 95/98 Toetsenbord, Logitech Scrollwieel Muis.

Actie:
Bij aanschaf van feti nieuw systeem

een CD-ReWrïter voor € 11,34 (i.p.v. de CD-Rom).

17 inch monitor € 181,06 • i.p.v. CD-Rom een L i ten 16 x 10 x 40 CD-Rev,
€ 72,15 • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 35,85 • TFT monitor v.a

€ 437,90 • HP 845C Printer € 102,10 • Logitech Cordless Desktop € 72,15 • USB
Scanner € 76,69 • 160W boxen € 11,34 • Andere onderdelen op aanvraag.

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

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

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

Autotelefoon 06-55135503

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



i
Onze zoon en mijn broertje

- T.

Sjoerd
Herbert

is geboren op 27 december 2001 om 02.05 uur.
Hij weegt 3800 gram en is 53 cm lang.

Herbert, Martine en Thijs
Eggink-Wiecherink

Den Elterweg 101
7207 AC Zutphen
Tel. (0575) 57 07 65

v> . . . ... v

t.. . . . ..... . . . . . . . . . . . . ^
,»;

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de ve-
le blijken van belangstelling, in welke vorm dan
ook, bij ons 40-jarig huwelijksjubileum.

Tevens wensen wij u een voorspoedig 2002.

Annie en Dik Borgman

„'t Spiekertje"
Heerlerweg 3
7233 SG Vierakker

... ........ ......... ...— ... ..

Vechten

Vechten voor je leven kun je niet alleen.
Daarvoor heb je mensen nodig om je heen.
Mensen die heel veel van je houden.
Mensen die je blindelings kunt vertrouwen.

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht
Nu is in rust van ons heengegaan onze lieve zoon,
mijn broer, zwager en oom

Eddie Sloot

op de leeftijd van 33 jaar.

Vorden: Johan en Miny
Zutphen: Ester en Robert

Esmay

Apeldoorn, 21 december 2001

Correspondentieadres:
De Stroet 2
7251 CR Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

Na een moedig gedragen ziekte is voor ons toch
nog onverwacht overleden mijn lieve kleinzoon en
onze neef

Eddie Sloot

in de leeftijd van 33 jaar.

Oma Sloot
Tante Jo
Tante Willie en oom Freek
Oom Gerrit en tante Riky
Tante Annie en oom Jos
Tante Gerda en oom Herman
Tante Dinie en oom Gerrit
Tante Dirkje en oom John
Neven en nichten

Vorden, 21 december 2001

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Geheel onverwacht
is op 81 -jarige leeftijd overleden

Rudolphine Theodora de Meyïer
onze onvergetelijke, dierbare

Oekie

* 31 mei 1920
Tjiandjoer, West-Java

t 24 december 2001
Vorden

Uit aller naam,
Vera Tietjens-Schuurman (ex. test.)

Correspondentieadres:
V.E.G. Tietjens-Schuurman
Berkakkers 5
5521 GD Eersel

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Niemand kan begrijpen wat jij hebt geleden.
Niemand weet wat jij hebt doorstaan.

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht.
Nu is in rust van ons heengegaan mijn lieve man,
onze broer en zwager

Hendrik Jan Nijenhuis
echtgenoot van E.J. Nijenhuis-Adkins

* Warnsveld,
8 juni 1923

t Zutphen,
26 december 2001

Vorden:
Driebergen:

E.J. Nijenhuis-Adkins
H. Nijenhuis
P. Nijenhuis-Koers

Harderwijk: H. Witteveen-Nijenhuis
G.J. Witteveen

G. Adkins
C.J. Adkins-De Ruiter

Voorschoten:

Burg. Vunderinkhof 25
7251 XA Vorden

De crematie heeft op woensdag 2 januari plaats-
gevonden.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds ] ( K>8

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

oj©[L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 5373O183

.....................................

Na 30 fijne Vordense praktijkjaren en honderddui-
zenden prettige contacten, geven wij de aescu-
laap per 1 januari 2002 aan onze opvolgers door.

• Met zeer veel dank voor 't in ons gestelde ver-
trouwen.

Op 18 januari van 16.00 tot 19.00 uur in Hotel
l Bakker, geven wij u de gelegenheid ons de hand
|; te drukken en met de heer en mevrouw Albers-
j; Tanis kennis te maken.
i

Met vriendelijke groeten en goed nieuwjaar toe-
gewenst,

G.H. Sterringa
M.J. Sterringa-van der Veen

Januari 2002

Us Domi
Schoolstraat 9
7251 XR Vorden

Per 2 januari 2002 vanaf 08.00 uur zal de
praktijk van dr. Sterringa worden over-
genomen door drs. Albers en Tanis.

Omdat de nieuwe praktijkruimte nóg niet is
voltooid, kunt u de eerste 2 weken nog ge-
woon terecht op het oude adres:
Schoolstraat 9 te Vorden met het oude
telefoonnummer (0575) 55 12 55.

Hier kunt u terecht voor het maken van een
afspraak tussen 08.00 en 12.00 uur (geen
labeltjes meer).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk verder in-
formeren over het nieuwe adres en de mo-
gelijke veranderingen in de nieuwe praktijk.

........................................ ..••,
l

• ••••t
• •

Wij willen via deze weg iedereen hartelijk bedan-
ken voor het in ons gestelde vertrouwen de afge-
lopen jaren.

Wij wensen onze opvolger De Echte Groenteman
Vorden, Freddie Letink veel succes.

Bedankt!

Joan en Marietje Huitink
t

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden f /
Telefoon (0575) 55 29 28

JONG

GELRE
AFDELING VORDEN/WARNSVELD

wenst iedereen een
voorspoedig en actief

2002



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 dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 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 D.J. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN 25 EUROCENT PER
INGELEVERDE KERSTBOOM

Op woensdag 9 januari 2002 tussen 13.00 en 1630 uur bestaat voor
jullie de mogelijkheid om kerstbomen in te leveren bij de gemeentewerf
aan Het Hoge en op het feestterrein in Wichmond.

Jullie weten ongetwijfeld dat
deze inzameling een bijdrage
levert aan vermindering van
de afvalberg. De kerstbomen
worden na versnippering her-
gebruikt in bijvoorbeeld plant-
soenen. Dat is natuurlijk goed
voor het milieu.

Het aantal ingezamelde bomen is begin dit jaar ten opzichte van vorig
jaar gedaald, zoals uit bijgaand staatje blijkt. Dat moet natuurlijk niet en
is een reden om er met z'n allen nog eens flink tegen aan te gaan en te
proberen het aantal flink te verhogen.

Resultaten afgelopen jaren:

faartal aantal kerstbomen

1998
1999
2000

434*
620
507

PHALEN CONTAINER KERN VORDEN OP 5 JANUARI

Zaterdag 5 januari 2002 kunt u uw container aan de weg zetten, omdat
deze op l januari niet is geleegd. Zet uw container op tijd aan de weg om-
dat de inzamelaar om 7.00 uur begint. U kunt dus eerder aan de beurt
zijn dan op de normale inzameldagen.

NSPRAAKA VOND GEMEENTELIJKE HERINDELING

De woordvoerders herindeling uit provinciale staten van Gelderland
houden binnenkort drie informele hoorzittingen over de op handen zijn-
de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek, Graafschap en Liemers.
Tijdens deze openbare bijeenkomsten, die in het gebied zelf worden ge-
houden, willen de statenleden van burgers en gemeentebetuurders ho-
ren hoe ze over de recent door gedeputeerde staten gepresenteerde plan-
nnen denken. Deze informatie zullen ze gebruiken voor hun eigen oor-
deelsvorming over het herindelingsadvies in de commissievergadering
op 23 januari en de statenvergadering op 27 februari 2002.

De inspraakavond die betrekking heeft op de Achterhoek vindt plaats op
maandag 14 januari, vanaf 19.30 uur in het Ondernemingscentrum aan
de Koopmanslaan 3 in Doetinchem.

Insprekers kunnen zich tot één dag van tevoren schriftelijk aanmelden
per email: herindeling@prv.gelderland.nl, per fax: 026-3599087 of per
briefkaart gericht aan de provincie Gelderland ter attentie van R. van
Zon, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld daarbij duidelijk namens
wie u inspreekt. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Voor de
verslaglegging wordt verzocht om de bijdrage na afloop ter plaatse ook
schriftelijk in te dienen.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 4 januari tot en met 15 februari 2002 ter in-
zage een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1)
voor het beëindigen van de mestopslag in een foliebassin volgens het Be
sluit mestbassins milieubeheer voor:
• Mevrouw G.TJ. Eggink-Groot Roessink, Rietgerweg 4, 7251 HD Vorden

op het perceel plaatselijk bekend Rietgerweg 4 te Vorden;
• De heer T. Plakkenberg, Lankhorsterstraat 21, 7234 ST Wichmond op

het perceel plaatselijk bekend Lankhorsterstraat 21 te Wichmond;
• Maatschap Temmink, Ruurloseweg 117, 7251 LD Vorden op het perceel

plaatselijk bekend Ruurlosewegll7 te Vorden.

EILIGHEIDSTIPS BIJ GLADHEID

Gladheid, als gevolg van ijzel en sneeuw, is in deze tijd van het jaar heel
gewoon. Gladde wegen kunnen in het verkeer tot flinke overlast leiden.
Files, slippartijen en blikschade zijn hiervan vaak het gevolg. Maar ook
ernstigere ongevallen komen regelmatig voor.
• Zorg daarom in de winter voor ruim voldoende profiel in banden
• Krab alle ruiten van uw auto goed schoon. Volsta niet met het schoon-

maken van een klein stukje ruit, ook al heeft u haast.
• Controleer regelmatig of uw koplampen besmeurd zijn met pekel.
• Houdt er rekening mee dat viaducten, bruggen, toe en afritten glad

kunnen zijn bij lichte vorst, ook al is de hoofdrijbaan niet glad.

• Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorlig-
ger dan u gewend bent.

• Wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelne
mers, zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders, omdat
het zicht vanuit de auto soms belemmerd wordt door pekel op de rui-
ten.

En 'last but not least': als u er niet écht uit hoeft, blijf dan liever thuis.

'ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 4 januari tot en met 15 februari 2002 ter in-
zage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.
Weenk, Biesterveld 43, 7251 VR Vorden op 10 januari 1980 verleende ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding van 22 juli
1996) voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge
meente Vorden, sectie E, nummer 421/527/528, adres inrichting: Bran-
denborchweg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, ge
deeltelijk in voor de verkoop voor het pluimveegedeelte (bruto 1950 kilo-
gram NHs) vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging veehoude
rij takken".
Vergunninghouder houdt 408,4 kilogram NHs productieruimte. De de
positie neemt met 82 % af van 16.508,8 naar 2.858,8 mol.

Beroep:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van 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 u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 16 februari 2002.
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 ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

EKENDMAKING BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf don-
derdag 3 januari 2002 voor eenieder bij de sector Middelen (kasteel) kos-
teloos ter inzage ligt de:

- Verordening begrafenisrechten 2002
- Verordening afvalstoffenheffing 2002
- Verordening rioolrechten 2002
- Rechtenverordening 2002
- Verordening onroerendezaakbelastingen 2002
- Verordening toeristenbelasting 2002
- Tweede wijziging van de beleidsregels voor de lastenverlichting
- Tweede wijziging van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belas-

tingen gemeente Vorden

De verordeningen zijn vastgesteld bij besluit van de raad van de ge
meente Vorden van 18 december 2001. De beleidsregels zijn vastgesteld
bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 november 2001.
De verordeningen en beleidsregels treden in werking met ingang van 11
januari 2002.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de beslui-
ten in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en
mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen" op 3 januari
2002.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van de be
sluiten.

Inhoud van de besluiten:
A In de verordeningen en beleidsregels zijn de bedragen in guldens ver-

vangen door bedragen in euro's;
B. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolrecht en onroerende

zaakbelastingen zijn verhoogd;
C. De tarieven in de Rechtenverordening zijn verhoogd met de jaarlijkse

prijsstijging van 4,5%. Daarnaast zijn nieuwe tarieven voor bouwver-
gunningen vastgesteld, en enkele onderdelen gewijzigd op basis van
nieuwe wetgeving;

De regeling kwijtschelding is op enkele onderdelen redactioneel gewij-
zigd.



EFERENDUMVERORDENING

Op 18 december 2001 heeft de gemeenteraad van Vorden de "Referen-
dumverordening gemeente Vorden 2002" vastgesteld.
Gelijktijdig is de "Referendumverordening gemeente Vorden 1997"inge-
trokken.

Deze Verordening is per l januari 2002 in werking getreden.

U kunt de Verordening vanaf heden inzien bij de sector Samenleving in
de Units. Tegen betaling van de kosten kunt u kopieën krijgen.

EEN BET ER
M] BEGIN]
BIJ JEZELF

ERGUNNINGEN

bouwen

plaats
Schoolstraat 11 b

slopen

plaats
nabij Schoolstraat 11 a

kappen

plaats
Hamsveldseweg
Vierakkersestraatweg 18,
Vierakker

aanvrager
mw. E.C. Tanis en
BA. Albers

aanvrager
' Woningcorporatie

"De Stiepel"

aanvrager
B. Wunderink
mw. W. Sijbrandij-Markaj

inhoud
tijdelijk plaatsen van
een huisartsenpraktijk
(instandhoudingstermijn
tot l januari 2005)

vrijstelling
bodemonderzoek
(gedeeltelijk)

inhoud
geheel slopen van een loods

inhoud
vellen l eik
vellen l eik en l walnoot

herplantplicht

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

Waarom

elders
gezocht
wanneer

het in

Vorden

kan
worden
gekocht!

OPEN HUIS - 19 januari 2002
V O O R L I C H T I N G V O O R L E E R L I N G E N VAN G R O E P 8 VAN DE B A S I S S C H O O L EN HUN O U D E R S

ISENDOORNCOLLEGE
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W
tweetalig

VWO aestart / ZATERDAG 19 JANUARI 2002
/ 10.00 - 14.00 uur

in aUgUStUS f Lage weide l

2000
7231 NN Warnsveld

Telefoon: 0575 - 468520

STEVIG IN BEWEGING
VOORLICHTINGSAVOND
maandag 21 januari 2002
19.30 - 21.00 uur

Weekblad Contact
(indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 5 december 2001 tot 12 januari 2002

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

1

2
Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers
vóór 12 januari 2002.

Betalen per bank of giro vóór 12 januari 2002
(u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u na 12 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,60 € 3,00 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 2002 voor Weekblad Contact bedraagt

l 40|75 € 18,50 incl. 6% BTW wanneer u vóór 12 januari betaalt.
Betaalt u na 12 januari dan brengen wij u f 6,60 € 3,00 ad m. kosten in rekening.

U verdient dus f 6,60 € 3,00 als u vóór 12 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

d r u k k e r 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 giroreke-
ning.

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:
Rekeningnummer:

Handtekening

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



Jan Wullink wint Vordense
oudejaarscrossloop
Het initiatief van Johan Pardij s,
Harry Eggink, Wim Morde,
Henk Arfman en Adriaan en
Marinus Eskes om toch in Vor-
den een "Oudejaarscrossloop"
te organiseren, is een succes ge-
bleken. In totaal verschenen er
zaterdagmorgen 80 deelnemers
aan de start.

De vijf kilometer werd gewonnen
door Ronald Boomkamp uit Eiber-
gen. Ronald Klein Koerkamp uit
Zutphen won de tien kilometer,
terwijl Jan Wullink uit Enschede
de 15 kilometer winnend afsloot.

Jarenlang werd deze "Oudejaars-
cross" georganiseerd door de Vor-
dense Rijwiel en Toerclub "De
Achtkastelenrijders". Gezien het
deelnemersveld ( ooit waren er
350 deelnemers) de afgelopen ja-
ren tot beneden de honderd was
gedaald, besloot de wielerclub de
cross niet meer te organiseren. De
hierboven genoemde heren von-
den dat maar niets en formeerden
toen een "crossloopcommissie".

Johan Pardij s: "Gezien het feit dat
er aan het eind van het jaar in de
regio meerdere crosslopen worden

georganiseerd, zijn wij met een
"veld" van 80 deelnemers dik te-
vreden. Wij hebben dan ook beslo-
ten om op de laatste zaterdag van
2002 ( 28 december) wederom een
dergelijk evenement te organise-
ren. Wat mij wel is tegengevallen,
is de deelname van de Vordense
sportverenigingen. Zo zou je toch
mogen verwachten dat met name
de voetballers de winterstop zou-
den aangrijpen om middels deze
cross hun conditie wat op peil te
houden. Helaas niet, wellicht vol-
gend j aar beter", aldus Johan Pard-
ijs.

Het vrouwelijk geslacht was tij-
dens deze Oudejaarscrossloop
goed vertegenwoordigd. Er namen
liefst 20 dames deel! Opvallend de
tijd van de snelste dame op de 15
kilometer, Saskia Bakhuis uit En-
schede. Zij finishte in een tijd van
l uur drie minuten en 51 secon-
den. Saskia Bakhuis is de vriendin
van de winnaar op deze afstand,
Jan Wullink uit Enschede!

Gezien de regen- en sneeuwbuien
in de afgelopen dagen was er voor
de organisatie op het laatste mo-
ment nog veel werk aan de winkel.

Zo werd het parcours rondom
camping "De Reehorst" aangepast
en werden een aantal wel zeer
modderige paden vervangen door
wat "drogere" bospaden. Het par-
cours had een lengte van 5 kilo-
meter. De deelnemers aan de 10 en
15 kilometer liepen resp. twee en
drie rondjes. Start en finish waren
bij het gemeentelijk sportpark aan
de Oude Zutphenseweg.

De uitslagen waren als volgt:
5 kilometer: l Ronald Boomkamp,
Eibergen 17 minuten en 24 secon-
den; 2 Harry Ruumpol, Ruurlo
18.45; 3 Henk Nijland, Zelhem
18.45. Snelste dame Ellis Stolwijk
in een tijd van 21 minuten en 38
seconden.
10 kilometer: l Ronald Klein Koer-
kamp, Zutphen 38.40; 2 Andre Jan-
sen, Ugchelen 40.33; 3 Frank de
Graef, Apeldoorn 40.40. Snelste da-
me Corrie Nusselder uit Hummelo
in 45 minuten en 13 seconden.
15 kilometer: l Jan Wullink, En-
schede 56.55; 2 Wim van Hilst,
Steenderen 58.00; 3 Rene Bosch,
Vorden 1.03.01. Snelste dame Sas-
kia Bakhuis uit Enschede in
1.03.51.

De drie Jantjes
bijANBO
Vrijdagmiddag 4 januari organi-
seert de afdeling Vorden van de
ANBO in het Dorpscentrum een
feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst
voor leden en introducé's. Hier-
voor heeft het bestuur de groep
"De drie Jantjes" uit Gelselaar uit-
genodigd. Zij brengen een amu-
sant programma dat bestaat uit
voordracht, zang en muziek.

De drie Jantjes zijn van oorsprong
oud- leden van het Gelria Cabaret
dat gedurende de vijtiger en zesti-
gerjaren furore maakte. Na het be-
reiken van de pensioengrerechtig-
de leeftijd werden zij in 1993 be-
naderd voor het verzorgen van een
optreden voor plaatselijke oude-
ren. Dit optreden werd dermate
enthousiast ontvangen dat de
groep thans regelmatig in Twente
en de Achterhoek optreedt. Inmid-
dels al 85 keer!

Zoals te doen gebruikelijk tijdens
de eerste Anbo-bijeenkomst in een
nieuwjaar tracteren de dames van
de Sociaal Culturele Commissie
deze middag op lekkere hapjes.

Flessenactie
w Vorden
De jeugdafdeling van de voetbal-
vereniging "Vorden" organiseert
op zaterdag 5 januari haar jaar-
lijkse flessenactie. Dat wil zeggen
dat die dag al uw lege flessen
wordt opgehaald. Dit kunnen sta-
tiegeld-loze flessen zijn.

Flessen met statiegeld zijn natuur-
lijk ook welkom! Niet Euro-mun-
ten worden ook graag meegeno-
men.

De flessenactie wordt mede onder-
steund door de gemeente Vorden
en de Vordense supermarkten.

Mo tors por t

DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" organi-
seert op vrijdagavond 4 januari
een Nieuwjaarsinstuif. Deze wordt
gehouden in de cantine aan de Ei-
kenlaan.

Wielersport

R.T.V.-ERS STERK
IN NATIONALE CROSSES
De Hengeloer Martin Weijers reed
dit kerstweekend goed in Boxtel
bij de sportklassers behaalde hij
een lle plaats.dit alles op een hard
en spekglad terrein.
2e Kerstdag vertrokken de R.T.V.ers
naar het Brabantse Reusel een
cross in de kerstsfeer sneeuw en
vorst maakte het ook hier weer
niet makkelijk Martin Weijers
reed hier naar een 8e plaats.
De Vordense huisvrouw Gretha kl
Brinke behaalde in al deze twee
wedstrijden een 12e plaats.
De Wichmondse veteraan Rudi Pe-
ters kwam met twee goede uitsla-
gen thuis in Boxtel werd hij 8e en
in Reusel reed hij ijzersterk naar
een 4e plaats.
De R.T.V. nieuweling Thijs v Ame
rongen startte enkel in Boxtel hij
behaalde daar een 4e plaats om
zich te sparen ging Thijs niet mee
naar Reusel hij moest op de don-
derdag immers starten in het Bel-
gische Loenhout.
Dit alles onder begeleiding van
bondstrainer Kees v/d Wereld.
Thijs reed op een ontzettend blub-
berig ,en nat parcour naar een
knappe 4e plaats winnaar werd
hier de Belg Niels Albert de Luxem-
burger Jeanpiere Drucker werd
hier 2e.

THIJS VAN AMERONGEN
4E IN LOENHOUT (B)
De Vordense R.T.V. nieuweling
Thijs v Amerongen reed goed in
een internationaalstartveld te
Loenhout.
De Vordense veldrijder reed op uit-
nodiging van de K.N.W.U. bonds-
coach Kees v/d Wereld mee in een
super zware veldrit.
In de hol van de leeuw voor de
veldrijders behaalde Thijs een 4e
plaats winnaar werd de Belg Niels
Albert 2e werd de Luxemburger Je
an Piere Drucker.
De derde man in deze natte en
blubberige cross is onze Neder-
landse N.K. favoriet uit Rijswijk,
Rikke Dijkshoorn.Thijs v Ameron-
gen kwam 20 meter te kort op
Dijkshoorn deze had het zwaar
met de lange looppassages.
Deze uitslag gaf vAmerongen mo-
raal in de eerste beste veldrit te
Woerden won hij dan ook met veel
machtvertoon van start tot finish
reed hij alleen op kop om zo zijn

2e overwinning te pakken in een
nationale wedstrijd.
Tweede werdt Riek v Ijzerdoorn
uit Tiel.
Ook de andere R.T.V.ers stonden in
Woerden aan de start de sportklas-
ser Martin Wijers uit het gelderse
Hengelo reed een mindere wed-
strijd maar behaalde nog een lle
plaats.
Gretha kl Brinke reed bij de dames
mee de wereldkampioen 40+ deed
het goed zij knokte naar een 15e
plaats winnaar werd Corine Dor-
land uit Eerbeek.
De R.T.V.veteraan Rudi Peters uit
Wichmond vertoond goede benen
te hebben na 2e kerstdag Reusel
daar behaalde hij een 4e
plaats.reed hij in Woerden naar
een 5e plaats.
In deze twee wedstrijden won de
Nederlandskampioen Jan Steens-
ma uit Surhuisterveen.
Bij de Amateurs vertrok ook de
Hengelose A.T.B.er Jan Weevers hij
reed sterk vanuit het achterveld
naar de kop om uiteindelijk als 3e
op het schavot te staan winnaar
was hier Maarten Nijland voor Jur-
gen v Gils.
Bart Brentjes behaalde in zijn eer-
ste veldrit een 4e plaats.

35 miljoen
vluchtelingen
wereldwijd

Vergeet ze niet

Giro 999

www.vluchteling.org

Wordt het in 2002
ook weer druk in Vorden?
In de galerie van de bibliotheek is nog tot en met 12 januari aanstaan-
de, de expositie te bezichtigen over de jaren 1947-1974. de jaren dat de
heer A.E. van Arkel burgemeester van Vorden was. Maria Geluk, bibli-
othecaresse droeg onlangs tijdens de opening van deze expositie een
gedicht voor dat op 22 augustus 1916 werd gemaakt door Sara Thate.
Daarin beklemtoonde de dichteres hoe druk ons kastelendorp toen al
was. Het leek de redactie leuk het gedicht in deze editie van "Contact"
te publiceren.

AAN VORDEN

Overal in Nederland
Spreekt met van het dorpje Vorden
Dat, voorheen zoo kalm en stil
Een drukke plaats nu is geworden.

Van alle kanten stroomen toe
De mensen uit de steden
Die allen tuk op 't buiten zyn
Hier hun verlof besteden.

Van stilte nu geen sprake meer
Dat was in vroeger tyd
De menschen gaan nu af en aan
Met drukke vroolykheid.

Zy brengen auto's met zich mee
En is het wéér wat droog
Men ziet geen hand voor oogen meer
Het stof vliegt huizen hoog.

En is men weer terug gekeerd
Naar d'eigen groote stad
Dan denkt men al tyd nog met vreugd
Hoe heerlyk met t' hier had.

Dus Vorden! Houdt Uw naam maar hoog
Blyf in de toekomst, lang na dezen
't Geliefkoosd dorpje in Gelderland
Waar men zoo graag wil wezen.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Waor hè'j 't waofeliezer, 'k heb 't beslag zo'n betjen klaor". "Waofe
liezer?". "Ja, dat zo'j toch ophaaln biej Riek van Toon, dat he'k ow gis-
teraovend al evraogd. Dat zo'j vanmaarn metbrengen a'j ok de ande-
re boodschapn haaln".

"Dat he'k eerlijk ezeg stomp vegetn, kuukn da'k t'r bunne, gaars neet
an edach".

"Jao, jao, dat kenne wiej zuurjesan wel, de pils en de jenever zu'j wel
neet vegetn hemmen. Fiets t'r maor gauw effen hen, dan kan'k te
minste beginnen. Maor hoppen dat ze in huus bunt anders kan'k 't
beslag wel an de hoonder voern".

Gedwee ging ik maor gauw op weg umme de huuselijke vrea nog een
betjen te bewaarn. Gelukkig veur mien en 't beslag waarn Riek en
Toon van de Spitsmoes nog in huus. Ze zatn nog an taofel te etn.
"Now, iejluu bunt vandage ok neet vrog". "Daor he'j geliek an maor
wiej mossen vanmaarn nog 't een en ander biej de voore haaln en
hebt de tied ok nog een betjen vepraot biej bekenden die'w tegen 't
lief leepn. Maor a'j zinne hebt ko'j nog wel metetn, meschien lust ow
ok nog wel een stuk hazenvleis", zei Toon.

"Zo, bu'j ok nog met op j ach ewes da'j nog een haze vedient hebt met
't drieven?".

Oh nee, dat ha'k vegange maondag wel ekont maor too was 't mien
vols te nat af. An dizze haze zit een heel ander verhaal. Zoas ge
woonlijk met de kasdage zoln de kinder hier kommen etn. Maor an-
gezien Riek ok wat older wod en die drukte neet allemaole meer zo
goed an kan zol 'n Énen veur de soep zorgen, 'n ander veur 't vleis en
'n darden veur 't naogerechte. Riek vezorgen dan de earpels en de gr-
uunte. Dat was heel mooi eregeld.

Maor schienbaor was 't toch neet allemaole goed begrepn want twee
kwammen d'r met een grote panne soep anzetn. En dan 't vleis. Dat
zoln varkenshaasjes wodn. Laot die deerne now an kommen zetn met
een grote haze!. En die mos dan ok nog ebraon wodn want daor had
zee gin keeze van egetn, zoat ze zei. Gelukkig had Riek nog wel spa-
klappen in 'n diepvries en daor he'w 't kasdiner dan maor met edaon
naost heel volle soep".

En de haze, wat he'j daor met edaon?. "Daor had gin mense volle zin-
ne an en was trouwens ok neet zo gauw gaar te kriegn. Daor bun ik
now al vief dage zuute met, vandaor , a'j ok nog een stuksken wilt?".
"Nee dank ow, doet mien 't koekiezer maor dan bun'k weer weg".

En veur de leazers van dit verhaal en ok alle anderen: 'k Hoppe dat ie
derene 't maor goed mag gaon, 't kommende jaor biej ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman



AFHAALMAANDMENU'S JANUARI

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 - Vorden

bczorg/bestellijn (0575) 55 42 22
fax (0575) 55 51 18
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Asya salade
tomaten, komkommer, ijsbergsla,
peterselie, eieren, fetakaas en olij-
ven

X

€2

Asya kindermenu
kipnuggets met Franse frietjes
en appelmoes

€2,50
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Dinsdag's

Pizza Day
2 euro korting
op alle pizza's

Woensdag's

Grill Day
2 euro korting

op alle schotePs

3e Prijs beste

Pizzeria 2000

Nominatie
2001

Kwaliteitswinnaar

Chipknip

ratis ketelinspectie bij
PUS' Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u zich misschien af of hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. if

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31.

Krans Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen.

Wij adviseren:

NEFIT

e / i' f houdt N e d e r l a n d warm

Wij roken gewoon stug door
in het nieuwe jaar

Het is (gelukkig) weer nieuwjaar. En om het gelijk goed te beginnen
heeft de Keurslager een aantal speciale gerechten en aanbiedingen
voor u geselecteerd tijdens de Goed Beginweken t/m 26 januari.

Want ook in 2002 wensen wij u weer het beste toe.

Erwtensoep met rookworst

Kip-Houthakkerssteak

Gekookte Ac h te r h a m

Pepersteaks

Ribkarbonade

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

269

115
100 gram € l

435
100 gram € l

550

340
^

Degoedbeginweken.
Puur genieten!

Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen die bereid zijn een paar uur

met de collectebus rond te gaan in de collecteweek in maart

Dat is hard nodig om anderhalf miljoen mensen met reuma te helpen.

Het Nationaal Reumafonds is u zeer erkentelijk als u ja zegt. U kunt zich

aanmelden bij mevrouw Geertje van den Berg,tel.020-5896471.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN d rukke r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Apotheek
Hengelo Gld. B.V. tv AA

M S E
A10TH E E K

Vanaf 1 januari 2002 staan Apotheek Hengelo en de Zelhemse Apotheek samen garant voor de verzorging
van uw geneesmiddelen buiten de reguliere openingstijden. De folder met informatie hierover is inmiddels
huis aan huis verspreid (*). In alle gevallen geldt het advies:
voor spoedgevallen buiten de normale openingstijden belt u altijd eerst het telefoonnummer van
uw eigen apotheek.
U wordt dan automatisch doorverbonden met de dienstdoende apotheek voor het maken van een af-
spraak. Let wel: ook in het weekend en op feestdagen blijft uw apotheek enkeje uren geopend (zie folder).
Wij verzoeken u op die momenten uw spoedrecepten aan te bieden.

Apotheek Hengelo (0575) 46 10 10 Zelhemse Apotheek (0314) 62 34 63
Samen garant voor een optimale geneesmiddelverzorging.

(*) Folder gemist? Een extra exemplaar ligt voor u klaar in uw apotheek.

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Confacf/es?

Hef cement
tussen vraag
en aanbod!

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Tei. (0573) 25 30 39 - Fax (0573) 25 49 19 - Mobiel 06 54220156

Kerkstraat 3
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 15 19

wenst iedereen
een heel gelukkig en voorspoedig
2002!

WENÜIl' VRIKLER, THOMAS KNIEWALLNER
EN MEDEWERKERS

Bistro de Rotonde is t/m 16 januari
wegens vakantie gesloten
(onze welgemeende excuses voor dit late bericht)

Vanaf donderdag 17 januari 2002 zijn wij
weer vanaf 12.00 uur geopend.

Bistu openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag 17.00 - 22.00 uur.
Woensdag t/m zondag 12.00 - 22.00 uur.

Uw laatste gulden is goud waard

'/SCHOENMODE
Beatrtxpleln 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

2 halen l betalen
sla nu uw slag, u koopt nu 2 artikelen voor de prijs van l

u betaalt slechts het laagst geprijsde artikel.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

drukwerk dat
gezien wordt

Het 'gezicht'

van uw bedrijf wordt

mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk

behoort uit te zien.

zowel in ontwerp.

opmaak, kleur

en tekst.

Goed drukwerk valt

op. sterker.

het verhoogt de

herkenbaarheid van

uw onderneming.

Wij zijn daarin

uw partner.

drukke r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
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

cnmncuniwiHii
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Lubbers Wonen & Slapen gaat verhuizen naar Woonboulevard
Doetinchem. Profiteer daarom vanaf nu van onze.,

W m T W
J X^gJUs/-

WOON-ACCESSOI RE*

ALLES

KORTINGEN VAN

MEUBELEN EN SLAAPKAMERS
Uit voorraad leverbaar:

POCKETVERING MATRAS 90 x 200 cm, van 845,- voor

LATEX MATRAS 90 K 200 cm, van 795,- voor

LATTENBODEM ELEKTRO 2 motoren, 90 x 200 cm, van 1.025,- voor

BOXSPRING met binnenveringmatras, 90 x 200 cm, van 895,- voor
Andere maten op bestelling leverbaar

695,-

695,
695,

KIES UIT ONZE VOORRAAD
SHOWROOMMODELLEN:

• Bankstellen
• Slaapkamers
• Auping bedden
• Linnenkasten
• Eethoeken
• Salontafels
• Kleinmeubelen
• Karpetten
• Bedtextiel
• Kersen meubelen

aren gratis
orgen

zoonen & siapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

') m.u.v. woningtextiel.



Autobedrijfjos Herwers geopend

*Wij zijn Idaar voor de toekomst'
Gelre ziekenhuizen
Idaar voor de euro

'Een drukte van belang'

Onder grote belangstelling is
donderdag 13 december Auto-
bedrijf Jos Herwers aan de
Kruisbergseweg officieel ge-
opend. Burgemeester A. van
Beeck Calkoen omschreef de
lange periode die was gemoeid
bij het totstandkoming van het
nieuwe pand.

'Zeven jaar hebben het college, de
raad, de ambtenaren maar ook de
provincie en andere rechtelijke
colleges samen met u ingezet om

eraan vooraf gingen voordat er
met de bouw kon worden begon-
nen. Herwers bedankte de vele
personen en bedrijven die hadden
meegewerkt aan het nieuwe ge-
bouw dat ontworpen is door Van
Geenhuizen Groep.

"Na een lange periode van wach-
ten, wachten en nog eens wachten
is het dan eindelijk zover. Maar ik
heb er altijd een goed gevoel over
gehad. Het is een functioneel ge-
bouw geworden met een enorme

aan. Het kunstwerk 'een kloppend
hart in beweging, dat brengt ons
naar het doel' is gemaakt door
Yvonne Hendriks uit Duiven.

Jan Flipsen, verkoopdirecteur Nis-
san Nederland, vond het een eer
de opening te mogen doen.

Medewerker Leo Ehringfeld liep
met een fakkel van het oude pand
aan de Hummeloseweg naar het
nieuwe pand.

Dhr. Herwers tijdens zijn openingstoespraak

Binnen Gelre ziekenhuizen is
voor de overgang naar de euro
veel werk verzet. Administra-
ties, computerprogramma's en
apparatuur moesten aangepast
worden. Alle aanpassingen zijn
inmiddels gerealiseerd of in
gang gezet.
Kortom: Gelre ziekenhuizen is
klaar voor de invoering van de
euro!

Bezoekers en patiënten worden
door middel van folders en posters
in alle locaties geattendeerd op de
intrede van de euro in Gelre zie
kenhuizen en de eventuele gevol-
gen die dit voor hen heeft. De di-
verse automaten en andere syste
men die geldinworp behoeven, bij-
voorbeeld de parkeerautomaten
en de telefooncellen, worden in de
eerste weken van januari gereed
gemaakt door de daar voor verant-
woordelijke firma's. Op de auto-
maten staat aangegeven in welke

periode welke munten gebruikt
kunnen worden. De receptiemede
werkers van het ziekenhuis kun-
nen u eventueel ook meer infor-
matie geven.

Ook voor de medewerkers is alles
gereed. De computersystemen zijn
omgebouwd, elk tekstverwerkings-,
administratief en logistiek pro-
gramma is klaar.

Vanaf januari 2002 krijgt iedere
medewerker de salarisstrook in
euro's en ook de facturen worden
vanaf l januari opgemaakt in de
nieuwe munt. De medewerkers
van de restaurants hebben geoe
fend met de euro en zijn klaar
voor het gebruik hiervan.

Vanaf l januari kunnen patiënten,
bezoekers en personeel ook in
Gelre ziekenhuizen betalen met
de nieuwe Europese munt. Men is
er klaar voor!

Agrarische
Bedrijfsverzorging
bereikt legendarische
grens

het doel te realiseren. Het geeft
dan ook veel voldoening nu alles
klaar is deze opening te beleven'.
Directeur Jos Herwers ging even-
eens in op de vele procedures die

uitstraling. Wij zijn klaar voor de
toekomst".

Namens de medewerkers bood
Arno Fielt een bronzen kunstwerk

Bij binnenkomst gaf de snelste van
de 'Herwersgroep' van de mara-
thon van New York, de fakkel over
aan Flipsen die vervolgens het
vuur ontstak

De Agrarische Bedrijfsverzor-
ging Oost-Nederland heeft op
18 december de legendarische
grens van 3 miljoen gewerkte
uren bereikt. In totaal zal de Be-
drijfsverzorging in 2001 voor
3,2 miljoen uur kunnen teke-
nen. Het 3 miljoenste uur is ge-
werkt op het bedrijf van de
maatschap Bronsvoord in Bat ti-
men door Geert Loman, bijna
20 jaar werkzaam bij de Be-
drijfsverzorging. Zowel moeder
en zoon Bronsvoord als Geert
Loman ontvingen een reische-
que uit handen van Leo Scha-
renborg, voorzitter van bestuur
van de Agrarische Bedrijfsver-
zorging. Vanzelfsprekend werd
dit omlijst met bloemen en ge-
bak.

Het bereiken van de grens van 3
miljoen uur mag zeker een mijl-
paal genoemd worden. Het geeft
de enorme groei aan die de Agra-
rische Bedrijfsverzorging de laat-
ste jaren heeft doorgemaakt. Het
is slechts 5 jaar geleden dat de
grens van 2 miljoen uur bereikt
werd. In een tijd waarin de agrari-
sche sector Vaak minder positiefin
het nieuws komt, wilde de Be
drijfsverzorging op feestelijke wij-
ze stilstaan bij het 3 miljoenste ge
werkte uur.

Opsteker voor de familie Brons-
voord
Voor de familie Bronsvoord is het
een mooie opsteker. Zij maken al
vele jaren gebruik van de verschil-
lende diensten van de Agrarische
Bedrijfsverzorging. De aanleiding
hiervoor was zeer triest, namelijk
het overlijden van de heer Brons-
voord. De beoogd bedrij fsopvolger
zoon Gerrit Bronsvoord was in die
tijd nog te jong om het bedrijf zelf-
standig te runnen en er werd be
roep gedaan op de Agrarische Be
drijfsverzorging. Geert Loman was
destijds een van de medewerkers
die gedurende lange tijd het be
drijf runde. Het veehouderijbedrijf
(melkvee en fokzeugen) groeide
gestaag door. Zoon Bronsvoord
nam steeds meer werk op zich,
hierin nog steeds bijgestaan dóór
Geert of als Geert niet beschikbaar
was door Johan Wesseldijk. En dat
is tot op de dag van vandaag zo. Is
er een arbeidspiek, moeten er spe
cialistische werkzaamheden wor-
den verricht met de varkens dan

springt Geert of Johan bij. Ook bij
de renovatiewerkzaamheden is
met name Johan actief betrokken.
De enige vorm van dienstverle
ning waar de familie Bronsvoord
nog geen gebruik van maakte was
het inlenen van een medewerker
bij vakantie. Aangezien de familie
Bronsvoord door de Bedrijfsverzor-
ging op reis wordt gestuurd, zal
Geert of Johan ook voor deze vorm
van hulp worden ingeschakeld.

Naast Geert en Johan heeft de fam.
Bronsvoord voor de maandag een
vaste afspraak voor een medewer-
ker met de Bedrijfsverzorging ge
maakt (via de STAP-formule). Op
deze dag springt Jolanda Kleinlug-
tenbeld bij op het bedrijf.

Geert Loman was zeer verheugd
het 3 miljoenste uur op zijn naam
te kunnen schrijven. Dat hij dit
uur uitgerekend bij de familie
Bronsvoord werkte was extra bij-
zonder. In de bijna 20 jaar dat
Geert bij de Agrarische Bedrijfsver-
zorging in dienst is heeft hij op
heel wat bedrijven bijgesprongen.
De band met de de familie Brons-
voord is speciaal voor hem omdat
hij er al zo'n lange tijd komt. Bijna
14 jaar lang heeft hij geholpen
met de bedrijfsvoering. Inmiddels
neemt zoon Gerrit steeds meer ta-
ken van Geert over, maar Geert is
tot op heden nog niet te missen.
Aangezien ook Geert een reische
que mocht ontvangen zal de fami-
lie Bronsvoord het komend jaar
toch even zonder Gerrit moeten
doen zodra hij zijn cheque gaat
verzilveren.

3 miljoen uurwerken, onmoge-
lijk zonder inzet medewerkers
Het bereiken van de 3 miljoen
uren grens was niet mogelijk ge
weest zonder de tomeloze inzet
van de medewerkers van de Agra-
rische Bedrijfsverzorging. Zij heb-
ben met name dit jaar, dat voor
een groot deel werd getekend door
de MKZ crisis, laten zien zeer be
trokken te zijn bij hun werkgever
en bij de agrarische sector.

De zeer flexibele instelling heeft
er toe bijgedragen dat ondanks de
negatieve tendens in de sector dit
3 miljoenste uur gewerkt kon wor-
den. Vanzelfsprekend zal aan de
medewerkers van de Agrarische
Bedrijfsverzorging niet voorbij ge
gaan worden.



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

€ 113,45 per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 34,03 per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 22,69 per dag

min. 3 dagen.
Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en koolzaadvezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zulptienseweg 125, Votüen
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Kijk

voor

meer

nieuws

op:

S C H I L D E R S B

Wij wensen u
een gezond 2002.

Schildersbedrijf vof
Berentsen, Bargeman & Besselink

Netwerkweg 10 - 7251 KV Vorden
Tel. (0575) 55 67 67
Fax (0575) 55 69 09

the place tor party peopte
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Van Gogh

Ollver H
Go to the Max

Me

o
CD CrystaLDream

V-Male
Zondag tussen 21.OO en 21.3O uur gratis entree

Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree
uitgezonderd *avonden

• 3 primula's

O 2 bossen bloemen

H 2 bossen narcissen

U 2 bossen anjers

€5.00 SibëinëriMii planten
€3,99
€3,99

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Eet vis, l
omdat het zo gezond is!

Dinsdogs vati 9-30 tot 17.15 uur
op de markt in Vorden.

Ruiiiie keus kwalitéitsvis.

VISHANDEL
JUVL & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
./fax (033) 29 86 (Tcl./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m•L» --*•

BOVtt

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

H K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
« Bestratingen
v Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Vos Industriële Lafoewridng
Industrieweg 5

lei. (0575)47 WW
Fax (05755 47 66 :ül

yQSrind"lakvcrwcrkingt«jplanct.nl

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



Waar natuur en landbouw elkaar vinden

'Bomenbelang schenkt boom'

Onder winterse temperaturen werd door vereniging Bomenbelang op het terrein van Martijn Eggink een
Koningslinde geplaatst. Deskundig advies werd er verleend door Bomenkwekerij Brandenberg.

Afgelopen woensdag werd er op
het bedrijf van Martijn Eggink
aan de Kostedeweg in Vorden
een Koningslinde geplant.

Bomenbelang vindt dat de manier
waarop dhr. Eggink zijn agrarische
bedrijf uitoefent een grote bijdrage
levert aan de natuurontwikkeling.

Allereerst gebruikt hij als biologi-
sche boer geen onkruidbestrij-

^dings- of andere verdelgingsmidde-
len, noch kunstmest. Ook in zijn
varkenshouderij is hij vernieu-
wend bezig. In de nieuwe stallen
lopen de zeugen rond op stro. Zo-

dra de (vrucht-)bomen in de naast-
liggende wei voldoende schaduw
bieden, zullen ze ook naar buiten
mogen. Hij legt veel houtwallen
aan, o.a. rond de stallen om deze
aan het oog te onttrekken en er-
gens anders langs een sloot om al-
lerlei dingen een beschutte omge
ving te bieden. Bij de bosrand is
een aantal duikers geplaatst. In die
duikers, voor nieuwsgierigen afge-
sloten met een traliewerk, huizen
op het moment maar liefst vijf ver-
schillende vleermuissoorten.

Naast de duikers heeft hij een pad-
denpoel aangelegd. De grond, die

daarbij vrijkwam gebruikte hij om
de duikers te bedekken zodat daar
weer een natuurlijke begroeiing
kan ontstaan. En ter weerszijden
van de oprit mag zich een beuken-
laan ontwikkelen.

Vereniging Bomenbelang vindt
dat een dergelijk initiatief een be-
loning waard is. De boom zal na-
tuurlijk omrasterd worden om
hen de kans te geven uit te groeien
tot een monumentale boom. De
Hollandse- of Koningslinde kan tot
veertig meter hoog worden, maar
heeft daar wel honderden jaren
voor nodig.

Nieuwe toekomst voor Vordens zwembad?

Plusfours, lange rokken en hoeden... de bewoners van Vorden hebben zich in het jaar 1935 feestelijk uitgedost
om de opening te vieren van het bosbad, toen nog alleen een in het zand uitgegraven waterplas

De afgelopen zomer heeft weer
laten zien hoe blij jong en oud
zijn met het zwem- en recreatie-
bad 'In de Dennen' in het groe-
ne decor van de Vordense bos-
sen. Je moet er niet aan denken
dat er ooit een tijd zal komen
dat dit prachtige bad in de zo-
mer niet meer open zou gaan
en de vele tienduizenden bezoe-
kers er geen koelte en ontspan-
ning meer zouden kunnen vin-
den. Dat was ook de gedachte
van het bestuur van de vereni-
ging die het bad exploiteert.
Daarom werd er een beleids-

plan opgesteld dat in septem-
ber is aangeboden aan het
gemeentebestuur van Vorden.
Een nogal radicaal beleidsplan
waarin werd uitgegaan van
twee toekomstbeelden.

De eerste toekomstvisie was een
negatieve. Zwembaden moeten
aan steeds hogere en kostbare ei-
sen voldoen voor wat betreft vei-
ligheid en hygiëne. Er moet wor-
den geïnvesteerd in betere accom-
modaties, in kleedruimten en 'in
extra voorzieningen die het bad
nog aantrekkelijker zullen maken

wil het in de toekomst voldoende,
liefst meer bezoekers trekken.
Zwart op wit werd in deze visie ge
steld dat, wanneer niet tijdig, dus
op korte termijn, het bad wordt
verbeterd en met zijn tijd mee zal
gaan, het einde over enkele jaren
in zicht is. Dan zal er géén zwem-
bad meer in Vorden zijn.

OOK POSITIEF
Daarnaast geeft het beleidsplan
ook mogelijkheden aan om dit te
voorkomen. Er zijn vier opties. Sa-
mengaan met andere baden in de
omgeving of in de eigen gemeente

om kosten te besparen. Of er een
multi-functioneel project van ma-
ken waarbij kan worden gedacht
aan uitbreidingen op recreatief ge
bied als fitness-voorzieningen,
meer sport- en speelfaciliteiten,
eventueel eenvoudige logiesmo-
gelijkheden bijv. met blokhutten
voor toeristische overnachtingen.
De derde optie: door ombouw van
de bestuursvorm er een commer-
cieel project van te maken dat on-
afhankelijk de exploitatie gaat ver-
zorgen, wat een duidelijke stijging
van de prijzen voor de bezoekers
zou inhouden. Of - vierde moge
lijkheid - het bestaande bad nu al
stap voor stap ingrijpend verbete
ren, wat wel grote investeringen
zou vragen. Eén ding is volgens
het ingediende beleidsplan nood-
zakelijk: een beslissing over de toe
komst van het bad moet wel op
korte termijn genomen worden
omdat we anders worden inge
haald door de tijd en het voorzie
ningenpeil te snel beneden het
noodzakelijke niveau zou geraken.

EEN NIEUWE MOGELIJKHEID
Die werd genoemd toen het zwem-
badbestuur het beleidsplan in sep-
tember overhandigde aan wethou-
der Mulderije. Er wordt namelijk
door de gemeente gewerkt aan
een meer gestructureerd beleid op
recreatiegebied, ook in het kader
van het samengaan van Vorden
met andere gemeenten. Daarbij
zou Vorden, gelegen in het toeris-

tisch meest aantrekkelijke deel
van de nieuw te vormen gemeen-
te, een zwaarder accent kunnen
leggen op voor de toerist aantrek-
kelijke elementen. Daarin past het
tot ontwikkeling brengen van een
recreatiegebied dat ligt in 'Het
Groote Veld', het enkele honder-
den hectare grote natuurgebied
tussen Vorden en Lochem.
Het zwembad 'In de Dennen' ligt
aan de rand van dit gebied en zou
in die plannen als essentieel on-
derdeel van het gehele project een
zeer centrale rol kunnen vervullen.
Dan zouden ook voorzieningen
mogelijk zijn die op dit moment
financieel moeilijk haalbaar zijn.
Uiteraard verkeren deze plannen
nog in het eerste stadium van over-
leg, maar de kans op realisering in
de redelijk nabije toekomst is
groot omdat de gemeente inmid-
dels al een schetsplan voor de
'Poort tot het Groote Veld' heeft op-
gesteld. In dit kader zouden er
middelen beschikbaar kunnen ko-
men om het zwembad de facelift
te geven die nodig is voor de toe
komst van het bad.
Vanzelfsprekend volgt het zwem-
badbestuur de ontwikkelingen
met grote aandacht en wordt ge
hoopt op deze reële mogelijkheid
voor het voortbestaanvan het bad.
Want een toekomst waarin in Vor-
den geen zwembad meer zou zijn,
daar willen de bestuurders van het
openluchtbad 'In de Dennen' niet
aan.

Nieuwe cursussen
in Reurles Huus
In de komende maanden zijn
er weer verschillende cursussen
te volgen in Reurles Huus, het
creatieve centrum van de
KunstKring Ruurlo.

We noemen een paar voorbeelden;
meer informatie vindt u in het
nieuwe programma, dat op diver-
se plaatsen in Ruurlo verkrijgbaar
is (zie het contactje in dit num-
mer).
Jolanda Pars begint op woensdag-
middag 16 januari met het tweede
deel van haar Tekenkring voor kin-
deren. Omdat zij steeds nieuwe
dingen verzint, hoeft niemand
zich te vervelen als hij of zij voor
de tweede keer meedoet aan 'Te-
kenkring II'.
Berthy Bosma uit Warnsveld zal de
serie lessen Werken met klei voort-
zetten met een cursus Keramiek.
Zij draagt haar liefde voor het vor-

men van voorwerpen uit klei
graag over aan anderen, zodat er -
zowel voor oude als nieuwe cursis-
ten - heel veel van haar te leren is.
Haar eerste les begint op vrijdag-
middag 25 januari.
Plezier in tekenen en schilderen
krijgt u zeker als u gaat deelne-
men aan de cursus Tekenen en
schilderen van Jaap Spegt. Hij kan
u met allerlei technieken op weg
helpen. Bovendien is Jaap u be-
hulpzaam bij het zoeken van een
richting voor de verdere ontwikke-
ling van uw creatieve kunnen. De
eerste les begint op woensdag-
avond 23 januari.
Op een nog nader te bepalen da-
tum begint er een cursus Fries
houtsnijwerk. De lessen Houtsnij-
werk, Keramiek en Tekenen en
schilderen worden om de veertien
dagen gegeven.
(Zie de advertentie).

Van goede voornemens
alleen slankt men niet aflü
Zoals velen onder ons heeft
men misschien ook dit jaar
(weer) afslanken en gezonder
eten op het lijstje met goede
voornemens staan. Maar zoals
men wel zal weten zijn alleen
goede voornemens niet vol-
doende om dit resultaat te be-
reiken. Bij Beheer Slank-Klup
weet men dat en men belooft
ook geen wonderen. Afslanken
gaat niet vanzelf.

Bij Beheer Slank-Klup krijgt men
goede begeleiding en ondersteu-
ning van leidsters die zelf erva-
ringsdeskundig zijn. Beheer Slank-
Klup houd wekelijkse bijeenkom-

sten waarin men gewogen wordt
en een nieuw weekmenu ont-
vangt. De weekmenu's zijn geba-
seerd op gezonde voeding. Geen
liflafjes en ingewikkelde recepten
maar gewoon lekker eten.

Samen met de clubleidster en de
dubgenoten kan men eraan werken
het eetgedrag blijvend te verande-
ren. Analyseer wat en waarom
men eet en pak de knelpunten
aan. Kom eens vrijblijvend kennis-
maken tijdens een van de club-
uren. Voor meer informatie kan
men kijken op www.Slank-Klup.nl
of zie de advertentie elders in deze
krant.

Ruilbeurs brouwerij-artikelen
Op zondag 13 januari wordt al-
weer de 14e ruilbeurs van brou-
werij-artikelen gehouden in za-
lencentrum "De Luifel" in Ruur-
lo.

Het is een ruilbeurs van allerlei ar-
tikelen die met een brouwerij te
maken hebben o.a. viltjes, glazen,
etiketten, flesjes en allerlei attri-
buten waar een naam van de brou-

werij op staat. Tevens worden op
deze beurzen de onderlinge con-
tacten tussen verzamelaars gelegd
en/of weer aangehaald.

Men kan deze beurs wel zo langza-
merhand internationaal noemen,
vanwege het feit dat er verzame
laars uit Duitsland en België ko-
men en een paar jaar geleden een
op vakantie zijnde Amerikaan.



TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • antiek, cu-
riosa, 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

prolïnk.nl
tne Internat pnjfeaatonala

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservlce

Schrijf nu In voor do cursussen!
voor particulieren «n bedrijven!

PC voor beginners - Internet voor beginners HTML
basis - HTML pro - Website onderhoud Webmaster -
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie!
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

n e t c v e non en j

i m t op!
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t en bi j De
W o n e r i j goed . C o m f o r t a b e l e fauteu i ls en banken ,
s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e ee tnoeken en d resso i r s
z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wat u bi j De Woner i j
zoa l zul t v i n d e n . Maar ook voor uw r a a m d e c o r a -
t ie, ve r l i ch t i ng of v l oe rbedekk ing bent u bi j 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 s f e e r m a k e r s bij u i t s tek en zorgen
v o o r een p e r s o o n l i j k karak ter in ieder hu is . U
pakt nu al sne l honde rden guldens v o o r d e e l mee.

n
Alle

Showroom-
modeUen

tOt-fc .50%
inkort ing

De opruiming
start

donderdag
3 januari vanaf

9,00 uur
Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlö
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

s f e e r v o l l e i n g e n

Weevers M e t

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

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLÖ

Bouw: - Beheer
• Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

Tei. (0573) 25 31 01 - Fax (0573) 25 31 09 - Mobiel 06 50281046

KORTINGSBON
korting op het inschrijfgeld.
Geldig t/m 31 januari.

Beheer

€ coo
*Jm p.W.

Inschrijfgeld: € 14,-
inclusief eerste weging.

voor na
op weg naar een slank en gezond leven,
met het Slank-Klup menu bereikte ik dit

streven!
• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders en

vegetariërs.
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Vorden Dorpscentrum di. 19.00 uur Tel. (0575) 55 21 72
Wichmond Ludgerusgebouw

Vierakker ma. 19.00 uur Tel. (0575) 55 21 72
Warnsveld De Eekschuur do. 18.45 uur Tel. (0313) 42 10 82
Zelhem Cult. Ctr. de Brink ma. 19.00 uur Tel. (0314) 36 35 51
Hengelo Ons Huis do. 19.00 uur Tel. (0314) 36 06 05
Ruurlö Café/Rest.

De Keizerskroon do. 18.45 uur Tel. (0573) 4013 42
b.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 23 15 71
homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht persoonlijke aandacht

.o.f.

Zeïh
Tel. (0314) 62 22 67

c j j o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

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

Bomenbelang Vorden
wenst

alle sponsors van de vereniging
een gelukkig en gezond nieuwjaar.

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

Tankstation en oliehandel
Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 1811

GOOSSEMS
TUINMEUBELEN
WERK- EN VRIJETIJDSKLEDING
RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN
LAND-, TUINBOUW EN VIJVERFOLIËN
POMPEN & ACCESSOIRES
STENEN OBELISKEN
VIJVER- EN SPROEI-INSTALLATIES

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39
Telefax (0575) 46 22 05
e-mail: goosheng@tref.nl

wenst u 'n voorspoedig
2002 toe.

enee*t

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

K/fTMAft
:'lj AUTOBAHDCH

Slotsteeg 18
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 27 79

OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG GEOPEND

KANTERS
KWALITEIT in BETON voor de SCHERPSTE PRIJS!»

Betonklinkers 21x10.5x8 cm. Komo-Keur.
Machinale legverpakkingen, all* kleuren uM voorraad leverbaar.

H-verbandklinkers 8 cm. Komo-Keur.
Machinale legverpakkingen, all* kleuren uK voorraad leverbaar.

Betonplaten 120x80x12 cm. - ongewapend.

Betonplaten 2OOx1OOx12 cm. - dubbele wapening.
Boven en onderwapening. Asiast 10, 13 en 15 ton uit voorraad leverbaar.

Informeer snel naar onze scherpe prijzen UI

Kanters v.o.f.
Zand en grindhandel - Sierbestrating - Bouwmaterialen.
Barchemseweg 84/a - 7261 DE Ruurlö.
Tel. (0573) 45 13 06 - Fax (0573) 45 37 50
Opslag - Ventersteeg Ruurlö



Hoe energiezuinig is uw huis?
EPA: advies over wooncomfort en
efficiënt energiegebruik

Gaat u verhuizen of verbou-
wen? Wilt u weten wat u in uw
woning kunt besparen op de
energiekosten? Dan is een
maatwerkadvies van een onaf-
hankelijke adviseur mooi mee
genomen. Want energie bespa-
ren en meer wooncomfort gaan
prima samen en dat is goed
voor uw portemonnee en beter
voor het milieu.

Het klimaat verandert doordat wij
teveel energie verbruiken, ook
thuis. De overheid subsidieert
daarom energiebesparende maat-
regelen die u niet alleen geld be-
sparen, maar ook het wooncom-
fort van uw huis verbeteren. Om
er achter te komen wat voor uw
woning geschikte maatregelen
zijn, kunt u een EPA-advies aan-
vragen. EPA staat voor Energie
Prestatie Advies.

Wat doet een EPA-adviseur?
De EPA-adviseur komt bij u langs
en kijkt met een deskundige blik
naar de isolatie, verwarming, ven-
tilatie en verlichting in uw wo-
ning. U krijgt een advies op maat
over hoe u in uw huis nog meer
energie kunt besparen. De EPA-ad-
viseur vertelt u bovendien in wel-
ke tijd u de maatregelen terugver-
dient en op welke premies u aan-
spraak kunt maken. Kortom, EPA
is waardevol maatwerkadvies, wat
u ook nog eens extra premie ople-
vert.

Hoeveel subsidie krijgt u?
Het advies van de EPA-adviseur
hoeft u niets te kosten. Wanneer u
een of meer energiebesparende
maatregelen uitvoert, ontvangt u
namelijk een tegemoetkoming
van € 159* voor het EPA-advies. Bo-
vendien geeft de overheid een ex-

" tra premie van 25% op deze ener-
giebesparende maatregelen. En
dat bedrag kan flink oplopen. Dat
is niet het enige voordeel, want
energiebesparende maatregelen
leveren u ook een lagere energie-
rekening, waardevermeerdering
van uw huis én meer wooncom-
fort op. De maatregelen zorgen er

/•A

immers voor dat uw huis behaag-
lijker wordt.

Wat is een EPA-advies?
Het Energie Prestatie Advies is
maatwerk. Het advies is op uw
woonsituatie en op uw plannen
toegesneden. De EPA-adviseur
kijkt met een deskundige blik
naar uw huis en de verbouwings-
plannen die u hebt. Hij stelt vast
welke energiebesparende maatre
gelen technisch mogelijk en effec-
tief zijn in uw woning. Het advies
wordt vastgelegd in een compleet
en overzichtelijk rapport. U weet
dan precies: hoe energiezuinig uw
huis nu is; hoe u uw woning kunt
verbeteren; wat daarvan de kosten
en baten zijn; welke premi,cs u
kunt aanvragen.

Waar vindt u een EPA-adviseur?
In Nederland zijn ruim 300 vakbe
kwame adviseurs actief, meestal
aangesloten bij een installatie of
isolatiebedrijf of een aannemer. Zo

vindt u altijd wel een EPA-adviseur
bij u in de buurt. Er zijn ook maat-
regelen die u met subsidie zelf
kunt uitvoeren, zoals dak- en sp-
ouwmuurisolatie.

Meer informatie?
Voor meer informatie over EPA en
energiepremie kunt u terecht bij
uw energiebedrijf of uw installa-
teur: Voor adressen van EPA-advi-
seurs bij u in de buurt kunt u de
internetsite www.epadesk.nl raad-
plegen. U kunt ook bellen met
Milieu Centraal 0900-1719 (€0,15/
min). Hebt u de beschikking over
internet? Dan kunt u alle informa-
tie nog eens rustig nalezen op de
•site, van het ministerie van VROM:
www.vrom.nl.

* Waarschijnlijk wordt het subsi-
diebedragper l j,uli 2002 verhoogd
naar € 200. Er wordt gewerkt aan
versoepeling van de regeling.
Kijk voor actuele informatie op
www.vrom.nl/epa

Rekenvoorbeeld
Stel, u bewoont een gemiddelde eensgezins-tussenwoning. De EPA-adviseur stelt voor het dak te laten isoleren.
De kosten en baten zijn dan:

'EPA Isolatiekosten Subsidie
€ 159 € 2287 € 159 tegemoetkoming EPA-advies

€ 699 via energiepremieregeling
€ 175 extra premie na EPA-advies

Netto investering
€ 1412

Jaarlijkse besparing
€ 141 besparing op
de energiekosten

Aan bovenstaand rekenkundig voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend

olitie varia GROEP VORDEN
Donderdag, 13 december
Op de Schuttestraat is een perso-

k nenauto tegen een boom gereden.
De bestuurder van deze auto is uit-
geweken voor een ree, kwam met
de rechter wielen in de berm te
recht, kreeg toen weer grip op het
wegdek. Hierdoor veranderde het
voertuig van richting en kwam
aan de overzijde van de weg tegen
een boom tot stilstand. De auto
raakte total loss. De bestuurder
had last van nek en knie.

Vrijdag, 14 december
Tijdens de nachtdienst zijn elf be

• stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Zaterdag, 15 december
Tijdens de nachtdienst zijn op de
Burg. Galleestraat 6 bestuurders
gecontroleerd op het gebruik van
alcohol. Geen van hen had teveel
gedronken.
Op de Ruurloseweg is een jonge
man op een bromscooter staande
gehouden. De bromscooter was

niet in orde en de bestuurder kon
geen bromfietscertificaat tonen.
De bromscooter is uit het verkeer
gehaald en aan een technisch on-
derzoek onderworpen. Tegen de
bestuurder is proces verbaal opge
maakt omdat hij geen bromfiets-
certificaat had.

Maandag, 17 december
Op de Baakseweg in Wichmond is
een snelheidscontrole gehouden
tussen 13.00 en 16.30 uur. Er zijn
411 voertuigen gecontroleerd. Er
zijn 12 processen verbaal opge
maakt. De hoogst gemeten snel-
heid was 109 km/h, daar waar een
maximum snelheid van 80 km/h
geldt.
Aan de Broekweg in Wichmond is
ingebroken in verschillende perso-
nenauto's. Uit de auto's is niets
meegenomen. Vermoedelijk heeft
men geprobeerd de auto's te ste
len.
Aan de Heerlerweg in Vierakker is
een Volkswagen Golf gestolen. De
auto stond niet afgesloten op het
erf. De sleutels hingen in een niet

afgesloten schuur. Uit de auto is
een kinderzitje verwijderd. Op het
erf was de lichtsensor van een
lamp vernield.

Dinsdag, 18 december
Op de Wildenborchseweg en de
Ruurloseweg is een fietsverlich-
tingscontrole gehouden. Twaalf
fietsers kregen een boete voor het
niet voeren van de verlichting.

Donderdag, 20 december
Er is gecontroleerd op het voeren
van verlichting. Er zijn 4 processen
verbaal opgemaakt voor fietsers
en automobilisten die geen licht
voerden en er is 3 keer gewaar-
schuwd.

Vrijdag, 21 december
Aan de Pastorieweg is een groene
brievenbus vernield. Er is vuur-
werk ingegooid, waardoor de brie
venbus uit elkaar geblazen werd.

Zaterdag, 22 december
Er zijn vandaag nog meer brieven-
bussen met vuurwerk opgeblazen.

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

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

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

JANUARI
2 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
2 Bridgeclub BZR Vorden.
3 HVG Dorp Nieuwjaarsbijeen-

komst.
3 Bejaardenkring Dorpscen-

trum.
4 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst

m.m.v. de 3 Jantjes in het
Stampertje.

7 Bridgeclub Vorden.
8 NBvP Nieuwjaarsbijeenkomst

in Dorpscentrum.

8 Passage Nieuwjaars begroeting.
9 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
9 Bridgeclub BZR Vorden.
9 HVG Wichmond-Vierakker

Nieuwjaarsvisite.
14 Bridgeclub Vorden.
16 Bridgeclub BZR Vorden.
16 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscen-

trum.
21 Bridgeclub Vorden.
22 Passage. Een avond waar pit in

zit.
23 Bridgeclub BZR Vorden.
23 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 HVG Wichmond-Vierakker

Jaarvergadering.
24 PCOB Jaarvergadering en maal-

tijd in het Stampertje.
24 HVG dorp Vorden Jaarvergade

ring.
28 Bridgeclub Vorden.
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Bridgeclub BZR Vorden.

Bridge

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen kerstdrive bridgeclub
BZR 19 december
Groep A: l Mw. A. van Burk - Mw.
N. Hendriks 61,11%; 2 Dhr. P.R.J.
den Elzen - Dhr. G. Hissink 55,56%;
3 Mw. A.W. van Gastel - Mw. T. Si-

monis 55,56%.
Groep B: l Mw. J. Klaasen - Mw. M.
Mouwen 69,44%; 2 Mw. L. Lamers -
Mw. HJ. Kip 56,94%; 3 Mw. G. Bou-
man - Mw. A.w. van Manen 55,56%.
Groep C: l Dhr. J. Post - Dhr. H. Len-
derink 60,19%; 2 Mw. A. Hartman -
Mw. R.F. Vredenberg 58,33%; 3 Mw.
P. van de Ven - Mw. M. Koekkoek
57,41%.

AV Hanzesport
start met het project
'10 Ion in je eigen tijd'
Vanwege het succes met de trai-
ningsgroep 'gestolen uren' van
de atletiekvereniging Hanze-
sport uit Zutphen welke op za-
terdagen aan het trainen is om
vanuit het niets te komen tot
het kunnen hardlopen van 10
kilometer is men van plan om
begin van het nieuwe jaar te
starten met nog zo'n nieuwe
groep.

Het zal de bedoeling zijn dat men
op ieders eigen niveau gaat trai-
nen om zodoende in een periode

van 8 maanden het hardlopen van
10 kilometer onder de knie te krij-
gen.
Er wordt lx per week gedurende
1-1,5 uur getraind onder deskundi-
ge begeleiding op maandagavond.
Alles tijdens deze trainingen zal in
het teken staan van een rustige op-
bouw welk zal resulteren in een te
vreden resultaat voor een ieder.

De eerste training is op maandag-
avond 14 januari 2002 op de atle
tiekbaan van het sportcomplex
Noordveen te Zutphen.

Zondag, 23 december
Tijdens de nachtdienst zijn 7 be
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken. Wel had l
auto een verlopen APK en l auto
had het linker achterlicht kapot.
Beide bestuurders hebben een pro-
ces verbaal gekregen.

Maandag, 24 december
Ook tijdens de kerstnacht is er een
alcohol controle gehouden. Nie
mand had teveel gedronken.
Op de Schuttestraat is een ree
doodgereden. Het beestje stak
plotseling de weg over en de be
stuurster kon deze niet meer ont-
wijken.

Donderdag, 27 december
Tussen 18.30 uur en 21.30 uur is er
een algemene verkeerscontrole ge
houden. Zo is er o.a. gewaar-
schuwd voor het voeren van het
mistlicht en zijn fietsers beboet
voor het fietsen zonder verlich-
ting. Ook is er gecontroleerd op
het gebruik van alcohol.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 13 decem-
ber 2001

Gevonden:
- sleutelbos met hanger, vogeltje

Verloren:
- bruine knipportemonnee met

inhoud
- sleutel, anker
- mobiele telefoon, Motorolla

280 E
- gouden damesarmband, met

fijne schakeltjes
- sleutelbos met Peugeotsleutel

en zwart etui
- blauw/grijze portemonnee met

div. pasjes
- gouden sieraad; lange pen met

diamanten.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het
algemene telefoonnnummer is
0900-8844.
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drukkerij Wee ver s

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.nt

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdlensten

Systeembeheer We e ver s

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT;
UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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^MATRASSE
Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan één
rijde wollen afdehlaag. 5 jaar garantie.

80/190 van 259,- VOOr 199,-
80/200 van 299,- voor 239,-
90/200 van 319,- voor 249,-
90/210 van 339,- VOOr 279,-
140/200 van 479,- VOOr 379,-
160/200 van 559,- voor 429,-
180/200 van 639,- VOOr 479,-
Deze matras is ook leverbaar in andere
maten.

Pocketveringmatras
5 zone matras met duboeldoehs stretchhoes met
wol en rits aan 4 rijden.
Verkrijgbaar in 3 hardheden. 20 cm
80/200 van 849,- nu 649,-
90/200 van 919,- nu 699,-
90/210 van 1009,- nu 769,-
140/200 van 1399,- nu 1069,-
160/200 van 1569,- nu 1229,-

Schuimrubbermatras
Latex met 5 comfortzones met strechhoes en rits
aan 3 rijden. Te verkrijgen in soft, medium en
firm.lbcm
80/200 van 799,- voor 649,-
90/200 van 895,- voor 699,-
90/210 van 995,- voor 799,-
140/200 van 1495,- voor 1099,-
160/200 van 1695,- VOOr 1299,-

Koudschuim stretch matras
geheel anti-allergisch, 16 cm dik,
ver elastisch matras.
80/190 van 499,- voor 399,-
80/200 van 499,- VOOr 399,-
90/200 van 579,- VOOr 459,-
90/210 van 609,- VOOr 519,-
140/200 van 829,- voor 719,-

vcrtragend schuim
(ontwikkeld voorin de ruimtevaart)
90/200 cm nu 995,

Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 verschillende matrassen. Leverbaar in alle maten.

FE TIME
Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.
Basisbed 90/200 V.a. 498,-
Halfhoogslaper 90/200 v.a. 875,-
Buro's V.a. 349,-
Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendelijke lak.
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BOXSPRINGS
BvxspringcQmbinatie
in camel kleurige stof met hoofd- + voetborden incl. 2 kwalitatief hoogwaardige
Pocketverïngmatrassen (5 zones, 500 gr/m2 wol, rondom rits, latex afóeklaag, dubbefdoeks
stretchhoes en 3 hardheden) tf\f\F'
180/200 cm. nu 39:75,•

Boxspringcombinatie Donatello
in roomwitte stof met ingeweven motief. Hoofdbord met afneembare hoezen, de boxen
voorzien van 3 zones, cuvetten en kersenhouten poten
180/200 cm. van 6428,- nu

Bwsprim; 5yn tax van Zevenslaper
ontwerp van Piet Hein Eek.

Twee boxsprings 90/200
incl. kersenhouten hoofd en voetbord van 6428,-

Twee boxsprings 90/200
inci, aluminium hoofd- en voetbord van 7365,-

nu 4500,-
per stuk

4500,-
per stuk

VI Spring
3 boxspringcombinaties in Engelse stijt incl. matrassen, met 10 jaar garantie, geheel hand-
werk en voorzien van natuurlijke matrialen.

100/200 cm,

180/200 cm,

200/210 cm,

crème bekleding van 9950,-

gecappitioneerd hoofdbord van 14.550,-

De Signatory van 31.440,-
(met 4 jagen veren op elkaar)

nu

nu

nu

6950,
9950,-

19.950,-

aupmginvelekl
Auronde 1000 bedombouw 160/200 met 2 dwars-
gespannen spiralen en 2 luxe pocketvering
matrassen. -»/M-/\

nu 2950,-
met verstelbare bodems

nu

aapkamers $ kasten met
20% m 50% horting

BEDSHOP DE DUIF
om

SENIOREN LEDIKANT
MDF ledikant W/200
Afgewerkt in blank of donker eiken of
elzen structuur. Alle onderdelen mooi
afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,- _ i g\t\

voor l l 99,-

RUIMTE
BESPARENDE

BEDDEN
Vtmwbtd
Met wielen. Incl. matras 90/200
van 379,- nu
Df gelijk houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken fatten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, tncl
pofyether matras 80/200 cm ct*f\nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart of wit staten divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraat.
Compleet met 2 pofyeiher matrassen SC 40,
5 jaar garantie. t\t\r-
80/190 van l 395,- voor 995,'

90/200 van 1545, - voor

: BEDBANK^^ ^
Zilvergrijs frame met matras in zwarte stof.
120/200. Superhandig.

Nu slechts 699,

Uitgevoerd in crème met kersen accenten.
Deze ledikanten zijn eenvoudig uit elkaar ie
rollen. Afmeting: 160/200,
Dok leverbaar in 180/200. -*rk*>«-
van 3295,- VOOr Z995,"

Voetgangers- Ra*>o Bank
gebied

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816
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