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Beloning Ijsbaan Vorden

De heer Weenk van Welkoop Vorden biedt de nieuwe magnetron aan aan een delegatie van het bestuur van
de IJsvereniging Vorden.

De ijsvereniging Vorden, welke
al meer dan 35 jaar zorgdraagt
voor de natuurijsbaan aan het
Hoge 41A, is niet alleen actief
als koning winter regeert.

In het afgelopen jaar hebben de
bestuursleden van de vereniging
de handen flink uit de mouwen
gestoken en zijn er diverse wensen
gerealiseerd, mede door medewer-
king van een aantal bedrijven.

De toegangsweg vanaf het Hoge is
geheel verhard waarbij het grond-
werk rondom het nieuwe "Bertus
Maalderink Plein" belangeloos is
verzorgd door de Fa. Wijs.

Nieuw hekwerk is geplaatst met
ondersteuning van Weulen Kra-
nenbarg en Zn.

Ook is de kantine nu voorzien van
waterleiding, mede mogelijk ge-
maakt door een gift van de Rabo-
bank tijdens de opening.

De heer Pater van Pree Wheel
Sport sponsort dit seizoen de toe
gangscontrole.

Het water voor de ijsbaan wordt
gepompt uit de Vordense beek.
Hier zijn met medewerking van
loonbedrijf Groot Enzerink nieu-
we instroomopeningen gemaakt
waardoor de grote baan eerder be-
vriest en dus eerder kan worden
gebruikt.

Bovendien heeft men het interieur
van de kantine geheel opgeknapt
en geschilderd, een initiatief dat
door de heer Weenk van Welkoop

Vorden is beloond door het schen-
ken van een nieuwe magnetron-
oven.

Dat alle inspanningen niet voor
niets zijn geweest bleek afgelopen
vrijdag. Bij opening van de baan
was er direkt een flinke belang-
stelling van jong en oud.

Het gehele weekend bleef het ge
zellig druk op de Vordense ijsbaan
welke zonder gemeentelijke subsi-
die maar met medewerking van
bedrijfsleven, bestuur en leden
ook in deze tijd in een duidelijke
behoefte voorziet.

Pelgrum Makelaars/Dash
bestaat 40 jaar!

Nieuw
maandelijks
brengpunt

voor grof huis-
en tuinafval!

Vanaf 12 januari aanstaande
kan iedere 2e zaterdag(mid-
dag) van de maand grof huis-
en tuinafval worden gebracht
aan het Hoge 65 (oude zuive-
ring) te Vorden.
Het afval kunt u in kleine
hoeveelheden gratis brengen.
Voor meer informatie zie het
„Gemeentenieuws".

De volleybarvereniging Pelgrum
Makelaars/Dash bestaat veertig
jaar. Reden om dit jaar een
tweetal extra feestelijke onder-
delen toe te voegen aan de re-
ceptie van 12 januari a.s. en de
feestavond later dit seizoen.

Met name de nieuwjaarsreceptie
in Sporthal 't Jebbink kent een ex-
tra feestelijk karakter. Naast de uit-
nodiging voor alle oud bestuursle-
den, leden, sponsors en andere vol-
leyballiefhebbers vindt er ook een
unieke demonstratie plaats.

Oud Olympisch medaillewinnaars
Ronald Zoodsma en Rob Grabert
zullen een demonstratie verzor-
gen. Rob Grabert werd in 1996 eer-
ste op de Olympische Spelen in At-
lanta. Ronald Zoodsma deed het
toch ook niet verkeerd met zijn
tweede plek op de spelen van '92

in Barcelona. Zij zullen o.a. een de
monstratiepotje spelen tegen het
voltallig Heren l team.
Een bijzondere demonstratie die
voor iedereen gratis te bezoeken
zal zijn. Spektakel gegarandeerd.
Na de demonstratie zal er een
klein feestje plaats vinden o.l.v.
een drive-inn show.

Pelgrum Makelaars/Dash is een
SPRINGlevende vereniging met on-
geveer 250 leden. Dit jaar strijden
diverse teams mee in de bovenste
regionen. Bij de dames wordt dit
jaar strijd geleverd om terug te ke-
ren naar de derde divisie. Een las-
tige maar te realiseren doel.
Bij de jeugd zal (ook op 12 januari)
voor het eerst een circulatievolley-
baltraining plaats vinden. Dé spel-
vorm voor jeugd van groep 4, 5 en
6 om al kennis te maken met de
volleybalbasis.

100ste Peuter
't Kraankuikentje

Vorige maand mocht peuter-
speelzaal 't Kraankuikentje op
de Kranenburg haar 100ste peu-
ter verwelkomen, sinds de op-
richting in mei '93.

Op feestelijke wijze werd Quincy
Bobbink begroet door haar mede
peuters.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. M. Beitier, doopdienst; 19.00 uur
Zangdienst Vorden zingt, ds. RJ. Perk uit Nijverdal.

Kapel Wildenborch
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 januari 10.00 uur Dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur Zangdienst
in de NH Kerk: Vorden zingt. Voorganger: ds. RJ. Perk uit Nijverdal.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Deken Geurts,
Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 januari 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
13-14 januari F. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de
weekenden en op feestdagen: telefoon 0900 - 200 9000, Huisartsenpost
Het Spittaal te Zutphen.

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
12-13 januari G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur



Weekenddiensten
Streekziekenhuls Het SpittaaX Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16,30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdcling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
R^AZ ma. t/m vry. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-1630 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112.t>.g.g. tel. (055) 50 53 322.

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

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

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

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

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

ZorgGroep Oqst-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)4625678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkïnk-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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 2.0 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.

VW-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. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltiidverzQrging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, lel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandags 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-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wini); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rïe-Anne).

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

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

Humanitas '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.

• Te koop: hete luchtkanon,
20.000 cal., master, i.z.g.st.
Tel. (0573) 45 31 44.

• Zaterdag 12 januari in zaal
Koster te Etten Swingnight!
m.m.v. drive-in show Fortuna,
de vaste drive-in voor Etten.
Aanvang 21.30 uur. Entree 5
euro. www.swingnight.nl

• De Euro is van ons allemaal.
Dus ook van mensen in Derde
Wereldlanden. Koop bij We-
reldwinkel Vorden.

• 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.

• Te koop gevraagd: oude of
antieke schilderijen door ver-
zamelaar. Tel. (0575) 55 59 19.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 19 61 / 55 30 81 en 55
1673.

• Verkoop talencursussen
Frans, Duits, Engels, Spaans,
Italiaans, Nederlands, met vi-
deo- en audiocassettes. Can-
ton Chinese en verschillende
Japanse boeken. 20 jaargan-
gen National Geographic. Di-
verse leerboeken gratis. Inlich-
tingen tel. (0575) 55 39 39.

• Deze maand pandanrijst.
extra voordelig € 1.09 Wereld-
winkel Vorden.

• Te huur: stalling voor klei-
ne auto. Tel. 55 36 03.

• Frankrijk: te huur in natuur-
gebied de Morvan (Bourgonje)
prachtig gelegen vakantie-
huis. Uitzicht over vallei. Na-
tuur, rust, ideaal wandelgebied.
2 t/m 8 pers. Vanaf € 275.- p.w.
Tel. (0575) 52 64 14 (na 19.00
uur).

• Wilt u het gemakkelijk heb-
ben met de verzorging van uw
haar? Thuiskapster Hanny
bellen! Tel. (0575) 52 67 84 of
06 15102403.

• Gevraagd te huur of te koop:
woning in Vorden. Huurprijs
€ 310,- tot € 320,-. Tel. (0575)
57 04 82.

Dinsdag 8 januari openen wij onze deuren.
Openingsaanbiedingen geldig a. B t/m za. 12 januari

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Aardappels r\Ar\
SANTÉ per zak € L.?^

2e zak GRATIS
Exoot gepromoot
passievrucht 4 ge
5 stuks € 1 r

Marok
Clementines AOQ
15 stuks € fci

De

Witlof
klasse 1 4 en
500 gram € 1 •

Chiquita
bananen
nu per kilo dpo
Panklare
spitskool AQC
400 gram € U?*'

Echte Groeni
Freddie it

Burg. Galleestraat 3 • Telefc

Handappels
Elstar 4 QC
11/2kilo € lrw

Voorgekookte
krieltjes 4 en
500 gram € 1 r w

Rauwkost
Bolero A oc
200 gram € 1 r^

&man Vorden
itink

on (0575) 55 16 17

DE E C H T E G R O E N T E M A N S P R I N G T ER UIT IN G R O E N T E EN F R U I T

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 800 Mhz, 128 M b intern geheugen, 20 ̂ .harddisk
AMD Duron 900 Mhz, .1,28 Mb intern geheugen, 40 Gb-harddisk, :
AMD Athlon Thundefbird 900 MHz, 128 Mb SDRAM, 40 Gb Iwdcl
AMD Athlon XP 1,5 QHzt 256 Mb OT2i6 MHz.̂ MS TM2 AQF
40 Gb harddisk

SpelletjesPC
AMD Athlon ThundeÉJird 1,4 GHz. 1 28 MB SDRAM
NVidia Riva TNT2 3|Mb M&fAGR 4CK&b harddisk
AMD Athlon XP 1 500 MH^ 156 MB DDR 266 MHz
64 Mb AGP VGA TV-Out,.MGb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-

mam € 815,-
€849,-

€ 949,-

PC-133 MHz., U D A 66:100 ATX Moedlftx)̂  64 MB (behöive bfj ..<&. SppetjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AÖper* C0RDM756Kë Mocim, 1Ö/1ÖÖ Mbps Nötwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, ;:;Mtdi-Tow0r ATX, Win 95/98 ï Toetsenlxxd, Logitech Scrollwneel Muis.

Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem

een CD-ReWriter voor € 1 2,50 {i.p.v. de CD-Rom).

17 inch monitor € 195,- • i.p.v. CD-Rom een LiteOri 16 x 10 x 40 CD-Rewn
€ 69,- • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 39,- • TFT monitor v.a

€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 74,- • USB Scanner
€ 79,- • 160W boxen € 12,50 • Andere onderdelen op aanvraag.

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

Paardenbrok:
Havens
Horse-Power

Kasper Fauna Food
Dodson & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

Tot 12 januari
Contact
betalen

en

€3.-
verdienen.

Deze oproep wordt in januari 2002
gedaan aan alle leden van:
•zeven Kerkgenootschappen in
Nederland "

•De Rooms Katholieke en Nederlands
Hervormde Kerk in Vorden

Om het omzien naar elkaar mogelijk
te maken



:

Op 15 januari 2002 is het 40 jaar geleden dat

Hendrikus Walgemoet

in dienst trad bij GOMA Metaalwarenfabriek aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo-Gelderland.

GOMA wil dit heugelijke feit graag vieren door Drikus
en zijn gezin een receptie aan te bieden op zaterdag
19 januari 2002.

Een ieder die Drikus met zijn 40-jarig jubileum wil fe-
liciteren, is van harte welkom vanaf 14.30 uur tot 17.00
uur in partycentrum Langeler te Hengelo.

Directie
GOMA BV

(| ... ... ............. ... ...... :>

Afscheid
Nu zo stil je handen zijn,
kijken we naar jouw lief gezicht.
'n Glimlach dwaalt nog om je mond.
We kijken nog even de kamer rond.
Herinneringen groot en klein.
We moeten nu zonder jou verder gaan.
Een open deur is dicht gegaan.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorgzaamheid die wij van haar mochten ontvangen,
laten wij u weten dat op Nieuwjaarsdag plotseling is
overleden onze lieve moeder en oma

Hendrika Johanna Fleming-Mensink
weduwe van Johan Fleming

11 januari 2002* 2 februari 1920

Markelo: Henny en Gerard
Martien en Ingrid
John en Andrea

Zutphen:Toos en Jan
He/d/ en Eddy
Renso en Jaqueline
Mascha en Artwin

Vorden: Henk en Henny IL
Stefan en Blijke
Jeroen en Rianne

Correspondentieadres:

H. Fleming
Banenkamp 3
7251 LV Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 7 januari jl.

v ^

40-jarigjubileum

PELGRUM
M a k e l

Het bestuur van Pelgrum Makelaars/Dash nodigt u
van harte uit voor de receptie t.g.v. ons 40-jarig ju-
bileum.
De receptie vindt plaats op 12 januari in Sporthal 't
Jebbink. De officiële ontvangst is tussen 19.30 en
20.00 uur. Aansluitend is er een gratis toegankelijke
demonstratie van Olympische Spelen-winnaars Rob
Grabert en Ronald Zoodsma.

(Oud) bestuursleden, leden, sponsors, supporters,
collega verenigingen en andere volleyballiefhebbers
zijn van harte welkom, ook als u geen persoonlijke
uitnodiging heeft ontvangen.

Geef het door,
rechts gaat voor

€3--
verdienen?

Contact
betalen

voor
12 januari.

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Erica Terpstra
en

Hans Boxem

op de VVD VHS+++
Nieuwjaarsbijeenkomst

1 februari in
Hotel Bakker Vorden

vanaf 20.00 uur.

Een goed begin
is het nalve werk

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

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

Gerookte kipsalade

Winterschnitzel
Kip-Houthakkerssteak

Pepercervelaat

Shoarma pakket

Stamppot

405

O70

1"
135

500 gram vlees, 5 broodjes C 00

200

100 gram €

per stuk €

100 gram €

100 gram €

> broodjes
150 gram saus €

per portie 400 gram €

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

Puur genieten!

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

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 cn showroom: Gerritsen wq» 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkamp)

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (OS7S) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

HEKEL
AAN PEKEL?

Kom dan uw auto wassen
in onze

overdekte washal.

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vordenx

Telefoon (0575) 55 29 28



ULLETIN ORDEN

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

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste 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
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'N,IEUWJAARSTOESPRAAK VOOR 2002

Dames en Heren,

Namens het gemeentebestuur van Vorden, heet ik u allen hartelijk wel-
kom op deze nieuwjaarsbijeenkomst, in het bijzonder de nieuwe inwo-
ners die zich onlangs in onze mooie gemeente hebben gevestigd.

Aan het begin van een nieuwjaar hebben velen goede voornemens, laten
wij hopen dat de voornemens om worden gezet tot inhoudelijke bijdra-
gen.

Op l januari zijn wij het eerste euro jaar ingegaan.
U zult ongetwijfeld al de euro munten en biljetten in uw handen hebben
gehad. Ook de gemeente is klaar om euros bij betalingen te verwerken.

Op bestuurlijk gebied komen er dit jaar veranderingen aan.
Omdat de Wet dualisering gemeentebestuur door de Tweede kamer is
vastgesteld, staat ook ons bestuur van Vorden veel vernieuwing te wach-
ten.

Daarnaast is de gemeentelijke herindeling weer een fase verder geko-
men. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een concept-voorstel
voor de Provinciale Staten vastgesteld. Een nieuw te vormen gemeente
moet worden voorbereid door de volgende bestaande vijf gemeenten:
Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en Hummelo en Keppel. De pro-
vincie heeft de nieuw te vormen gemeente aangewezen met de werk-
naam Bronkhorst.
Op 27 februari a.s. zal Provinciale Staten van Gelderland over de herin-
deling beslissen.

Geheel los daarvan zullen op 6 maart gemeenteraadsverkiezingen wor-
den gehouden.

Dames en heren ieder jaar zetten zich vele vrijwilligers in voor inwoners
van Vorden, in verenigingen, sport, vrijwilligers die zich bezig houden
met asielzoekers, collectanten, kerkelijk werk en dan heb ik het nog niet
eens iedere instantie genoemd.
Afgelopen jaar kregen twee uitzonderlijke vrijwilligers een Koninklijke
onderscheiding. Hoewel vorig jaar is uitgeroepen tot het jaar van de vrij-
willigers, vinden wij, dat ieder jaar aandacht aan de vrijwilligers moet
worden gegeven. De gemeente kan daar facilitair medewerking aan ver-
lenen.
Graag danken wij al onze vrijwilligers voor hun werk, inzet en hulp aan
de medemens. Een goed woordje en een schouderklopje is zeker voor al-
le vrijwilligers op zijn plaats.

Dames en Heren, er zit te veel kalk in ons leidingwater. Het Waterbedrijf
Gelderland is verantwoordelijk voor het te harde kraanwater.
AI onze huishoudelijke apparaten, kranen, wc.spoelbakken en noem zo
maar op, krijgen last van kalkaanslag.
Het is een vorm van ongelijke behandeling tegenover andere Gelderse ge
meenten door het Waterbedrijf. De inwoners en de industrie hebben
hiervan ernstig te lijden, door veel extra kosten van vroegtijdige vervan-
ging van apparatuur.
Het Waterbedrijf moet versneld haar jaren geleden vastgestelde, verou-
derde uitvoeringsprogramma ter hand nemen en vernieuwen. Het be-
stuur en de directie moet zich niet langer alleen maar met fusies bezig
te houden, maar meer met hun inhoudelijke taak, snel zacht water te Ie
veren.
Een voorbeeld wil ik u noemen, jaren geleden is er al een bouwvergun-
ning verleend voor aanpassing van het waterpompstation te Vorden met
een onthardingsinstallatie. Tot nu toe is er niets uitgevoerd.
Een nieuwe hoofdleiding wordt n.b. door ons grondgebied aangelegd van
Hengelo naar Zutphen. Hiervan heeft Vorden geen enkel profijt.
Graag roep ik u allen op om massaal brieven te schrijven gericht aan de
directeur en bestuur van het Waterbedrijf te Velp (Gld.) en die hier op het
gemeentehuis te bezorgen, zodat ik persoonlijk dit ernstige probleem
met uw steun onder de aandacht kan brengen van de nalatige directie.

Zo staan weer vele bekende en onbekende gebeurtenissen, werkzaamhe-
den en vernieuwingen ons het komende jaar te wachten.
Dames en heren, graag wens ik u allen en de uwen een voorspoedig 2002
in een goede gezondheid toe.
Ik dank u.

De burgemeester van Vorden EJ.C. Kamerling

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u wa-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
15 januari 2002 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:

- jaarrekening 2000;
- wijziging "gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek-

Liemers";
- voorbereidingsbesluiten ex. Artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening

voor de percelen Bergkappeweg 2, Hoge Slagdijk 2, Zomervreugdweg l
en diverse percelen nabij de Zomervreugdweg, de Helderboomsdijk en
het Stapelbroek;

- woonbeleid in relatie tot privaatrechtelijke sturing woningmarkt.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dins-
dag 15 januari 2002 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:

- jaarrekening 2000;
- internetsite gemeente(n) Vorden (Hengelo en Steenderen);
- uitvoeringsorganisatie Wet inschakeling werkzoekenden - dienstbe

trekkingen;
- beleidsverslag Abw, IOAW en IOAZ 2000;
- cursus voor teamleden van de basisscholen over preventie seksueel

misbruik.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 16 januari 2002 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vor-
den. Op de agenda staat:

- evaluatie verkeersmaatregelen Almenseweg en Wildenborchseweg;
- jaarrekening 2000;
- internetsite gemeente(n) Vorden (Hengelo en Steenderen);
- aandelen Waterbedrij f Gelderland;
- najaarsrapportage 2001, onderdeel riooloverstort Mispelkampdijk / 't

Jebbink;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 januari 2002 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- evaluatie verkeersmaatregelen Almenseweg en Wildenborchseweg;
- jaarrekening 2000;
- internetsite gemeente(n) Vorden (Hengelo en Steenderen);
- wijziging "Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achter-

hoek-Liemers";
- uitvoeringsorganisatie Wet inschakeling werkzoekenden - dienst-

betrekkingen;
- aandelen Waterbedrijf Gelderland;
- beleidsverslag Abw, IOAW en IOAZ 2000;
- voorbereidingsbesluiten ex. Artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Orde

ning voor de percelen Bergkappeweg 2, Hoge Slagdijk 2, Zomer-
vreugdweg l en diverse percelen nabij de Zomervreugdweg, de Hel-
derboomsdijk en het Stapelbroek;

- cursus voor teamleden van de basisscholen over preventie seksueel
misbruik.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen
heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderin-
gen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden
bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder op-
gave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

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 gemeentebestuurders ho-
ren hoe ze over de recent door gedeputeerde staten gepresenteerde plan-
nen denken. Deze informatie zullen ze gebruiken voor hun eigen oor-
deelsvorming over het herindelingadvies 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, vanaf19.30 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.



IEN EN GEZIEN WORDEN

Wanneer en waarom verlichting aan!
Zien en gezien worden. Daar gaat het om bij de verlichting van je fiets,
auto of ander vervoermiddel. Maar welke verlichting moetje nu in wel-
ke omstandigheid gebruiken?

Wat mag wel en wat mag niet
overdag bij slecht zicht en 's nachts moeten alle bestuurders voor- en
achterlicht voeren. Dus ook fietsers en bromfietsers.
• Overdag mag je geen groot licht voeren in plaats van dimlicht.

's Nachts alleen als je niemand verblind of hindert.
• Overdag bij slecht zicht en 's nachts moeten stilstaande auto's buiten

de bebouwde kom op de rijbaan en op langs auto(snel)wegen gelegen
parkeerstroken, parkeerhavens en vluchtstroken, stadslicht en achter-
licht aan hebben.

• Mistachterlicht mag je alleen gebruiken bij mist of sneeuwval met een
zicht minder dan 50 meter. Bij hevige regen is het gebruik, in verband
met verblinding van de achterligger, niet toegestaan. Om verwarring
met remlichten te voorkomen heeft het gebruik van één mistachter-
licht de voorkeur boven het gebruik van twee van dergelijke lichten.

De noodzaak van verlichting
Het voeren van verlichting is aan de nodige regels gebonden. Deze regels
zeggen echter niets over de noodzaak ervan.
In het verkeer moetje kunnen reageren op wat de ander doet en laat. Dit
kan alleen maar als je elkaar tijdig ziet. Als jij iemand ziet, betekent het
nog niet automatisch dat hij jou ziet. Wil je veilig op de weg rijden, dan
moetje behalve zelf zien, ook gezien worden. En dat betekent: tijdig ver-
lichting aan!

'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 11 januari tot en met 22 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:
• De heer J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4, 7251 RB Vorden op het perceel

plaatselijk bekend als Hamminkweg 4 te Vorden;
• De heer JA Roeterdink, Lieferinkweg 2, 7251 NV Vorden op het perceel

plaatselijk bekend als Lieferinkweg 2 te Vorden.
• De heer G.J.W. Zweverink, Hengeloseweg 3, 7251 PA Vorden voor het

uitbreiden van een melkrundveehouderij met mestplaat en 2 kuil-
voerplaten volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer
op het perceel plaatselijk bekend als Hengeloseweg 3 te Vorden;

• De heer B. Kistemaker, Kapelweg 2,7251 KM Vorden voor het plaatsen
van een stallingsruimte voor een rijdende winkel volgens het Besluit
opslag- en transportbedrijven milieubeheer op het perceel plaatselijk
bekend als Kapelweg 2 te Vorden.

ET MILIEUBEHEER

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 11 januari tot en met 8 februari 2002 ter in-
zage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

de heer HJ. Riethorst
Nijverheidsweg 3
7251JV Vorden
een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een
metaalfabriek

30 augustus 2001
Nijverheidsweg 3
Vorden, sectie M, nr. 840

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 9 februari 2002.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te-
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 9 fe-
bruari 2002.

FSLUITING STRODIJK

In verband met de uitvoering van een bodemsanering is de Strodijk van
14 januari tot en met l maart 2002, of zoveel langer of korter als wense-
lijk is, afgesloten.
De werkzaamheden vinden plaats bij de aansluiting met de Zutphense
weg.

ERGROTEN WONING EMMALAAN l

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 5.8 sub f van het be
stemmingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op
het perceel Emmalaan 1.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om de uitbreiding binnen de 3-meter zone achter de voorgevel te situeren.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 10 januari tot en met woensdag 6 fe-
bruari 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

ELLEN BOMEN GEMEENTE VORDEN

In oktober en november 2001 heeft de Bomendienst van Arcadis Heidemij bv de gemeentelijke bomen onder-
worpen aan de jaarlijkse inspectie. Ook dit winterseizoen zullen de nodige bomen onderhouden (gesnoeid)
moeten worden. Om verschillende redenen is het ook dit winterseizoen weer noodzakelijk bomen te vellen,
met name door stabiliteitsproblemen, stamvoet slecht, ernstige gebreken aan de stam of dat de boom slecht is.

Burgemeester en wethouders hebben de gemeente Vorden op 2 januari 2002 vergunning verleend voor het vel-
len van navolgende bomen. Daar waar geen herplant is opgenomen, zullen bomen niet aanslaan, vanwege de
aanwezigheid van andere bomen.

VELLIJST HOUTOPSTANDEN 2001-2002
weg
Bekmansdij k
Beunkstege
Broekweg
de Horst
Emmalaan, nabij
muziekkoepel
EnzerinCkweg
Galgengoorweg
Galgengoorweg
Hackforterweg
Hackforterweg

Kerkhoflaan
Kostedeweg
Kostedeweg
Kostedezijweg
Kostedezijweg
Lekke bekje
Lekkebekje
Onsteinseweg
Oude Zutphenseweg
Oude Zutphenseweg
Oude Zutphenseweg
Sarinkdijk
Schuttestraat
Schuttestraat
Schuttestraat
Veldslagweg
Veldwijkerweg
Wildenborchseweg
Zelledijk

boomsoort
berk

zomereik
populier
zomereik
prunus

zomereik
berk
berk

populier
esdoorn

beuk
berk
berk
berk

zomereik
acacia
berk

zomereik
berk
berk
berk
beuk
berk

grove den
berk

zomereik
zomereik

berk
berk

aantal
1
1
7
1
1

1
1
1

29
4

1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8
10

reden
slecht
slecht
slecht
slecht
dood

slecht
slecht
slecht

kaprijp/slecht
creëren van een rij

van 24 essen
slecht (zwavelzwam)

slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht

honingzwam
dood
slecht
slecht
slecht
slecht

slechte conditie
slecht

slecht (honingzwam)
slecht

kadastraal
E 2224
0213
R 427
N 217
K4911

B 1915
A 2251
M 112
S 829
S 829

M 1278
O 100
O 100
O 100
O 100
L 52
L 52

F 3068
B 1960
B 1960
B 1960
O 315
B 2144
O 153
O 153
M 259
L 103

B 1951
O 203
O 157
O 100

herplant
geen
geen

6 essen
geen
geen

geen
geen
geen

20 essen
4 essen

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Meer informatie over (de reden van) het vellen van de bomen kunt u inwinnen bij de afdeling gemeentewerken.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking
tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden.

OUWVERGUNNINGEN

plaats
Lieferinkweg 3
Baakseweg 3

aanvrager
E.J. Lettink
GJ. Harmsen

inhoud
verbouwen boerderij
vergroten veestal

vrijstelling
bodemonderzoek (gedeeltelijk)
hoogte

LOOPVERGUNNINGEN

plaats
Lieferinkweg 1-3

aanvrager
E.J. Lettink

inhoud
gedeeltelijk slopen woning

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

IEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR SOCIALE ZEKERHEID GAAT IN PER l JANUARI 2O02

De nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling gaat per l januari van start. In de
nieuwe organisatiestructuur wordt werk boven inkomen gesteld. Vanaf het eerste moment en het eerste con-
tact staan de mogelijkheden om weer werk te krijgen in deze structuur voorop. Zo komt er één loket waar u zo-
wel voor werk als voor een uitkering terecht kunt. Dit loket is voor de gemeente Vorden gevestigd in Zutphen
bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) voorheen het Arbeidsbureau.
Doel van deze veranderingen is een heldere en eenduidige structuur aan te bieden. Uitgangspunten zijn: de
cliënt staat centraal, taken die zich niet lenen voor concurrentie worden publiek uitgevoerd (met name de be-
oordeling van het recht op een uitkering) en taken die zich daar wel voor lenen worden privaat uitgevoerd (met
name reïntegratie). De nieuwe uitvoeringsorganisatie moet leiden tot een vermindering van het beroep op de
uitkeringen, lagere uitvoeringskosten en minder administratieve lasten voor werkgevers.
Ook werkgevers kunnen zich wenden tot het CWI voor personeel. Er komt één uitvoeringsinstituut werkne
mersverzekeringen (UWV), dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen
(WW en WAO). Het UWV beoordeelt of iemand recht heeft op een uitkering en zorgt vervolgens voor de bet-
aling van de uitkering. Het (weer) aan werk helpen van moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten en werklo-
zen besteedt het UWV uit aan private reïntegratiebedrijven. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de (re)ïn-
tegratie van bijstandsgerechtigden en worden verantwoordelijk voor niet-uitkeringsgerechtigden en voor per-
sonen met een ANW-uitkering.
In het CWI zal een 'beursplein' voor werk ontstaan waar iedereen die ander werk zoekt of een baan zoekt te
recht kan. Tevens bent u bij het CWI aan het juiste adres voor het aanvragen van een uitkering.



Voor meer gescheiden afvalin Vorden!

Nieuw maandelijks brengpunt
grof huis- en tuinafval
In Vorden komt vanaf januari 2002 één keer per maand een breng-
punt voor grof huis- en tuinafval. Dit brengpunt biedt een nieuwe
mogelijkheid dicht bij huis om grof afval gratis weg te brengen.
Met uw medewerking wordt dan nog minder restafval op een dure
wijze verbrand.

In 2001 is gestart met de mogelijkheid in de zomermaanden maandelijks
tuinafval naar de sporthal 't Jebbink te brengen. Dit is een succes. Uit on-
derzoek naar de inhoud van de grijze containers bleek dat er opvallend
minder groenafval tussen het restafval zat. Afval uit de grijze container
is het duurste afval, omdat de verbrandingstarieven hoog zijn.
Uit het onderzoek bleek ook dat de grijze container nog veel recyclebaar
grof afval bevat zoals hout, metaal en puin. Het gaat om 14% van het rest-
afval, per jaar 242.000 kilo herbruikbaar afval. Vandaar dat besloten is de
brengmogelijkheid voor u makkelijker te maken.

Grotere hoeveelheden afval van verbouwingen van uw huis of de
herinrichting van uw tuin kunt u gewoon naar de afvalbreng-
punten in Zutphen en Lochem blijven brengen.
Het adres en de openingstijden staan in de
Afvalkalender 2001/2002.

Legitimatie

autoroute

Opzet van het brengpunt
Op het brengpunt aan het Hoge 65 (voormalige zuivering) in Vorden
kunt u afval brengen, dat tot nu toe door u mogelijk via de grijze contai-
ner werd afgevoerd. U kunt alleen gescheiden afval brengen; ongeschei-
den bouw- en sloopafval dus niet.

Met ingang van januari 2002 kunt u iedere 2e zaterdag van de maand
van 13.30 tot 16.30 uur, de eerste keer op 12 januari 2002, de volgende
soorten afval brengen:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
turnhout

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas

Spelregels
• Deze regeling is alleen voor inwoners van de gemeente Vorden. Bij

binnenkomst op het terrein moet u zich kunnen legitimeren;
• U mag maximaal 0,25 m' afval per dag aanbieden, met uitzondering

van tuinafval. Voor tuinafval geldt daarnaast een maximum van 2
m' per dag;

• Andere categorieën afval en afval van bedrijven worden niet geaccep-
teerd (bijvoorbeeld geen ongescheiden bouw- en sloopafval);

• Herbruikbare producten kunt u het beste verkopen of aanbieden aan
het kringloopbedrij f;

• Materialen mogen géén asbest bevatten;
• Het grof afval mag per eenheid niet meer dan 25 kilo wegen;
• De goederen mogen niet langer dan 1,5 meter en moeten spijkervrij

zijn;
• Bij het afgeven van het afval moet u zich houden aan de scheidingsre

gels van de aanwezige toezichthouders.

Herbruikbare producten

Voor het afgeven van nog bruikbare producten, zoals
kleding, meubels, serviesgoed en speelgoed, kunt u
contact opnemen met het kringloopbedrij f 'de Om-
loop' (0573-251390, van 8.00 tot 13.00 uur). Deze pro-
ducten worden zo veel mogelijk in de kringloopwin-
kels in Zutphen en Lochem verkocht.

Voorbeelden

Ter toelichting op de spelregels voor het afvalbreng-
punt in Vorden geven wij nog enkele voorbeelden:

- U heeft een houten raampje van 0,8 bij 0,5 meter
met enkel glas. Dit raampje wordt als bouw- en
sloopafval gezien, omdat de fracties glas en hout
niet gescheiden zijn. Bouw- en sloopafval kunt u in-
leveren op de brengpunten te Zutphen en Lochem.
Als u het glas verwijdert, kan het hout en het glas
gescheiden worden aangeboden op het nieuwe
brengpunt;

- Een houten kast. Als anderen de kast nog kunnen
gebruiken, kunt u het kringloopbedrij f'de Omloop'
bellen. Bij een niet meer herbruikbare kast moet de
ze eerst uit elkaar worden gehaald. De onderdelen
kunt u brengen op het brengpunt in Vorden.

- Tuinonderhoud. U pleegt onderhoud aan de tuin.
De straat knapt u op en er blijven enkele kapotte
straatstenen en hele tegels over. Een tuinmuurtje
wordt verwijderd en u snoeit de haag en enkele bo-
men. De kapotte straatstenen kunt u inleveren op
het brengpunt in Vorden.

De hele tegels zijn voor hergebruik geschikt en
kunt u misschien elders gebruiken of verkopen. Het
afval van het muurtje kan naar het brengpunt in
Zutphen en Lochem worden gebracht (tenzij de om-
vang minder dan 0,25 m3 is (0,25 m1 is drie a vier
kruiwagens)). Het tuinafval kan u - als het géén
boomstronken betreft en het hout dunner is dan 15
centimeter - tot een hoeveelheid van 2 m3 brengen
naar het nieuwe brengpunt in Vorden.

Vervallen brengmogelijkheden
Met het nieuwe maandelijkse brengpunt aan het
Hoge komen van januari 2002 enkele andere breng-
mogelijkheden te vervallen, namelijk:

- maandelijks inzamelpunt voor klein chemisch
afval op de weekmarkt;

- brengpunt tuinafval bij de sporthal 't Jebbink;
- container vlakglas aan de gemeentewerf aan de

Enkweg;
- de extra inzamelrondes voor snoei-afval (in zowel

het voor- als het najaar blijft dus één inzamelronde
bestaan).

Slot
In het voorjaar 2002 wordt de inhoud van de grijze
container weer onderzocht. Wij hopen met het nieu-
we brengpunt en met uw medewerking de hoeveel-
heid grof afval in de grijze container te verminderen.
Dit grof afval wordt dan gescheiden verwerkt. Dat is
niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw
portemonnee.

Vóór meer informatie kunt u contact opnemen
met de afval-informatie-lijn 0575-545646.
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 -1230 en 13.00
-16.00 uur.



Soort metaal

Metalen
Ferro en non-ferro
mag bij elkaar

Welles

Metaal mag geverfd zijn
Non-ferro

• Koper, bijv. water/gasleiding,
elektrakabel, kranen en hulpstukken,
pomphuizen en schroeven

• Aluminium in diverse
kwaliteiten, bijv. profiel/buis

• Roestvrijstaal, bijv. aanrechtbladen
• Lood, veelal daklood
• Zink, veelal dakgoten
• Blikjes

Ferro (ijzer)

Nietes

Verontreinigd metaal (zoals olieresten)

Hout
Dit hout is licht
verontreinigd
door verf, lijm en
plastics

Inclusief spaanplaat
Verlij md hout mag
Mag beslag en spijkers bevatten, maar
moet veilig hanteerbaar zijn

Gecreotiseerd en gewolmaniseerd hout
(tuinhout)
Rotanstoelen
Banken en tafels

Schoon puin
Alleen bakstenen
zonder ander
(sloopafval

Straatstenen en -tegels
Bakstenen (met cement)
Niet geglazuurde dakpannen

Geglazuurd materiaal, zoals douchetegels
Gips en gasbetonstenen
Schoonsteenpuin

Niet schoon puin
Al het overige
puin

Overig puin, waaronder geglazuurde
dakpannen

Gips en gasbetonstenen
Schoonsteenpuin
Ongescheiden bouw- en sloopafval (dus
gemengd puin, hout, plastic,
isolatiemateriaal, metaal e.d.)

Klein chemisch
afval

1. Huishouden

• Batterijen
• Spaarlampen/energiezuinige lampen

(ze bevatten zware metalen en zijn
dus schadelijk voor het milieu)

• TL-buizen
• Vloeibare gootsteenontstopper
• Lampenolie
• Petroleum
• Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

2. Medicijnkastje

• Medicijnen
• Kwikthermometers
• Injectienaalden

3. Doe-het-zelf

• Verf, lak, beits en
houtverduurzamingsmiddelen

• Bij verven gebruikte producten zoals
terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,
verfverdunner, kwastreiniger, kwast-
ontharder en wasbenzine

• Kwikschakelaars

4. Hobby

• Fotofixeer
• Foto-ontwikkelaar
• Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en

zwavelzuur
• Zoutzuur

5. Vervoer

• Accu's
• Benzine
• Motorolie / afgewerkte olie / remolie
• Oliefllters

De volgende stoffen hoeven niet bij het
KCA:

• Ace ton
• Ammonia
• Brandblussers (halon): komt zeer

weinig voor, is niet meer te koop
• Cd- schijfjes en floppy's
• Correctievloeistof zoals Typex
• Frituurvet: mag bij het gft-afval,

anders in een fles bij het gewone
afval

• Gasflessen: zijn normaliter leeg,
inleveren bij de winkel
Inkt

• Kit of lij m
• Loodwikkels (bijna niet meer te

koop)
• Meubelolie
• Nagellak: zit in kleine afsluitbare

verpakking
• Nagellakremover: zit in kleine

afsluitbare verpakking
• Ontvettingsmiddelen: wordt

weinig door burger aangeleverd,
de bijdrage bij gewone afval is
daardoor verwaarloosbaar

• Ovenreiniger
• Plamuur
• Rookmelders: radioactief

materiaal valt niet onder KCA
• Smeervet
• Spuitbussen: ligt aan de inhoud,

lege bussen zijn geen KCA
• Videobanden en tapes
• Vlekkenwater
• Vlooienbanden: leveren na

gebruik geen milieuproblemen op
• Gebruikte kwasten en lege

verfblikken horen niet bij het
KCA. Opgedroogde verf bevat
maar heel weinig
milieubelastende stoffen

Tuinafval Blad-, gras- en tuinafval (eventueel in
composteerbare papieren zakken)
Graszoden (nadat de grond eraf
geschud is)

Grond
Snoei-afval dikker dan 15 centimeter
Boomstronken en -stobben
'Afbreekbare' plastic zakken

Klein WEB (Accu)boormachine - Adapter
Batterij-oplader - Blender - Broodrooster
Calculator - Car-audio - Citruspers
Draagbare radio - Espresso-apparaat
Haardroger - Hoofdtelefoon - Haarföhn
Klok- of wekkerradio - Kruimeldief
Ladyshave - Lege friteurse - Mixer
Sapcentrifuge - Scheerapparaat - Soldeerbout
Strijkijzer - Tandenborstel - Ventilator
Walkman - Waterkoker

Groot wit- en bruingoed, zoals koelkasten,
vriezers en TV (daarvoor kunt u contact
opnemen met het kringloopbedrij f
'de Omloop')

Vlakglas Enkel glas
Bolglas wat niet in de glasbak past

Raam met stopverf
Thermopane, autospiegels en -ruiten
Melkglas

Tuinhout Gewolmaniseerd en gecreotiseerd hout
Bielzen
Spijkers mag



Gouden jubileum C.W.V. Medo-Ruurlo
er met 60 jaar uit kan stappen.
'Voorlopig helemaal niet aanden-
ken. Het werk wat ik doe is ontzet-
tend boeiend. Je weet vandaag niet
wat er morgen gebeurt. Elke dag is
anders. Wat we wel heel goed kun-
nen inschatten is in hoeveel tijd
bepaalde werkzaamheden gedaan
kunnen worden', aldus Harry
Lenselink. Henk Oortgiesen knikt
instemmend!

Genoemd tweetal heeft elke twee
maanden een vergadering met het

bestuur van de werktuigenvereni-
ging, waarbij over allerlei zaken
van gedachten wordt gewisseld.
Het bestuur van 'C.W.V. Medo-
Ruurlo' bestaat momenteel uit: H.
Hulstein, voorzitter; H. Oude-
nampsen.secretaris en de leden D.
Norde, J. Kornegoor, G. Wezinkhof,
B. Wassink en H. Dinkelman. Advi-
seur: J. Saaltink. Overigens zal het
bestuur met tevredenheid kunnen
constateren dat ook in 2001 de
omzet weer is gestegen. Een omzet
die thans op jaarbasis 2,2 miljoen
bedraagt (in guldens wel te ver-
staan).

AVR verwerkt ook de komende
tien jaar afval in de Achterhoek

De MKZ crisis heeft de agrari-
sche sector in ons land vorig
jaar flink 'geraakt'. Veel leed en
veel boeren die er na de crisis de
brui aangaven en hun bedrijf
van de hand deden. Zo zou je
mogen veronderstellen dat een
bedrijf als de 'Coöperatieve werk-
tuigenvereniging Medo-Ruurlo'
daar in financieel opzicht ook
de dupe van is geworden. Het
tegendeel blijkt het geval!

In een gesprek dat wij hadden met
de heren H.B. Lenselink (bedrijfs-
leider) en HJ. Oortgiesen (werkver-
deler en plaatsvervangend be-
drijfsleider) vertelden zij dat in die
MKZ periode personeel werd uit-
geleend. Toen de crisis voorbij was,
een drukte van belang voor de
werktuigenvereniging. De boeren
moesten toen namelijk in een kort
tijdsbestek heel veel werk verrich-
ten om de boel in- en rondom de
boerderij weer op orde te krijgen.
En daarvoor was mede de hulp no-
dig van "Medo-Ruurlo".

Het ledental is de laatste jaren ge-
lijk gebleven. Ongeveer honderd
leden, daarbij nog circa 350 klan-
ten waarvoor de vereniging in de
omgeving Ruurlo-Barchem- Vor-
den werkzaamheden verricht.
Henk Oortgiesen: 'Er zijn ook in
ons gebied de afgelopen jaren wel
enkele leden met hun bedrijf ge-
stopt. Daar staat tegenover dat
'grotere' bedrijven nog groter zijn
geworden. Betekent voor ons in fei-
te een verschuiving van omzet'.

TEUNTJE WAARLE
Aanleiding tot het gesprek met
Harry Lenselink en Henk Oortgie-
sen het feit dat de C.W.V. Medo-
Ruurlo inmiddels 50 jaar bestaat.
Dat wordt op 25 januari gevierd.
Tevens wordt die dag het nieuwe
kantoor en werkplaats officieel ge
opend. De werktuigenvereniging
begon ooit in 1940. Teuntje Waar-
Ie was de initiatiefnemer. Hij
kreeg het voor elkaar dat een twin-
tigtal boeren in de omgeving van
Linde de handen ineen sloegen en
besloten om gezamenlijk een dors-
machine en tractor aan te schaffen.

Ook werden er cultivatoren en
aardappelrooiers aangekocht. De
werktuigen werden bij toerbeurt
tegen een vast urentarief door de
boeren gehuurd. Geld om zelfstan-
dig een groot landbouwwerktuig
te kopen, was er in de oorlogsjaren
niet. De werktuigenvereniging
kreeg de naam MEDO, hetgeen
wil zeggen 'Mechanisatie Door
Organisatie'. In 1975 verhuisde de
MEDO naar het buurtschap het
Medler.

Twee jaar later vond de fusie
plaats met de werktuigenvereni-
ging 'Ruurio' en werd de nieuwe
naam 'C.W.V. Medo-Ruurlo'. De
vereniging telde toen 70 leden.
Men is aangesloten bij 'Cumela Ne
derland' (Cultuurtechnische wer-
ken en grondverzet, Meststoffen-
distributie en loonwerken in de

Agrarische sector in Nederland) In-
derdaad een hele mond vol! In
1979 werd op het Medler de voor-
malige houtzagerij Ribbers aange
kocht. Op die plek werd een werk-
plaats met kantoor gebouwd.

Een jaar later werd er een grote
hal van 20x40m2 voor de opslag
van machines bijgebouwd. In 1989
volgde de aankoop van de voorma-
lige werkplaats van de heer F.Klein
Brinke. De loods die toen op deze
plek werd gebouwd heeft een op-
pervlakte van SOxlOm2. Begin ne
gentiger jaren wilde de vereniging
met het oog op verdere expansie,
van de gemeente Vorden een
strook grond aankopen, gelegen
langs de Rijksweg Vorden-Ruurlo.

FIETSPAD
Dat stuitte aanvankelijk op grote
problemen. Er moest eerst een
fietspad worden aangelegd. Wie
kent in Vorden niet de jarenlange
'touwtrekkerij' om tot een fiets-
pad van Vorden naar Ruurio te ko-
men! Toen dat fietspad eindelijk
was gerealiseerd werd er door 'Me
do-Ruurlo' snel zaken gedaan en
werden er plannen gemaakt voor
een nieuw gebouw van 17x20m2.
Begin januari 2001 ging de eerste
schop de grond in. Vrijdag 25 ja-
nuari aanstaande wordt het dus
officieel geopend.

Het gebouw omvat een kantoor,
werkplaats, magazijn en kantine.
Intussen deed de vereniging nog
een andere aankoop. In oktober
jongstleden werd het gebouw van
de voormalige coöperatie 'Ons Be
lang' aangekocht. Dit pand wordt
eveneens gebruikt voor opslag van
machines. C.W.V. Medo-Ruurlo
blijft niet stil staan in haar ont-
wikkeling. De zojuist aangekochte
'grootpakpers' (zgn. vierkant balen
pers) met tractor is daar wel het
beste bewijs van.

Ongeveer 60 procent van de werk-
zaamheden vinden plaats in de
agrarische sektor. (bemesten, ploe
gen, zaaien, spuiten* oogsten van
gras en mais, voederwingebeuren
etc.) Werkzaamheden met diverse
'pieken' zoals het maaien van gras.
'Plotseling mooi weer, iedere boer
wil dan als het ware tegelijk inkui-
len', zo zegt Henk Oortgiesen. Dan
heb je nog de periode dat het mais
van het land moet. Harry Lense
link: 'Ook een hectische tijd. We
werken dan vaak in een twee ploe
gendienst (van 6.00-13.00 en van
13.00 tot 22.00 uur) Onze mede
werkers weten het allemaal: in het
hoogseizoen geen vakanties!'

Veertig procent van de werkzaam-
heden worden 'elders' verricht
(grondwerk, waterbouw, werk voor
natuurmonumenten, gemeentes
e.d.). Ook wordt 'Medo-Ruurlo' wel
ingehuurd voor werkzaamheden
in de bouwwereld. Het totale per-
soneelsbestand bestaat uit dertien
personen. 'Medewerkers die van
alle markten thuis zijn', zo zegt
Harry Lenselink vol trots.

AGRARISCHE ACHTERGROND
De medewerkers hebben over het
algemeen een agrarische achter-
grond, dat wil zeggen affiniteit
met de landbouw. De opleidingen
worden veelal gevolgd aan de AOC
te Doetinchem. Opleidingen ge
specialiseerd in het loonwerkers-
vak. Daarnaast en dat geldt ook
voor de leiding, worden er voort-
durend cursussen gevolgd om
toch maar vooral 'bij te blijven'.
Wanneer we tijdens de rondleiding
een kijkje nemen in 'de keuken'
van het bedrijf dan pas heb je in de
gaten de hoeveelheid kennis c.q.
specialisme dat bij deze werktui-
genvereniging is onder gebracht.

Henk Oortgiesen (18 jaar in dienst)
is de man van de planning. Een
korte termijnplanning, dat wel.
'Dat kan bijna niet anders want
veel van ons werk hangt af van het
weer', zo zegt hij. In de winter-
maanden, de zogenaamde 'slappe
maanden' zijn de medewerkers
veelal bezig met het onderhoud
van het machinepark of ze worden
wel uitgeleend aan andere bedrij-
ven. Is de winter heel lang en
streng dan is er nog altijd de 'over-
bruggingsregeling'.

Harry Lenselink (56 jaar) is al 38
jaar bij de CWV Medo- Ruurio in
dienst. En als je hem met liefde
over het vak hoort praten, dan kun

Het afval- en milieuconcern
AVR-Bedrijven heeft een Euro-
pese aanbesteding gewonnen
voor de verwerking van huis-
houdelijk restafval in de regio
Achterhoek. Het contract is in-
gegaan op l januari 2002 en
heeft een looptijd van 10 jaar.
Het betreft de verwerking van
circa 67.000 ton restafval af-
komstig van 17 gemeenten in
de Achterhoek. Bij elkaar tellen
deze gemeenten ruim 250 dui-
zend inwoners.

De regio Achterhoek is een samen-
werkingsverband van 17 gemeen-
ten dat een aantal gemeenschap-
pelijke taken op regionale schaal
uitvoert. Dit zijn gezondheidszorg,
ambulancezorg, regionale brand-
weerzorg, de zorg voor de gemeen-
telijke archieven en afvalverwer-
king. Het restafval wordt verwerkt
door AVR-AVIRA te Duiven. Dit be
drijf verwerkt al jaren het grootste
deel van het brandbare huishou-
delijk afval, dat in de Regio Ach-
terhoek vrijkomt.

AVR-AVIRA behoort tot de Business
Groep Overheden & Bedrijven van
AVR. Deze businessgroep concen-
treert zich op afval & milieuma-
nagement voor gemeenten, over-
heidsorganisaties, bedrijven en
consumenten. Dit bedrijfsonder-
deel biedt haar diensten binnen
de gehele afvalketen aan. Dat wil
zeggen van inzameling en trans-
port tot en met scheiding, recy-
cling en verwerking.

De verwerking van huishoudelijk
afval in de Regio Achterhoek is
voor AVR-AVIRA belangrijk. Zowel
voor de eigen continuiteit als voor
de verdieping van de relatie met
de betrokken regio en andere ge
meenten. De keuze voor AVR-AVI-
RA is volgens de regio Achterhoek
mede gebaseerd op kwaliteit en
continuiteit van de dienstverle-
ning

PROFIEL AVR-BEDRIJVEN
AVR bestaat uit een groep gespe
cialiseerde ondernemingen op het
gebied van integraal afval- en mi-
lieumanagement. Het concern
biedt duurzame oplossingen voor
vrijwel alle afval- en milieuvraag-
stukken.

Het concern is nationaal en inter-
nationaal werkzaam in de gehele
keten van afval- en milieuzorg en
heeft circa 2.500 personeelsleden
en een omzet van ruim 444 mil-
joen Euro (basis boekjaar 2000).

De activiteiten omvatten consul-
tancy, industriële en maritieme
dienstverlening, inzameling, op-
slag, overslag, transport, alsmede
afvalverbranding met energiete
rugwinning, verwerking van ge
vaarlijk afval, compostering en re
cycling van monostromen zoals
papier, glas en kunststoffen.

Tot de afnemers van de diensten
behoren industrie, bedrijven, over-
heden en consumenten.

administratie en adviesburo Aklll UEI
Administratie en Adviesburo Schroer heeft vestigingen in Zutphen en in Ruurio,

en is al meer dan 26 jaar werkzaam in de administratieve sector en fiscale
dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en

de particulier.

Voor onze vestiging in Zutphen zoeken wij op korte termijn
een

ervaren assistent-accountant/
boekhoudkundig medewerker m/v

de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• een actieve dienstverlening aan cliënten
• het controleren van administraties
• het zelfstandig opstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van salarisadministraties
• het verzorgen van fiscale aangiften IB en Vpb
• het begeleiden van cliënten bij inrichten administratie
• leiding geven aan administratieve medewerkers

de functie-eisen:
• MBO/HBO niveau
• enige jaren ervaring op een administratie- of accountantskantoor
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen

wij bieden:
• een afwisselende en zelfstandige baan
• werken in een klein team in de informele sfeer
• goede arbeidsvoorwaarden

Heeft u interesse in deze functie en denkt u dat u aan de
gestelde eisen kunt voldoen, dan ontvangen wij graag voor
2O januari a.s. een sollicitatiebrief met uw curriculum vftae,
welke u kunt richten aan:

Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer
Postbus 1, 7260 AA Ruurio



Nieuw:

Gezondheide-
praktijk Vorden
• natuurgeneeskunde

• babymassage
• energetische therapie

Kom kijken op de open dag,
zaterdag 19 januari

van 10.00-16.00 uur,

Beatrixlaan 20

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

lul

Dienstverlening in Onroerend Goed

Tankstation en oliehandel

Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 5518 11

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

DE PARKET-
CONCURRENT

t/m januari 2002
speciale verkoop van
faillissementspartijen

Bremstraat 23, Neede
Tel. (0545) 29 44 56

Totale
wintercollectie

Dames-, Heren- en
Nachtkleding

deze week
tot

40%
KORTING

u t p h e n.

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Nog even wennen aan de Euro?
Wij helpen u een handje met onze overheerlijke

€URO-
PANNENKOEKEN

Het hele jaar serveren wij elke maand een speciale Euro-Pannenkoek voor maar € 7,-.

Tegen inlevering van onderstaande waardebonnen betaalt u slechts

€6,-.
QBBHBBBBBBBBBD mmmmmam

W A A R D E B O N
voor de maand januari

DUITSE
PANNENKOEK

voor € 6.-
Geldig van 9-1 t/m 10-2

(max. 4 personen per bon)
ipgnngoaognn nnngflHg

Wij hebben
vakantie

van maandag
11 februari

tot en met vrijdag
1 maart

nnnnnnnonnannnnonnnan

W A A R D E B O N
voor de maand april

FRANSE
PANNENKOEK

voor € 6.-
Geldig van 2-4 t/m 30-4

(max. 4 personen per bon)

LUXEMBURGSE
PANNENKOEK

voor € 6.-
Geldig van 1-5 t/m 31-5

(max. 4 personen per bon)

nnnr.tinnr.nnnnnnnnnnnirr.nnnnr.nnn,.,... ..............

IERSE
PANNENKOEK

voor € 6.-
Geldig van 2-3 t/m 30-3

(max. 4 personen per bon)

IBBMBBBBBBBBBBBBBHHU

W A A R D E B O N
voor de maand juni

SPAANSE
PANNENKOEK

voor € 6.-
Geldig van 1-6 t/m 30-6

(max. 4 personen per bon)

Wij wensen u een gelukkig, gezond en smakelijk 2002 toe!

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden, telefoon (0575) 55 62 89

Pannenkoeken - Restaurant
TCranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden
tel. (0575) 55 62 89
fax (0575) 55 63 54

Is op zoek naar

enthousiaste
medewerkers/sters
voor keuken en bediening.

Heb je interesse
of wil je meer weten?
Bel ons even en vraag naar
Jeanet of üric Kemperman,
telefoon (0575) 55 62 89

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny Juftiëris
rzzu>-
[/D

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Dieselolie bestellen? - Kanters bellen!

Voor de scherpste prijs en de snelste service!

JlCruim 80jaar wv Uverantier!

Kanters Brandstoffen v.o.f.
Barchemseweg 84/a - 7261 DE Ruurlo (NL)
Tel. (0573) 45 13 06 - Fax (0573) 45 37 50

EAMILIE-
DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE ƒ
JUBILEUM - VERHUIZING? /
WAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

d r u k k e r i j Weevers

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



Toneeluitvoering
De toneelgroep Vierakker-
Wichmond geeft binnenkort
weer haar jaarlijkse toneeluit-
voering.

Dit jaar is de keuze gevallen op het
blijspel "Maar wie is dan de va-
der?". Geschreven door Astrid de
Haan en Jan Tol. Het stuk speelt
zich af in de achtertuin van de fa-
milie Manders en hun buren. De
familie is nogal slordig en lui uit-
gevallen en zijn op hun privacy ge-

steld. Dit alles gaat veranderen als
er nieuwe buren komen en elkaar
van vroeger kennen. Bovendien is
de "nieuwe" buurvrouw nogal gek
op mannen wat de nodige verwik-
kelingen met zich meebrengt.

Dit en nog veel meer kunt u zien
op de laatste vrijdag- en zaterdag-
avond van januari. De toneelgroep
hoopt dat u allen weer komt kij-
ken en dat ze u een leuke en ge-
zellige avond kunnen bezorgen.

Nieuwj aarswandeling
Ook het komend jaar zal het
WNF alle maanden een activi-
teit verzorgen om het publiek
informatie te verstrekken over
de noodzaak van natuur- en mi-
lieubehoud.

Dit jaar begint men met de tradi-
tionele nieuwjaarswandeling, wel-
ke gehouden zal worden over het
landgoed "Groot en Klein Sta-
rink", dat onderdeel uitmaakt van
het uitgestrekte landgoed Hack-
fort.
Buiten het feit dat het Starink be-
kendheid geniet als plek waar de
voorouders van de grote Achter-
hoekse dichter Staring (van de Wil-
denborch) van afkomstig zijn, is
het gebied bepaald fraai te noe-
men.

Het bezit een typisch kleinschalig
Achterhoeks kampenlandschap.
Ook vinden we een naaldbosge-
bied dat door uitzaaiing is ont-
staan en niet door aanplant. Tesa-
men met de loofbossen zorgen zij
ervoor dat zowel de plantenwe-
reld, als de dierenwereld zeer di-
vers is.
De deelnemers aan onze wande-
ling zullen van onze ervaren na-
tuurgids het nodige te weten ko-
men.

De wandeling wordt verzorgd op
zondagmiddag 13 januari a.s. en
start bij de Witte Smid (nabij de
spoorwegovergang in de weg
Warnsveld-Lochem). Aan de deel-
nemers wordt een bescheiden bij-
drage gevraagd.

Prij suitreildng
bij Super de Boer

Afgelopen decembermaand
hield Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys haar tradi-
tionele eindejaarsactie.

De consument kon wel heel fijn
het nieuwe jaar ingaan, door het

winnen van diverse dinercheques,
een dames- of heren rijwiel naar
keuze, videorecorder, reischeque
t.w.v. f 2000,-, wasdroger, wasma-
chine, afwasmachine, magnetron,
breedbeeld kleuren TV.
Dat men wel degelijk zijn best

deed, bleek wel over de duizenden
kassabonnen die in de daarvoor
bestemde werveldwindkast waren
gedeponeerd. Zaterdag 29 decem-
ber was de prijsuitreiking en de
prijswinnaars ziet men hierbij op
de foto.

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

\jrf"\i> T"\p VT Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

OUDEREN EN DE COMPUTER
Is de computer een ingewikkeld
apparaat, waaraan je niet meer
moet beginnen als je al een zekere
leeftijd bereikt hebt? Ja, zeggen de
mensen die er niets van willen we
ten, nee, zeggen degenen, die de
stap gezet hebben en de eerste
kennismaking (allang) achter de
rug hebben.
De computer kan, juist voor oude-
ren die aan huis gebonden zijn,
een nieuwe mogelijkheid zijn om
met anderen in contact te komen,
o.a. via email en een mogelijkheid
om informatie te vergaren, op al-
lerlei terrein. In verschillende ver-
zorgingshuizen is men reeds ge
start met het opzetten van moge
lijkheden voor de bewoners om
aan de slag te gaan met de compu-
ter. En veel ouderen zijn zeer en-
thousiast.
De Stichting Welzijn Ouderen
start in februari, bij voldoende
deelname, weer computercursus-
sen.

Wat zijn de mogelijkheden?
• Kennismaken met de computer
• Word en Windows, voor dege

nen die al iets van de computer
weten

• Internet, voor deze cursus is ver-
eist dat men kan omgaan met
de computer, m.n. kan werken
met de muis.

De cursussen beginnen op dinsdag
5 februari, per groep zijn tien deel-
nemers nodig om de cursus door
te kunnen laten gaan. Het is de be
doeling om deze keer Word en
Windows en Internet aan bod te
laten komen. Ook degenen die

thuis geen internetaansluiting
hebben, maar wel eens willen zien
wat internet nu precies voorstelt,
is deze cursus interessant. Men
kan bekijken of zelf een aanslui-
ting realiseren de moeite waard is.
Ook is het mogelijk om gebruik te
maken van de mogelijkheden die
de openbare bibliotheek biedt. De
bibliotheek heeft een viertal com-
puters waarvan men, tegen beta-
ling, gebruik kan maken om het
internet op te gaan. Een leuke ma-
nier om iets op te zoeken of zo
maar eens wat rond te surfen. En
natuurlijk heeft u er dan ook veel
gemak van als u eerst een cursus
hebt gevolgd.

U kunt zich opgeven bij de SWOV,
tel. 55 34 05, onder vermelding
van naam, adres en tel.nummer
en de cursus waaraan u wilt deel-
nemen. Opgave is mogelijk tot 22
januari.

TERUGGAVE BELASTING
VOORAOWERS
Wie AOW ontvangt en eventueel
een klein pensioen en geen andere
belastbare inkomsten heeft, ont-
vangt geen aangifte biljet voor de
inkomstenbelasting en zou daar-
door de mogelijkheid om belas-
ting terug te krijgen, mislopen.
Maar ook voor deze groep mensen
kan mogelijk belasting terugkrij-
gen i.v.m. aftrek voor ziektekosten.
Hiervoor komt u sneller in aan-
merking dan u misschien denkt.
Als uw inkomen (per persoon) niet
hoger is dan F 13.696,- en uw on-
kosten liggen hoger dan F 1534,-,
dan kunt u alles wat u meer hebt

uitgegeven voor ziektekosten af-
trekken en daardoor belasting te
rugkrijgen. Ligt uw inkomen ho-
ger dan is de drempel 11,2 % van
uw inkomen.

Wat kunt u aftrekken?
De premie die u betaalt voor zie
kenfonds of ziektekosten verzeke
ring; de premie voor een uitvaart-
verzekering en het lidmaatschap
van de kruisvereniging; een be-
drag van F 50,- per persoon voor
een zgn. huisapotheek. Kosten
voor een bril, een hoorapparaat,
(ook de batterijen) een kunstgebit,
steunzolen, voor zo ver deze kos-
ten niet vergoed worden door uw
verzekering. Ook reiskosten die u
moet maken om een specialist te
bezoeken, zijn aftrekbaar en reis-
kosten als uw partner langer dan
een maand op een afstand van
meer dan 10 kilometer wordt ver-
pleegd.
De extra kosten voor een dieet dat
door een arts is voorgeschreven.
Ook alle eigen bijdragen die hebt
betaald, bijv. bij de apotheek, kunt
u bij dit lijstje optellen.

Hoe krijgt dit geld terug?
Bij de belastingdienst, tel 0800-
0543 vraagt u een zgn T-biljet aan,
dit is een eenvoudig in te vullen
formulier. Als u dit biljet ingevuld
heeft teruggestuurd, krijgt u op
enig moment antwoord. Het is wel
belangrijk dat u rekeningen en
bonnetjes van alles wat u zelf
heeft betaald, bewaart. Zo nodig
kunnen die als bewijsmateriaal
dienen.
Ook voor 1999 en 2000 kunt u nu

nog een T-biljet aanvragen. Voor
die jaren gelden andere bedragen
dan hierboven aangegeven, bij de
belastingtelefoon kan men u hier-
over inlichten.

EUROPEES MEDISCH
PASPOORT
De SDU uitgeverij heeft een me
disch paspoort uitgebracht. Dit
paspoort dient om uw medische
gegevens te noteren, zoals vroege
re en huidige gezondheidsproble
men en de medicijnen die u ge
bruikt. Ook naam en tel.nummer
van uw huisarts kunnen erin ver-
meld worden. In tijd van nood
kunnen deze gegevens ertoe bij-
dragen dat sneller een juiste diag-
nose gesteld kan worden en de pas-
sende behandeling kan worden
toegepast. Het EMP is opgesteld in
tien talen zodat het ook goed
bruikbaar is als u op vakantie gaat,
maar ook in Nederland kan het ze
ker zijn diensten bewijzen.
Het medisch paspoort is bestellen
bij Servicecentrum Uitgevers, tel.
(070) 378 97 83. De prijs is F 2,50,
excl btw, dat is dus ongeveer 1,50
euro. Daarbij komen nog kosten
voor verzending en administratie.
Bij voldoende belangstelling zal de
SWOV een aantal exemplaren be
stellen, wellicht kunnen daardoor
de kosten van administratie en
verzending gedrukt worden.
Heeft u belangstelling, bel dan tel.
nr. 55 34 05.

PERSOONSGEBONDEN
BUDGET (PGB)
Wie door ziekte, handicap of ou-
derdom zorg nodig heeft, krijgt

die zorg meestal van een zorgin-
stelling. De kosten worden betaald
uit de AWBZ. Heeft u langer dan
drie maanden zorg nodig en wilt u
zelf meer invloed uitoefenen op de
zorg die u ontvangt dan is er het
persoonsgebonden budget (PBG).
Met een PBG krijgt u een bepaalde
hoeveelheid geld waarmee u zelf
de zorg die u nodig heeft kunt in-
kopen. Dit moet wel zorg zijn van
goede kwaliteit, maar deze kan
net zo goed door een buurvrouw
of kennis verleend worden als
door een professionele instelling.
Zelf zorg inkopen met een PGB
geeft vrijheid, maar legt u ook een
aantal verplichtingen op, met
name op administratief gebied. U
moet een zorgcontact sluiten met
de hulpverlener en een budget-
overeenkomst afsluiten met het
zorgkantoor. Het zorgkantoor is
de instelling die het PGB officieel
toekent, als na indicatie is vastge
steld op welk bedrag u recht heeft
en dat hangt weer af van het aan-
tal uren zorg dat in uw situatie no-
dig geacht wordt.

U kunt zich hiervoor aanmelden
bij het RIO. Postbus 7330 AA,
Warnsveld. Tel. (0575) 58 11 22.
Het zorgkantoor kan u alle infor-
matie verschaffen over het PGB,
het adres van het zorgkantoor in
deze regio is Zorgkantoor Steden-
driehoek, t.a.v PGB, Antwoordnr.
13446, Postbus 7300 VB Apel-
doorn, telnr. (0575) 527 58 39.

Ook kunt u informatie of advies
krijgen van de coördinator van de
SWOV, zij kan samen met u uw
persoonlijke situatie bekijken en u
helpen de juiste beslissing te ne
men. Tel. nr . 55 34 05.

SCHILDERCURSUS
Op 14 januari om 14.00 uur start
weer de cursus schilderen onder-
leiding van dhr. R. Overvelde.

De locatie is in het Dorpscentrum.
Wilt u nog aan deze cursus deel-
nemen dan kunt u zich nog mel-
den bij de Stichting Welzijn Oude
ren Vorden, tel. 55 34 05 of bij R.
Overvelde, tel. 52 47 34.



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

OPRUIMING BIJ
TUUNTE FASHION

DAT BETEKENT IN HET NIEUWE JAAR

HEEL VEEL VOORDEEL
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

cicintc
mode voor het héle

Internet:
www.tuunte-fashion.nl

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

Ook voor Vorden geldt:

ADVI ES VOOR

PUNTGAAF DRUKWEIRK

woRDi u GEGEVf ;N DOOR

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend met vrij-
stelling ex:
• artikel 8, lid 8 sub a van het bestemmingsplan "Vor-

den Centrum en Oost 1994" (wijziging plaats en vorm
hoofdgebouw; goothoogte) en

• artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening (goothoogte achterzijde)

medewerking te willen verlenen aan het plan voor de
nieuwbouw van een politiebureau met appartementen
en nevenruimten aan de Raadhuisstraat 3-5 te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstellingen ligt
met ingang van donderdag 10 januari tot en met 6 fe-
bruari 2002 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek
en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

Voor realisatie van het bouwplan is het kappen van 2 in-
landse esdoorns noodzakelijk. Burgemeester en wet-
houders zijn van plan voor deze activiteiten (zonder
herplantplicht) een kapvergunning te verlenen. Het ver-
zoek om kapvergunning ligt gelijktijdig met het bouw-
plan ter inzage. Tijdens deze ter-inzage-legging kunt u
ook tegen de voorgenomen medewerking aan de kap-
vergunning een zienswijze indienen.

Vorden, 9 januari 2002,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag
10 januari tot en met woensdag 23 januari 2002, ter ge-
meentesecretarie, sector grondgebied (koetshuis), voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex.
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van de heer
A.C.J. Viersen, voor de bouw van een garage/schuur op
het perceel Almenseweg 60 te Vorden.

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

Vorden, 9 januari 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

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

Het cement
tussen vraag en aanbod!

Qwa$
Doe het zei f zaak

Gereedschappen

IJzerwaren

Tuinmeubelen

Tulnmachines

Kachels

BARENDS6N
zoekt binnen het team enthousiaste

verkoper
fulltime

weekendhulp
Bent u geïnteresseerd in één van deze functies,
richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan
Barendsen, Zutphenseweg 15,
7251 DG Vorden, of bel (0575) 55 21 59



Erica Terpstra in Vorden
op Nieuwjaarsbijeenkomst

In aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 6 maart
2002 zullen WD 2e kamerlid
mevr. Erica Terpstra en Gelders
gedeputeerde Hans Boxem de
belangrijkste gasten zijn op de
door de WD-afdelingen van
Vorden, Hengelo, Steenderen,
Hummelo/Keppel en Zelhein
georganiseerde Nieuwjaars-
bijeenkomst op vrijdagavond
l februari in Hotel Bakker te
Vorden.

De WD, altijd al een voorstander
van deze gemeentelijke fusie, wil
op deze manier haar visie onder-
schrijven op weg naar een sterke,

slagvaardige plattelandsgemeente.
Zoals bekend is er een definitief
voorstel over de gemeentelijke her-
indeling met de optie VHS-plus
van Gedeputeerde Staten naar de
Provinciale Staten van Gelderland
voor goedkeuring. Later volgt een
behandeling in de 2e Kamer.

Mevrouw Terpstra zal spreken over
belangrijke thema's uit de lande
lijke politiek waarna de heer
Boxem inhoudelijk zal ingaan op
de voor onze regio zo belangrijke
gemeentelijke herindeling.

Natuurlijk is er alle gelegenheid
tot discussie. (Zie advertentie)

Swingnight met
dance-classics
Zaterdag 12 januari a.s. is er in
zaal Koster te Etten de Swingnight
met dance-classics uit de 70's, 80's,
90's en top 100. Voor verdere infor-
matie zie bij de contactjes.

Verlengd
De tentoonstelling in de biblio-
theek "A.E. van Arkel, Burgemees-
ter van Vorden: 1947 tot 1974" is
verlengd tot 2 februari 2002.

Winterexcursie
De GLTO afdeling Vorden - Warns-
veld - Zutphen organiseert op don-
derdag 17 januari een winterex-
cursie naar de proefboerderij
"Hause Riswick" in Kleve (Duits-
land). Op deze proefboerderij wor-
den vele interessante proeven uit-
gevoerd op het gebied van melk-
vee, schapen- en geitenhouderij.
Ook zijn verschillende huisves-
tingssystemen te zien, waarbij het
welzijn van het dier hoog in het
vaandel staat.
Voor deze excursie vertrekt men
die dag 's morgens vanaf het sta-
tion in Vorden. Op het bedrijf
wordt de rondleiding verzorgd
door een nederlands sprekende
bedrijfsleider. Men kan zich voor
deze excursie voor 12 januari op-
geven bij dhr. B. Fokkink of dhr. H.
Rietman.

Bridge

UITSLAGEN
BRIDGECLUB BZR

Groep A: l Mw. J. Klaasen - Mw. M.
Mouwen 62,08%; 2 Dhr. J.W. Cos-
termans - Dhr. H. Enthoven
56,25%; 3 Mw. A.W. van Gastel -
Mw. T. Simonis 54,58%.
Groep B: l Mw. I. van Alphen - Mw.
W. Warnaar 58,33%; 2 Mw. P. v.d.
Vlugt - Mw. A. Hartman 56,25%; 3
Mw. M.J.T. Steenbeek - Dhr. J. Post
54,69%.
Groep C: l Mw. J. Machiels - Dhr. J.
Bosboom 56,61%; 2 Mw. P. van de
Ven - Mw. M. Koekkoek 53,39%; 3
Mw. G. Bouman - Mw. A.W. van Ma-
nen 52,60%.

Jong Gelre
Jong Gelre afdeling Vorden/ Warns-
veld houdt op 25 januari de jaar-
vergadering bij Olde Kriet in Wich-
mond de jaarvergadering. Dan
wordt tevens het programma voor
de komende maanden kenbaar ge
maakt. Woensdag 9 januari gaan
de leden een avondje naar het ca-
sino in Nijmegen.

Nieuwjaarsconcert
"Concordia"
De muziekvereniging "Concordia"
geeft zondagmorgen 20 januari in
het Dorpscentrum het traditione
Ie Nieuwjaarsconcert. Die dag
treedt het harmonieorkest op on-

der leiding van dhr. Hugo Klein
Severt, alsmede de drumband on-
der leiding van dhr. Bert Lamers.

Gehandicapten-
platform
Het gehandicaptenplatform heeft
ten doel te fungeren als het advies-
.overleg-, informatie en samenwer-
kingsorgaan van en voor organisa-
ties, instellingen en instanties in
de gemeente. Nu doet zich het pro-
bleem voor dat het platform drin-
gend behoefte heeft aan bestuurs-
leden. Hij/of zij die interesse heeft
kan zich aanmelden bij mevrouw
A. Roelofs, Riethuisweg 3.

Circulatievolleybal
Zwemles, Gymnastiek, Voetbal?
Veel kinderen kiezen op 6-jarige
leeftijd een sport waar ze hun
energie in kwijt kunnen en vriend-
jes leren kennen. De meeste kinde
ren kiezen uit bovenstaande spor-
ten, maar vanaf januari 2002 kan
ook volleybal aan dat rijtje toege
voegd worden.
De Nederlandse Volleybal Bond
heeft een nieuwe vorm van volley-
bal ontwikkeld, die uitstekend ge
schikt is voor jongens en meiden
vanaf 6 jaar. Deze vorm heet circu-
latievolleybal, waarbij circulatie
staat voor circuleren: doordraaien.
De uitgangspositie van circulatie
volleybal is met 4 personen in het
veld, waarbij na iedere bal die over
het net gaat een plek doorge-
draaid wordt. Bij iedere fout die er
gemaakt wordt verlaat een speler
het veld en bij iedere goede bal
daarna mag er weer een speler te
rug in het veld. Punten worden
gescoord door het veld van de te
genpartij leeg te spelen. Circulatie
volleybal is onderverdeeld in 4
niveaus, waarbij er opgebouwd
wordt van gooien en vangen naar
bovenhands en onderarms spelen.
Vanaf 10 jaar kunnen de kinderen
doorstromen naar het mini-volley-
bal; het bestaande jeugd-volleybal.
Het Circulatievolleybal straalt be
weging en dynamiek uit en vormt
de basis voor iedere balsport.
Volleybalvereniging Pelgrum Ma-
kelaars/Dash is volop bezig met
het introduceren van het Circula-
tievolleybal. Zaterdagmorgen 12
januari is er in sporthal 't Jebbink
wederom een training voor Circu-
latievolleybal. Alle jongens en mei-
den vanaf 6 jaar die enthousiast
geworden zijn voor het circulatie
volleybal zijn hier welkom. Kijk
voor meer informatie over het
Circulatievolleybal op
www.pelgrum.nl

RT.V.ers Waarvoor
N.K te Zeddam
De R.T.V. veldrijders moeten klaar
zijn voor de N.K. komend weekend
te Zeddam. Afgelopen zondag ver-
trokken de veldrijders al vroeg
richting het Brabantse Bakel. De
jonge Vordense nieuweling Thijs v
Amerongen reed op een groot slin-
ger parcour naar een 4e plaats,
een val in de laatste ronde hield
hem van het ereschavot. Winnaar
werd Rikke Dijkshoorn uit Rijs-
wijk.die is danook favoriet in deze
jeugdige categorie. De Hengelose
sportklasser Martin Weijers be
haalde een 9e plaats net voor de
N.K. waren ook een zijn wedstrijd
alle toppers aanwezig. Bij de da-
mes reed de Vordense R.T.V.vrouw
Gretha kl Brinke mee zij reed naar
een 15e dit alles tussen de veelal
jongere meiden, de Zutphense da-
me Bea Bleumink reed naar een
knappe 9e plaats. Ook de Wich-
monder Rudi Peters reed in Bakel
hij had de gehele wedstrijd last
van materiaal defect uiteindelijk
ging hij nog met een 10e plaats
naar huis. Het komend weekend
zullen de R.T.V.ers aan de start
staan in Zeddam, daar zullen de
diverse kampioens truien worden
verdeeld.

Bij de boer(in)
aan de keukentafel
Hoe was het ook alweer met die
mond- en klauwzeercrisis?

Die heeft diep ingegrepen bij veel
boeren en boerinnen. Werkt nog
dagelijks na. Wat zit daar achter?
Welke gevolgen heeft dat voor boe-
ren en boerinnen en voor het le-
ven op het platteland?

Het raakt ons allen. Het gaat om
ons aller voedselvoorziening. Pro-
ducenten en consumenten zitten
in hetzelfde schuitje. Kunnen we

daar iets aan doen? Wat dan? Hoe
dan?

Jan van Huet Lindeman, ex-boer,
schuift in de Achterhoek namens
de kerk regelmatig bij boeren en
boerinnen aan de keukentafel om
over hun toekomst mee te praten.
Vanuit die ervaringen komt hij
een avond naar Wichmond. Een
avond voor boeren en burgers.
Woensdagavond 16 januari in Wit-
mundi (achter de NH kerk in
Wichmond).

o liti e varia GROEP

Vrijdag, 28 december
Op de Ruurloseweg is een snel-
heidscontrole gehouden van 9.00 -
11.00 uur. Er zijn 816 voertuigen
gecontroleerd. Er reden 47 auto-
mobilisten te hard. De hoogst ge
meten snelheid was 86 km/h, daar
waar een maximumsnelheid van
60 km/h geldt.

Tijdens de nachtdienst zijn 7 be-
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken. Wel heeft
1 bestuurder een boete gekregen
voor het voeren van het mistlicht.

Zondag, 30 december
Op de Vordenseweg is een auto te
gen een boom gereden. Door de
hevige sneeuwval verloor de be
stuurder de controle over het voer-
tuig en is tegen de boom aangere
den. Daarna is hij verder gereden,
maar de auto gaf het even later op.
De auto was flink beschadigd.

Maandag, 31 december
Tijdens de nacht van de jaarwisse
ling zijn er behoorlijk wat vernie
lingen gepleegd. Zo is er o.a. een
winkelruit van de "Tuunte" ver-
nield. Ook zijn er in de Dorpsstraat
verkeersborden van palen verdwe
nen. Bij het Doipshuis zijn twee ra-
men ingegooid, er zijn fietsbeu-
gels bij Tuunte vernield en er zijn
2 fietsen op de brandstapel ge
gooid.

Aan de Horst is een personenauto
door vuurwerk beschadigd ge-
raakt.

Aan de Dorpsstraat is een auto be
schadigd geraakt. De auto stond
geparkeerd aan de Dorpsstraat.
Toen de eigenaresse bij de auto te
rugkwam zag ze dat er een deuk
aan de achterzijde in de bumper
zat.

Woensdag, 2 januari
Tijdens de nachtdienst zijn 3 be
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Niemand had
teveel gedronken.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 26 decem-
ber 2001

Gevonden:
- geen

Verloren:
- sleutelbos met 5 sleutels en een

flessenopener.
- zwarte portefeuille met paspoor-

ten en rijbewijs.

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.

G E N D A V O R D E N

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

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

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

JANUARI
8 NBvP Nieuwjaarsbijeenkomst

in Dorpscentrum.
8 Passage Nieuwjaarsbegroeting.
9 ANBO Klootschieten bij de Klei-

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

jaarsvisite.
9 HVG Linde Ledenvergadering

en vermaak.
9 Handwerkmiddag Welfare Ro-

de Kruis de Wehme.

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

ne Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscen-

trum.
17 HVG Wildenborch Jaarvergade

ring.
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.
23 Handwerkmiddag + Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis de
Wehme.

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.



Inspiratie voor een nieuwe keuken

Meer weten?

BouwCenter

De beste ideeën voor een nieuwe keuken vindt u

in de showroom van BouwCenter HCI. Compleet

met de beste apparatuur en een uniek assortiment

wand- en vloertegels. Alles onder één dak. Kom

kijken en ideeën opdoen. Veel inspiratie gewenst!

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN
VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

BOUWMARKT

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 * 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur

U W K E U S I S R U I M E R B I J B O U W C E N T E R H C

DRUKWERK
VRAAG
VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN m d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

WAANZINNIGE

€ Ï359--

OP=OP'.
Royale
zitcombinatie
Origineel rundleer. 3-2 zits
Normaal €l&rf,- Nu € 1359,-

Relaxfauteuil rundleer, in div. kleuren leverbaar
Handverstelbaar
Normaal €£0^- Nu € 769,-
Elektrisch verstelbaar met twee motoren
Normaal €* ]^è9l- Nu € 1039,-

OP=OP!

NU FIKSE KORTINGEN
op bankstellen in stof en leer - wandmeubelen - eethoeken

fauteuils - tienermeubelen - slaapkamers etc. etc.

Vorden Eibergen
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Massief houten ^_
eetkamertaf el OP=
100 x 200 cm. Normaal €39<-. Nu €

Eetkamerstoel
Stof beige of bruin
Normaal €>K-. Nu €

Massief houten
vitrinekast /--JP-
Normaal €^ZS5^-. Nu € O/5,

de afdeling
en slawcomfortl

H E L M l N K M A A K T H E T

www.helminkmeubelen.nl
M O O I E R B I J U T H U I S

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

rei. (0573) 25 30 39 - Fax (0573) 25 49 19 - Mobiel 06 54220156 We e ver s Net

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

r Weevers



LJ

(indien u een abonnement hebt) nog tot 12 januari 2002

Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn twee 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
€ 3.00 administratie- en incassokosten bij.

Het abonnementsgeld over 2002 voor Weekblad Contact bedraagt

^ l O.OvJ inclusief 6% BTW wanneer u vóór 12 januari betaalt.
Betaalt u na 12 januari dan brengen wij u € 3,00 administratiekosten in rekening.

U verdient dus € 3.00 als u vóór 12 januari betaalt!

Banken: Rabobank nr. 36.64.02.374
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245
SNS bank nr. 92.31.24.004
Postbank nr. 12.05.867

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

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

d rukke r i j We e 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.nl

Vorden zingt
verzoekliederen
Aanstaande zondagavond 13 ja-
nuari is het weer zover. Samen
zingen in de Dorpskerk onder
het welbekende motto "Vorden
zingt".

Ook in dit nieuwe jaar zal er weer
regelmatig een zangdienst wor-
den gehouden met liederen op ver-
zoek uit diverse bundels en een
korte overdenking. Het aanvragen
van verzoekliederen gaat alsmaar
door en wie een bepaald lied ge-
zongen wil hebben kan dit door-
geven aan de Herv./Geref. Evangeli-
satiecommissie, die de organisatie
van "Vorden zingt" in handen
heeft. Men kan hiervoor terecht bij
Alma Heijenk of Gerry Groot Roes-
sink, maar ook bij de andere leden
van de Evangelisatiecommissie
kan men verzoekjes doorgeven. De
Vordense zangdiensten die ook
door velen vanuit de regio worden
bezocht, voorziet dus echt.

De korte overdenking wordt deze
keer gehouden door dominee Rob-
bert-Jan Perk uit Nijverdal en na-
tuurlijk zal het orgel weer be-
speeld worden door de bekende or-
ganist dhr. Wop Kuipers uit Apel-
doorn. Zoals men van hem ge-
wend is zal hij de bezoekers vooraf
al verrassen met een aantal fraaie
liederen. Na afloop is er in "de
Voorde" gelegenheid om na te pra-
ten onder het genot van koffie of
thee.

Wie op deze avond komen wil,
maar geen vervoer heeft, geen en-
kel probleem. Men kan gerust bel-
len met de eerdergenoemde tele-
foonnummers en er wordt voor ge
zorgd dat men gehaald en weer
thuisgebracht wordt.
Samen zingen tot eer van God, u
doet uzelf en een ander er plezier
mee. Want met zoveel mensen sa-
men, het doet je echt wat!

Rock 'n bluesgroep
Tramed' speelt
in 'De Bierkaai'
Op zaterdagavond 12 januari
speelt de Vordense rock 'n blues
formatie Tramed' in café 'De
Bierkaai' in Baak. Voor de groep
betekent dit het eerste optre-
den in het jaar 2002. De band
zal voor een spetterend optre-
den zorgen.

Framed speelde in 2001 al vele ma-
len in de omgeving van Zutphen.
Met hun repertoire vol aanstekelij-
ke no-nonsense rock 'n blues, ver-
schenen zij in verschillende cafés
en zalen. De groep bestaat al meer
dan drie jaar en bestaat uit: Bert
'Qbus' van Dijk (bas/zang), Jan De
nekamp (gitaar/zang), Maarten
Graaskamp (drums) en Stef Woes-
tenenk (gitaar/zang).

Framed speelt een mix van rock,
blues en rock 'n roll, met covers
van o.a. Eric Clapton, Rolling Sto-
nes, CCR, Rory Gallagher, Dr Feel-
good, Joe Cocker en The Paladins.

De set bestaat uit herkenbare
nummers, maar zeker niet cliché.
Vast staat dat er van begin tot eind
geswingd kan worden.

Pompende bas, scheurende solo's
en de drums probeert het allemaal
bij elkaar te houden!
De handleden van Framed zijn
niet onbekend jn de regio. Zij
speelden o.a. in "Solid Diaper",
"Ides of May", "Almost Sober",
"Chess bluesband" en "Who's se
rious?"

Succesvolle
flessenactie
5 januari

Natuurgeneeskunde, babymassage en energetische therapie ondereen dak

Gezondheidspraktijk Vorden
opent deuren

Weken van voorbereiding gin-
gen aan deze actie vooraf en za-
terdag 5 januari was het dan zo-
ver. Het begon op de Gemeente
werf aan de Enkweg.

Jeugdvoorzitter dhr. Gerrit Koer-
selman sprak vlak voor de start
van een zeer goed begin van het
nieuwe jaar. Ook nu verliep de or-
ganisatie soepel. Dit was mede te
danken aan een hoge mate van be
reidwilligheid van leiders, ouders
en vele vrijwilligers.

Gesteund door goede weersom-
standigheden bezochten de jeugd-
voetballers het gehele dorp, de
Kranenburg en Wichmond. Alle
aangeboden lege statiegeld en sta-
tieloze flessen werden opgehaald.
Deze keer werd de actie uitgebreid
door dat de jongens ook het Ne-
derlands muntgeld in ontvangst
namen, wat een zeer succesvolle
toevoeging aan de totale actie
bleek te zijn.

De groepen samengesteld uit, ou-
ders, vrijwilligers, trainers en alle
jeugd en pupillen vertrokken om
10.00 uur naar hun wijk, vooraf ge
gaan door de geluidswagen die de
mensen er op attendeerde dat de
jongens er aan kwamen.

De verzorging van de groepen on-
derweg viel goed in de smaak de
warme chocolademelk en een lek-
kere krentenbol van Bakkerij van
Asselt gaf wederom nieuwe ener-
gie.

De wijken buiten Vorden deden
ook aan de actie mee, Wichmond
en de Kranenburg werden door de
grootste jeugd bezocht, en hier
was de medewerking eveneens
spontaan te noemen.
Dat deze actie alléén kan slagen
met medewerking van zeer veel
mensen moge duidelijk zijn, Su-
per de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys verleenden wederom
hun medewerking, reeds vrijdag-
avond konden de organisatoren bij
de supermarkt de lege kratjes op-
halen. Waardoor de afhandeling
op de zaterdag voorspoedig ver-
liep.
Belangrijk is natuurlijk de mede-
werking van de Gemeente Vorden,
het beschikbaar stellen van Ge-
meentewerf met de glascontainer
voor het statieloze glas.

Het was een leuke activiteit van de
jeugd afdeling van de Voetbal Ver-
eniging Vorden, de financiële op-
brengst komt geheel ten goede
aan activiteiten voor de jeugd.

Vorden krijgt zijn eigen ge
zondheidspraktijk. Op zater-
dag 19 januari openen Natuur-
geneeskundig therapeut Anne
rieke Overvelde, Psycho-energe
tisch therapeut Gineke Addink
en docent babymassage Anne
marie van Heeren-Doze de deu-
ren van de praktijk aan de Bea-
trixlaan 20 in Vorden.
Geïnteresseerden krijgen de ge
legenheid kennis te maken met
de therapeuten en hun werk tij-
dens een open dag, die gehou-
den wordt op 19 januari in de
praktijkruimte.

NATUURGENEESKUNDIG
THERAPEUT ANNERIEKE
OVERVELDE
Natuurgeneeskundig therapeut
Annerieke Overvelde (31) volgde de
5-jarige HBO opleiding voor na-
tuurgeneeswijzen te Arnhem. Ze
kijkt samen met haar patiënten of
er een natuurlijke manier is om
hun geestelijke en -lichamelijke
klachten te verminderen. Dit doet
ze aan de hand van een uitvoerig
vraaggesprek en irisdiagnostiek.
Hierbij kijkt ze met een irismicro-
scoop naar verkleuringen en te
kens van het gekleurde deel van
het oog, waarin alle organen van
het lichaam v/orden weerspiegeld.

De therapeut stelt een behandel-
plan voor waarin plantaardige ge
neesmiddelen zoals kruiden en
Bach bloesemdruppels én een voe
dingsadvies een centrale rol spe-
len.

PSYCHO-ENERGETISCH
THERAPEUT GINEKE ADDINK
Psycho-energetisch therapeut Gi-
neke Addink (47) voert al een aan-
tal jaren praktijk aan huis. Ze is
sinds 1996 geregistreerd bij het Ki-
nesologen Netwerk Nederland. Gi-
neke is afkomstig uit de gezond-
heidszorg, volgde een 3-jarige op-
leiding voor Psycho-energetische
therapie en cursussen intuïtieve
ontwikkeling en Touch for Health.
De patiënten die bij Gineke komen
hebben chronische geestelijke of
lichamelijke klachten. Ze hebben
het reguliere circuit vaak al door-
lopen maar zonder resultaat. Gi-
neke probeert onder meer aan de
hand van de psycho-energetische
therapie te zoeken naar de oor-
zaak van de klachten. 'Psycho'
staat hierbij voor het gesprek dat
plaatvindt tussen therapeut en
cliënt. Het 'energetische' aspect
duidt op het voelen met de han-
den van de energie. Ook doet Gi-
neke spiertesten, Touch for He-
alth, waarbij ze het lichaam laat
aangeven waar er problemen zijn.

Behalve de consulten geeft Gineke
ook cursussen Inzicht, Reading en
Healing.

CURSUSLEIDSTER
BABYMASSAGE ANNEMARIE
VAN HEEREN-DOZE
Cursusleidster Babymassage Anne
marie van Heeren-Doze (42) is ja-
renlang werkzaam geweest als kin-
derverpleegkundige. Ze volgde de
opleiding docent baby-massage
omdat ze meer wilde doen dan al-
leen het technische aspect van het
verplegingsvak uitoefenen. Ze wil
ouders leren dat het van groot be
lang is om een baby aan te raken.
Met name om het hechtingsproces
te bevorderen maar ook gewoon
omdat baby's het prettig vinden.
Daarnaast heeft babymassage een
positieve invloed op de lichamelij-
ke en geestelijke ontwikkeling van
een kind. De cursussen die Anne
marie geeft zijn voor ouders en
hun gezonde baby. Annemarie is
nog bezig met een specialisatie
om ook prematuren en kinderen
met ontwikkelingsstoornissen te
leren masseren.
Een cursus babymassage bestaat
uit zes lessen, is in groepsverband
of individueel te volgen en wordt
gegeven op de maandag of, in over-
leg, op avonden en de zaterdag.
(Zie ook de advertentie).
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J vindt ons ook op: www.enorm.nl
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HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

PONS JANSEN
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installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

in VordenYOGA
Dorpscentrum wo.ochtend.
Goed voor lichaam en geest.

Nieuwe cursus: 12 lessen € 84.-. Vanaf 23 jan.
Nu aanmelden:

Theo de Gans
gedipt, leraar Yoga-Vedanta
(0573)441138

Cursus Innerlijke Genezing in Almen.

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw hand we r kart i kelen
• DMCborduur/haakgarens 'handwerk*
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

* Durable brei- en haakgarens
• Bord uurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Verdien € 3.-
betaal voor
12 januari

uw
abonnements-

geld voor
Contact.

Dierenartsenstel zoekt met spoed woonruimte
in Vorden of omgeving.

Tel. 06 21242588.

fatis ketelinspectie bij
aus 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. |_

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31.

Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen.

Wij adviseren:

NEFIT '"-l1

N e f i t hou d t N e d e r l a n d warm

RUNDER-
SUCAOELAPPEN 1 kg €4,99

SPEKLAPPEN 1 kg c3,95

VERSE, DROGE OF
ROOKWORST
per stuk C 1,75 3 voor € 5,00

BALKENBRIJ 1 kg €2,70

Weekpakket vleeswaren

100 gr AMB. ACHTERHAM € 1,48

100 gr BOTERHAMWORST €0,70

ioogr GEBR. GEHAKT cO.90

NU VOOR

Elke week pp de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

03PRIMULA'S €2,99

* 3 BOSSEN BLOEMEN € 5,00 Bloeme» en planten

0 2 BOSSEN NARCISSEN € 3,99

O BOS ROZEN A 20 ST. € 4,99

0 2 BOSSEN TULPEN €3,!

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.



O ES LAKENS
& LAKENS

Jersey hoeslakens
mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
/ 0 0 % katoen
90/200 van 24,95 nu 17,95
90/220 van 27,95 nu 19,95
140/200 van 34,95 nu 27,95
160/180x200 van 44,95 nu 37,95
Waterbed van 54,95 nu 47,95

Lakens

C'

\ WINTER
\ ^* m^^'

Cinderella Lakens
100% katoen
160/260 van 37,35
200/260 van 54,95
240/260 van 61,60
2 slopen 60/70 van 27,95

nu 29,95
nu 39,95
nu 49,95
nu 21,95

Gladde hoeslahens van Cinderella
100% katoen in diverse kleuren
80/90/200 nu 27,95
90/220 nu 31,95
140/200 nu 36,95
160/200 nu 39,95
180/200
Waterbed

Lahensets
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

van 99,95
van 139,95
van 169,95

Gladde hoeslakens
/ 0 0 % katoen
Éénmalig vooreen messcherpe f rijs.
In wel 11 kleuren.
80/200
90/200
90/220

140/200
160/200
180/200
Slopen

van 23,95
van 25,95
van 29,95
van 33,95
van 43,95
van 44,95
per 2 stuks

Van Dijch hoeslahen satijn
200/200 van 149,95

flanellen hoeslahens
van l 00% katoen in 5
90/200
140/200
160/200
180/200
Sloop 60/70 cm

Flanellen lakens
van ] 00% katoen in 5
150/250
200/260
240/270

Stretch moltonhoeslahens
l-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
lits jumeaux

Molton slof en (onder-slopen)
60/70 2 stuks van 39,95

Slopen satijn van 39,95

Waterdichte hoeslahens
90/200

nu 49,95

nu 69,
nu 99,
nu 109,-

i

t,

TAFELGOED
Vele maten ronde, vierkante en recht-
hoekige tafelkleden en dekservetten.

Effen engedessineerd.

20% tot 80% Kortingv J
nu 14,95
nu 15,95 /il
nu 19,95
nu 23,95
nu 33,95
nu 34,95
nu 11,95

nu 19,-

leuren
nu 32,95
nu 43,95

C f\ f \ Fnu 50,95
nu 54,95
nu 12,95

leuren
nu 32,95
nu 54,95
nu 59,95

nu 29,95

BADMATTEN
Grote partij • katoen en synthetisch

nu 30%Korting
van o.a. Aqua Nova, Dommelin, Vandtjck

GROTE PARTIJ DEKBEDSETS
supervoordelig

RorasCotton 1 pers.

Ideens 1 pers.
2 pers.

van 99,95 nu 29,-

van 99,95 nu 39,-
van 199.95 mi 59,-

Lits jumeaux van 295,95 nu 79,-

Deja luxe Satijn 1 pers. van 229,- nu 99,*
100% Katoen Lits jumeaux van 379,- nu 149,-

Cinderelln Living Colors 1 pers.
2 pers.

van 139 , - nu V.a. 49,95
van 1 99, nu v.a. 49,95

Lits jumeaux van 229,- nu v.a. 79,95
nu 44^5 V
nu 49,95

nu 29,95

nu 9,95
(prijs per stuk)

nu 39,95

KEUKEN
Keuhen sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 nu 10,95

Werk- en vaatdoehjes
In diverse kleuren, van 3,95 per stuk

nu 4 voor 10,00

Theedoeken linnen
Groen + rood van 16,50 nu 5,95

Schorten
diverse kleuren vanaf 19,95

AIDS
100% wollen plaids
In prachtige ruitmotieven
diverse kleuren
130/170 van 119,- nu 69,00

BADGOED
Baddoehen Seahorse
60/1 10 cm, vele kleuren
van 19,95 nu 2 voor 29,-

Washandjes van Dijck royal
van 4,95 nu 3,95

Elia$ rits royal
Handdoek 60/110
van 19,95 nu 2 voor 29,-
Douchelaken 70/140
van 32,50 nu 19,95
Washandje van 4,95 nu 3,95
Castendoekje van 7,95 nu 5,95
Badlaken 100/200
van 69,95 nu 39,95

Van Dijck Royal
Baddoeken (effen + gestreept)
60/110
van 19,95 p.s. nu 2 voor 25,-
Washand
van 4,95 nu 3,95
Badlaken
70/140 van 39,95 nu 29,95

V J

KUSSENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOf 79,-

Eendenveren kussen
van 69,- voor 59,- nu 2 voor 89,-

Kaf oh kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 79,- voor 59,- nu 2 voor 99,-

Nehsteunhussen
gevuld met synthetische bolletjes nu 79,-

30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,-

V
nu 99,-

Groot assortiment
sierhmsenhoesjes

BADJASSEN
Badjas met wafelstructuur
100% kaoen- diverse kleuren
in de maten M, L, XL, XXL nu 59,95

Heerlijk zachte fleece Badjas
diverse kleuren
van l 19,95 nu 89,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
in 8 kleuren van 129,- nu 79,95

300 badjassen met hortingen
van 30 tot 50%

DEKBEDDEN
Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 159,-
1-persoons 140/220 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 429,- nu 249,-
lits jumeaux 240/200 van 479,- nu 269,-
lits jumeaux 240/220 van 549,- nu 329,-

Donzen 4-seizoenendekbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 459,- nu 259,-
1-pers. xl 140/220 van 499,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
l i t s jumeaux 240/200 van 699,- nu 459,-
l i t s j u m . xl 240/220 van 769,- nu 509,-

Donzen dekbed meteen vulling van 90%ganzen-
dons en 10% kleine veertjes, m carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 450,- nu 259,-
1-persoons 140/220 van 499,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
l i t s jumeaux 240/200 van 729,- nu 479,-
l i t s j umeaux 240/220 van 799,- nu 549,-

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 639,- nu 399,-
I-persoons 140/220 van 729,- nu 459,-
2-persoons 200/200 van 949,- nu 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1049,- nu 699,-
lits jumeaux 240/220 van 1099,- nu 799,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol vulling en
100% katoenen tijk.
l-persoons van 169,- nu 99,-
I-pers. xl 140/220 van 199,- nu 129,-
2-persoons van 269,- nu 159,-
Lits jumeaux 240/220van 299,- nu 189,-
Litsjum. xl 240/220 van 329,- nu 209,-

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100% scheerwol
vulling en 100% katoenen tijk.
l-persoons van 3 l 9,- nu 199,-
1-pers. xl 140/220 van 349,- nu 249,-
2-persoons van 499,- nu 299,-
Lits jumeaux van 529,- nu 369,-
Li t s jum. xl 240/220 van 579,- nu 399,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 109,- nu 79,-
l-pers. xl 140/220 van 129,- nu 89,-
2-persoons 200/200 van l 59,- nu 109,-
lits jumeaux 240/200 van 189,- nu 129,-
lits jumeaux 240/220 van 209,- nu 149,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met Perhal
katoenen tijk en Kwali-soft vulling. Super zacht.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 189,-
1-pers. xl 140/220 van 299,- nu 219,-
2-persoons 200/200 van 379,- nu 259,-
lits jumeaux 240/200 van 429,- nu 299,-
lits jumeaux 240/220 van 459,- nu 329,-

BEDSHOP DE DUIF
Voetganger»- Rabo Bank

gebied

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816

v/an
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