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Officiële opening Free-wheel en Open Huis
Zaterdagmorgen 30 november
was het al druk en kon men de

winkel bekijken met de nieuwe
mountaibikehoek waar topmo-

dellen van Giant en Merida
stonden en kwaliteitsaccessoi-

Nieuwe decemberactie Vordense Ondernemers Vereniging:

Succesvolle start kraslotenactie
De nieuwe kraslotenactie van
de Vordense Ondernemers Ver-
eniging heeft een succesvolle
start gemaakt. Diverse klanten
ontvingen al een waardebon
van tien euro nadat ze driemaal
de zak van Sinterklaas hadden
gekrast. De decemberactie van
de VOV loopt nog tot en met
woensdag 11 december.

Uit een in het voorjaar gehouden
enquête onder de leden van de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging bleek dat de winkeliers waren
uitgekeken op de jaarlijkse zegel-
tjesactie in december. Belangrijk-
ste argument was dat al jaren de-
zelfde formule werd gehanteerd.
Het werd volgens de ondernemers
tijd voor wat nieuws.
Bestuurslid Martien Pater ligt toe:
"Wij hebben daarna een brain-
stormavond gehouden bij het pan-
nenkoekenhuis in Kranenburg.
Daar bleek onder andere dat een
groot deel van de leden voorstan-
der is van het uitdelen van waarde
bonnen in plaats van vlees- of ver-
rassingspakketten. Voor de klant
heeft dat als voordeel dat hij zelf
kan bepalen wat hij er voor koopt.
De waardebon kan namelijk bij al-
le aangesloten winkels worden
verzilverd." Ook het idee om een
kraslotenactie te starten, werd op
de bewuste avond gelanceerd.
"Een speciale commissie is toen
aan het werk gegaan om de plan-
nen uit te werken. En dat dus uit-
eindelijk deze nieuwe decembe-
ractie geworden", aldus Martien
Pater.
De actie werkt heel eenvoudig. Bij
alle deelnemende winkeliers ont-
vangt men bij aankoop van elke
vijf euro aan boodschappen een
gratis kraslot. Super De Boer Yvon-
ne en Wilbert Grotenhuys is de
enige uitzondering op de regel.
Hier ontvangt men vanaf 15 euro
een kraslot. Wie driemaal de zak
van Sinterklaas krast ontvangt een
waardebon van tien euro. Deze

kan worden opgehaald bij de fir-
ma Sueters, Super De Boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuys, Etos Ba-
rendsen en deWelkoop. Deze zijn
dan weer te besteden bij de Vor-
dense Ondernemers.

Krast men drie keer een kerst-
boom dan maakt men kans op een
waardebon van 70 euro. Men hoeft
daarvoor alleen maar voor 14
december kraslot - voorzien van
naam en adres - in te leveren bij
een van de bovenstaande adressen.
De trekking hiervan is op zaterdag
14 december op de Vordense kerst-
markt. Wie drie keer een sneeuw-
pop krast, maakt zelfs kans op een
waardebon van 250 euro. Ook deze
trekking is op de kerstmarkt.

HOOFDPRIJS
Ten slotte is er nog een grote
hoofdprijs en diverse andere prij-
zen, allemaal beschikbaar gesteld
door de Vordense ondernemers. Ie
dereen die drie keer een zwarte
piet krast dingt mee naar één van
deze prijzen. Ook hier geldt dat
het kraslot voorzien van naam en
adres voor 14 december bij één
van de bovengenoemde winkel
moet zijn ingeleverd. De hoofd-
prijs is een reischeque t.w.v.
€ 900,-. Deze hoofdprijs is be-
schikbaar gesteld door de Rabo-
bank Graafschap-West, Wim Pol-
man Interieurs, Super de Boer Wil-
bert en Yvonne Grotenhuys en Ka-
doshop Sueters. De reischeque is te
besteden bij de Rabobank.

Elk 2e artikel
25% korting

U krijgt op het goedkoopste artikel
25% korting, geldig tot 7 december.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

res. Verder waren er diverse
stands, de bijzondere schaats-
collectie van Arnie Broere en de
"Wall of Fame", een unieke
wand met krantenknipsels van
de afgelopen 6 jaar.

Alle medewerkers brachten ver-
schillende onderdelen van het
freewheel gebeuren onder de aan-
dacht waarvoor veel belangstel-
ling was. Hoogtepunt voor menig-
een was de langlaufbaan met ech-
te sneeuw uit een sneeuwkanon.
Zo kon iedereen vast in de 'winter-
se' stemming komen.
Om 16.00 uur begon de officiële
opening waarbij Dhr. Van Geldorp

de ontwikkeling van free-wheel
mooi samenvatte en ook als actief
sporter en klant kon spreken.
Daarna sprak Harry Kettelerij na-
mens de Vordense Ondernemers
Vereniging en tenslotte opende
Dhr Kamerling, burgemeester van
Vorden, het pand op ludieke wijze
door de sleutel uit een groot blok
ijs te hakken.
's Avonds werd het feestgebeuren
met medewerkers, vrienden en fa-
milie voortgezet. Iedereen kan
terugkijken op een geslaagde dag.
Mocht men dit alles hebben ge-
mist kom dan binnenkort zelf een
kijkje nemen of even surfen naar
www.freewheel.com.

OPRUIMING
BADMEUBELEN

•TEGELTOKO
/ WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

NIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
(0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweq 297
(074) 291 60 23

MUNTENDAM
Middenweg 55
(0598) 63 14 55

Ml. Kingsingel 14
(0512)544725

Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

De Noord 45
(0321)3381 18

Maandag gesloten

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 december (2e Advent) (Doopdienst) 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 december 10.00 uur ds. BJ. Ligtenberg, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 december 2e Advent 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 december 10.00 uur pastor Agterhoek, Woord- en Commu-
nieviering, m.m.v. "Cantemus Domino".

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 7december 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 8 december 10.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
8/9 december E. Wassink, Zutphen, tel. (0575) 51 53 77.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
7-8 december W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en 77)uiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l.c, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L, Evers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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 €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€ 2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

• Te huur: Sint en Piet kos-
tuums. DS design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575) 452001.

• Gezocht: rustige woon-
ruimte buiten, omg. Ruurlo,
Warnsveld, Vorden. Tot € 250,-.
Woningruil Amsterdam moge-
lijk. Tel. (020) 40 03 518.

• Te koop: euromurrten (nieuw)
Finland 1+2 cent €5,- compl.
€18,-; Port./Griekenl./lerl./Lux.
€14,-. Tel. (0313)475774.

• Bert van Genderen koopt
en haart uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13 11.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575)46 16 70 of
46 37 43.

• Te koop: 1 compressor 3
cil.; 1 formaatzaag Attendorf; 1
stofzuiger; 2 afkortzagen Har-
wi; 1 verstekkortzaag; ± 25
spijker/nietmachines; 1 kolom-
boormachine; 1 wandplaten-
zaag Eicon; 1 Toyota heftruck
2,5 ton, diesel; 1 Elu tafelzaag
op voet. Tevens partij marmer
vensterbanken. Tel. 06 5050
2680.

• Concordia 6 en 7 decem-
ber oliebollenactie.

• Energy Trance Dance, een
actieve, bewegende meditatie
op muziek, gericht op heling.
Vrijdagavond 6 december 2002
in Ruurlo. Voor informatie en
inschrijving bel Les Cygnes
(Petra &Pieter Corée) tel.
(0573) 43 08 65.

• Te koop: kerstbomen, ook
3 t.m 4 meter. Vers uit de
grond. Tevens staan wij 8 de-
cember op de Kerstmarkt in
Wichmond. Ruurloseweg 87,
Kranenburg, tel. (0575) 55 69
35.

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

• Gezocht: lieve oppas aan
huis voor onze kinderen. Tel.
(0575)461857.

• Groot, klein of in de hoek?
Bertus heeft de kerstboom
die u zoekt! Hamsveldseweg 2,
Kranenburg.

• De bibliotheek is op 5 de-
cember na 16.00 uur geslo-
ten.

• Vorden Het Wiemelink 18.
Mooi gelegen ruime woning
(550 m3), bij centrum, 2/1 kap,
goed onderhouden, bj. 1973, 6
slaapkamers Perceel 515 m2,
€309.000,- k.k. www.henkb.nl
tel.(0575)554341.

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

• Biedt zich aan: naaister
voor herstel van kleding en
event. ritsen inzetten. Tel.
(0575) 44 14 39.

• Te koop: kerstbomen.
Brandenborchweg 10, Vorden.

• Concordia 6 en 7 decem-
ber oliebollenactie.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 4 uur p/week in bui-
tengebied tussen Vorden en
Ruurlo. Tel. (0575) 46 73 57.

• Te koop: prima hooi vanaf
€1,75 per baal. Tel. (0575) 55
1548.

• Jammie! Duurzaam vrucht-
gebruik deze maand nog goed-
koper. Wereldwinkel Vorden.

• Moet er een kerstboom ko-
men? Denk dan aan Bertus'
bomen! Diverse soorten en
maten. Hamsveldseweg 2, Kra-
nenburg.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie • in- en verkoop
• radio en iv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Veel gezondheid van de echte groenteman in .

VIVA LA SPANIA...
Geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 december.

Vers gesneden . . .
boerenkool
400 gram

Lekker smullen . . .
toetje Spania
per stuk

Verse . . .
peulen
per schaaltje, 150 gram

Verrassend lekker . . .
surprise-salade
200 gram

-j 4q
1 7 *

Alleen even roerhakken . . .
Catalaanse bakschotel
500 gram €

4 QQ
1 f "

Oranje-Spaanse vitaminen
bospeen
per bos xx

Ze zijn er weer pers . . .

Salustiana's sinaasappelen 12 stuks

119

240

De Echte
Groenteman Vorden

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

5 DECEMBER GEZELLIG SAMEN? LAAT U VRIJBLIJVEND
INFORMEREN OVER EEN GROENTE-GOURMETSCHOTEL!

Speculaasvlaai

Pepernotenvlaai
90 Q9O
m groot €5m

nu €
95

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 10 december 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT ®

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

vanaf heden voor het A

VORDENS
MANNENKOOR
zondag 15 december in de
Christus Koningkerk Vorden

Entree €10,-.
Aanvang concert om 15.00 uur en 20.00 uur.

Kaarten te koop bij:
Schildersbedrijf Boerstoel te Vorden,

VW Vorden en WV Hengelo,
Bakkerij Besselink te Wichmond.



Op maandag 9 december a.s. zijn wij

Apple en Annette
Wentink-Kreeftenberg

25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden wij receptie
op zaterdag 14 december a.s. van 15.00 tot 4

17.00 uur in Hotel Restaurant Bakker, Dorps- J!
straat 24 te Vorden.

'•'• •-- -r -v

Heden overleed geheel onverwacht onze schoon-
dochter en schoonzuster

Hendrika Johanna Kijvekamp
echtgenote van H. Lammertink

op de leeftijd van 61 jaar.

Lochem:
Zutphen:
Markelo:

Warnsveld:
Lochem:
Vorden:

Lochem:

J. Lammertink-Harmsen
Rieki t - Wim
Sien - Jan t
Gerrit - Reini
Jan - Doortje
Herman - Toos
Dik - Dieni

Markelo: Alie - Henk

23 november 2002

Tot ons grote verdriet is overleden onze lieve vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Ir. M.C. Ennen
weduwnaar van LM. van den Bogert

Geboren 25 mei 1908 te Magelang (voorm. Ned. O.l.)
Overleden 25 november 2002 te Vorden

Vorden: P.J.W. van Tongeren-Ennen
E.J. van Tongeren
Hilde en Peter

Josephine, Coen
Evert Jan en Femke

Brand

Puhoi (N.Z.): F.C.H. Ennen
L Ennen-Harrison
Caroline
Heath
Krista

De Delle 75, Vorden
Correspondentieadres:
Bekmansdijk 1
7251 M J Vorden

Onze bijzondere dank gaat uit naar het personeel
van Sensire „de Wehme".

Voor hun liefdevolle en toegewijde zorg zijn wij
intens dankbaar.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad te Dieren.

*«««««®®§««®s«ss^

Afscheidsgroet uit Brasil

Daar zijn we alweer aan onze laatste dagen in dit
gastvrije land bezig.
Terwijl u dit leest hopen we alweer heelhuids in het
kille kikkerland in Vorden te zijn.
Ook nu weer zeer bijzondere dingen meegemaakt.
O.a. gisteren een kleuterdagverblijf bezocht, dat op-
gezet is door de gemeente, de Hollandse kerk alhier

', en de Stichting Wilde Ganzen. De wat oudere kinde-
! ren werken er in een houtzagerijtje of een tuin. Die
l tussen 4 en 14 jaar proberen ze met allerlei metho-
; den nog wat te ontwikkelen. Wat moeten die leiders
; en leidsters een geduld hebben met hun primitieve

middelen. Anne het tehuis is een café, dat gerund
wordt door geestelijk gehandicapten onder leiding
van een paar braziliaans-nederlandse meisjes. Dat
lijkt wat op het Volkshuis in Zutphen.
's Middags bezochten we de grootste papierfabriek
van Brasil, met daaromheen de duizenden hectares
bos(eucalyptus en pinus), die de grondstof voor het
papier leveren.

ï Kortom, het blijft tot op het laatst INDRUKWEKKEND.

Dank en hartelijke groeten

Muziekvereniging

Concordia
verzorgt op
vrijdag 6 december en
zaterdag 7 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

Koopt allen onze
lekkere oliebollen.
Opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.

CAFÉ

SeBerb*rg"V
Dorpsstraat 10 - Vorden - www.deherbergvorden.nl

25 december

in onze sfeervolle kerstzaal
gewoon bestellen van de menukaart.

P.S. Voor de kinderen hebben wij
een video en speelhoek.

Zaal open vanaf 1 7.00 uur.
Reserveren gewenst.

26 december

Laat u verrassen met zowel koude als
warme lekkernijen zoals

soep, spek, roerei, zalm, vele soorten brood en
beleg, vers fruit, koffie, thee, melk en

vruchtensappen
€ 20,- p.p.

Aanvang 1 2.00 uur.
Uw kinderen onder de 1 0 jaar smullen

gratis mee.
Reserveren gewenst.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

in alle maten en soorten,
met kluit en gezaagd.

BOOMKWEKERU

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.
Mobiel 06 53290966

Heerlijk
avondje

is
gekomen

Ganda-ham
100 gram

u*w Pepersteaks
4 stuks

^U^JL Ham-gehakt
Wellington, per stuk

Krabsalade
WO gram

Runderschnitzel
100 gram

\
83

5?°
1?°
1?°

Vlogman
Keurslager
Zutphensewcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

• 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 Vordeq ,|% /
Telefoon (0575) 55 29 28

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
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• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 1830 tot 1930 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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur

• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur

• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12XK) uur.

www.vorden.nl

WW. VORDEN.NL IN DE LUCHT

Www.vorden.nl is vanaf vandaag in de lucht! Datzelfde geldt voor de
websites van de gemeenten Hengelo en Steenderen (www.henge-
logld.nl en www.steenderen.nl). De VHS-gemeenten hebben nauw
samengewerkt bij de opzet van de sites. Zo hebben alledrie de gemeen-
telijke internetsites eenzelfde uiterlijk en stramien gekregen.
Www.vorden.nl is samengesteld om u te helpen zo goed mogelijk uw
weg te vinden in de Vordense samenleving. U vindt er de producten
van de gemeente, nieuws en actualiteiten, informatie over bestuur en
politiek, wonen en welzijn, economie en werken, verenigingen en in-
stanties etc. Speciaal ter gelegenheid van de opening van de VHS-sites
kunt u vanaf vandaag aan twee webwedstrijden meedoen. Bij de ene
wedstrijd kunt u eventuele fouten op de site en/of aanvullingen aan
ons doorgeven. Onder de deelnemers van deze wedstrijd verloot de ge
meente drie cadeaubonnen van € 25,-. De andere webwedstrijd levert
de winnaar een cadeaubon van € 100,- op. Bij deze wedstrijd moet u
zes vragen goed beantwoorden die op de site staan aangegeven. De
antwoorden vindt u door te surfen over alledrie de VHS-websites. Re-
den genoeg dus om direct een kijkje te nemen op www.vorden.nl!

'B URGEMEESTER KAMERLING SPREEKT VITENS AAN
OP HARD WATER

Niet alleen de actiegroep 'Béter-
water!' maar ook de gemeente
spreekt waterbedrijf Vitens aan
op het harde water in Vorden. Al-
le gemeenten in Friesland, Over-
ijssel en Gelderland, alsmede de
provincies zijn aandeelhouder
van het bedrijf. Tijdens de aan-
deelhoudersvergadering op het
hoofdkantoor van Vitens in Zwol-
le vorige week hield burge-
meester Kamerling namens een
groot aantal aanwezige Achter-
hoekse gemeenten (cq aandeel-
houders), die ook met te hard wa-
ter te kampen hebben, een
krachtige toespraak over de onte-
vredenheid van de inwoners van
de gemeenten over de waterkwa-
liteit. De toespraak werd van har-
te ondersteund door de aanwezige gedeputeerde van de provincie Geld-
erland. De directie van Vitens gaf echter net zoals eerder tijdens een ge
sprek met de actiegroep 'Beterwater!' ook nu aan dat het geplande grote
waterwinstation in de gemeente Overbetuwe dat ons van zacht water
moet voorzien niet eerder gereed kan zijn dan in 2007. Bovendien werd
de claim van de burgemeester voor een compensatie voor de hogere
kosten door het harde water niet gehonoreerd. De gemeente gaat zich in
samenspraak met de provincie en actiegroep 'Beterwater!' beramen op
verdere acties.

LIËNTENRAAD WVG

Onlangs is in Vorden een Cliëntenraad Wvg opgericht. Dit onafhanke
lijke orgaan heeft als doel het bevorderen van een goed gehandicapten-
beleid binnen de gemeente om zo de mogelijkheden van gehandicapten
te verbeteren. In de Cliëntenraad zitten direct betrokkenen zoals ver-
tegenwoordigers van ouderenbonden, Wvg-cliënten en familieleden. Zij
bekijkt hoe de gemeente functioneert bij de uitvoering van de Wvg en ad-
viseert en informeert ambtenaren vanuit de eigen situatie. Voor meer in-
formatie over de Cliëntenraad kunt u terecht bij de heer C. van de Pol, tel.
55 41 68.

AADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert opiniërend op woensdag 4 december a.s. om
20.00 uur in het gemeentehuis. Vanzelfsprekend bent u van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen. Belangrijkste agendaonderwerp is de
notitie over de verkeerssituatie op de Wildenborchseweg. Deze is opge
steld om de stand van zaken over de te nemen maatregelen voor een

duurzaam veilige inrichting van de Wildenborchseweg te bespreken en
eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Burgemeester en wethouders
willen zo spoedig mogelijk een maximumsnelheid van 60 kilometer in-
stellen op de Wildenborchseweg en Vordenseweg, in combinatie met fy-
sieke maatregelen. Over de te nemen verkeersremmende maatregelen is
echter nog geen keuze gemaakt. Een voorstel is in deunaak. Hierop zal in-
spraak worden verleend.

SPREEKRECHT
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spreken over
een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u mag bij de vergadering niet een onderwerp aan
de orde te stellen dat op de agenda staat. U kunt u uiterlijk woensdag tot
17.00 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecreta-
ris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken.

ET KAN NOG STEEDS!
GEEF NU UW VRIJWILLIGER VAN HET JAAR OP!

Wie wordt de vrijwilliger van het
jaar in Vorden? Op deze vraag komt
een antwoord tijdens de nieuwjaars-
receptie op 6 januari 2003. Tot 7 de
cember a.s. kunt u uw vrijwilliger
van het jaar opgeven bij de ge-
meente. U kent toch ook wel iemand
die deze titel verdient? Geef deze per-
soon op en wie weet wordt hij of zij
tijdens de nieuwjaarsreceptie op een
bijzondere manier in het zonnetje
gezet. Aanmeldingsformulieren
kunt u ophalen bij de bibliotheek,
het Dorpscentrum of de gemeente.

UIS-AAN-HUISINZAMELING GROF SNOEI- EN
TUINAFVAL

Voor de derde keer dit jaar wordt in de be-
bouwde kom van Vorden, Wichmond en
Kranenburg het grof snoei- en tuinafval
huis-aan-huis opgehaald. Op dinsdag 10
december 2002 kunt u dit afval aan de
weg zetten. Inwoners van het buitenge-
bied kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 6 de
cember telefonisch aanmelden bij de Af-
val-Informatielijn van Berkel Milieu; tele
foon (0575) 545646. Bereikbaar op werkda-
gen van 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00
uur. Snoei- en tuinafval kunt u ook elke 2e zaterdag van de maand gratis
wegbrengen naar het Afvalbrengpunt aan het Hoge 65 in Vorden en elke
4e zaterdag van de maand naar het Afvalbrengpunt aan de Dr. A. Ariëns-
straat 33b in Steenderen. Geen zakken met tuin- en bladafval! Beide Af-
valbrengpunten zijn open van 13.30 - 16.30 uur.

AANBIEDINGSREGELS:
Uw snoei- en tuinafval wordt alleen meegenomen als u het aanbiedt vol-
gens de volgende regels:
- Het snoei- en tuinafval uiterlijk 07.00 uur aan de openbare weg plaat-

sen.
- Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
- Takken gebundeld met touw aanleveren.
- Bundels niet zwaarder dan 25 kg.
- Totale volume maximaal 2 m3.
- Blad- en grasafval alleen in de speciale papieren gft-zakken. Deze zak-

ken, bedoeld voor de groene container, zijn bij de meeste supermark-
ten te koop.

- Geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm.

Als uw snoeiafval niet is weggehaald, kunt u tot uiterlijk woensdag 11 de
cember de Afval-InformatieLijn van Berkel Milieu bellen.

AATSTE KANS: INHAALMIDDAG VOOR GRATIS
VACCINATIE MENINGOKOKKEN-C

Meer dan 90% van de opgeroepen kinderen tussen de 14 maanden en 19
jaar in de regio Stedendriehoek is inmiddels ingeënt tegen Meningokok-
ken-C (de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken). Kinderen
in deze leeftijdsgroep bij wie dit nog niet is gebeurd, kunnen zich alsnog
laten inenten. Dit kan op woensdagmiddag 11 december van 15.00 tot
17.00 uur in basisschool De Waaier op dr. De Visserstraat 4 in Zutphen op
vertoon de oude oproepkaart. Als u de oproepkaart bent kwijtgeraakt,
kunt u ter plaatse een nieuwe invullen. Tijdens de inhaalmiddag kan
zonder afspraak worden binnengelopen.

j? VERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE
ACHTERHOEK EN LIEMERS

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt op 12 decem-
ber 2002 om 09.00 uur in zalencentrum Wamelink, Wooldseweg 71 in
Winterswijk een openbare vergadering.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Voorstel voor invulling van zonering van Achterhoek en Liemers
* Integrale alternatieven met drie verschillende ambitieniveaus voor

Achterhoek en Liemers inclusief voorstel Meest Milieuvriendelijke Al-



ternatièf en Voorkeurs Alternatief voor het plangebied
De vergaderstukken liggen ter inzage op het gemeentehuis Vorden.

IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

RECONSTRUCTIE
ACHTERHOEK EN UEMERS

In verband met de midwinterwandeling geldt aan de Kapelweg op zondag 8 december a.s. een éénzijdig par-
keerverbod.

ISCUSSIEAVOND WEGENSTRUCTUUR VORDEN

Burgemeester en wethouders willen graag op 10 december a.s. om 20.00 uur in het Dorpscentrum met u dis-
cussiëren over hun plan om variant twee van de visie op de wegenstructuur uit te werken. Deze variant be-
schrijft tussen de Smidsstraat en de Insulindelaan de aanleg van een plein. Op dit plein zal geen snelle door-
gaande autoroute aanwezig zijn. Er geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en de kruisingen
zijn gelijkwaardig. Doel is de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Komt u ook?

RIJSTELLING VOOR VERGROTEN BEDRIJFSHAL INDUSTRIEWEG W

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 10, lid 8 sub e van het be-
stemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' wij stelling te verlenen voor het vergroten van een bedrijfshal
op het perceel Industrieweg 10. De vrijstelling maakt het mogelijk om het gebouw (overeenkomstig de bestaan-
de situering) dichter op de openbare ruimte te plaatsen (afstand gebouw tot de weg 5 in plaats van 10 m). De op
de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 5 december 2002 tot en met woensdag l ja-
nuari 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 6 december 2002 tot en met 3 januari 2003 ter inzage een
melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van: G.H. Halfman-Memelink, Hengeloseweg 15, 7251 PB voor het uit-
breiden van een melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, op het per-
ceel plaatselijk bekend Hengeloseweg 15 te Vorden.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 6 december 2002 tot en met 3 januari 2003 ter inzage een
melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van: Regiopolitie Noord-Oost Gelderland, postbus 4123, 7200 BC Zut-
phen voor het oprichten van een inrichting voor de tijdelijke huisvesting in containerunits op het terrein van
Eskes plaatselijk bekend Dorpsstraat nr. 42 te Vorden, gedurende de periode dat er op de huidige locatie, Raad-
huisstraat, nieuwe huisvesting wordt gebouwd volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

ELEID VOOR TOEKENNEN EREPENNING GEMEENTE VORDEN DEFINITIEF

Burgemeester en wethouders hebben ontwerp-beleidsregels, -beoordelingscriteria en een-aanvraagformulier
voor het toekennen van erepenningen gemeente Vorden opgesteld. Deze hebben voor iedereen ter inzage gele
gen. Niemand heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De ontwerpen zijn nu definitief geworden. Ieder-
een kan de beleidsregels, beoordelingscriteria en het aanvraagformulier inzien bij de sector samenleving in de
units. Tegen betaling van de kosten zijn kopieën verkrijgbaar.

'B OUWAANVRAGEN
m

Plaats aanvrager inhoud datum
ontvangst

Handelsweg 11 J.HA Woertman Vergroten bedrijfshal 21-11-2002
Holding BV en bouwen kantoor-

ruimte

Hackforterweg 11, E.H.J. Steentjes Wijzigen situering 22-11-2002
Wichmond bergruimte annex

dierenverblijf

Okhorstwegl D. Pardijs Inpandig verbouwen 25-11-2002
woning

Baron v.d. GJ. Pardijs Vergroten woning 26-11-2002
Heijdenlaan 18,
Wichmond

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

J v,ERGUNNINGEN

SLOPEN
Plaats aanvrager

Schuttestraat 8 AB-Oost

KAPPEN
Plaats aanvrager

Bekmansdijk 4 H.B.J. Snellink

Kapelweg 4,
Vierakker

CJ.E. Sent

inhoud

gedeeltelijk slopen asbestdak van
caravanberging en asbestsanering
omliggende terreinen

inhoud

vellen 6 berken en dunnen
300 m2 singel

vellen 2 esdoornen

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

Haal de winst
uit je afval

Verschijning Contact
eind 2002/begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er wel
gewijzigde aanlevertijden.

Editie Warnsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week l (30/12 - 3/1) dient de kopij maandag
23 december om 12.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week 2 (6/1 - 10/1) dient de kopij dinsdag 31 december om
12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Dit Contact wordt op
vrijdag 27 december bezorgd. In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er
geen Contact editie Ruurlo*.

Editie Vorden:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week l (30/12 - 3/1) dient de kopij vrijdag 27 december om 9.00
uur binnen te zijn.

We verzoeken belanghebbenden met bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact

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

Ulij s v Amerongen
7e in internationale cross
Veldrijder Thijs v Amerongen
doet het ook goed in internatio-
nalewedstrijden, in het Drentse
Gieten reed hij een goede wed-
strijd tussen de Europese top.

Vanuit het vertrek reed hij met
de eersten mee, Belgen, Duitsers,
Tjechen alles stond aan de start op
het zware zanderige parcour te
Gieten.
De ijzersterke Hollander Lars
Boom won de cours met veel over-
macht, daar achter reden veel cou-
reurs voor de andere ere plaatsen.

Dat Thijs met een 7e plaats naar
Vorden ging is knap te noemen,
hij is immers eerstejaars Junior.
Ook Gretha kl Brinke de Vordense
dame reed in Gieten zij reed een
goede wedstrijd en eindigde als
14e in een internationaal deelne-
mersveld.
De jonge Richard Sleumer reed
naar een slechte start al snel lek en
moest opgeven, ook dit hoort bij
het moderne veldrijden.
De R.T.V. organiseert op zondag 19
Januari een Nationale veldrit rond
en om Kasteel Vorden.

AMBO Vorden presenteert:
Allerhand in Saksenland'44

Vrijdagmiddag 13 december
presenteert H.J.. Wullmk in het
Dorpscentrum in zaal t' Stam-
pertje, een dialezing onder de
titel "Allerhand in het Saksen-
land".

Voor vele Vordenaren is de spreker
geen onbekende. Van 1950 tot
1991 runde hij in de Dorpsstraat
een schoenwinkel die hij elf jaar
geleden overdroeg aan de firma
Giesen. De heer Wullink is bij uit-
stek kenner van de Achterhoek en
Munsterland. Tijdens zijn zwerf-
tochten legde hij vele beziens-
waardigheden en markante objec-
ten op de gevoelige plaat vast. Zijn
diacollectie omvat onder andere

kerken, boerderijen, gevelstenen
en wat er zoal aan schoonheid in
de natuur te zien valt. De fotograaf
beperkte zich niet uitsluitend tot
het vasüeggen van beelden, maar
verdiepte zich in vele gevallen ook
in de geschiedschrijving van het-
geen hij op zijn weg tegenkwam.
De heer Wullink brengt zijn verha-
len bij de dia's in het Achterhoeks
en met name in het "Hengels" ac-
cent. Hij is namelijk in 1928 in
Hengelo (G) geboren. Sinds de beë-
indiging van zijn beroep woont
Wullink nog altijd aan de Dorps-
straat in Vorden. Vanaf 1981 tot
begin 2002 was hij voorzitter van
de oudheidkundige vereniging
"Oud Vorden".

Maak
de
mooiste
kerstbal!!
Ook dit jaar wil men weer een
extra mooi versierde Kerst-
markt in Vorden. De Vordense
Ondernemersvereniging orga-
niseerd daarom "Wie maakt de
mooiste Kerstbal 2002".

WAAR MOET DE KERSTBAL
AAN VOLDOEN
- De Kerstbal mag maximaal 15

cm groot worden.
- Je mag alle soorten materialen

gebruiken.
- Graag een ophanghaakje eraan

bevestigen.
- Ook graag een kaartje eraan ma-

ken met je naam en adres.

Je kunt deze inleveren bij:
Juwelier Siemerink, Speelgoed-
huishoud-kadoschop Sueters of
Bistro De Rotonde.

Zaterdag 14 december komen ze
op de Kerstmarkt te hangen bij al-
le kramen. Ook worden er dan prij-
zen uitgereikt voor de Ie, 2e en 3e
mooist versierde kerstbal.
Graag inleveren voor 13 december.



Tel het aantal lampjes

Fa. Barendsen schenkt Kerstidok
Kunst in de Wehme

A.S. vrijdag 6 december, aan het eind van de mid-
dag, zal de Fa. Barendsen de door hun vervaardig-
de kerstklok officieel overhandigen aan de Vor-
dense Ondernemersvereniging. Dit is een ge-
schenk ter gelegenheid van het 20QJarig bestaan

De kerstklok, die 5 meter hoog is, wordt geplaatst op
het grasveld voor de Ned. Herv Kerk. Het zal de kerst-
sfeer, die na het Sint Nicolaasfeest, weer volop in Vor-
den aanwezig is zeker verhogen.
De Fa Barendsen wil ter gelegenheid van deze over-
handiging een paar prijsjes beschikbaar stellen aan
diegenen die het aantal lampjes raden welke zich aan
de kerstklok bevinden.

Vul onderstaande bon in en lever hem voor zaterdag
21 december in bij de Fa. Barendsen, Zutphenseweg
15 Vorden. Uit de goede oplossingen worden de win-
naars getrokken.

Naam

Postcode/woonplaats

Aantal lampjes

Dag van de mensenrechten
Op 10 december, de dag van de
rechten van de mens, voert de
werkgroep van Amnesty Inter-
national actie tegen Russische
mensenrechtenschendingen.

De werkgroepleden van Amnesty
International staan tegen de
avond met fakkels bij het station
en vragen middels een handteke
nactie op briefkaarten aandacht
voor de mensenrechten in Rus-
land.
Na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie leefde bij velen in Rusland
hoop. Hoop op rechtvaardigheid.
Hoop op vrijheid. Hoop dat de
mensenrechten eindelijk de cen-
trale plaats krijgen die ze horen te
hebben. Dat is niet gebeurd.

Uit onafhankdelijk onderzoek
blijkt dat in Rusland vooral in
voorarrest zeer ernstige mensen-
rechtenschendingen plaatsvin-
den. Kinderen en volwassenen die
in Rusland door de politie ver-
dacht worden, worden opgepakt
en in een politiecel gezet. Volgens
een Russische ombudsmand en
een vooraanstaand rechter wordt
50% van de mensen in voorarrest
gemarteld. Een Russische rechter
schatte zelfs dat 80% van de men-
sen die niet direct bekennen met
marteling of mishandeling te ma-
ken krijgt. Amnesty's actie richt
zich dan ook op mishandeling en
marteling van kinderen en vol-
wasssenen in voorarrest.
Het goede nieuws is dat President

Poetin niet doof is gebleken voor
de roep om meer voor de mensen-
rechten te doen. Hij heeft onlangs
een nieuw Wetboek voor Strafvor-
dering uitgevaardigd. Hierin wor-
den een aantal fundamentele
rechten van verdachten omschre-
ven, die marteling kunnen helpen
voorkomen. Amnesty is van me-
ning dat er van de uitvoering nog
erg weinig terechtkomt.

Amensty wil met deze campagne
aan de Russische politie duidelijk
maken wat het nieuwe Wetboek
inhoudt en aan welke weten en re
gels zij zich dienen te houden.
De getekende briefkaarten wor-
den verzonden aan politiebureaus
in Rusland.

Kerstinrichting van de pastorie
te Kranenburg
DEMONSTRATIES
KERSTSTUKKEN MAKEN
In de weken voorafgaand aan
Kerst 2002 zal de pastorie naast de
RKSt. Antoniuskerk in Kranen-
burg grotendeels in kerstsfeer zijn
versierd. Willy Kip, bekend groen-
decorateur uit Vorden, richt het
monumentale pand in met han-
gende, liggende en staande kerst-
stukken die geheel uit natuurlijke
materialen zijn samengesteld.
Ook zal ze in een speciaal ingerich-
te ruimte demonstrerenhoe men
stijlvolle kerststukken kan maken.
Zij liet zich bij de voorbereidingen
inspireren door haar bezoek aan
het 19e eeuwse huis op Open Mo-
numentendag. De toen nog niet
opnieuw bewoonde en nog gehele
lege pastorie vroeg gewoon om
een aankleding in een historische
stijl: ze heeft bij haar inrichting
gemikt op de sfeer van de periode
1900-1940. Naast de ruime groen-

decoratie wordt er dan ook ge-
bruik gemaakt van vele authentie
ke meubel- en inventarisstukken.
Voor diegenen die de pastorie op
Open Monumentendag hebben
gemist, is dit een uitgelezen gele
genheid om alsnog dit nog niet ge
restaureerde rijksmonument van
P.J.H. Cuypers in Kranenburg van
binnen te zien.

KERSTSTALLENIN DE ST.
ANTONIUSKERK
Behalde de pastorie is uiteraard
ook de St. Antoniuskerk zei in de
ze wekken weer in bijzondere
Kerstsfeer. Deze kerk, die sedert
twee jaar dienst doet als Museum
voor Heiligenbeelden, heeft voor
de gelegenheid opnieuw de be-
schikking gekregen over enige
honderdenkerststallen. De stallen
zijn van verschillende formaten en
van verschillende herkomst en ze
dateren uit de 19e en 20e eeuw. Ze

vormen een bijzonder kleurrijk fa-
cet van het rijke Roomse leven van
weleer.hoewel deze traditie nog
lang niet is uitgezorven. Toch een
must voor alle gezindten.

DE OPENINGSTIJDEN VAN
PASTORIE EN KERK
zijn geheel op elkaar afgestemd en
wijken af van de normale opening-
dagen van het museum: de vrijda-
gen 6, 13 en 20 december, de za-
terdagen 7,14 en 21 december en
de zondagen 8,15 en 22 december
altijd 's middags.
De kerk is ook nog geopend op
Tweede Kerstdag (= donderdag 26)
en 27, 28 en 29 december. Men
vindt de kerk en de pastorie aan de
Ruurloseweg 101, respectievelijk
103, in Kranenburg.

Pastorie en demonstraties zijn gra-
tis toegankelijk; voor de kerk
wordt een bijdrage gevraagd.

voetbal

SOCIÏ 1-RATTI l
Ne een weekend vrijaf te zijn ge
weest, moest Ratti l afgelopen
zondag aantreden tegen 'buurge
noot' Sociï. Vooraf was Ratti wat
gehavend, met name door blessu-
res ontbraken drie vaste krachten.
In de wedstrijd was hiervan echter
weinig te merken. Ratti begon fel
en speelde met passie. De duels
werden geschuwd, maar nimer
ging men echt over de streep. Wie
dat wel deed was de scheidsrech-

ter. Deze floot erg wisselvallig. Wel
eerlijk verdeeld over beide teams.
Door het goede spel creëerde Ratti
zich de nodige kansen. Deze wer-
den echter niet door de spitsen
van Ratti benut, mede door goed
keeperswerk van de doelman (jon-
gen) van Sociï. De trijd ging gelijk
op en het publiek vermaakte zich
opperbest.
In de 30e minuut van de eerste
helft trok de scheidsrechter 'van-
uit het niets' de rode kaart voor
Reinier Hendriksen. De likerspits
van Sociï werd wel geraakt.m aar
er was geen sprake van een zeer

grove overtreding of de intentie
om hem te blesseren. Een gele
kaart was misschien beter ge
weest. Toch ging Ratti niet bij de
pakken neerzitten, vol passie
vocht men door. Ook nadat Sociï
op een 1-0 voorsprong kwam.
De inzet werd uiteindelijk be
loond. Na een mooie steekpass van
Guido Mullink kwam Matthijs Nij-
hof vrij op de keeper van Sociï af
Koelbloedig zette h;ij Ratti op een
terechte 1-1. Dit was ook de rust-
stand.
Na de pauze ging Ratti volop door
met strijd leveren. Opnieuw wa-

Tot half februari hangen er in
de Vandelgang' van "de Weh-
me" zestien schilderingen van
de kunstanares Irmgard La-
mers. Het is een beeldverhaald
dat uitnodigt om van begin tot
eind gelezen en bekeken te
worden.

"De Gouden Vogel" is aanvanke-
lijk geschreven als verhaal voor de
kinderen in een kerkdienst. De
predikante van Wichmond, Anne
marie Hagoort, schreef het ver-
haal naar aanleiding van het bij-
belboek Job. Omdat dit verhaal
veel beeldkracht bezat, kwam zij
op het idee om Irmgard Lamers te

vragen of zij dit verhaal in teke
ningen kon verbeelden. Irmgard
Lamers heeft eerst studies ge
maakt van verschillende vogels,
naast deze natuurgetrouwe stu-
dies zijn er in de afbeeldingen, als
je deze goed bekijkt, grappige toe
voegingen te zien. De techniek die
ze gebruikt heeft.is gewassen inkt
op papier.
Irmgard Lamers (1966) is beeldend
kunstenaar. Zij heeft haar oplei-
ding genoten aan de Academie
voor Kunst & Industrie (AM) te En-
schede en aan de Athens School of
Fine Art in Griekenland. Annema-
rie Hagoort (1960) is predikant van
de NH Kerk te Wichmond.

Binnengekomen bericht
van Sinterklaas
Lieve kindertjes van
Vorden, wat hebben
jullie mij vermist met
al die prachtige teke-
ningen en briefjes. Ik
kan 's avonds bijna niet
in slaap komen omdat
ik steeds weer naar die
mooie tekeningen moet kijken en
al die lieve briefjes nog wil lezen. Elke
keer zie ik weer nieuwe kunstwerkjes.
Wat zijn jullie toch allemaal knap
om zo iets moois voor deze oude man
te maken.
HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT.
Het wordt nu heel druk voor de Pieten
en mij omdat ik deze week al jarig
ben e er moet nog zoveel gedaan wor-
den, dus dat zal weken beetje minder
slapen worden in die mooie slaapka-
mer in het Dorpscentrum, maar jullie
mogen gerust nog even een keer ko-
men kijken, hoor, op woensdag 4 de-
cember tussen 15.30 en 16.30 uur.
Ik ben er zelf niet en de HoofdPiet ook
niet, maar ik zal mijn Hulppietjes wel

even sturen om jullie te ontvangen,
dat is ook best gezellig want dat zijn
hek lieve Pietjes.
Ik hoop dat jullie allemaal een hek
leuke pakjesavond op 5 december zul-
len hebben en tot volgend jaar dan
maar weer in Vorden.

De hartelijke groeten van

Sinterklaas en alk Pieten.

Oh ja, het paard heeft ook gesmuld
van die lekkere wortels, heel lief dat
jullie hem niet vergeten zijn.

itie varia GROEP VORDEN

Vrijdag, 22 november
In de nachtelijke uren werd vanaf
de Hoetinkhof een personenauto
ontvreemd.

Zaterdag, 23 november
Er is een alcoholcontrole gehou-
den. 147 bestuurders hebben ge-
blazen, geen van hen had teveel
gedronken.

Zondag, 24 november
Op verschillende tijdstippen werd
er wederom een alcoholcontrole
gehouden. Een 12-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Maandag, 25 november
Op de kruising Burgemeester Gal-
leestraat / Prins Bernhardweg
vond een ongeval plaats. Een be-
stuurder verleende geen voorrang
aan een andere bestuurder. Beide
voertuigen raakten beschadigd.

Woensdag, 27 november
Aan de Horsterkamp vond een
aanrijding tussen een personenau-

to en een autobus plaats. Beide
voertuigen raakten beschadigd.

Donderdag. 26 november
Er is op verschillende locaties een
alcoholcontrole gehouden. Een 6-
tal bestuurders hebben geblazen,
geen van hen had teveel gedron-
ken.

Gevonden en verloren
voorwerpen,
met ingang van 15 november
Gevonden:
- Broche - goudkleurig met parel

Verloren:
- Beugel
- 2 sleutels met een rode sleutel-

hanger
- Bril - goudkleurig

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

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

ren de Ratti-spitsen dichtbij de 1-2
voorsprong. Het laatste bleef ech-
ter uit.
Ook Sociï was soms dichtbij de 2-1.
Maar door niet al te koelbloedig
optreden bleef de 1-1 op het score
bord staan. Dit leek dan ook de
eindstand te gaan worden, ware
het net dat Sociï door een vrije
kopkans alsnog het Ratti-doel wist
te vinden: 2-1. Opnieuw moest
Ratti een tegenslag verwerken.
Even leek het er nog op dat het 2-2
werd, maar de vrije trap van Guido
Mullink spatte op de lat uiteen.
Ratti had op basis van de inzet en

de kansen eigenlijk wel recht op
een punt, maar het was niet moge-
lijk om hiervoor te zorgen.

PROGRAMMA
Zaterdag 7 dec.: Fatti Fl-Noordijk
Fl, Zelhem El-Ratti El, Brummen
D2-Ratti Dl, Be Quick C2-Ratti Cl,
Gazelle Nieuwland B2-Vorden/Rat-
ti BI, Ratti/Vorden Al-Terborg Al,
Ratti 5-DZC '68.
Zondag 8 dec.: De Hoven 1-Ratti l,
Longa '30 9-Ratti 2, Ratti 3-Reuni 7,
Westendorp 2-Ratti 4, dames Erix
1-Ratti 1.



Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van woensdag 4 t/m 6 december 2002
Woensdag 4 dec. wienerschnitzel met gebakken aardappels en groente /

ijs met slagroom.
Donderdag 5 dcc. knoflooksoep / boerenkool met spekjes, rookworst en jus.
Vrijdag 6 dcc. roodbaarsfilet met mosterdsaus, aardappels en groente /

tiramisu met slagroom.

Dagmenu van dinsdag 10 t/m 13 december 2002
wienerschnitzel met aardappelsalade en groente /
ijs met slagroom.
tomatensoep / gemarineerde kipfilet met roerbakgroente
en rijst.
Hol. biefstuk met kruidenboter, geb. aardappels en groente /
bavarois.
bouillon met groente / spare ribs met gepofte aardappel
met crème fraiche en salade.

Dinsdag 10 dec.

Woensdag 11 dec.

Donderdag 12 dec.

Vrijdag 13 dec.

Ophalen of bij ons opeten kan vanaf 17.00 tot 22.00 uur!
Graag telefonisch reserveren (0575) 55 15 19.

Uit eten met de Kerst?
Bistro de Rotonde is beide dagen geopend. Wij serveren op Eerste Kerstdag een
Kerstbrunch, ontvangst is 11.00 uur 's ochtends met een glas cava champagne.

Het buffet wordt om 11.30 uur geopend en is om 14.00 uur afgelopen.
Hierna serveren we op beide dagen een kerst a-la-carte waaruit u ter plaatse uw
keuze kunt maken. Ontvangst is tussen 14.30 - 15.30 uur en vanaf 19-00 uur.

Ook kunt u verschillende salades en/of ijstaarten bestellen die wij graag bezorgen
of die u komt ophalen.

Voor meer informatie kom vrijblijvend langs of informeer op telefoonnummer:
(0575) 55 15 19 en wij sturen u graag onze Kerstfolder toe.

Hopend u te ontmoeten de komende winter!

Wendie Vrieler en Thomas Kniewallner en medewerkers.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

• ONTWERP

• LEVEREN

• VERBOUWEN

•PLAATSEN

• AANSLUITEN

• EIGEN SHOWROOM

• RUIME
TEGELCOLLECTIE

• SERVICE

• ALLES IN ÉÉN HAND

Molenweg 11» 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.: 0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

De winterschilder:
vele euro's voordeel
op uw schilderwerk

Hij is er weer: de winterschilder.
Profiteer van een aantrekkelijke premie voor al

uw binnenschilderwerk en wandafwerking.
UW VOORDEEL: € 30.- PER MAN PER DAG.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar
het lage BTW-tarief van 6%.

Meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak.

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 a Zei hem Telefoon 0314 - 64 19 50

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl
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Brlght
Sldc

Mft »•>•Hehloot
Vanaf 16.00 uur open podium.
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21 »MILL STREET BAND
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KALIBER

ZO 29» COMMERCIAL BREAK
Jk > *>~Z7

VAN GOGH
THEDJ'S»LAMMERZ»OLIVER»DIGER»DANIëL»ARNO

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

discovervoer infolijn: O^ . . ._ . .
toegang onder voorbehoud

Directie en medewerkers wensen U
prettige feestdagen en een swingend 2003



Werken en hobby gaan bij Theo
Terwel bijna "hand- in- hand"!

Ergens, halverwege het gesprek,
doet Theo Terwel een opmerke-
lijke uitspraak: " In Zuid Duits-
land weten ze wel dat wij mo-
torfietsen spuiten en in Vorden
weten ze dat niet of nauwe-
lijks", zo zegt de Vordense
ondernemer die zijn bedrijf op
het industrieterrein heeft ge-
vestigd. Op zijn visitekaartje
staat officieel vermeld: "Theo
Terwel, gespecialiseerd in het
spuiten van BMW motorfietsen.
BMW staat voor "Bayerische
Motoren Werke".

De praktijk leert anders, er wor-
den niet alleen motoren maar ook
auto's gespoten. De verhouding is
fifty- fifty. "Wat betreft de auto's
zijn de klanten vrijwel allemaal af-
komstig uit Vorden, Zutphen en
omstreken. De opdrachten zijn
voor circa zestig rechtstreeks af-
komstig van particulieren. De ove-
rige 40 procent zijn opdrachten
die wij van garagehouders ontvan-
gen. Een klant heeft een autoscha-
de opgelopen, gaat voor reparatie
naar zijn garagehouder.

Moeten er bepaalde onderdelen
gespoten worden dan komt de ga-
ragehouder bij ons terecht. Even-
tueel benodigde onderdelen levert
de garagehouder zelf. Daar heb-
ben wij niets mee van doen, wij
spuiten alleen", zo zegt Theo Ter-
wel. Hij heeft ook een aantal "spe-
ciale klanten", clientèle die bij-
voorbeeld in oldtimers rondrijden
met een waarde van soms wel en-
kele tonnen. "Om dat soort auto's
te mogen spuiten, zijn natuurlijk
leuke klussen".

GROTE LIEFDE
De wellicht grootste liefde van
Theo Terwel zijn de BMW motoren
en dan met name de BMWs R 90 S.
Zelf heeft hij ook enkele van deze
exemplaren " op stal " staan. Mede
om te verkopen, maar in feite zijn
het zijn troetelkindjes. "Het spui-
ten van motoren doen spuitbedrij-
ven niet graag, ze vinden het een
te grote rompslomp. Er zijn zover
ik weet, in Nederland slechts een
twaalftal bedrijven die naast het
spuiten van auto's ook motoren
spuiten. Er zijn er maar twee die

zich uitsluitend met motoren be-
zig houden", zo zegt Terwel.
Dat Theo Terwel ook motoren
spuit , heeft als voornaamste oor-
zaak , de reeds gememoreerde lief-
de voor de BMW. Toen eenmaal be-
kend werd dat hij deze motorfiet-
sen ( trouwens ook wel andere
merken) ook zelf ging spuiten,
kwamen de eerste opdrachten via
vrienden en kennissen binnen. Zo
werkt hij inmiddels al ruim tien
jaar voor een BMW dealer in Arn-
hem. Via Internet en advertenties
in motorsportbladen kreeg Theo
Terwel op zijn vakgebied meer en
meer bekendheid. Tot zijn klan-
tenkring behoren niet alleen
Nederlanders, maar ook Belgen en
vele Duitsers.
Theo Terwel: " Ook staan wij twee
keer per jaar op een zgn. "Oldti-
mer" markten in Mannheim (Zuid
Duitsland) en Bockerkorn in het
noorden van Duitsland. Daar laten
we de bezoekers niet alleen een
compleet gespoten motorfiets
zien maar ook tanks, spatborden
e.d. Ik heb zelfs een klant in Frei-
burg die naar Vorden komt met

een "bus" vol onderdelen. Wij
spuiten deze voor hem. Een paar
maanden later komt hij weer naar
Vorden om alles op te halen. Dat
betekent wel zo'n 3500 kilometer
rijden", zo zegt Theo Terwel.

VOOR DE LOL
De klanten zijn ook overwegend
mensen die voor de lol een motor
hebben. "Vroeger was de motor
een vervoermiddel voor de armen,
thans voor de rijken. Ik heb wel
eens klanten die voor 20.000 euro
een nieuwe motor hebben ge-
kocht en dan na een paar weken
beslissen om de motor over te la-
ten spuiten omdat ze bij nader in-
zien toch een andere kleur mooier
vinden! Alleen de echte liefhebber
rijdt motor en zijn daar ook zeer
bij betrokken.

De drukste maanden voor ons zijn
februari en maart. De motoren
hebben de gehele winter in de ga-
rage gestaan. Met het oog op het
voorjaar moet de motor er in april
dan weer helemaal pico bello uit-
zien". Theo Terwel "zweert" bij de
BMW type R 90 S- 900 CC. Ook zijn
vrouw Karin rijdt op een derge-
lijke motor, echter een tikkeltje
zwaarder type KI 200 ( 1200 CC).
Onlangs heeft hij in Vorden een
bijeenkomst georganiseerd voor
de bezitters van dit soort type mo-
toren. In de periode 1973- 1976
zijn er door de BMW fabrieken in
totaal 17.000 geproduceerd.
Volgens Theo Terwel zijn er in
Nederland tussen de 300 en 400
van dit soort motoren. In Vorden
kwamen in totaal circa 70 "lief-
hebbers" opdraven. Niet alleen
BMWs ook waren enkele andere
merken present. Theo had onder
de deelnemers een prijsvraag uit-
geschreven, waarbij de winnaar,
de heer Eigenraam, een tegoedbon
van 250 euro kon incasseren.

Theo Terwel houdt zich al vanaf
zijn 17e jaar met het beroep van
plaatwerker/ spuiter bezig. In eer-
ste instantie als werknemer bij di-
verse garagebedrijven. Veertien
jaar geleden begon hij voor zich
zelf, in een huurpand aan de Bur-
gemeester Galleestraat in Vorden.
Sinds 1996 is hij eigenaar van het
bedrijf op het industrieterren,
waarbij hij met behulp van drie
medewerkers de klanten van
dienst is met het spuiten van auto-
's en motoren. En als het qua tijd
even lukt; helm op, motorpak aan
en er op uit op zijn BMW R 90 S-
900 CC!

voetbal

Sociï nieuws
Onder goede weersomstandig-
heden werd de derby na een
paar jaar in verschillende afde-
lingen te hebben gezeten, weer
gespeeld: Sociï-Ratti.

Van begin tot eind van de wed-
strijd kon het beide kanten op. So-
ciï spelend met de 16-jarige doel-
man Henri Yreman die de gebles-
seerde Garritsen verving. Vreman
is de keeper van het gecombineer-
de Sociï/Baakse Boys team BI. De
wedstrijd werd na een half uurtje
over en weer gevoetbald te heb-
ben, open gebroken. Een mooie
vrije trap van de goed spelende
aanvoerder van Sociï Roland Wol-
brink werd door Jan Willem Krijt
met het hoofd achter de doelman
gewerkt. 1-0.
Niet veel later kon d e scheidsrech-
ter alleen maar rood geven aan
een Ratti-speler voor het grof
onderuit halen van Robert Kor-
negoor die even later zelf ook ge-
blesseerd door deze actie het veld
moest verlaten. Ratti trok zich van
de man-minder weinig aan en
maakte zelfs 1-1. Met deze stand
ging men rusten. Ook na de thee
kon Sociï niet profiteren van de
man-meer. In het veld verdienen
de heren uit Kranenburg een com-
pliment voor hun inzet. Toch was
het Socii dat de drie punten thuis
hield, weer was het Roland Wol-
brink die een door hem genomen
hoekschop terug kreeg en vervol-
gens keurig bij Bert Kranenbarg
op het hoofd legde. 2-1.
Dat Sociï gewonnen had en na de
wedstrijd de uitslag horende van
SHE-Warnsveldse Boys (1-0) bete-
kent dat de rood/witte heren weer
volop mee doen.

VERDERE UITSLAGEN
PAX El-Sociï El 5-1, Vorden F3-So-
ciï Fl 0-6. Sociï Dl-Lochem D4 26-
0, Sociï Cl-Vorden C2 8-1, Activia
Bl-Baakse Boys B BI 1-0, Rheden 2-
Sociï 2 1-2, SHE 3-Sociï 3 3-0, Sociï
4-Warnsv. Boys 4 2-0, Sociï 5-SHE 6
2-3, DW8-Sociï67-l.

PROGRAMMA 7 EN 8
DECEMBER
Sociï El-Halle El, SVBVDl-Sociï
Dl, Sociï Cl-Brummen C2, Oeken
Bl-Baakse Boys BI, Sociï 1-Gorssel
1, Baakse Boys 3-Sociï 3, Sociï 4-
Brummen 6, AZC 6-Oeken 4, Die-
ren 6-Sociï 6..

Weekblad Contact
(indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 4 december 2002 tot 11 januari 2003

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

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

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

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

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

Het abonnementsgeld over 2003 voor Weekblad Contact bedraagt

€ 19,00 incl. 6% BTW wanneer u vóór 11 januari betaalt.
Betaalt u na 11 januari dan brengen wij u € 3,50 adm.kosten in rekening.

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

Banken: Rabobank

ABN-AMRO
SNS bank
Postbank

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

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

drukke r i j Weevers

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

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

M H l l N

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

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

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

L



heeft ook dit seizoen weer uitverkoop

met wel kortingen tot OU vO
Vrijdag 6 december van 15.00 t/m 20.00 uur.

Zaterdag 7 december van 10.00 t/m 14.00 uur.

CAFÉ-BAR DE HERBERG
Dorpsstraat 10 - Vorden

'De Boggelaar'
Café-restaurant - kegel- en zalencentrum

Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
Tel.(0575)551426

Kerstavond,
Ie en 2e Kerstdag

Diner a la carte
Gaarne reserveren
(0575) 55 14 26

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Zaterdags geopend van 9.00 tot 16.00 uur
of na telefonische afspraak.

Telefoon 06 50676024
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van $30 tot 17.15 wtr

op de markt in Vorden»

Ruime keus kwaliteitsvis.

Vy VISHANDEL
i LJVL & R VAN DE GROEP

Spakenburg
V Tel./fax (033) 29 86 610
V mobiel 06 22158903

CATRIEN'S KAPPERIJ!
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - Tel. (0575) 55 44 78

Geopend op: - woensdag + avond - vrijdag - zaterdag

- 6 dagen per week bereikbaar om
een afspraak te maken.

- Kinderknipmiddag 3 woensdag-
middagen per maand + snoepje en
grabbelen.
Dames- en heren kapsalon.
Sportschool-leden 10% korting.

- Gekleurde hairextensions.

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDVAE

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

Vanaf zaterdag 7 december
is de winkel gesloten.
Wel zijn wij beschikbaar voor
bestellingen voor banket en
zwanehal/en.
Bestellingen zijn mogelijk via:
• Telefoon (0575) 55 17 50
• Gebakfax (0575) 55 55 16
• E-mail fr.bosvelt@planet.nl

Specialiteit:

zwanenhalzenZaterdag 7 december
50% korting
op alle voorverpakte artikelen.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERDE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

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

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

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

Autotelefoon 06-55135503

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

VOORKOM
EEN INBRAAK

Vraag uw ijzerwarenspeciaalzaak
naar AXA oplegsloten. Toe te patsen
op ramen, deuren, klepramen en bij
dubbele deuren.

AXA
V E t L Z I I B I C v l l l l *

IJZERWAKEN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461220

NAAMBORDJES
enorme sortering

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Q)@[L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 5373O183

vraagt met spoed

bezorger/ster
voor Vorden

die de kranten 's morgens rond 07.00 uur bezorgt
in de omgeving Deldensebroekweg, Deldenseweg.

U ontvangt van ons:
• een startpremie van 50 euro (f 110,-)

• een goede beloning van 150 euro (ff 33O,-)
• een gratis Gelders Dagblad

• om de twee maand een keus uit
5 cd's tegen gereduceerde prijs

• tweemaal per jaar ontvangt u een
behoudspremie van 27 euro (ff 6O,-)

Inlichtingen:

(0575) 55 1969
of (0570) 68 64 29

[ www.compusystem.nl
KeuzePC v.a
AMD Duron 1300 MHz, ,128 MB SDRAM, 32 MB TNT2, 40 GB Harddisk
AMD XP 1800+, 256 MB SDRAM, 32 MB WF2, 40 GB Warddisk
AMD XP 2000+, 256 MB SDRAM, 32 MB TNT2, 60 GB Harddisk

TopPC
AMD XP 1800+, 256 MB, GeForce2 64 M8,
AMD XP 2000+, 512 MB, QeForce2 64 MB,
AMD XP 2100+, 5i2 MB> GeForce4 T14200

759,-
€ 759,-
€839,-
€999,-

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 100 Mbit Ethernet, 2 x USB,
1,44 MB Diskdrive, Trust Power Keyboard, Logitech Scrollwheel Muis.

De videokaart voor de echte (spel)liefhebber:

GeForce4 TI-4200/128 MB DDR/TV-Out/
DVI/Video In en Out: €195,-

Opties: "
Windows XP Home € 129,- • 48x12x48 CD-fleWmlRe^Tg,- • 17 Inch moriitoP
• HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • Mustek Scanner € 69,- • 160W speakers €11,-

• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

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



Opgave voor verkiezing nog tot 7 december:

Vrijwilliger van het jaar
De eerste aanmeldingen voor
de verkiezing Vrijwilliger van
het Jaar* komen al bij gemeen-
tevoorlichter Margreet Arends
binnen. "En dan zijn het alleen
nog maar de mensen uit het
dorp die reageren. De inlever-
strookjes van de verenigingen
en clubs moeten allemaal nog
komen", zegt ze enthousiast.

Alle verenigingen en instanties in
het dorp hebben enkele weken ge
leden een brief ontvangen van het
college van B en W. Zij worden
daarin gevraagd om binnen hun
vereniging of organisatie één of
meerdere vrijwilligers aan te wij-
zen die volgens hen in aanmer-
king komen voor de te houden
verkiezing. ledere inwoner van de
gemeente Vorden kan echter ook
zijn persoonlijke 'Vrijwilliger van
het Jaar' opgeven. Daarbij hoeft
het niet te gaan om een vrijwilli-
ger die is aangesloten bij een be-
paalde vereniging of instantie. Het
kan ook uw buurvrouw zijn die al
vele jaren belangeloos uw bood-
schappen of andere klussen uit-
voert omdat u bijvoorbeeld slecht
ter been bent. De enige voor-

waarde is dat de opgegeven per-
soon inwoner is van de gemeente
Vorden.
Een onafhankelijke jury kiest uit-
eindelijk de winnaar. Zij let daar-
bij onder meer op de specifieke
werkzaamheden die de vrijwilli-
ger verricht, het belang van de ac-
tiviteiten en het aantal keren dat
iemand wordt aangemeld. Aan-
meldingsformulieren kan men ui-
terlijk tot 7 december sturen naar
het gemeentehuis. De winnaar
wordt op 6 januari bekend ge-
maakt tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente Vorden.
Wie graag in het bezit wil komen
van een aanmeldingsformulier
kan hiervoor telefonisch contact
opnemen met voorlichter Mar-
greet Arends: 55 75 06. Maar men
kan natuurlijk ook gewoon het ne-
venstaande formulier invullen en
opsturen. Uit de voorgedragen
vrijwilligers kiest de jury vijf geno-
mineerden die tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in het zonnetje wor-
den gezet en waarvan er één als
'Vrijwilliger van het Jaar' naar
huis gaat. Naast een oorkonde
krijgt de winnaar een geldbedrag
van 250 euro.

De slaapkamer van Sinterklaas

Het is weer zover! Gerommel op
het dak, zou alles wel weer door
de schoorsteen passen?

Sint en de Pieten vinden het ook
altijd weer heel spannend en ze
doen het toch al jaren. Wat Sint
toch ook wel heel prettig vindt,
overal door heel Nederland zijn
weer slaapkamertjes voor hem
klaargemaakt want hij wordt ook
een dagje ouder en al die cadeaus
wegbrengen en al dat geklauter op
die daken blijft vermoeiend.
En wat denk je van het paard van
Sint, dat moet toch ok heel wat
kunnen. Dus al die plaatsen waar
Sint zich even kan terugtrekken
om een dutje te doen zijn erg pret-
tig. Je kunt de kamer komen bekij-
ken van de Sint in het Dorpscen-
trum, en misschien als je heel veel
geluk hebt, kom je Sint en de Pie-
ten misschien wel tegen, maar laat
Sint maar lekker slapen want hij is
altijd erg moe hebben wij van de

hoofdpiet vernomen. Als je een be-
zoekje aan de slaapkamer brengt
kun je op de foto met zwarte piet.
Deze foto is dan later gratis af te
halen bij Bruna Boekhandel, Raad-
huisstraat.
Post vindt hij wel erg leuk om te
ontvangen dus maak lekker veel
tekeningen dan hangen de Pieten
ze voor de Sint op.
Sint heeft in Vorden een speciaal
postadres waar de tekeningen,
brieven en kaarten naar toe kun-
nen worden gestuurd. Het post-
adres is: Postbus 100, 7250 AA Vor-
den. De slaapkamer van Sint Nico-
laas kan door de kinderen bezich-
tigd worden op woensdagmiddag
4 december.
Dus als je kunt regel het met je
moeder en kom kijken!

De ondernemers van Vorden heb-
ben weer contact gehad met de
hoofdpiet en alles is weer geregeld
voor Sint.

Oliebollenactie
"Concordia"
Muziekvereniging "Concordia"
houdt op vrijdag 6 en zaterdag
7 december een oliebollenactie.
De leden van de vereniging zul-
len net als voorgaande jaren, de
oliebollen zelf bakken en huis-
aan- huis verkopen. Met de op-
brengst van de verkoop zullen
nieuwe instrumenten worden
aangeschaft.

Het vervangen en de aanschaf van
nieuwe muziekinstrumenten is
erg belangrijk voor een goeie
"stemming" in het orkest. Ook

door de aanwas van nieuwe leer-
lingen moet er in muziekinstru-
menten worden geinvesteerd, op-
dat ook de jeugd goed leert mu-
ziek te maken. De leden van "Con-
cordia" hopen dan ook dat de olie-
bollen grif van de hand gaan!
Zie advertentie elders in dit blad.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Mijn Vrijwilliger van het Jaar" is:

Naam:

Adres:.

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

Afzender:
Naam: '.
Adres:
Telefoonnummer:.

Aanmeldingsformulier voor 7 december opsturen naar de gemeente Vorden, t.a.v. Margreet Arends,
antwoordnummer 2013, 750 ZX Vorden (postzegel niet nodig).

Kerstkollecte en Kerstattentie-aktie van en door de Raad van Kerken

Een gebaar van Vordense
meelevendheid!
De kerstcollecte en de daarop-
volgende kerstattentie-actie is
een jaarlijks terugkerend initi-
atiefvan de Raad van Kerken al-
hier.

In de week van 09 tot en met 14
december gaan zeker zo'n hon-
derd collectanten in Vorden en
omgeving op pad om gelden in te
zamelen voor attenties ten behoe-
ve van onze ouderen, zieken, en
rouwende medemensen.

In aanmerking voor de kerstgroet
komen:
- alle bejaarde mensen boven de

80 j aar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis

in het ziekenhuis liggen;
- de partners, ouders of huisgeno-

ten van hen die in het afgelopen
jaar een overlijden te betreuren
hadden;

- de bewoners van onze tehuizen.
Een van de prettigste dingen die
men kan doen, is andere mensen
blij maken.
Dat werkt naar twee kanten: Je
doet een ander een plezier maar je
beleeft er zelf ook plezier aan.
Dat is het uitgangspunt van de ac-
tiviteiten van de Raad van Kerken
rondom Kerstmis.
Om deze traditie te kunnen voort-
zetten, wordt er in de week van 09
tot en met 14 december een collec-
te gehouden.
Het spreekt vanzelf dat alle Vor-

dense kerken deze actie van harte
ondersteunen.

Mocht u de collecte gemist heb-
ben, dan kunt u uw bijdrage als-
nog storten op de rekening van de
Raad van Kerken nr. 3664.06.485.

De Raad van Kerken wenst u geze-
gende kerstdagen en een voor-
spoedig 2003 toe.

KERSTSAMENZANG
De eveneens traditionele Kerstsa-
menzang vindt plaats op zondag-
avond 22 december in de Dorps-
kerk. Dit jaar met medewerking
van het R.K. Kerkkoor Cantemus
Domino.

Via Kenia en India naar de
Wereldraad van Kerken

volleybal

De heer Wim Schot hield voor
de PCOB-afdeling een interes-
sante lezing over zijn interna-
tionale levensloop, die uit-
mondde als beleidsmedewer-
ker bij de Wereldraad van ker-
ken in Geneve.

Hij begon in 1951 als medewerker
van de toenmalige ABN-bank in de
Keniase havenstad Mombasa. In
deze stad is net afgelopen week-
end een aanslag gepleegd op een
Israëlisch hotel. In de begintijd
was het rebellenleger de Mau-Mau
actief en bedreigden de kleine
beertjes op het platteland voor
voedselplundering. Daarom wer-
den nieuwe nooddorpen gebouwd
om een deel van de voedselpro-
ductie in veiligheid te brengen.
Dit werd verduidelijkt met prach-
tige dia's. Hier is Wim Schot in
aanraking gekomenmet diverse
geloofsgemeenschappen. Op de di-
a's zagen we kerkdiensten in de
buitenlucht onder een boom. De-
ze zelfde contacten gebeurden la-
ter tijdens zijn werkzaamheden in
India.
Deze ervaringen brachten met
zich mee, dat dhr. Schot van apart-
heid tussen de verschillende chris-
tenen niets moet hebben. Dit was
aanleiding voor zijn functie bij de
Wereldraad.

In 1961 werd dhr. Schot beleids-
medewerker bij de Wreldraad van
kerken in Geneve. hij moest grote

financiële projecten begeleiden in
verschillende landen, bijv. een
project van 13 miljoen gulden in
Bangladesh.
In die tijd was de nederlander dr.
WA Visser 't Hooft secretaris-ge-
neraal van de Raad. In 1948 vond
de eerste assemblee van de wereld-
raad in Amsterdam plaats. Met
dhr. Visser 't Hooft heeft hij goede
contacten gehad, die ook mede be-
palend waren voor zijn geloofsle-
ven. Hij beschouwt de kerk als een
netwerk van persoonlijke relaties.
In de diverse landen heeft hij goe
de vrienden wonen, waar hij nog
contacten mee onderhoudt. Deze
contacten hebben er toe geleid dat
hij in de verschillende geloofsge-
meenschappen het Evangelie is
gaan verkondigen, wat hij heden
ten dage nog doet.

Voorzitter Jan Olthaar was de tolk
van de aanwezigen om Wim Schot
hartelijk te bedanken voor zijn
interessante levensverhaal. Hier-
voor werd hem een attentie aange
boden.

De voorzitter attendeerde de aan-
wezigen opde kerstbijeenkomst
op 19 december a.s. en op de Jaar-
vergadering en het 15-jaarig be-
staan op 23 januari 2003. Hieraan
is evenals dit jaar weer een brood-
maaltijd gekoppeld. Met het zin-
gen van lied 109 "Hoor een heilig
koor van stemmen", werd deze bij-
eenkomst gesloten.

BOEMERANG - PELGRUM
MAKELAARS DASH, 3-1.
Als eerste hebben de dames nog
een bekerwedstrijd gespeeld op
maandag 18 oktober, tegen Blok
71 in Gendringen. De bekerwed-
strijd werd gewonnen met 3-0. Dit
was een wedstrijd waar ze lekker
enthousiast waren en waar alles
liep zo als het moet lopen, de stan-
den waren 25-19, 25-16 en 25-20.
Zaterdag 30 november moest PM
Dash tegen Boemerang spelen. De
eerste set begonnen ze aardig
maar na een paar punten zakte
het helemaal in. De serve aan
Dash kant was te gemakkelijk en
die van Boemerang juist het
tegenovergestelde, deze set werd
dus ook verloren met 12- 25.
De 2e set begon stroef, maar na
een goed woordje van Henk Wahl
werden de meiden enthousiaster
en ging het allemaal een stuk soe-
peler lopen. Bij een stand van 16-
22 kwam Judith Boel aan serve de
ze maakte met haar sprong serve
21-23, maar toch mocht dit niet
baten en werd deze set nipt verlo-
ren met 23-25. De 3e set gingen ze
door met het enthousiaste spel en
speelden de dames lekker voluit
en dus werd deze set gewonnen
met 25-22. Helaas moest Evenlien
Keizer halverwege de set afhak-
ken met een blessure. De 4e set
leek een kopie van de twee vorige
sets, alleen konden ze het net niet
redden en verloren dus nipt met
22-25. A.s. zaterdag speelt Pel-
grum Makelaars Dash thuis tegen
Orion uit Doetinchem Men is van
harte welkom.



HENGELO
end alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SUCADE/
RUNDERLAPPEN

kilo

99

GROENTE

Grote Clementine
MANDARIJNEN

49
kistje 2,2 kilo nu34.

DOMMELSCH
BIER

krat 24 flesjes

99
nu

Douwe Egberts
AROMA ROOD

750 gram
+ video Lord of the Rings
+ CD Lord of the Rings

van 26.98 voor13249

PAGE
ULTRA

COMFORT
pak 2 rollen a 2.49

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

NUTRICIA
CHOCOMEL

pak 1 liter a 1.19
nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Altijd dagyers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m woensdag
van 8.00 - 20.00 uur

donderdag
van 8.00 - 18.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

oh
FRISSE

FRUITDRANK
pak 1 liter a 0.75

_00
nu 2 pakken voor

GALLt&lGALL

JOSEPH GUY
KARAF

DRIE STERREN COGNAC

0,7 liter 14199

GALL^GALL

O N HO K

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

We gaan ruimte maken voor de start
van onze nieuwe collectie:

VANAF 5 DECEMBER OP DE

COMPLETE WINTERCOLLECTIE

15%, 25% EN 35% KORTING
(VANAF MT. 62 T/M 182)

OP=OP
Nieuwsgierig naar de komende collectie,

voordat het in de rekken hangt?

Maak een afspraak in de winkel!

Tot en met 11 december bij al uw aankopen
vanaf €5,- ontvangt u ook bij ons de V.O.V. krasloten

RAGAZZI Jeep CAKEWALK

Openingstijden: ma.i3.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 13.30-18.00 uur vr. 9.00-12.30 13.30-21.00 73.9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

KORTINGSBON € 1,50
Tegen inlevering van deze bon:

3 paar KAPPA sportsokken senior
van € 5,50 voor € 4,00

KORTINGSBON € 2,50
Tegen inlevering van deze bon:

Hummel sporttas
van € 15,00 voor € 12,50

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

PUMA scheenbeschermers
van € 12,50 voor € 8,50

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

2 paar RUCANOR sportsokken junior
van € 11,90 voor € 7,90

KORTINGSBON € 4,OO
Tegen inlevering van deze bon:

TRETORN TXT tennisballen (4 stuks)
van€ 13,95 voor € 9,95

KORTINGSBON € 7,50
Tegen inlevering van deze bon:

Royale PUMA sporttas
van € 25,00 voor € 1 7,50

KORTINGSBON
Tegen inlevering van deze bon:

Kinderpyjama maat 116 t/m 176
2 stuks voor € 15,00

Deze bonnen zijn geldig t/m
zaterdag 7 december 2002.

ROOZEGAARDE
Sport & Mode Spalstraat 13

Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461996



resiantenmarkt.
H^V^^^I ̂ ^B^^ wH%F

weinig belalen

evens

CORNER

be
Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 55 24 26





WD fractie presenteert aanvullend voorstel
op het verkeerscirculatieplan in Vorden

Dinsdag 10 december discussie-b i j een komst

VOORLOPIG SCHETSONTWERP
aansluiting rondweg-ruurloseweg
inrichting dorpsplein
nieuwbouw obs dorpsschool
GEMEENTE VORDEN

nieuw te bouwen OBS dorpsschool
in 2 bouwlagen

schoolpleinen behorend bij
OBS dorpsschool

bibliotheek, ouderenloket in huidige
OBS dorpschool, voorgevel in
authentieke staat hersteld

horeca (paviljoen) met terras

aan te planten bomen (bijv. lei-linden)

• parkeergelegenheid voor lang parkeren
omgeven door groen

ondergrondse parkeergarage met inrit;
bovengronds markt- en evenementenplein

aansluiting rondweg

dorpswegen

langzaamverkeerswegen

Op dinsdag 10 december kan de
Vordense bevolking in het
Dorpscentrum zijn mening ge-
ven over het verkeerscirculatie-
plan. Intussen zijn in opdracht
van de gemeente Vorden vijf va-
rianten bedacht die deze avond
zullen worden gepresenteerd.
Het college van B&W heeft zelf
een voorkeur voor de zgn. vari-
ant twee. Dat voorziet in de aan-
leg van een plein tussen de
Smidstraat en de Insulinde-
laan. Op dat plein geen snelle
doorgaande autoroute en een
maximum snelheid van dertig
kilometer per uur.

De WD fractie heeft inmiddels
een aanvullend voorstel op deze

variant op tafel gelegd. Een voor-
stel dat ook op dinsdag 10 decem-
ber gepresenteerd zal worden en
waarbij de WD hoopt dat de Vor-
dense bevolking daarmee in zal
stemmen. De WD wil een andere
aansluiting van de Horsterkamp-
weg op de Ruurloseweg. Zij argu-
menteert dat als volgt:

De huidige rotonde bij "Klumper"
is klein en moeilijk te nemen voor
het doorgaande vrachtverkeer. Op
de huidige rotonde kruist het
doorgaande ( vracht) verkeer met
het langzame verkeer.( Onder an-
dere fietsers die van de Dorps-
straat richting Stationsweg wil-
len). Bovendien, zo gaat de WD in
haar voorstel verder, ligt de huidi-

ge rotonde dicht tegen de bebou-
wing, waardoor in het kader van
het dorpsschoon de schoonheid
van het op te knappen pand op de
hoek Stationsweg/Dorpsstraat, te-
niet wordt gedaan.

In de nieuwe situatie zal het door-
gaande verkeer vanaf Ruurlo niet
zo gemakkelijk door het centrum
rijden. Bovendien komen in de
nieuwe situatie slechts drie wegen
op het nieuwe stuk rondweg uit in
plaats van zes ( Bevoorradingsweg,
oprit Kasteel Vorden, Dorpsstraat,
Stationsweg, Groeneweg en Enk-
weg. Het vrijkomende binnenter-
rein kan voor evenementen en/of
lang parkeerders worden ge-
bruikt. Het fietspad van de Hor-

sterkamp doortrekken naar de
Ruurloseweg, zodat doorgaande
fietsers niet twee keer behoeven
over te steken.

HERINRICHTING DORPSPLEIN
Voorts geeft de WD fractie in het
voorstel haar visie over de herin-
richting van het dorpsplein. "Een
mooi ingericht dorpsplein met be-
perkte mogelijkheid van kort par-
keren en voorzien van een pavil-
joen met terrasjes", zal volgens de
WD de aantrekkelijkheid van Vor-
den vergroten.

Hierdoor kunnen extra bezoekers
uit de omgeving en toeristen aan-
getrokken worden. Dit komt ten
gunste van de middenstand.

Het voorstel van de WD is om de
bibliotheek en de gemeentewo-
ning te slopen. De bibliotheek kan
dan samen met een loket voor wo-
nen en welzijn in de huidige
school gesitueerd worden. Deze
oude school dient dan in oude stijl
gerestaureerd te worden, waarbij
de latere aanbouwsels dienen te
verdwijnen. Achter de oude school
kan dan een nieuwe brede school
gebouwd worden. Ook de oude
boerderij van hotel Bakker dient
gerestaureerd en een zinvolle be-
stemming te krijgen. Door deze
aanpassing ontstaat er een groot
dorpsplein (of brink), zoals ook uit
vroegere afbeeldingen blijkt, aldus
de formulering van de WD fractie
in haar voorstel.

bridge

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 25 no-
vember:
A groep: IJDe dames van Burk en
Hendriks met 59,6 %, 2.mevr.
Vruggink en de heer Meijers met
58,8 %, 3.De heren Wrjers en Tha-
len met 57,5
B groep: 1. Het heren den Ambt-
man en Kip met 67,9 %, 2. De da-
mes Beek en Lasche met 65,0 %, 3.
De dames Warnaar en van Alphen
met 60,8 %

UITSLAGEN EN STAND 2E
PERIODE
Groep A 27-11: l Dhr. J. Post Mw.
C.E. Smit 58,75%, 2 Mw I.H.M. Fuh-
ri Snethlage Dhr. G.H. Fuhri Sneth-
lage 56,49%, 3 Mw. W. Gerichhau-
sen Mw. A. den Elzen 55,63%

Groep B: l Mw. A. Le Grand Dhr LJ.
Sprey 62,80%, 2 Mw. E.M. Collen-
teur Dhr. HAP. Collenteur
61,31%, 3 Mw. R. den Ambtman
Mw. R. Thalen 58,33%.

voetbal

WL - VORDEN 0-0
Vorden ging voor de volle winst
naar het kerkdorpje Lengel bij 's
Heerenberg, maar moest genoe-
gen nemen met een puntendeling.
De selectie van trainer Chung is zo
langzamerhand behoorlijk uitge-
dund. Keeper Ronald Hoevers en
Erik Rakitov zijn vanwege een
blessure uitgeschakeld. Het ver-
loor in de wedstrijd bovendien
Rutger Wullink met een enkelbles-
sure.
De eerste helft was Vorden bedui-
dend beter, maar in de tweede

helft zakte het spelpeil naar een
bedenkelijk niveau. Lat en paal
stonden een score voor Vorden in
de weg.
Vorden kwam fanatiek uit de start-
blokken en legde WL volledig zijn
wil op. De ploeg uit Lengel laat
overigens de tegenstander het spel
maken en probeert via de twee
snelle buitenspelers te counteren.
De beste kansen waren voor Vor-
den, maar het heeft geen echte af-
maker in de ploeg. Tot aan het
strafschopgebied werd er aardig
gecombineerd.
In de 10e minuut was Vorden
dicht bij de openingstreffer. De
meegekomen Rob Enzerink werd
aangespeeld en hij knalde van gro-
te afstand tegen binnenkant paal.
De bal caramboleerde via de ande-
re doelpaal echter weer het veld
in. Het wachten voor Vorden was
op een doelpunt, want het oefen-

de grote druk uit op de achterste
linie van WL. Vlak voor rust kopte
Niels Siemerink op een voorzet
van Ronald Visser over de keeper
maar de bal trof de lat.
Door het wegvallen van Rutger
Wullink moest in de posities op-
nieuw worden geschoven, het
geen het spel niet ten goede
kwam. Het ontbrak bij Vorden aan
een goede aansluiting tussen de li-
nies. Alleen wanneer een verdedi-
ger mee inschoof, werd het direct
gevaarlijk. In de 60e minuut had
Vorden één van die weinig acties,
waarbij Rob Enzerink op randje
zestienmetergebied onreglemen-
tair werd gestuit. Zijn vrije trap be-
landde wederom op de paal.
Naar mate de wedstrijd vorderde
oefende WL meer druk uit en ont-
stonden ook de eerste gevaarlijke
acties voor het doel van reserve
doelman Dennis Tijssen.

Met name op het middenveld
kwam Vorden het laatste kwartier
te kort, maar de verdediging be-
zweek niet onder de grote druk
van WL. Het was voor Vorden een
wedstrijd met veel pech, maar in
de slotminuut had het alle geluk
aan zijn zijde, toen de WL-spits
door de verdediging soleerde,
maar het doel niet kon vinden.

UITSLAGEN 30-11 EN 1-12
AZCEl-Vorden El 8-1, Vorden E2-
DZC '68 E7 7-3, Warnsv. Boys E5-
Vorden E3 0-3, Longa '30 Dl-Vor-
den Dl 3-1. Vorden D2-WHCZ D5 3-
3, Brummen Cl-Vorden Cl 6-2, So-
ciï ClD-Vorden C2 9K), SCS Bl-Vor-
denRatti BI 5-6, Ratti/Vorden Al-
Gendringen Al 0-1, WL 1-Vorden l
CK), Vorden 2-Ajax B2 2-1, Vorden 3-
Klein Dochteren 2 2-0, Longa '30 6-
Vorden 4 3-4, Zelhem 7-Vorden 5 6-3.



VORDEN

STICHTING
W E L Z I J N
O U D E R E N

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

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.

PERSONENALARMERING
Personenalarmering biedt zelf-
standig wonende ouderen de mo-
gelijkheid om in geval van nood
hulp van derden in te roepen. Dit
vergroot het gevoel van veiligheid
en mede daardoor is het mogelijk
zelfstandig te blijven wonen.
Het alarmeringssysteem werkt via
de telefoon, een aansluiting op het
vaste net is dus een vereiste. Ook
heeft u drie contactpersonen no-
dig die wanneer er alarm gemaakt
wordt, bereid zijn bij u te gaan kij-
ken. Het is dus praktisch wanneer
deze contactpersonen niet te ver
uit de buurt wonen. Ook de con-
tactpersonen moeten over een
aansluiting op het vaste telefoon-
net beschikken en zij moeten in
het bezit zijn van een sleutel van
uw woning.
In de woning wordt een alarmtoe
stel geïnstalleerd en bovendien
krijgt u een zgn. halszender die u
om kunt hangen of aan uw kle-
ding kunt bevestigen, zodat u
overal in huis zo nodig hulp kunt
inroepen.
Wanneer u alarm maakt, krijgt u
contact met de meldcentrale van
Sensire. De degene die u aan de
lijn krijgt zal aan de hand van en-
kele vragen erachter proberen te

komen wat er aan de hand is. Ver-
volgens wordt één van de contact-
personen ingeschakeld, de centra-
le blijft aan de lijn totdat de con-
tactpersoon ter plaatse is. Aan de
hand van de bevindingen wordt
vervolgens vastgesteld of het no-
dig om een arts in te schakelen.
Wanneer er alarm wordt gemaakt
en er komt geen antwoord, dan
wordt onmiddellijk de contactper-
soon gebeld. Wanneer de drie op-
gegeven contactpersonen allen af-
wezig blijken te zijn, wordt een
wijk-ziekenverzorgster opgeroe-
pen om een kijkje te gaan nemen.
Dit zal meestal wat meer tijd vra-
gen, maar er komt dus altijd hulp.
Personenalarmering is soms nood-
zakelijk vanwege de gezondheids-
toestand van de betrokkene, vaak
zal de ziektekostenverzekeraar
dan om medische redenen een ver-
goeding uitkeren. Ook kan men
alarmering willen om sociale rede-
nen, men woont alleen en vindt
het een veilig idee om zo nodig
hulp te kunnen oproepen.

Voor het aansluiten van het toestel
betaalt u bij de SWOV eenmalig
€11.34. De huurprijs is €11,40 per
maand. Wilt u meer weten over
Personenalarmering, dan kunt u

contact opnemen met de SWOV,
tel. 553405.

HET GESPROKEN BOEK
Heeft u altijd graag gelezen, maar
lukt het niet meer omdat uw ogen
achteruit gaan of omdat het te ver-
moeiend wordt om een boek vast
te houden? Houdt u niet zo van Ie
zen, maar vindt u het wel fijn om
naar een verhaal te luisteren? Dan
is er voor u het gesproken boek.
De Bibliotheek Le Sage ten Broek
beschikt over een grote collectie
boeken op cassette. Er zijn catalogi
en aanwinstenlijsten waarin alle
boeken vermeld staan met een
korte beschrijving van de inhoud.
Deze catalogi zijn beschikbaar per
onderdeel, u kunt dus een keus
maken uit de onderwerpen die u
interesseren. Voor deze catalogi
betaalt u een vergoeding en vervol-
gens kunt u een keus maken uit de
aangeboden boeken. Het abonne-
ment op de cassettes is gratis, er
wordt éénmaal per jaar een vrij-
willige bijdrage gevraagd. De cas-
settes worden per post toegezon-
den en kunnen weer zonder porto-
kosten teruggestuurd worden.

Heeft u belangstelling, bel dan tel.
024-37822626 of haal de folder bij

de Stichting Welzijn Ouderen,
Nieuwstad 32.

PERSOONSGEBONDEN
BUDGET
Een persoonsgebonden budget
kan worden aangevraagd door ie
dereen die langer dan drie maan-
den hulp, zorg of begeleiding no-
dig heeft. Met zo'n budget kan
men zelf hulp inkopen bij de per-
soon of instantie die men wil.

Om voor dit budget in aanmer-
king te komen moet men contact
opnemen met het zorgkantoor,
voor deze regio in Apeldoorn, tel.
055 5275491. Het zorgkantoor
stuurt de aanvraag door naar het
regionaal Indicatie Orgaan (RIO).
Het RIO moet vaststellen (indice-
ren) op hoeveel uur zorg/hulp u
recht heeft.Wanneer u tot nog toe
werd bijgestaan door een mantel-
zorger is het belangrijk om samen
van te voren zorgvuldig na te gaan
hoeveel hulp al wordt verleend
door die mantelzorger. Een zorg-
vuldige indicatie is belangrijk om
het budget te krijgen waarop u
recht heeft. Nadat de indicatie
heeft plaatsgevonden stelt het
zorgkantoor het bijbehorende
budget vast, uiteraard na aftrek

van uw eigen bijdrage. Het bedrag
dat nu beschikbaar komt, krijgt u
niet in handen, maar wordt be
heerd door de Sociale Verzeke
ringsbank. U kunt zelf opdracht
geven aan wie uitbetaald moet
worden. Natuurlijk moet de hulp
die u inschakelt van goede kwa-
liteit zijn en u moet een zgn. zorg-
contract sluiten met de hulpverle
ner. Voorbeelden van dergelijke
contracten zijn beschikbaar.

Een persoonsgebonden budget
heeft een aantal voordelen, geeft u
vrijheid in het kiezen van hulp,
maar brengt ook een aantal, met
name administratieve verplichtin-
gen met zich mee. Als u wilt weten
of een dergelijk budget voor u ge
schikt is, kunt contact opnemen
met Per Saldo, een organisatie die
ondersteuning biedt aan cliënten
en mantelzorgers om het budget
zo goed mogelijk te besteden.

Per Saldo, tel. 030-2304066. U kunt
ook contact opnemen met de coör-
dinator van de SWOV om uw situ-
atie eerst eens rustig te bespreken,
tel. 553405.

OPENINGSTIJDEN KANTOOR
ROND DE FEESTDAGEN
In de periode tussen Kerst en
Nieuwjaar is het kantoor van de
SWOV beperkt geopend. Op vrij-
dag 27 december is het kantoor in
ieder geval gesloten. Op de andere
dagen is het raadzaam om eerst
even te bellen, via het antwoordap-
paraat wordt u dan geïnformeerd
over de openingstijden en u kunt
ook altijd uw boodschap inspre-
ken. Tel. 553405.
Vanaf 2 januari gelden weer de
normale tijden: maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.

Verschijning Contact
eind 2002/begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er wel
gewijzigde aanlevertijden.

Editie Wamsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week l (30/12 - 3/1) dient de kopij maandag
23 december om 12.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week 2 (6/1 -10/1) dient de kopij dinsdag 31 december om
12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Dit Contact wordt op
vrijdag 27 december bezorgd. In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er
geen Contact editie Ruurlo*.

Editie Vorden:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week l (30/12 - 3/1) dient de kopij vrijdag 27 december om 9.00
uur binnen te zijn.

We verzoeken belanghebbenden met bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact

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

Word lid van Unicef en bel: 0800 - 1133

Wees en Vleeswaren

Runderbraadlappen ikgc4.99

Dikke vleesribben ugc2.25

Speklappen ugcS?9

1 boerenmetworst ± soo gram c 4?5

5 slavinken c2?5

Sinttip: Gourmet- of
4 personen € 13?5

Weekpakket vleeswaren:

100 grSCHOUDERHAM

100 gr ONTBUTSPEK

100 gr CASSELERRIB

€l.12

€ l.40

M

NU VOOR

c3.
995
^*

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

» Bos rozen a 20 stuks 4?9 —^yL^^^aijL^
* 3 Hyacinten in pot 2." Bloemen en planten

2 voor 5.°°
«2 cyclamen 5?°
« 3 blokken steekschuim 2.50

«2 Kerststerren

DE MARKT.
VAN ALLE
THUIS.



Bespaar jaarlijks 900 euro: tien tips van N I BVD en Milieu Centraal

Minder uitgaven, meer milieu
Vliegen de euro's bij u de portemonnee uit? En is het uit-
zicht op een extra loonstijging gering? Geen nood, want
met enkele (kleine) aanpassingen in uw huishouden kunt u
makkelijk tot wel 900 euro besparen. En tegelijkertijd
helpt u het milieu een handje.
Het Nibud en Milieu Centraal geven u tien tips over wat u
kan doen. Met de meeste tips kunt u direct beginnen.

Gooi minder voedsel
in uw vuilnisbak
Elk jaar gooit een huishouden
gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel
weg: 10 tot 15 procent van de
gekochte voedingsmiddelen. Dat is
een verspilling van het voedsel zelf
en van het geld. Per jaar verdwijnt er
gemiddeld 330 euro in de vuilnisbak.
Maar ook is het een verspilling van
de energie die nodig is geweest voor
het telen, bewerken, verpakken,
bewaren en vervoeren van de voe-
dingsmiddelen.
Een groot deel van het weggegooide
voedsel verdwijnt ongebruikt in de
vuilnisbak. Het is bedorven voordat u
kans zag het op te eten. Veel voedsel-
verspilling kunt u dus makkelijk voor-
komen door uw boodschappen beter
af te stemmen op wat u daadwerkelijk
gebruikt. Bijvoorbeeld door voor de
verse producten wat vaker naar de
winkel te gaan in plaats
van grote voorraden x

ineens te kopen.
Of door goed jfl
te kijken
wat u nog
in huis
heeft,
voordat u
naarde
winkel gaat. En een
boodschappenlijst-
je te gebruiken. Een
halvering van de
verspilling levert u
165 euro op.
Milieu Centraal en het li
NIBUD geven vele prak-
tische tips die u kunnen
helpen om de verspilling in
uw huishouden terug te dringen. Kijk
op www.milieucentraal.nl onder'voe-
ding, milieu en budget' of ga naar
www.nibud.nl voor het bestellen van
de brochure.

Isoleer uw woning
en begin met het dak
Houd de warmte binnen. Door uw
woning te isoleren kunt u uw stook-
kosten aanzienlijk verminderen. Er
zijn twee dingen die u makkelijk zelf
kan doen en dus weinig investering
vergen: het isoleren van uw dak en

te de weggooi-test!

nensen denken dat ze zelf
inig voedsel weggooien. Het
ggooien van eten gebeurt

ers met kleine beetjes tege-
Door 14 dagen op te sch r ij-
wat u aan eten weggooit,

krijgt u een goed beeld van uw
eigen gedrag. Zo kunt u nagaan
hoeveel küo's voedsel - en dus
euro's en energie - in uw vuilnis-
bak verdwijnen. Bestel de gratis
weggooi-test bij Milieu Centraal
(0900-1719,15 cpm}

het dichten van naden en kieren.
Het gasverbruik voor centrale verwar-
ming is per jaar gemiddeld 1575 m3.
Door uw dak te isoleren kunt u
gemiddeld per jaar 550 m3 gas
besparen (uitgaande van een ver-
warmde zolder). Uw jaarlijkse stook-
kosten dalen dan met 235 euro.
Voordat u zelf aan de slag gaat met
het isoleren van de binnenzijde van
uw dak, is het van belang om na te
gaan of dat wel mogelijk is. Verkeerd
isoleren kan leiden tot het rotten van
uw dakconstructie.
Kijk eerst op www.milieucentraal.nl
of bel de Informatielijn 0900-1719
(15cpm).
Het dichten van naden en kieren
levert een jaarlijkse besparing op van
80 m3 gas. Dat scheelt 35 euro per
jaar aan stookkosten. En het draagt
flink bij aan comfortabel wonen,
omdat onaangename tocht ver-
dwijnt.

Pas uw rijstijl aan
Autorijden kost een aardige duit.
Maar het kan met minder. Door uw
rijstijl aan te passen kunt u 10 pro-
cent op de brandstofkosten bespa-

ren. Uitgaande van 16.000 kilome-
ter per jaar en een auto met

benzinemotor met een
verbruik van 1 op 13,
scheelt dat per jaar zo'n
120 liter. Per jaar geeft u
dan 130 euro minder

uit, zonder een kilometer
minder te rijden. En u

beperkt de uitstoot van
vervuilende stoffen.
Gewoon door rustig op te

trekken, eerder door te
schakelen naar een hoge versnel-
ling, gelijkmatig te rijden en op de
snelweg niet te hard rijden.

Pak voor korte afstanden
wat vaker de fiets
Heel vaak als u de auto pakt, blijft u in
de buurt. Het loont zeer de moeite om
voor deze korte afstanden wat vaker
de fiets te pakken. Een rekenvoor-
beeld. Stel u gebruikt 10 keer per week
de auto voor een korte rit van 2 kilo-
meter heen en 2 kilometer terug. Per
jaar is dat ongeveer 2000 kilometer.
Het brandstofverbruik is bij korte rit-
ten hoog (1:10). Het kost u dus 200
liter benzine. Door de helft van het
aantal korte ritten met de fiets te
doen, bespaart u 100 liter benzine
ofwel 110 euro. Bovendien zijn korte
ritjes extra vervuilend, omdat de kata-
lysator nog koud is en daarom niet
goed werkt.

Stook het een
graadje lager
Als u de thermostaat overdag één
graad lager zet, bespaart u gemiddeld
7 procent op uw energiegebruik voor
verwarming. Jaarlijks verstookt een
gemiddeld huishouden 1575 m3 gas
voor de centrale verwarming. Een

besparing van 7 procent is 110 m3
gas ofwel 47 euro.

Was met lage temperatuur
en volle trommel
Veel mensen denken nog altijd dat
hoge temperaturen noodzakelijk zijn
voor een schone was. Maar de meeste
wasmiddelen die nu op de markt zijn
werken goed bij lagere temperaturen.
Maak er een gewoonte van om zo
veel mogelijk bij 40°C te wassen. Stel
u draait 150 wasbeurten per jaar,
waarvan 30 op 40°C en 120 op 60°C.
Door voortaan 120 keer op 40°C en 30
op 60°C te wassen bespaart u 10 euro
per jaar.
U kunt ook energie, water en waspoe-
der besparen door altijd met een
volle trommel te wassen. Stel u doet
gemiddeld 4 kilo wasgoed in de
machine in plaats van de 5 kilo die
mogelijk is. Per jaar zal u dan 188 keer
wassen, in plaats van 150 keer. Dat
scheelt 38 keer het gebruik van ener-
gie, water en waspoeder. U bespaart
daarmee 35 euro.

Vervang vijf gloeilampen
door spaarlampen
Stel er branden bij u in huis vijf lampen
gemiddeld 3 uur per dag. Wanneer u
hierbij spaarlampen (15 Watt) gebruikt
in plaats van gloeilampen (60 Watt),
dan levert u dit een besparing op van
250 kWh oftewel 40 euro per jaar. Dat is
ongeveer de helft van het totale jaar-
lijkse elektriciteitsverbruik voor ver-
lichting.
Spaarlampen zijn de afgelopen jaren
wat afmeting en lichtkleur betreft,
steeds meer op de gewone gloeilamp
gaan lijken. Ze passen nu in de
meeste armaturen. Spaarlampen
leveren veel licht met weinig energie
en gaan lang mee. De hogere aan-
schafprijs heeft u er daardoor al
binnen eenjaar uit.

Gebruik een water-
besparende douchekop
Gemiddeld staan we 8 minuten onder
de douche. Met een normale douche-
kop kost dat 80 liter water (8 volle
emmers), met een waterbesparende
douchekop 44 liter. U wordt er niet

Minder energie=minder kosten=meer milieu

Veel tips hebben te maken met minder energie verbruiken. Gas, elektri-
citeit en autobrandstof kosten flink wat geld. Zuinig zijn met energie is
dus gunstig voor uw portemonnee. En het is goed voor het milieu. Want
onze energie komt vooral van gas, steenkolen en aardolie. Bij verbran-
ding hiervan komt er kooldioxide in de lucht. Te veel kooldioxide leidt
tot een verandering van het klimaat. Het wordt dan warmer op aarde, en
het weer wordt veel extremer (hevige regenval, hitte, droogte). Dit heeft
grote gevolgen voor de mens en de natuur.

minder nat om. Het douchecomfort is
het zelfde als die van een "normale"
douchekop. Het water wordt verdeeld
in fijne druppels, zodat het lijkt alsof
er evenveel water uit de douche
komt. Jaarlijks bespaart u met een
waterbesparende douchekop 10 m3
water en 45 m3 gas. Dat scheelt per
jaar 35 euro.

Laat uw PC en TV
niet stand-by staan
De stand-by stand van uw computer
is bedoeld voor het overbruggen van
een korte pauze. Bent u klaar met het
gebruik van uw computer, schakel
deze dan uit. Het is een fabel dat het
regelmatig uitzetten van een compu-
ter slecht voor het apparaat is. Met de
komst van kabel- en ADSL-verbindin-
gen voor internet laten sommige
mensen hun PC dag en nacht stand-
by staan. Dit kost evenveel stroom als
altijd een lamp van 20 Watt laten
branden. Op jaarbasis bespaart u 25
euro door de PC uit te zetten als u
deze niet gebruikt.
Ook andere apparaten, als de televi-
sie, cd-speler en oplader van de tan-
denborstel, verbruiken energie als u
ze niet echt uitzet. U kunt per jaar
eenvoudig 10 euro besparen door
allerlei apparaten daadwerkelijk uit te
schakelen.

Hang bij mooi weer
de was buiten
In veel huishoudens staat een was-
droger. Erg handig, dat wel. Maar per
beurt verbruikt een droger veel
stroom: ongeveer 3,5 kWh ofwel 60
eurocent per keer.
Een gemiddeld huishouden droogt

ongeveer drie keer per week de was,
zo'n 150 keer per jaar. Door bij mooi
weer de was buiten te hangen, kunt u
de wasdroger zo'n 50 keer minder
gebruiken. Dat scheelt zo'n 30 euro
per jaar.

Alle besparingen op een rij

• Minder voedselverspilling 165
• Dakisolatie en tochtstrips 270
• Zuinig rijden 135
• Wat vaker de fiets 110
• Een graadje lager 47
• Efficiënt wassen 45
• Vijf spaarlampen 40
• Waterbesparende douchekop 35
• PC en TV echt uit 35
• Bij mooi weer de was buiten 30

Totaal €907

Milieu Centraal
Milieu Centraal geeft aan consu-
menten praktische en betrouw-
bare informatie over milieu in
het dagelijks leven. De informa-
tie is getoetst door een forum
van onafhankelijke deskundi-
gen en is beschikbaar via de
Informatielijn 0900-1719 (15 cpm)
en via wwwjmilieucentraai.nl.

Het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlich-
ting (Nibud) is een

nfbud onafhankelijke stich-
ting die particuliere huishou-
dens adviseert over hun inkom-
sten en uitgaven. Meer informa-
tie over het Nibud vindt u op
www.nibud.nl.
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GROENSPECIALIST

zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij
• Groene kerstboom
• Blauwe Servische spar
• Nordman
• Korea spar
• Picea Nobilis
gezaagd • wortel • kluit • pot
van 40 cm tot 10 m

Alle kopers van een kerstboom mogen gratis
kerstgroen uitzoeken zoals hulst, coniferen groen,
skimmea enz. zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (behalve op zondag)
Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Veel Sint en Kerstkado's
blouses, sokken, petten, hoeden, thermo-ondergoed

en onze bekende klompen en klompschoenen

tott
ook kinderkleding

NIEUW IN ONZE COLLECTIE
WERKKLEDING SNICKERS!

pre
diverse merken - altijd € 22,50

met bont € 17,50

v.a. €12f50

Mooie schoenen en laarzen.

Veel merken werkschoenen! etc. etc.

Plattelandswinkel Sueters

Alleen het beste is goed genoeg,
en altijd voordeelf

Ktompenfabrlek, museum en markthandel Sueters
Uüenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / Fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

v.o.f.

s c h o o r s t e e n vee g bed r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

- AUE

tweede
artikel
voor de

FASHION )
mode voor het héle gezin

Internet:
www.tuunte-fashion.nl

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

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v.a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

ZONE ropc*ift!

HET PAKHUIS
- ANTIEK
- CURIOSA
- RUITERSPORT

Varsseveldseweg 25,
Lichtenvoorde

tel. 0544-37 51 9(

^^^ snïngstijden:
DondèTOcfvan 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 16.00 uur

of op afspraak

* Reparatie * Restauratie * Loogwerk
Meubelen op maat gemaakt * Stoelen matten



Maandag 9 december bij sporthal De Pol in Zelhem:

Vuurwerkdemonstratie
Welkoop

Slipjacht Comité Ruurlo organiseert
25e slipjacht 'rondum Reurle'

De Vuurwerkdemonstratie van
de Welkoop is dit jaar nog gro-
ter opgezet dan andere jaren. Er
werken op maandag 9 decem-
ber maar liefst zes Welkoop-

. winkels uit de Achterhoek mee
aan dit evenement. De Vuur-
werkdemonstratie vindt plaats
op het voetbalveld bij sporthal
De Pol in Zelhem en begint om
1930 uur.

Het is voor de vierde keer dat de
Welkoopwinkels in deze regio een
Vuurwerkdemonstratie houden.
De eerste drie keer waren er tel-
kens maar liefst vijftienhonderd
bezoekers op het terrein aan de
Horsterkamp in Vorden. Ditmaal

i is voor een nieuwe -meer centrale-
locatie gekozen omdat ook de win-
kel in Varsseveld meedoet. Evenals
andere jaren worden er weer vele
honderden bezoekers verwacht.
En dat is ook wel logisch als je de
nieuwe vuurwerkcollectie van
Welkoop hebt gezien. Het is alle
maal weer net iets spectaculairder.
Het lijkt haast professioneel vuur-
werk.

Met name op het gebied van sier-
vuurwerk is de collectie van Wel-
koop weer uitgebreid. Wat dacht u
bijvoorbeeld van de @dventure.
Met dit vuurwerk geeft men ieder-
een het nakijken. Nadat langduri-
ge gouden en multicolor sterrenre-
gens de lucht hebben gekleurd, ko-
men vijf geheime fonteinen te-
voorschijn. Dit alles wordt dave-
rend afgesloten met vijf zware zil-
verkometen. Ook de Crazy Cock-
tail met maar liefst 61 schoten is
beslist de moeite waard. Het gaat

hier om een cocktail van rode,
groene, witte en blauwe sterren,
die op passende wijze wordt ge
combineerd met draaizonnen en
flitsknallen. Verder heeft Welkoop
een groot aanbod op het gebied
van knalvuurwerk zoals de Ratel-
band met maar liefst tienduizend
schoten.
Het overgrote deel van het vuur-
werk van Welkoop is van het merk
Next Generation, exclusief kwali-
teitsvuurwerk geproduceerd vol-
gens hypermoderne technieken.
Next Generation heeft in korte tijd
een zeer goede reputatie opge-
bouwd. Daarnaast hebben de zes
Welkoopwinkels die meedoen aan
de Vuurwerkdemonstratie in Zel-
hem ook nog een compleet assorti-
ment ander vuurwerk. Van zeven-
klappers tot Flower powers en van
Grand Prix boxen tot Skyriders,
Welkoop heeft het allemaal in het
assortiment.

PRIJZEN
Wie op maandag 9 december een
bezoek brengt aan de vuurwerkde
monstratie ontvangt een genum-
merd bestelformulier. Deze dient
uiterlijk op dinsdag 24 december
bij één van de zes Welkoopwinkels
te worden ingeleverd. De Vuur-
werkdemonstratie is een initiatief
van de winkels in Hengelo, Ruurlo,
Toldijk, Varsseveld, Vorden en Zel-
hem. Bij elke winkel maken de toe
schouwers bij inlevering van hun
bestelformulier kans op een gratis
vuurwerkpakket ter waarde van
50 Euro. Alleen daarom dus al een
reden om maandag 9 december
naar Zelhem te komen! Voor meer
informatie zie ook advertentie.

'Christmas Carols'
in de Antoniuskerk
De 'kerk op de Kranenburg', zo-
als de Vordense Antoniuskerk
meestal wordt genoemd, blijkt
niet alleen goede diensten te
bewijzen als thuisbasis voor ve-
le (beelden van) heiligen. De
kerk is ook bekend om zijn
akoestische kwaliteiten waar-
door diverse koren uit de regio
al voor de Antoniuskerk heb-
ben gekozen wanneer zij een
concert wilden geven. Ook de
Doetinchemse Bachvereniging
heeft de mogelijkheden van de-
ze kerk ontdekt toen werd ge-
zocht naar een lokatie voor het
uitvoeren van een concert. Een
kerstconcert waarin het koor
o.a. 'A ceremony of Carols' van
Benjamin Britten op het pro-
gramma heeft staan en dat zal
worden gegeven op vrijdag-
avond 13 december.

Benjamin Britten schreef in het
jaar 1942 onder zeer moeilijke om-
standigheden de 'Christmas Ca-
rols' gedurende een zeereis van
Amerika naar Engeland.

Op de reis werd het vrachtschip be
dreigd door Duitse U-boten, de
temperatuur in de hut van de com-
ponist was door de hitte ondraag-
lijk en de hele dag liepen mensen
fluitend op de gang heen en weer.
Geen omgeving om kerstliederen
te schrijven!

Toch behoren de 'Christmas Ca-
rols' tot de meest gewaardeerde
stukken van deze componist.

Het is daarom verheugend dat het
Doetinchemse Bachkoor juist de
Antoniuskerk heeft gekozen voor
een uitvoering van dit werk zodat
liefhebbers van koormuziek ook in
deze regio in de kersttijd hiervan
kunnen genieten.

KOOR EN PROGRAMMA
De Doetinchemse Bachvereniging,
opgericht in 1951, besteedt zoals
de naam al doet vermoeden, veel
aandacht aan de koormuziek van
Johann Sebastian Bach. Daarnaast
worden werken uitgevoerd van an-
dere componisten. Het instuderen
van dit kerstconcert met o.a. wer-
ken van Britten was een uitdaging
voor het koor, vooral door de bij-
zondere akkoorden en de vele
maatwisselingen. Het koor wordt
geleid door dirigent Paul Steg en
bestaat uit circa dertig leden. Er is
veel aandacht voor scholing,
waardoor intonatie en stemvor-
ming een hoog niveau hebben be
reikt.
Aan het concert zal worden mee
gewerkt door harpiste Marjan de
Haer die ook solo enkele nummers
zal uitvoeren in een intermezzo en
tevens de muzikale begeleiding
van 'A ceremony of Carols' zal ver-
zorgen.

BIJZONDERE SFEER
Beroemde Engelse kerstliederen
met harpbegeleiding, vertolkt
door een koor dat zich goed en in-
tens heeft ingeleefd in de sfeer van
deze liederen. Een stijlvol en stem-
mig versierd kerkgebouw met een
fraaie akoestiek waar bovendien
talrijke kerstgroepen uit de hele
wereld een passend decor vormen.
Dat zijn de elementen die ervoor
zorgen dat deze uitvoering een
extra feestelijk accent krijgt die
past in deze tijd van Advent. De
adressen voor kaartverkoop en ver-
dere gegevens zijn vermeld op de
raambiljetten. Ook bij de Vordense
VW kunnen inlichtingen worden
gegeven en kaarten worden be-
steld (telefoon 0575-55 32 22). Om-
dat de Antoniuskerk een beperkte
capaciteit heeft is het verstandig
van te voren kaarten te reserveren.

Zaterdag 7 december organi-
seert Slipjacht Comité Ruurlo
voor de vijfentwintigste maal
een Slipjacht rondom Ruurlo.
Het is inmiddels al vele jaren
traditie dat op de eerste zater-
dag in december door het Ruur-
lose jachtcomité in het buiten-
gebied een slipjacht wordt geor-
ganiseerd. Dit jaar voor de 25e
keer. En daar is het organise-
rende comité bestaande uit An-
ton Bretveld. Gerrit Kleine, Hen-
drik Mulderije en Gerrit Klein
Blue mi nk best een beetje trots
op.

De eerste editie werd in de
middenjaren zeventig van de vori-
ge eeuw georganiseerd. Een aantal
niet meer rijdende leden van de
Landelijke Rijvereniging Ruurlo,
waaronder Gerrit Kleine die zich
verenigd hadden in 'Olde Volk',
richtte rond 1975 het Slipjacht Co-
mité Ruurlo op. Onder aanvoering
van voorzitter Ab Snijders werden
leden van de Koninklijke Neder-
landse Jacht Vereniging uit Leus-
den voor de eerste jacht uitgeno-
digd. De jachtvereniging die tot op
de dag van vandaag nog steeds van
de partij is in Ruurlo. "Leden van
de KNJV komen altijd graag naar
Ruurlo toe. De Ruurlose jacht ken-
merkt zich door de zwaarte. Het
traject die de jagers met hun
paarden in Ruurlo afleggen be
hoort namelijk tot één van de
zwaarste in Nederland," zo laat de

huidige voorzitter Anton Bretveld
van het comité weten. "We hebben
in Ruurlo altijd veel natuurlijke
hindernissen en bouwen bewust
dan ook geen kunstmatige hinder-
nissen." Naar weten van Bretveld
zijn er in al die jaren maar twee
slipjachten afgelast. "Dat was om-
dat de bodem te hard was bevro-
ren. We hebben de veiligheid van
mens en dier in al die jaren nooit
uit het oog verloren." Bretveld ont-
kent niet dat er zich nooit een on-
geval heeft voorgedaan met een
paard. "Maar dat was puur een on-
fortuinlijke valpartij waar nie-
mand iets aan kon doen." Omdat
dit jaar de 25e jacht plaatsvindt
heeft het Ruurlose comité de jacht
een extra feestelijk tintje gegeven
door alle grondeigenaren en
grondgebruikers, die in de afge-
lopen jaren hun landerijen en ter-
reinen beschikbaar hebben ge-
steld, na afloop van de jacht uit te
nodigen om gezamenlijk met het
comité en de deelnemers na te pra-
ten in zaal De Keizerskroon. "Daar-
voor zijn de grondeigenaren en
grondgebruikers uitgenodigd om
onder het genot van een drankje
en winters buffet met ons en de
ruiters na te praten over de 25 slip-
jachten die we in Ruurlo hebben
georganiseerd. Op deze wijze wil-
len we alle grondeigenaren en
grondgebruikers graag bedanken
voor hun medewerking. Want zon-
der hun medewerking zouden wij
nooit al die slipjachten in Ruurlo

hebben kunnen organiseren," al-
dus Bretveld. De ruim vijftig ver-
wachte ruiters van de KNJV, aange
vuld met enkele gastruiters, wor-
den voordat de jacht van start
rond het middaguur door het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders ontvangen op het gemeente
huis van Kasteel Huize Ruurlo. Na
de ontvangst zal de jacht worden
aangeblazen en zullen de deelne
mers 'rondum Reurle' denderen
voorafgaand door een meute van
ongeveer veertig fox-honden die
de reuk van vossenurine op moe
ten speuren. Naast de meute hon-
den zorgt de KNJV ook voor een
master, fieldmaster en whip-ins.
De jacht is verdeeld in drie runs
met elk een lengte van ongeveer
acht kilometer. Tussen de tweede
en derde run zal er een sherry-stop
worden gehouden. Het comité
heeft de route nog niet precies
vastgesteld. "Dat doen we meestal
in de laatste week voor de jacht.
Dan kunnen we de gesteldheid
van de landerijen en terreinen het
beste beoordelen en het parcours
daar op afstemmen," zo verklaart
Bretveld. "We kiezen er dit jaar
voor om de jacht zo dicht mogelijk
tegen Ruurlo uit te zetten." Bret-
veld adviseert de mensen die de
jacht willen volgen dan ook per
fiets naar het kasteel te komen om
vervolgens het verdere traject al
fietsend af te leggen. "De ervaring
leert dat je op deze wijze de jacht
het beste kunt volgen."

Noordkaap - Vorden;

Monsterfietstocht voor het
zieke land!

De deelnemers zijn: V.l.n.r., bovenste rij: Reynold Harmsen, Pieter van Savoijen, Gerard Franzel, Albert Scheffër,
Henk Arfrnan; tweede rij: Frans de Wit, Jan Klein Wassink, HenkEbbink, Harrie Eggink; Begeleiding: Genie en
Gerrit Harmsen, Harrie en Annie Baank.

Negen leden van de plaatselijke
toerfietsclub VRTC "De Achtka-
stelenrijders", gaan in juni 2003
een monsterfietstocht maken
vanaf de Noordkaap in Noorwe-
gen naar Vorden. Onder bege-
leiding van een viertal verzor-
gers zal in drie weken tijd een
tocht van ongeveer 3200 kilo-
meter worden afgelegd.

De uitdaging van de fietsers ligt ze
ker niet alleen in het volbrengen
van deze monstertocht, maar is te
vens bedoeld om aandacht te trek-
ken voor een goed sociaal medisch
doel.

Na overleg met de Stichting Fond-

senwerving Nieuwbouw Universi-
tair Kinderziekenhuis St Radboud
in Nijmegen, hebben zij besloten
deze tocht geheel op eigen kosten
te gaan maken en daarnaast
sponsorgelden bijeen te brengen
voor een kindvriendelijk "BÉTER-
HUIS" in het in aanbouw zijnde
Universitair Kinderziekenhuis. Dit
"BETERHUIS" is met name be-
stemd voor die kinderen die lang-
durig in het ziekenhuis moeten
verblijven voor b.v. een beenmerg-
transplantatie. Zij willen middels
met deze actie, een bijdrage leve
ren aan de verbetering van de re
creatieve mogelijkheden en de
schoolse vorming en nazorg van
het kind.

De andere uitdaging bestaat uit
het bijeenbrengen van minimaal
EURO 25.000,-. Steun hun in deze
uitdaging. Elke van u ontvangen
EURO vertegenwoordigt één kilo-
meter per fietser!
WIJ FIETSEN VOOR HET GOEDE
DOEL. FIETS MET ONS MEE MET
UW GIFT!
De donatie ziet men graag tege
moet bij de RABO-bank te Vorden
op rekeningnummer 1255.00.645
t.n.v. De Achtkastelenrijders te
Vorden, onder vermelding van
"NOORDKAAP".
Voor meer informatie en de stand
van onze EUROthermometer ver-
wijzen wij u naar de website
www.noordkaap.nu



GROTE WELKOOP VUURWERKDEMONSTRATIE
.̂ Maandag 9 december

19.30 uur in Zelhem
Vincent van Goghstraat 74
(voetbalveld sporthal De Pol)

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Extra belastingteruggave

over 2001?
U heeft uw aangifte over 2001 al ingediend.
Sterker nog, u heeft de definitieve aanslag

al ontvangen.
Zelfs dan is nog extra belastingteruggave

over het voorgaande jaar mogelijk,

mits u voor 1 januari a.s. gebruik maakt
van uw lijfrenteaftrekmogelijkheden.

Bel De Regt
Financiële Planning ^^
Lochem (0573) 25 53 00

T: 0544-352294

F: 0544-467420

E: gewolters@zonnet.nl

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nederiandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochldichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluldswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden C
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

DOP

DE VONK
evangelische
boekhandel

KERST-
KAARTEN
MET EEN BOODSCHAP

Nieuwstadskerksteeg 15
7201 NH Zutphen

Tel. (0575) 51 09 33

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

PI VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Kijk voor
nieuws
ook op:

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

TUINVERLICHTING

grote keus
modern

&
klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes <

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurioseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

Ruime gratis parkeerplaats.
Uitgebreid assortiment benodigdheden.
Kwaliteitvoeders voor al wat blaft,
miauwt, fluit, knaagt en ehu ... blubt.
Deskundig advies.
Goed verzorgde aquariumafdeling.
Volop keus in vissen en planten.
Ruime keus knaagdieren, konijnen en
vogels.

Erkende
Dierenspeciaalzaak Trimsalon

Molenkamp
400 m2 voor uw hobby

Hummeloseweg 28 - Zelhem
Tel. (0314) 62 17 35 - www.dierenspeciaalzaak.com

Trimsalon alleen op afspraak

Meldt u nu aan op onze site voor de
e-mails boordevol exclusieve acties.



'Beterwater* staat niet stil
Al vier weken is er in Contact
geen bericht van de werkgroep
'Beterwater'. Dat geeft de in-
druk dat het stil is op het water-
front. Niets is minder waar. Na
de harde afwijzing van Vitens
tijdens het bezoek aan Zwolle
met de 700 klaagbrieven is er
veel gebeurd.

Zo kregen alle leden van de ge-
meenteraden in Achterhoekse ge-
meenten die lijden onder het har-
de water, van de werkgroep een
enthousiaste opwekking met het
verzoek om te protesteren. Ten-
slotte vormen de gemeenten, sa-
men met de provincie, een groep
belangrijke aandeelhouders van
Vitens. Directe reacties werden
niet ontvangen, indirect zullen de
brieven zeker effect hebben gehad
zoals blijkt uit het verloop van de
aandeelhoudersvergadering van
Vitens op 26 november j.1.

VERSNELDE UITVOERING
S.V.P.
In die vergadering heeft burge-
meester Kamerling, met instem-
ming van de besturen van vele
Achterhoekse gemeenten, een vu-
rig pleidooi gehouden om te ko-
men tot versnelde uitvoering van
het plan 'Overbetuwe' dat voorziet
in de bouw van een nieuw water-
winstation in de buurt van het
huidige Eist en de aanleg van een
hoofdleiding van de Betuwe naar
de Achterhoek. Het antwoord van
Vitens was opnieuw dat dit onmo-
gelijk is, iets wat buitenstaanders
uiteraard moeilijk kunnen contro-

leren. Ook het verzoek om aanpas-
sing van de waterprij s tot er straks
goed water wordt geleverd, werd
afgewezen. En van compensatie
van schade die aanwijsbaar het ge-
volg is van kalkaanzetting in huis-
houdelijke apparatuur kan ook
geen sprake zijn. Aldus de Vitens-
directie.
Verheugend was wel dat in die ver-
gadering de afgevaardigde van de
provincie Gelderland instemde
met de opmerkingen van burge-
meester Kamerling. Maar zelfs de
adhesiebetuiging van deze belang-
rijke aandeelhouder veranderde
niets aan het standpunt van Vi-
tens.

BEWERKING VAN DE PERS
Intussen heeft de werkgroep 'Be
terwater!' ook verder een aantal
stappen ondernomen. De pers is
benaderd wat een reactie oplever-
de van TV-Gelderland. De ene mi-
nuut die op W tot nu toe beschik-
baar werd gesteld voor een plei-
dooi voor beter water in de Achter-
hoek was echter te pover om echt
effect te sorteren. Beloofd is wel
dat men op dit onderwerp terug
zal komen.
De consumentenrubriek 'Kassa!'
was van plan afgelopen zaterdag
serieus aandacht te besteden aan
dit probleem maar na overleg met
Vitens werd dit voornemen door
Vitens onder de grond geschoffeld
omdat Vitens, bij monde van PR-
manager Drs. Rutgers, stelde dat
men alles doet om zo snel moge
lijk de Achterhoek van goed water
te voorzien. Einde discussie!

Wel is door de werkgroep 'Béter-
water!' nadrukkelijk met de VARA
afgesproken dat wanneer Vitens
zich ten onrechte zou beroepen
op het solidariteitsbeginsel (ieder-
een betaalt dezelfde prijs voor wa-
ter ongeacht o.a. de kwaliteit) of
als zou blijken dat Vitens ten on-
rechte en tegen alle gangbare con-
dities in het handelsverkeer in
géén schade vergoedt die is ont-
staan door onvolkomenheden van
een geleverd product (in dit geval
water met een te hoog kalkgehal-
te) dat in dat geval Kassa wél actie
zal ondernemen.

OP ZOEK
En zo is de werkgroep al dagen op
zoek naar een instantie die uit-
sluitsel kan geven over de wet of
verordening die waterbedrijven
deze beide rechten heeft toege-
kend. Via Internet, juridische ad-
vieslijnen, de voorlichtingsafdelin-
gen van de Ministeries van Verkeer
en Waterstaat en VROM is er tot
nu toe nog geen nadere informatie
verkregen over deze leveringsvoor-
waarden die zeer eenzijdig de Ie
verander bevoordelen en de con-
sument machteloos maken. Er
wordt door de werkgroep echter
verder gespeurd en het protest te
gen de onbillijke behandeling van
een grote groep klanten gaat door.

Wie weet op welke manier deze ge
gevens verkregen kunnen worden
wordt verzocht telefonisch contact
op te nemen met nummer 55 17
32 (Jan van Burk) of 55 19 28 (Har-
ry van Rijn).

Kerst vieren op de Kranenburg

Een in tin gegoten voorstelling van het kerstgebeuren ontworpen door
een ambachtsman uit Orvelte (collectieLieds Kloosterman), fraai in beeld
gebracht door fotografe Willemien.

Wat brengt mensen ertoe om
kerstgroepen en -stallen te
gaan verzamelen? Om die dan
één keer per jaar in december
tevoorschijn te halen om ze te

•v exposeren? Lieds Kloosterman
ui het Gelderse Pannerden is zo-
'n verzamelaarster. Haar ant-
woord op die vraag is: 'gewoon
omdat je ontdekt hoe mooi en
bijzonder die groepen zijn die
afkomstig zijn uit alle delen
van de wereld'. Dit jaar is haar
verzameling tentoongesteld in
de Antoniuskerk op de Kranen-
burg in Vorden in het daar ge-
vestigde 'Museum voor Heili-
genbeelden'.

Er is weer heel hard door een
groep vrijwilligers gewerkt om de
kerk voor dit kerstevenement
klaar te maken. De meeste heili-
genbeelden zijn verwijderd, de
grote kerststal, die al vele tiental-
len jaren in de kerstperiode vóór
in de kerk het kerstverhaal in
beeld brengt, is opgebouwd. De
twaalf eigen kerstgroepen met
stal zijn opgezet, aangevuld met
een tiental stallen die de familie
Leuverink uit Zutphen in bruik-
leen heeft gegeven. Wim en Anne
lies Wessels uit Zelhem presente
ren in enkele vitrines een aantal
van hun mooiste groepen, o.a.
een grote en uitbundige Spaanse

groep die naar oud gebruik elk
jaar met één figuur wordt aange
vuld en dus steeds mooier wordt.
Maar centraal staat vooral de col-
lectie kleine kerstgroepen die door
Lieds Kloosterman zijn verzameld.
Het zijn er meer dan 120. De groot-
ste groep is 15 cm hoog, de klein-
ste geeft letterlijk in een notedop
een weergave van wat er in de
kerstnacht is gebeurd.

FRAAIE VERSIERING
Wie een bezoek brengt aan deze
kerstexpositie ontdekt dat er ook
dit jaar weer veel werk is gemaakt
van de presentatie van de groepen
en van de versiering van de kerk.
Kunstig opgetuigde kerstbomen,
een grote luchter, veel lichtjes en
stijlvolle kerstmuziek verhogen de
kerstsfeer. En ook dit jaar zorgt het
poëtische klankbeeld 'De geboorte
van de Kerststal', samengesteld
door lichtkunstenaar Fons Rouw-
horst, voor een moment van bezin-
ning. Vooral het in de eigen streek-
taal gesproken kerstevangelie
maakt, met treffende beelden
ondersteund, op velen een diepe
indruk.

Ook dit jaar zal de expositie van
kerstgroepen vier weekenden te
bewonderen zijn en wel op elke
vrijdag, zaterdag en zondag van
vrijdag 6 december tot en met zon-
dag 29 december. Ook op Tweede
Kerstdag zullen vrijwilligers aan-
wezig zijn om de dan ongetwijfeld
extra grote stroom bezoekers te
ontvangen.

Als entree wordt een bescheiden
bedrag gevraagd dat is bestemd
voor de instandhouding van de
Antoniuskerk. Groepen die in deze
periode de expositie willen bezoe
ken zijn welkom en kunnen via de
VW (telefoon 0575-553222)hun re
servering opgeven. Ook buiten de
nornale openingsuren kunnen
groepen worden ontvangen.

Zondag 8 december

DE DIJK
De Dijk bestaat 20 jaar. De band
vierde in juni van dit jaar het
imposante jubileum met con-
certen in Ahoy" en de Music
Hall. Duizenden fans vierden
daar het lustrum mee. Maar cij-
fers tellen niet voor De Dijk,
muziek wel. De band kent geen
betere manier om bij de mijl-
paal stil te staan, dan... er niet
bij stil te staan. Gewoon door-
gaan luidt het devies. Daarom
staat De Dijk weer lekker in het
land te spelen met als resultaat
overal uitverkochte zalen en
een band die beter is als ooit te-
voren.

Zondag 8 december heeft Zaal Wit-
kamp de eer om deze toppers in
Laren op het podium te hebben
staan. De lijst van hits van De Dijk
is te lang om op te noemen, maar

stuk voor stuk zullen ze voorbij ko-
men. Het laatste album van De
Dijk 'Muzikanten Dansen Niet' is
inmiddels dik goud en de band
lijkt populairder dan ooit. Zojuist
is de nieuwste single, het titel-
nummer van de plaat, uitgebracht
en dat is weer zo'n lekker Dijk
nummer. Hüub van der Lubbe en
consorten weten als geen ander
hoe ze een zaal volledig uit haar
dak moeten laten gaan en in Wit-
kamp zal dat niet veel anders zijn.
Lekker swingen, meezingen en
klappen op de lekkerste Nederblu-
es en soul recht uit het hart. Op
naar de volgende 20 jaar!
Kaarten zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop bij Witkamp in Laren
en Haarsalon Figaro in Lochem.
Meer info via: 0900 - WITKAMP of
via onze website:
www.witkamp.com.

Kerstmarkt
Op zaterdag 7 en zondag 8 de-
cember organiseert tuinderij
Bannink, Hulshofweg 8 te Ruur-
lo, een Kerstmarkt.

Men kan terecht voor een ruime
sortering aan kerstdecoratie's en
materialen in allerlei kleuren en
stijlen. De kerststukken, kransen,
bloemstukjes en graftakken zijn

ook op bestelling leverbaar, tevens
kan men 'n eigen vaas of schaal
achter laten, dan maakt men er
een mooi stuk op.

Men is van harte welkom, de toe
gang is GRATIS en de koffie is gaar!
De kerstmarkt is geopend op zater-
dagmiddag en op zondag de gehe
Ie dag.

Word lid van Unicef en bel: 0800 - 1133

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.

DECEMBER
4 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
4 HVG Linde Sinterklaasavond
4 ANBO klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege
4 HVG Wichmond Gezellige

avond
4 EHBO Herhalingslessen in

Dorpscentrum
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
5 Klootschieten bij de Vordense

Pan
8 Midwinterwandeling in de

Wildenborch
9 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
11 ANBO Klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege
11 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
11 Kerstcontactmiddag Welfare

Rode Kruis Wehme

11 EHBO Herhalingslessen in
Dorpscentrum

12 Klootschieten bij de Vordense
Pan

13 ANBO Dialezing in 't Stamper-
tje door dhr. Wullink

14 Kerstmarkt Vorden
15 Kerstconcert Vordens Mannen-

koor in Chr. Koningkerk
15 Kerstwandeltocht Kranen-

burgs Belang v.a. Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg

16 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

17 Chr. Vrouwenver. Passage Kerst-
viering

18 HVG Wichmond Kerstviering
18 ANBO Klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege
18 HVG ünde Kerstviering
18 N.B. v. Plattelandsvrouwen van

Nu Kerstviering in de Herberg
18 EHBO Herhalingslessen in

Dorpscentrum
18 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
19 PCOB Kerstbijeenkomst in het
. Stampertje m.m.v. dhr. H.G.

Dijkman
19 Klootschieten bij de Vordense

Pan
19 Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerstviering
23 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
23 HVG Dorp Kerstviering
30 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum



ROLLUIKEN

Warmte werend

Geluids dempend

Koude isolerend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLTSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28

tel. (0573) 452 000

Komt uw
koopsompolis vrij?
Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300

voor een optimaal

resultaat

deregt@deregt.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt

ZORGVERLENERS

voor de 24-uurs zorg
in deze regio.

Telefoon (071)58 20 957

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
» (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aan-
bod!

Reparatie
van alle merken bos-,
tuin- en parkmachines

WesTech Vorden
Bel nu voor onderhoud aan uw

loop- en/of zitmaaier.
Machines worden eventueel

gehaald en gebracht.
Vooraf prijsopgave.

Bel voor info:
(0575 )551523

06 22578557

Kerst op Erve Kots

(W/(/ (^7mMÏKSi/ ^Sft7tM/(W

'Hel Z>vaart/ vun Syne Lxellentie' en andere heerlijkheden.

[6 Kerstdag Vanaf 15.00 UUr' Kerstdiner Cdievv ie reserveren.

Up 1ste Kerstdag serveren wij de volgende menu's

'f (/{uwt/fft fffffi'AtM (jnedrub Grfadu&
Carpaccio 'Fort Altena'

Carpaccio van gekmide nmderlende mei een salade
van oude Boerenkaas.

Consommé Hcnri IV
Heldere Bouillon mei verse groenten,

soepvlees en Balletjes.
De sabel van Frcderik Hendrik

Diverse vleessoorten o.a. nind- lams- en
varkensvlees met een romige paprikasaus.

Dessert Noël
€ 37.50

fn w/t
Zalm 'FortAnglais'

Huisgemarineerde zalm met kruidenbrie op een
bedje van hertstsalade.

Champignons 'Batterijc van 5 Stucken'
In Boksebierbeslag gefrituurde champignons

met een fijne kruidenknoflooksaus.
Entrecote 'Colonel Cecil'

Kalfsentrecote met een appeltjes Calvadossaus.
Mousse Cavalarie

Een luchtige chocolademousse geserveerd op
een kletskop van vanille-ijs.

€ 39.50.

Crème 'Redoute'
Fluweel/achle lomalensoep van rijpe pomodori

tomaten met een vleugje gembersiroop.
Hazebout 'Coloncl Hauterive'

Gestoofde Hazebout met een wildsaus met
Preiselbeeren en aardappelpuree.

Dessert 'Ammonitie'
Verrassing van de chef.

€ 32.50

c/V'/
G/lwa&itrm
Vixir kinderen van 3 tot 12 jaar.

Vruchtencocktail Amalia

Tomatensoep Redoute of Groentesoep

Spies Mooie Hein of Mc Hendrik

Kerstijsje
Verrassing van de chef

€ 16,50

1ste en 2de Kerstdag 12.00 uur: Luxe Kerstbrunch a € 25,-
inclusief Kerstwandeling Openluchtmuseum. Gelige te ••eMvtieh.

idc Kerstdag Pannenkoeken en Klomi^erechten zoal

wrsweg 4 - 7137 MG I.itvekle - Tel. (0544) 371691 - Fax (0544) 377676

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wie gaat er mee naar de

Kerstmarkt
in Munster

en Düsseldorf?
Beide ritten op 4-12,7-12,

9-12.11-12,14-12.16-12,18-12

21-12. Kosten € 18,- p.p.

Vertrek vanaf Ruurlo, Vorden

en Zutphen.

Alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave bij:
MAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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

Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * tefde,
pand Uitrusting 22.OO * Almen, Kazerne 22-.OO *#orcw/o,
busstation 2T.45 * g eest eren, $aan 21.55 * gelselaar, J lor y n
22.OO * Cocnem 1, Oude technische schoot 22.1O * Kuurlo,
'tapperij 22.3O * tfarchem, Kerk 22:<*O * Cocnem 2, oude
technische school 22.5O * Qathmen, Qrink 22.3O » gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen %uitenlust 22:55 uur .
Meer info ? Kei O9OO-Witkamp of kijk ot> www.witkanto.com

B Dec. DE D! JK !!!!!
M.m.v: Berry Elsman. 18:30-22:15

Meer info ? : WITKAMP.COM
of bel : 0900-WITKAMP

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Plant nu het kan
• Bol Catalpa

• Bol Esdoorn

• Bol Acacia

• BolPrunus

• Leilinde

• Dakmorus

• Rhododendrons in soorten
• Hoogstam fruitbomen

ook oude rassen

Tevens kerstbomen.
Iets te vieren:

Geeft een KADOBON
van ons bedrijf

il
TUINAANLEG f t U Al CHH A UI
HOVENIERSBEDRIJF lij. HALrlVlAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24



Lever patiënte succesvol getransplanteerd

"Mijn donor is mijn
reddende engel"
De datum 7 november 2001 zal
voor Sharida Ramkalup altijd
speciaal blijven. Op die dag onder-
ging zij een levertransplantatie en
kreeg daarmee een nieuw leven.
Een leven zonder pijn, dodelijke
vermoeidheid en andere ziekte-
verschijnselen die horen bij een
lever die nauwelijks meer functio-
neert. Zij kan haar zoontje weer
zelf naar school brengen en is vast
van plan om haar ervaringen in te
zetten voor donorvoorlichting. "Als
donor kun je iemand een ander het
leven geven. Dat is het mooiste wat
je als mens kunt doen."

Het begon allemaal sinds de geboorte
van haar nu vijfjarige zoon. Sharida
Ramkalup voelde zich vermoeid,
kreeg snel blauwe plekken en haar
bloed stolde slecht. Maar Sharida is
een type van niet zeuren maar door-
gaan. Hoe erg het met haar was had
ze totaal niet door. De schrik was dan
ook groot toen ze in 2000 te horen
kreeg dat zij leed aan een ernstige
leverziekte en zware medicijnen
moest gebruiken. Het bleef bergaf-
waarts met haar gaan. De medicijnen
hielpen niet en in maart 2001 werd
duidelijk dat Sharida een nieuwe
lever nodig had. In het UMC in
Leiden werd onderzocht of zij in aan-
merking kwam voor een transplanta-
tie. Die uitslag was positief. Een
moeilijke periode van wachten op een
geschikte donor brak aan. Sharida:
"De tijd begon te dringen. Het ging
steeds slechter met mij. Ik zag het
soms totaal niet meer zitten. Op zes
november kwam eindelijk het bevrij-
dende telefoontje. Van pure emotie en

opluchting reageerde ik daarop met
een enorme huilbui. Ik realiseerde me
dat er ook mensen waren die een
dierbare waren verloren. De trans-
plantatie vond de volgende dag plaats.

"Voor de operatie kon ik
niets meer"

Hoewel ik positief was over de afloop,
realiseerde ik me ook dat het mis kon

Zonder pijn
Gelukkig ging het allemaal perfect.
De nieuwe lever functioneerde goed
en er waren geen afstotingsverschijn-
selen ot complicaties. "Een wonder",
vindt Sharida Ramkalup. "Ik was vrij-
wel meteen zonder pijn en voelde de
energie in mijn lichaam terugkomen.
Natuurlijk heb ik ook veel steun
gehad van mijn familie. Zonder hen
was mijn herstel vast niet zo snel
gegaan. Ik mocht al na twee weken
weer naar huis." En nog steeds gaat
het in stijgende lijn met Sharida. De
kwaliteit van haar leven is enorm
vooruitgegaan. "Vóór de transplanta-
tie kon ik eigenlijk niks meer. Nu loop
ik hele stukken en kan zelf mijn zoon-
tje naar school brengen en hem weer
ophalen. Het lukt me zelfs hem op te
tillen! En het allerbelangrijkste is mis-
schien nog wel dat ik verlost ben van
pijn. Ik voel me echt een ander mens."

Anderen redden
Orgaandonatie is van levensbelang, zo
heeft Sharida aan den lijve ondervon-
den. En die boodschap wil zij ook
naar buiten toe uitdragen. "Veel men-

"Ik heb weer energie in mijn lichaam'

sen laten zich niet als donor registre-
ren op grond van verkeerde of
gebrekkige informatie. En sommige
Hindoestanen stellen bijvoorbeeld
geen organen beschikbaar omdat zij
geloven dat je je lichaam moet terug-
geven zoals je het gekregen hebt. Ik
stel daar tegenover dat datzelfde
geloof ook zegt datje iets goeds voor
anderen moet doen. En wat is er nu
mooier dan een deel van jezelf
achterlaten om iemand anders het
leven te geven? Ik wil mij dan ook
actief met donorvoorlichting gaan
bezighouden."

Eigen website
Om te beginnen heeft Sharida alvast
haar eigen website gelanceerd. "Je
vindt daarop mijn persoonlijk verhaal
over wat een transplantatie voor
jezelf, je familie en vrienden

betekent. Ook is er een gastenboek
waarin mensen hun mening kunnen
geven. Ik hoop dat er een levendige
discussie zal ontstaan over donor-
registratie. Daarnaast biedt de site
veel informatie over alles wat met
orgaandonatie te maken heeft. Mijn
bedoeling is om met name onder
Nederlanders van Hindoestaanse
afkomst een bewustwordingsproces
op gang te brengen. Veel allochtone
patiënten moeten nog te lang wachten
op transplantatie door een tekort aan
allochtone donoren. Ik wil eraan bij-
dragen de kennis over donorschap te
verbeteren. Mijn donor was heel erg
jong. Ik beschouw hem als mijn red-
dende engel. Zonder hem/haar was ik
er niet meer geweest. Dat zal ik mijn
leven lang nooit vergeten."

www.chamaksu.com/shariswebsite

Wachtlijsten kunnen korter

Donorregistratie is van levensbelang
In het voorjaar van 1998 kreeg
iedere Nederlander van achttien
jaar en ouder een brief van de
overheid. Hierin werd gevraagd of
men zich al dan niet wilde laten
registreren als orgaan- en/of weef-
seldonor. Hoewel ruim eenderde
van de 12,2 miljoen mensen het
registratieformulier destijds terug-
stuurde, bestaan de wachtlijsten
voor orgaandonaties nog steeds.
Dat moet anders. De Stichting
Donorvoorlichting wil daarom,
samen met het Ministerie voor
VWS, meer aandacht vragen voor
dit probleem.

Wel of niet donor worden: voor de
meeste mensen is dit een lastige
keuze. Nadenken over wat er na je
dood gebeurt, is erg beladen. Het
liefst zou je er helemaal niet bij stil-
staan dat het leven eindig is. Wanneer
je helemaal gezond bent, lijkt er ook
geen noodzaak te bestaan om veel
aandacht aan dat onderwerp te beste-
den. Maar vele duizenden mensen in
Nederland zijn voor hun geluk, of
zelfs hun leven, afhankelijk van
donoren. Van mensen die toestem-
ming hebben gegeven om organen
en/of weefsels na overlijden te schen-
ken aan patiënten voor wie een
gezonde nier of hart de enige kans is.
Of voor wie een hoornvlies- of huid-
transplantatie een wereld van verschil
maakt.

Donorregister
Tot 1998 droeg iedereen die besloot
na overlijden zijn organen of weef-
sels ter beschikking te stellen, een
codicil bij zich. Deze potentiële
donoren stonden echter nergens gere-
gistreerd. Het gebeurde nogal eens
dat een codicildrager kwam te over-

je lijf, een mooi bouwwerk
welles of n i

Voor allerlei doelgroepen word! er aan voorlichting gedaan

lijden en het bewuste papiertje niet Verdeling
(op tijd) werd gevonden. Daardoor De introductie van het Donorregister
werden nabestaanden geconfronteerd op l maart 1998 moest aan deze
met een lastig dilemma: wat wilde de onduidelijkheid een einde maken,
overledene? Iedereen van twaalf jaar of ouder kan

nu centraal en eenduidig laten vast-
leggen of hij of zij wel of juist geen
donor wil worden. Op het registratie-
formulier staan vier keuzemogelijk-
heden:

1) Ja, mijn weefsels en/of organen
mogen na mijn dood voor trans-
plantatie en/of onderzoeksdoel-
einden worden gebruikt

2) Nee, dat mag niet.
3) Ik laat mijn nabestaanden hier-

over beslissen na mijn dood.
4) Ik laat oen specifiek persoon hier-

over beslissen na mijn dood.

Iets meer dan eenderde (36%) van de
12,2 miljoen mensen die het donor-
registratieformulier ontvingen, stuur-
de het terug. Hiervan koos 55% voor
de eerste optie (ja), 35% voor de
tweede optie (nee), 10% voor optie 3
(nabestaanden) en minder dan 1%
wees een specifiek persoon aan.

Wachtlijsten
Sinds deze grote landelijke campagne
is het aantal geregistreerden ongeveer
gelijk gebleven. Jaarlijks krijgt ieder-
een die in het voorafgaande jaar acht-
tien is geworden, persoonlijk-een
brief met een registratieformulier
thuisgestuurd. Ook hierop reageert
ongeveer eenderde van de aange-
schreven personen. Dat er toch nog
steeds wachtlijsten voor donororga-
nen en -weefsels bestaan, komt voor-
al door het feit dat ruim driekwart van
de nabestaanden van niet-geregis-
treerden geen toestemming verleent.
De Stichting Donorvoorlichting
(SDV) vermoedt dat niet-registratie
door veel nabestaanden wordt uitge-
legd als een principiële keuze van de
overledene tegen het donorschap. Dit
hoeft lang niet altijd zo te zijn.

Wat u altijd al heeft
willen vragen

Kan iedereen donor zijn ?

ledereen kan toestemming
geven voor donatie, ongeacht
gezondheid en leeftijd.
Iemand van bijvoorbeeld
80 jaar kan nog donor zijn
van hoornvliezen en huid.
Of iemand ook uiteindelijk
donor wordt hangt af van het
moment, de oorzaak en de
plaats van overlijden. Ook
de lichaanisconditie van de
overleden donor en de kwa-
liteit van de organen en weef-
sels zijn van belang. Het is
altijd zinvol om toestemming
te geven voor donatie. Ook bij
een bepaalde ziekte. Wellicht
blijven er nog andere weef-
sels en organen over die wel
in aanmerking komen voor
donatie. Voor mensen met een
recente piercing of tattoo is
er een speciale regeling. Kijk
voor meer informatie op

www.donorvoortichting.nl

Twijfel
Uit verschillende onderzoeken blijkt
namelijk dat het voornemen om zich
te laten registreren vaak blijft hangen
op twijfel over de gang van zaken na
overlijden. Wat gebeurt er dan pre-
cies? In welke gevallen ben ik wel of
juist niet geschikt als donor? Is het
niet heel belastend voor de nabestaan-
den? Samen met organisaties als de
Nierstichting Nederland en de
Stichting TransplantatieNu, wil de
SDV deze onzekerheden wegnemen
door voorlichting over de noodzaak
van orgaan- en weefseldonatie én
registratie.

Discussie
Nadenken over donatie is en blijft
moeilijk. Het is heel begrijpelijk dat
mensen zich eigenlijk liever niet met
zo'n vraagstuk bezighouden. Kern
van de hele discussie is dat door
donor te worden, andere mensen
enorm kunnen worden geholpen.
Donororganen kunnen zelfs levens
redden.

Maar donor worden kan zelfs voort-
komen uit eigenbelang. Want ieder-
een kan natuurlijk op zo'n wachtlijst
terecht komen... Voor wie wacht op
een geschikt donororgaan of -weef-
sel, is ieder 'ja' van levensbelang.



JUK uw tapijt specialist
i/w trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € J 85.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie

Nederlanders die een HR-ketcl in huis haalden voor

HR van Nefit.Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,

energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig

alternatief is de compacte Nefit SmartLine HR

Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor

een 'middenklasser'. Nu met € 150 subsidie. ,

Wij adviseren NEFIT

Kraus
• DaKwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

TE KOOP:

aardappelen en
diverse groenten OOK gesneden

Biologisch geteeld (in omschakeling).

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Paardenpension 't Maller
Zeer rustige omgeving, ± 5 km van Vor-
den/Ruurlo/Hengelo, dicht bij de bossen,
met verl. en gedr. buitenbak, ruime boxen

en weidegang, volledige verzorging, evt. be-
reden.

Open per 1-1-2003. Tel. (0575) 46 72 53.

Kerstbomen
Groene P/cea Abies 100-250 cm
Blauwe P/cea Omorika 100-250 cm
De Groene Nordman 150-250 cm

Gratis coniferengroen.

We willen ze voor u in een pot zetten en in de
gemeente Hengelo bezorgen we gratis!
Gratis coniferengroen.

Tevens het adres voor:
Groene beuken
Groene beuken
Laurier
Laurier

80-100 cm € 0,80
100-120 cm € 1,00
80-100 cm € 5,00

100-120 cm €6,00

Kwekerij

De Heesterhof
Particuliere verkoop elke zaterdag of op afspraak.
U kunt ons vinden richting Varsselring
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 of 06-53 36 23 00

"Zo brengen tegels en natuursteen
een heel andere sfeer bij ons thuis."

Zoals u weet zijn er tegels in allerlei soorten,
kleuren, structuren en maten. Voor elke woon-

wens is er wel een prima tegel of natuursteen.

Maar wij hebben nog meer voor u in huis. Wij kun-

nen u alles vertellen over nieuwe trends,
legpatronen, speciale effecten... En dat is nou
net waarom u kiest voor BouwCenter HCI.

HCI. Helemaal mijn idee.

Boi/Center.HCI Hengelo Gld. Km
Ulft , |39 - 15696200
Zevenaar - ' 1 6 5 2 3 2 0 1

www.bouwcenterhci.nl
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