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Overname van advertenties/berichten is verboden

Schilderij Riek Schagen (Saartje)
bracht 470 euro op

Tijdens de kerstmarkt werd een schilderij van Riek Schagen (Saartje) geveild. Het bracht 470 eur op.

Kinderkerstfeest
Kinderkerstfeest in Hervormde
Kerk te Vorden.
Kerstavond begint goed: op vrijdag-
avond 24 december zal in de Her-
vormde Kerk te Vorden om 19.00
uur het kinderkerstfeest gevierd
worden. Het wordt een muzikaal
kerstfeest, want er zal veel worden
gezongen en muziek gemaakt wor-
den. In de afgelopen weken heeft
een project-kinderkoor, onder lei-
ding van Symone Boerstoel en Mir-
jam Berendsen, regelmatig gerepe-
teerd; in de viering zullen zij enke-
le kerstliederen laten horen. De
kinderen kunnen zelf muziek ma-
ken. En ook het verhaal, dat verteld
zal worden, heeft alles met muziek
te maken. Dus kom allemaal en
neem je moeder, vader, oma en
opa, vriendje of vriendinnetje mee.
Zo aan het begin van de kerstva-
kantie zal het zeker een fijn kerst-
feest worden.

Kerst in Kilder
met schilderijen van Tiny Keizer

U B

2de Kerstdag geopend
van l l .00 - 17.00 uur.
Wehlseweg 4 Kilder
Tel. 0 3 1 4 6 8 3 0 4 1

WONEN & SLAPEN
A / 8 - afrit 2 Wehl-Kilder, richting Kilder.

Na 500 meter...Bulsink Meubelen.

NOVA
C T I O N

VERGE-
LIJK

MAAR
De nieuwe Edah Lekke r 8r Laag is de goedkoopste supermarkt van
Hengelo. Vergelijk onze meer dan 6.000 vaste lage prijzen met
die van andere supermarkten. Bij Edah bespaar je toch 't meest.
Zie onze advertentie in deze krant.

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

G e m e e n t e V o r d e n

PLUS Kerstvoordeel

Sterwijn
Hubrecht Duijkc

Chaieau
Pradeau
Mazeau
Zwart fruit, een vleugje
laurier, soepelheid en
een onberispelijke ba-
lans zijn de kenmerken
van deze uitstekende
Bordeauxwijn.
Fles 75 cl.

Wij wrfcopen alleen »kö

Varkensfilet
Aan het stuk of
in lapjes of
Varkens-
filetrollade
Kilo 798

l
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PLUS
• r tmtcmd v

Opgeteld de beste!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBUIANCF BRANDWEER l l 2

HUISARTSENPOST HET SPITI AAL 0900 - 200 9000

HUISARTSENPOST SLINGEIANDZIEKFNHUIS (0314) 32 98 88

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de Herv. Kerk;
22.30 uur ds D. Westerneng mmv dubbelkwartet en Sursum Corda.
Zaterdag 25 december 10.00 uur ds J. Kool.
Zondag 26 december 10.00 uur dhr. De Jonge Bathmen.

Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 24 december 21.00 uur ds Igrid de Zwart Dieren Kerstavond.
Zaterdag 25 december 10.00 uur ds. K. Bochanen 1ste Kerstdag dienst
voor jong en oud.
Zondag 26 december 10.00 uur zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de Herv. Kerk;
22.30 uur ds. D. Westerneng mmv dubbelkwartet en Sursum Corda.
Zaterdag 25 dec. 10.00 uur ds. D. Westerneng mmv kindernevendiensL
Zondag 26 december 10.00 uur Ds. D. Westerneng

RJC kerk Vorden
Vrijdag 24 december 19.00 uur Eucharistieviering mmv 30+ koor en
kinderkoor.
Zaterdag 25 december 10.00 uur Eucharistie mmv Cantemus Domino
15.00 uur kindje wiegen.

RJC kerk Vierakker
Vrijdag 24 december 19.00 uur Woord/communiedienst mmv kinderkoor,
22.00 uur Eucharistieviering mmv dames/herenkoor.
Zaterdag 25 december 10.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 26 december 11.00 uur eucharistieviering mmv dameskoor .

HUISARTSENDIENST
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000

vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kim r op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
25-26 december (Kerst) WA Houtman, Vorden. tel. (0575) 55 22 53.
27-28 december D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00.
29-30 december P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (06) 537 36 310.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen 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. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ 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 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwintel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090O8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinderop-
vang.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

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. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-1730 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur
en 13.30-20.00 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-hoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
IVrsoncnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur.
tel. S!5':54 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.
Hnbbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keu/es, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail ach terhoek@dekringe n .n l
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling
op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost, tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding en het omgaan met verlieserva-
ringen en levensvragen. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46 13 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Ontdek de kracht van Aloë
Vera! Uw verkooppunt voor uw
producten, óók voor gezonde
kerstcadeau's. J. Keijser 52 57
86. www.aloe vera-zutphen.nl

• Kerstbomen, alle maten en
soorten. Bertus Waarle, Hams-
veldseweg 2, 7251 LR Kranen-
burg. Tel. (0575) 55 68 65, mob.:
(06)511 48066.

• Stuntprijzen! Zonnehemels/
banken vanaf € 125,- nieuw in
doos. Rechtstreeks verkoop
vanaf magazijn. 12 Modellen,
kijken na telefonische afspraak
(06) 53 31 77 90, Halle.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel.(0575)463610.

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

• Energiek de winter door!
Aloë Vera produkten. Marleen
Hulsbos-Bakker. Tel. (0575) 52
70 08, Warnsveld.

• Kom weer in vorm met Sha-
peWorks. Bel voor gratis li-
chaamsanalyse zodat ik uw
persoonlijke programma kan
samenstellen. Professionele
begeleiding en advies. Ruime
ervaring. Bel Jerna Bruggink tel.
(0575) 46 32 05.

• Te koop: Kerstbomen.
Diverse maten G. Walgemoet,
Branden borchweg 10, Vorden.

• Kunst Kring Ruurlo. Kerst-
verhalen, gedichtjes en muziek.
Woensdagavond 22 dec. van
19.00-20.00 uur op Achterhoek
FM. Radio Vorden, Lochem en
Ruurlo. Kabel: 87.5. Mariënvel-
de 98.4. Via de ether 105.4 -
106.7-108.1 -107.1

• Te huur per direct groot
bovenhuis in centrum Ruurlo.
Brieven onder nummer R28-1
Bureau Contact, Barchemse-
weg 7, 7261 DA Ruurlo.

• Verhuisd per 2O decem-
ber 2OO4: Fam. M. Venderink.
Oud adres: Bieshorstlaan 60,
7231 EK Warnsveld. Nieuw
adres: Schapendoes 33, 7232
DL Warnsveld. Telefoon: (0575)
522013.

• Workshop voetmassage.
Wilt u voeten leren masseren.
Geef u dan nu op voor de work-
shop voetmassage. Wilt u meer
info: bel dan met Praktijk Ba-
lans, (0575) 55 19 89.

% Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74 06
of info@utz.nl

Te koop:
Wandstukken en

graftakken voor de
kerst veur weinig

K W K K K K I . I

HEDERA"

Strodijk 4, Vorden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

• Gevraagd: mensen die het
leuk vinden om kinderkleding
te verkopen. Bel tijdens kan-
tooruren naar (0573) 22 11 77
of kijk op www.arkinderkle
ding.nl

• Wereldwinkel Vorden wenst
iedereen fijne feestdagen.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende tele-
foonnummers (0575) 55 14 86 /
5521 04 en 55 17 87.

• Te koop: aardappelen en
voerwortelen. Diverse soor-
ten groenten en fruit. Omdat
het zaterdag 25 december
kerstmis is vervalt deze week
de verkoop. Omdat zaterdag 1
januari nieuwjaarsdag is, is er
donderdag 30 december ver-
koop van aardappelen, groen-
ten en fruit van 09.45 tot 12.00
uur op de parkeerplaats van
pannenkoekenrestaurant Kra-
nenburg. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76.

Vakantie
kriebels?
De zomergidsen 2005 zijn er.

Of wilt u nog op
wintersportvakantie?

Ik breng ze graag bij u thuis,
bel (0575) 56 08 86.

Uw vakantie begint bij u thuis met
de Star Travel Mobiele Reisadviseur

Hilde Hissink-Bitter.

www.wichmond.mobiel.startravel.nl

Dr. Haas
huisarts, Weppel 1
telefoon 55 16 78

AFWEZIG
van 24 december t/m

7 januari 2005

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
tel. 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 1255

IN Mi
styling bureau

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

wrww.in-stijl.nl

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

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al rtikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas/innen • Ai d a • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
<§>

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen

Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2005

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

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2005

De Voetverzorger
Ook voor diabetische en reumatische ixteten.

Aangesloten bij Pro-i>oet.

A. MOKKINK-KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

Dagmenu's
22 t/m 28 dec. 20O4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 22 december
Wildbouillon met tuinkruiden / Holl. biefstuk met kruidenboter,
aardappels en groente

Donderdag 23 december
Saté met pindasaus en frieten en salade / vruchtencocktail met
slagroom

Vrijdag 24 december
Tomatensoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappels en salade

Maandag 27 december
Gesloten

Dinsdag 28 december
Gesloten

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O57S) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk etenl! Bistro De Rotonde team



Dankbaar en gelukkig voelen wij ons,
omdat de Here ons opnieuw een zoon gaf

i Dirk Arnold Hendrik Maarten
Martin is een broertje van Lisanne en Hans en
werd geboren op 15 december.

D. Westerneng
C.D. Westerneng-Arendse

Lisanne
Hans

Burg. Vunderinkhof 16-A
7251 XA Vorden
tel. (0575) 555830
Voor bezoek graag even bellen

Graag willen we iedereen bedanken die ons
verrast hebben met de vele prachtige kaar-
ten en mooie bloemen en cadeaus. Een on-
verwachts gebaar doet ons goed.

Wij wensen U tevens fijne feestdagen en
gezond 2005.

»

l Wim en Gerda Hissink

Rutgerweg 11, Vorden

.... ........ — .....

Wijs Sierbestrating

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen

herstraten van bijv. terras en inrit

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een voorspoedig 2005

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

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst u een gezond en

pechvrij 2005

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Dik Pardijs

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te
bedanken, betuigen wij u hiermee onze oprechte
dank.

Toos Pardijs-Nijhof

Gerrit en Merie
Youri

Vorden, december 2004

Voor uw belangstelling en medeleven die wij moch-
ten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader en schoonvader

Herman Voskamp

willen wij u hartelijk danken

Willy Voskamp-de Greef
en kinderen

Vorden, december 2004

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van

H.J. Zweverink

betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Zweverink

Steintjesweidel 29a
7255 DS Hengelo Gld.

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0^75;) 4^ 16 21

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

xoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'IX- Mars' t.o. Woonboulevard Kijcrkamp)

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

Stamppotten uit 7 cn
Grootmoeders keuken € i ,uuP-P.

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus" waar elke zaterdag
en zondag vanaf 14.00 uur 20 soorten schnitzels- en kipgerechten

worden geserveerd, waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, het
bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes, drum-
sticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

VAvw.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Reserveer vroegtijdig voor de Kerst
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DINSDAG T/M VRIJDAG

Mooie Blanke witlof.

,1 y S
heel kilo NU € 1 jj mm *J

10 heerlijke zoete navels

+ 10 manderijnen GRATIS

.2,98
Peka aardappelschijfjes

1 7">
zak a 600 gram € l f mm mW

Heerlijke zoete bospeen

n on
bos voor € ^T f mW ^9

Kerry salade

1 Rfl
250 gram nu € • f *J \J

^ mmm_ '
f \ ilKmM mÜI^
ook voor de mooiste Ijgĵ  grSI

f ruitmand gaat u
natuurlijk naar

Klein Westland!
^ J

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 10 54

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

CADEAU IDEEËN
ƒ ^\

Wist u dat wij ook leuke cadeau manden
verkopen met heerlijke produkten zoals
vruchtensappen, Franse confitures, noten,
vruchten in luxe glazen potten en nog
veel meer lekkers. Kom maar eens kijken!

% Nieuw in ons assortiment: Vergeerkaas

3£ Rijstcrackers of Japanse zoutjes nu

3 zakken voor € 4,00
^ J
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Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefte of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
(0575) 55 W 10, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

(Advertorial)

Mie'jf uut
Genie wil naor 't dorp. Liefst an
de rand van 't dorp een mooi
klein huus, dat zol eur wel lieken.
Mear anloop en praot volk. Win-
kels op loop afstand. Maor Gert
den wil neet.
Stel dai ene van beide komt te val-
len of oew zelf neet red? Maor
Gert, den is eigen wies. Hij wil van
zik af kunnen kieken. Gin lawaai
van de buurn, ne forsen tuin, baas
op eigen arf. Gert op zien beurte
den dech, Genie mot, no ze older
wordt, neet zitten te drammen ,
ieder keare hef ze wat.

En zukke kleine onnozele dinge.
Ze verveeld zik, overbodig, de
kindre vraogt eur nargens nao en
dus, dan is alle andacht op Gert
en op hun kleine spul. Of ze ne
grotern bloempot mot kopen
veur 't raam? Of zal ze den mooi-
en klievia in de keuken zetten?
Met wat veur patroon zal ze be
ginnen te breien?

En dan uurn an de telefoon. Het
geet negen van de tien kear aover
niks. Zij zol hun olde boerderieje
willen verkopen en dan uutver-
koop hollen. Willen weten wat 't
op kan brengen. En dan royaal we
an, mooie meubels en veur de
kindre. Een miljoen naor de RA-
BO. Een appel veur 'n dors.

Nee neet op maken an dure kleare
en auto's! Met vacantie, jao dat
wel. Dat kon ja vrogger nooit. Gert
schupt de learzen uut en zet zik
biej de kachel. Genie least net in
contact van allerhande afscheid
feesterieje van de olde gemeen-
ten. Gerrie:"Gaot wiej daor nog
hen Gert? Ze bunt ja oaveral be
zig. De mensen sigaren laoten ro-
ken uut de eigen deuze. Dat af-
scheid daor hebt ze geld veur oet
getrokken.

Dus..wie mot zeen dat wie ons
portie met kriegt." Gert schud zie
nen kalen kop. Het liekt um tien
kear niks. Wat rond hangen en
praot die nargens aover geet, met
wat stukskes wors en ne borrel.
Die heffe thuus zelf genog. Gert:
"Och wat mien betreft ze holt ma-
or feest. En waorumme? Op mear-
dere plaatsen het gemeentehuus
in de uutverkoop. Ik denke, ze
hebt as verkopers te vuile noten
op 'n zang, zovulle voorwaarden
ai kopen wilt, dat gin mensen
daar nog zin an krig. Dan mot ze
d'r straks nog geld biej leggen en
ja dan wil 't Gelders Landschap
het per gratie wel anpakken.

In Zelhem al net zo. Die boerderie
je Reuterink. Daorveur efkes rap
ne stichting in de bene helpen.

'Erfgoed Muzeum' d'r van maken.
En de gemeenteraod verkoopt dat
veur enen euro. En dan leg iej dat
doodgeboorn kind nog efkes
55000 euro in de wiege. Een ieder
weet al biej veurbaat dat zo iets
de nieje gemeente Bronckhorst
straks geld geet kosten. Maor ja
wat wil iej?

Al die andre gemeenten hebt 5
euro per inwonner oet d'n pot
meugen halen. Vorden het kasteel
zowat weggeven, dan Zelhem een
eigen old boern huus as muzeum.
Wie straks leaft den dan wear
zorgd".

Genie is mieterig. Dat Gert daor
neet met hen wil. Zo'n afscheid
daor ziej toch ne hoop olde kun-
digheid. Net zo iets as ne begraffe
nisse zonder treurnis.
Van een heel old mense. Zij wil
d'n olden burgemeister van Zel-
hem de hand geven. Dat is veurlo-
pig den earsten burger in Bronck-
horst. Wat is dat veur ne man?
Hij was nogal in 't niejs met zien
vacantie huus. En al die leden van
de nieje raod. Wie is straks onzen
wetholder? Maor Gert wil neet
met. En as vrouw allenig gaon?
Nee dat dut Genie neet, ok neet
in 't nieje Bronckhorst. De Baron
van Bronckhorst.

Nieuwe tenues voor 2e elftal w Vorden

BEURSPRAAT

Arcelor: staal
omrand met goud
De Franse staalproducent Arcelor gaat
een zeer winstgevend jaar tegemoet.
Ook voor de komende jaren blijven de
vooruitzichten goed: de vraag is aan-
houdend hoog en het aanbod van staal
blijft beperkt. Tegelijkertijd is het aan-
deel zeer goedkoop.

Groot in staal
Met een jaarlijkse productie van 45
miljoen ton staal behoort het Fran-
se Arcelor tot de grootste staalpro-
ducent ter wereld. Arcelor is in
2002 ontstaan uit een fusie tussen
de Franse staalproducent Usinor,
het Luxemburgse Arbed en het
Spaanse staalbedrijf Aceralia. De
activiteiten van het bedrijf betref-
fen de productie van platgewalst
staal, roestvrij staal, staalproduc-
ten en de distributie, verdere ver-
werking en handel in staal(produc-
ten). Europa is de belangrijkste af-
zetmarkt voor Arcelor. De auto-in-
dustrie en de bouw zijn de grootste
afnemers. Daarnaast wordt staal
geproduceerd voor huishoudelijke
apparatuur en verpakkingen.

Recordwinsten
verwacht
Dankzij de hoge vraag naar staal
vanuit China liggen de bezettings-
graden van staalfabrieken op hoge
niveau's en worden de verkoop-
prijzen (en de winsten) opgedre-
ven. In het verleden was er veelvul-
dig sprake van overcapaciteit bij
staalproducenten, lage verkoop-
prijzen en dito winsten. Die situ-
atie lijkt verleden tijd. Arcelor ver-
wacht voor 2004 en 2005 record-
winsten. De onderneming weet
voor de contractonderhandelin-
gen met afnemers (auto-industrie,
witgoedsector) prijsstijgingen te
realiseren van 20-50%. Daarnaast
zal het overgenomen Braziliaanse

CST gaan bijdragen aan de winst.
CST is één van de meest winst-
gevende staalproducenten ter we
reld met brutowinstmarges van
meer dan 40%. Ter vergelijking, Ar-
celor behaalt een marge van 14%.

Arcelor doet mee in
consolidaüeslag
Maar niet alleen voor de korte ter-
mijn zijn de vooruitzichten goed.
Ook voor de lange termijn is de on-
derneming goed gepositioneerd.
Momenteel is er een consolidatie
slag binnen de staalsector aan de
gang, waarbij uiteindelijk zes tot
acht wereldwijd opererende staal-
producenten ontstaan met een to-
tale capaciteit van 80 tot 100 mil-
joen ton. Arcelor zal één van deze
producenten zijn. Ter vergelijking,
Arcelor heeft nu een capaciteit van
45 miljoen en Mittal Steel (onlangs
ontstaan uit het Indiase staalcon-
cern Ispat) krijgt 63 miljoen ton
staal aan capaciteit. In juli heeft
Arcelor een aandelenemissie ge
daan ter financiering van de over-
name van het Braziliaanse CST.
Het resterende deel van de op-
brengst wordt gebruikt voor over-
names in Turkije, India en Rus-
land, drie aantrekkelijke groei-
markten met lage productiekos-
ten.

Sterk
ondergewaardeerd
De waardering van Arcelor is sterk
achtergebleven bij de rest van de
sector. Het aandeel behaalde sinds
l januari 2004 een koerswinst van
slechts 25%, terwijl Gorus een ren-
dement van 85% behaalde en Ame
rikaanse staalaandelen gemiddeld
60% in waarde stegen. Bovendien
staan de lage winsttaxaties van
analisten in geen verhouding tot.
de optimistische geluiden die de
topman van Arcelor laat horen.
Analisten rekenen voor 2005 op
een winst per aandeel van EUR
2,96, terwijl het bedrijf zelf inzet
op (een realistische) EUR 3,90-4,00.
Naar onze mening zit er nog heel
wat in het vat voor Arcelor.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke
onderneming van de Rabobank en de
Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Hackforter Midwinter Tocht groot succes!

Café Restaurant "De Herberg"
heeft het tweede elftal van de
voetbalvereniging Vorden nieu-
we shirts aangeboden.

In navolging van het Ie elftal is ook
voor dit team het originele zwarte
shirt met een brede gele baan er op
weer ingevoerd. Een uitvoering die

de voetbalvereniging bij de oprich-
ting in 1929 al kende. Hannie
Hendriksen van 'De Herberg' was
aanwezig bij de overhandiging.

"Als je de kat maar op tijd voert
dan kun je mooi weer verwach-
ten", zo sprak Reind Krijt (daar-
bij doelend op een oud Achter-
hoeks gezegde) zondagmiddag
opgewekt.

Voor de eerste keer organiseerde
de eigenaar van camping "Kleine
Steege" uit Wichmond de "Hack-
forter Midwinter Tocht" en dan
gelijk prachtige weersomstandig-
heden. Het zonnetje scheen, een
temperatuur van circa vijf graden,
dus uitstekend wandelweer.
De deelname aan deze wandel-
tocht over 6 kilometer overtrof al-
le verwachtingen. "Omdat de deel-
name gratis was, kan ik niet pre
cies aangeven hoeveel wandelaars
er waren. Ik schat vele honder-
den", zo sprak Rein Krijt. Tijdens
deze route door het fraaie land-
schap van landgoed Hackfort, met
start en finish bij "Kleine Steege",

stonden op drie plaatsen onder-
weg midwinterhoornblazers van
"De Olde Roep" uit Zelhem om de
sfeer van deze winterse periode te
verhogen. Bij het begin van de rou-
te konden de deelnemers zien hoe
een midwinterhoorn wordt ge-
maakt. Bij de molen van kasteel
Hackfort gaf molenaar Hans His-
sink een demonstratie van het ma-
len van graan. Ook was er een in-
formatiestand van Natuurmonu-
menten, terwijl boswachter Reg-
top in het bos aanwezig was om
vragen te beantwoorden.

De dames van de plaatselijke vrou-
wenvereniging HVG verkochten in
een stand warme chocolademelk,
oliebollen, wafels én glühwein. Ge-
zien het succes van deze eerste
Hackforter Midwintertocht, zal
het evenement volgend jaar beslist
weer op de agenda gezet worden,
zo liet Reind Krijt na afloop weten.



AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2005
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580
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VORDENS
MANNENKOOR

Het oud papier in wijk Noord wordt op
8 januari opgehaald (i.p.v. 1 januari).

Wijk Zuid op 1 5 januari a.s.

uw/Mest
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l l
OCCASIONS
l l

Citroen:
C5 Break 2.0 ligne prestige 2002 navigatie 50.000 km 20.900.
C5 Berline 2.0 HO1110pk zilver 2002 60.000 km Im-velg. 22.900.
C3 1.4 Difference 9/2004 zilver 1.000 km 16.250.
C2 1.4 Ambiance 11/20.03 zilver 15.000 km 14.950.
Xsara Picasso 2.0HDI Difference 8/2003 rood m. 40.000 km 22.500.
Xsara Picasso 2.0HD110/2000 zilver 135.000 km airco 13.950.
Xsara Picasso 1.6 Plaisir 7/2002 zilver 27.000 km airco 15.950.
Xsara 1.9 D Break 5/1998 antrasit 182.000 km 6.950.
Xsara 1.4 Berline 5-drs. ligne sed. 2/1998 wit 115.000 km 5.850.-
Saxo 1.1 Furio zwart 12/2002 35.000 km 8.950.
Saxo 1.1 groen m. 1/1997 232.000 km 3.500.-
Berlingo 1.9 D groen 10/2001 52.000 km 8.950.
ZX 1.6 Break groen 1996 157.000 km 3.950.
ZX Avantage 1.4 5-drs. blauw 1996 105.000 km 4.500.-

Suzuki:
Alto 1.0 GA 3-drs. 1995 wit 104.000 km 2.750.
Alto 1.0 GA 3-drs. 7/2000 blauw 21.000 km 5.450.-
Alto 1.0 GLS 3-drs. 3/2001 blauw 33.500 km 6.250.-
Swift Globe 3-drs. 12/1997 d.blauw 113.000 km 4.950.-
Grand Vitara 2.0 TDI Van airco 89.000 km 15.500.-
Wagon R+ 1.2 GL 2000 d.groen 78.000 km trekh. 7.250.-
Ignis 1.5 GLS 5-drs. airco 11/2003 grijs 6.200 km 15.350.-

Overige merken:
Renault Laguna 1.6 16V Expresion 3/2001 zilvergrijs 13.750.-
Renault Scenic 1.6 automaat 8/1997 141.000 km groen m. 6.950,-
Ford Mondeo 2.0 Buss. Edition 1999 85.000 km 9.950.-
Hyundai Elantra 2.0 CRDI blauw 2002 29.500 km airco trekhaak 13.750.-
Hyundai Getz 1.3 Fun en Sun 1/2004 zilver 10.000 km
airco schuifdak trekhaak 12.950.-
Hyundai Atos Multi zwart 1999 48.000 km 5.850.-
Peugeot 106 1.1 Accent blauw 2000 53.000 km 6.750.-
Peugeot 106 1.1 Accent rood m. 1997 91.000 km 4.950.-
Peugeot 406 2.0HDI grijs m. 2/2002 70.000 km airco 17.950.-
Volkswagen Polo 1.6 5/1996 rood 112.000 km stuurbekr. 4.950,-
Ford Fiësta 1.35/1995 zwart 113.500 km LM 2.750,-

Motor:
Honda Magna VSO zwart 16.000 km 1.750.-
Yamaha FJR 1300cc zwart 5.500 km 1e eigenaar 13.950.-

*st A U T O B E D R I J F

aal - storteboom
i i

Grevinkweg 2 Aalten • Tel. 0543 - 47 24 76
specialist in Peugeot - Citroen - Suzuki

v/h autobedrijf Lensink

Openingstijden
rond Kerst

Woensdag 22 december hele dag geopend

Donderdag 23 december hele dag geopend
+ koopavond

Vrijdag 24 december 16.OO uur gesloten

Zaterdag 25 december (1e kerstdag) gesloten

AUTOBEDRIJF

1 WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

Spoorstraat 14,7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 -

Daihatsu Move
Mazda Demio 1300
Nissan 100 NX
Nissan Micra
Peugeot 206 CC Cabrio
Renault 19
Renault Laguna Grand Tour
Renault Megane
Renault Megane Break
Renault Scenic 2.0
Renault Scenic 1 .6
Subaru Impreza Plus 2.0
Subaru Justy 4wd
Subaru Justy 4wd
Subaru Justy 4wd
Subaru Legacy Station
Subaru Legacy Station
Subaru Legacy
Subaru Vivio

Groen metallic
Rood metallic
Rood
Rood metallic
Groen metallic
Groen metallic
Zwart metallic
Grijs metallic
Groen metallic
Groen metallic
Groen metallic
Blauw metallic
Blauw metallic
Groen metallic
Rood metallic
Rood metallic
Rood metallic
Blauw metallic
Rood metallic

4527
1997

2000
1991

1995

2004
1992

2001

1996

1999

2000
2001

1998

1998

1998

1999

1994

1999

1995

2000

03

5.250,-
8.500,-
2.900,-
2.900,-

22.250,-
1.750.-

12.500,-
5.500,-

10.500,-
16.750,-
16.750,-
9.500,-
3.950,-
4.900,-
5.900,-
3.500,-

12.250,-
3.500,-
4.950,-

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Verkoop en onderhoud alle merken
Specialist in Subaru

Vlogman, Keurslager

Ook dit jaar weer een groot
assortiment vleeswaren en met
eigengemaakte gebraden
producten zoals:
* Gebraden Rosbief

'Gebraden Fricandeau

* Gebraden Kalfsrollade

"Gebraden Varfcensrollade

* Gebraden Runderrollade
* Gebraden Steak rol l a de

* Gebraden Zeeuwsspek

'Gebraden Casselerrib

'Gebraden Achterham

En diverse soorten patés, wat
dacht u van een lekkere Cranberry
paté of een Bourgondische paté, of
een Wild pató,

Al onze rollades worden met de
hand geknoopt en naar uw wens
gemaakt. Het gewicht wat u wilt,
pittig of wat minder zout, alles kan.

'Lende Rollade

'Magere Runder rollade
'Rib Rollade

'Doorregen Rollade

'Varkens Filet Rollade

'Schouder Filet Rollade

'Kalfs Rollade

Vraag bij het bestellen

rustig om een braadadvies.

De rollade tip:
Draai de rollade altijd de zelfde
kant op in de pan dan wordt hij
overal gelijkmatig gebraden.

Het is weer feest aan tafel, we
gaan gourmetten of fonduen.

Op onze gewone schotel zit:

Biefstuk

Schnitzel
Kipfilet

Hamburger

Slavink

Tartaartje

Wij kunnen uw schotel verder
uitbreiden met lams vlees, kalfs
vlees, varkenshaas, ossenhaas,
gekruid reepjes vlees, of wat u
verder maar wilt. En zelf kunt u er
nog een geklutst eitje bij doen of
wat pannenkoek beslag (vinden
kinderen vaak lekker)

Ook voor de specials kunt U
bij ons ruim terecht,

Zoals:
Varkenshaas in bladerdeeg
Muiderslotje
Pampa schijf
Katenhaasje

Neem nu als voorafje een
Varkenshaasje in bladerdeeg.
U bent al zo druk, daarom doen
wij het werk voor u.
U hoeft het alleen nog maar in de
oven te doen
Oven voorverwarmen op 195
graden terugzetten naar 175
graden en dan nog 25 minuten
afbakken.

Of het lekkere katenhaasje, een
varkenshaas gemarineerd en
omwikkeld met spek. 20 min.
bakken in de koekenpan, wat
champignons erbij en u hebt weer
iets lekkers op tafel.

Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden, tel. 0575-551321



Inleveren advertenties en berichten
weekblad Contact Bronckhorst
Met ingang van week l (3 - 7 ja-
nuari) verschijnen de editie's
Noord (v.h. Contact Vorden),
Midden (v.h. Contact Hengelo)
en Zuid (v.h. Journaal Zelhem/
Halle) op dinsdag en woens-
dag in de gemeente Bronck-

horst. Het inleveren van ad-
vertentie's en berichten zal
hierdoor enigszins worden
gewijzigd, onderstaand geven
wij u hiervan een overzicht.
Het formaat van weekblad
Contact Bronckhorst wordt

veranderd, het aantal adver-
tentiekolommen gaat van 6
naar 7, met een royale kolom-
breedte van 38 mm en kolom-
wit van 4 mm, terwijl de pagi-
nahoogte 430 mm wordt.

Verspreidingsgebied: Vorden, Kranenburg, Wichmond,
Vierakker, Linde, Medler, Wildenborch, Delden
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12 uur, uiterlijk maandag 09.00 uur

Verspreidingsgebied: Hengelo, Keijenborg, Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Toldijk, Rha, Keijenborg, Veld-
hoek. Voor- en Achter Drempt
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: donderdag 12 uur, uiterlijk maandag 09.00
uur

Inleveren edities Noord en Midden:

Nieuwsberichten aan:
Advertentie aan:

Drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. (0575) - 551010
redactie@contact.nl
advertentie@contact.nl

CONTACT BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied: Zelhem, Hummelo en Hoog en
Laag Keppel, Halle, Velswijk, Halle Heide, Slangenburg,
Heelweg, Overstegen, Bezelhorst, Westendorp, Uzevoorde
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12 uur

Berichten en advertenties voor Bronckhorst Zuid
via:
Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld
Industriestraat 10, 7590 AB Denekamp
Postbus 96, 7590 AB Denekamp
Telefoon 0541 - 35 18 69 - Fax 0541 - 35 43 45

Wim Bijenhof in de VUT

Tijdens de feestelijke perso-
neelsavond van aannemersbe-
drijf HJ. Ruiterkamp BV op 17
december jl. gehouden in zaal
Bakker hebben ze afscheid ge-
nomen van Wim Bijenhof, hij,
deze maand wordt hij 60 jaar,

heeft per l december jl. gebruik
gemaakt van de VUT-regeüng.

Wim heeft ruim 22 jaar gewerkt
bij HJ. Ruiterkamp BV. De directie
van HJ. Ruiterkamp BV en de me
dewerkers wensen Wim en Rikie

Bijenhof nog vele goede gezonde
jaren.

Als afscheids cadeau heeft Wim
Bijenhof een vakantiecheque ont-
vangen, zijn vrouw Riekie kreeg
een bos bloemen.

G: NDA V O R D E N
Iedere dag:

'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.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Teken-
cursus.

Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen.

Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor
senioren.

DECEMBER
22 HVG Linde Kerstviering.
22 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
22ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
29ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

Eenzaamheid
Iedereen is wel eens eenzaam,
hoe dat voelt hoefje toch aan
niemand meer uit te leggen!
Was het maar zo simpel. Een-
zaamheid is een onderwerp dat
we maar moeilijk kunnen han-
teren.

Mensen zijn vaak zeer terughou-
dend in het delen van eenzaam-
heidservaringen en dat is erg jam-
mer omdat ze zichzelf daardoor
een kans ontnemen de situatie te
veranderen. Want eenzaamheid
verandert echt niet als je blijft roe-
pen dat er nooit eens iemand
langs komt of dat je niemand
meer hebt om voor te zorgen. Er
zal niets veranderen als je niet
eerst zelf iets verandert. Het begin
van elke verandering ligt in jezelf.

EENZAAMHEID BESTAAT,
DAAR KAN NIEMAND OMHEEN!
Op een themamiddag, zomaar er-
gens in een zaaltje met een hand-
jevol mensen, bleek eenzaamheid
een geweldig gespreksonderwerp
te zijn. De deelnemers gaven el-
kaar de ruimte, deelden ervarin-
gen, wisselden adressen uit en gin-
gen anders naar huis dan ze geko-
men waren. Er werd iets aange-
reikt, iets aangeraakt, er was (h)er-
kenning. En het bleek door te wer-
ken want ook naderhand bleven
mensen reageren. Stilstaand water
wordt brak, maar als het waterop-
pervlak in beweging wordt ge-
bracht gebeurt er iets. Iemand had
een steentje in het water gewor-
pen en er ontstonden steeds grote-
re cirkels.

ALLEEN ZIJN EN EENZAAM ZIJN
Alleen zijn is iets anders dan een-
zaam zijn. Er zijn mensen die het

plezierig vinden om alleen te zijn.
Zij ervaren zichzelf als prettig ge
zelschap, accepteren wat niet
(meer) kan en vullen hun tijd zin-
vol in met lezen, muziek beluiste-
ren, het volgen van de seizoenen
en denken na over de dingen des
levens. Anderen lukt het gaande
weg te leren omgaan met alleen
zijn en het inperken van eenzaam-
heidsgevoelens. Het is de kunst
een balans te vinden tussen alleen
zijn (met jezelf) en het omgaan
met anderen.

IN DE KOU STAAN
Deze tekst is natuurlijk niet zom-
aar geschreven maar vanuit het be
sef dat (juist) in deze maanden veel
eenzaam-heid wordt ervaren. Er
zullen altijd situaties zijn waarin
mensen zich in de kou voelen
staan en het zwaar te verduren
hebben. Het leven is niet bepaald
gemakkelijk als je zorgen heb, als
je partner pas is overleden, als je
gezondheid verslechtert, als je bes-
te vrienden je vrienden niet blij-
ken te zijn, als je worstelt met Ie
vensvragen en zoekt naar de zin
van je bestaan. Dan verlang je na-
bijheid!

Als dat ook voor uw leefsituatie
van toepassing is hoop ik dat u tij-
dig bij anderen zult aankloppen.
Het kan heel moedig en verstandig
zijn (ter ondersteuning) een be
roep te doen op anderen. En wees
gerust, er zijn nog steeds mensen
(vrijwilligers én professionals) met
het hart op de juiste plaats!
Hannie ten Hoopen (0575 461332)
heeft een praktijk voor rouwbege
leiding, het omgaan met ingrij-
pende verlieservaringen en het
hanteren van levensvragen.

Oudejaars crossloop
Een aantal jaren geleden is in
Vorden een zogenaamde 'oude
jaarscrosscommissie' opgericht
om jaarlijks en met veel succes
een 'Oudejaars crossloop' te
organiseren.

Deze cross wordt dit jaar opnieuw
op 31 december gehouden. Start
en finish zijn bij het gemeentelijk

sportpark aan de Oude Zutphense
weg 11, waar men zich na afloop
in het clubgebouw van de voetbal-
vereniging Vorden kan douchen.
De deelnemers kunnen uit drie af-
standen kiezen: 5,10 of 15 kilome
ter. De start voor de 5 kilometer is
om 10.45 uur, terwijl het startsein
voor de 10 en 15 kilometer om
11.00 uur wordt gegeven.

Oorkonde
Bij Keurslager Vlogman aan
Zutphenseweg werd overwacht
de Filet Americain gekeurd
door het Kwaliteit Bewakings-
bureau Levensmiddelen.

De Filet Americain werd gekeurd

op versheid en hygiëne. Het werd
beoordeeld met cijfer 10.

Weer een bewijs dat de echte Keur-
slager Vlogman door kwaliteit en
service bovenaan staat. Van harte
gefeliciteerd met dit succes.



Vorden • Zutphenseweg • Tel. (0575) 55 24 26
Zelhem • Markt 21 • Tel. (0314) 62 37 06

SHIATSU PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

fijne/
een/

JET SCHOLTZ Shiatsutherapeut
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel. 0575 - 556500

Wij wensen u prettige kerstdagen

en

een voorspoedig nieuwjaar

ABC
SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem Telefoon (0314) 64 19 50

Het kantoor van

notaris mr. R. Das te Vorden
is op vrijdag 24 december en op

vrijdag 31 december a.s.

de gehele dag GESLOTEN.

Alle medewerkers wensen U
Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 2005.

Het team van:

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
wenst u

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2005!

Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

Lid CUMELA

Weekblad Contact,
het weekblad waar men naar uitkijkt:

familieadvertenties, aanbiedingen van de bakker, de
slager, groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

\aon^^

^VLananne
Haar- en Huidverzorging

wenst u
Prettige Feestdagen

en een Gezond en
Voorspoedig 2005.

Dorpsstraat 30

7251 BC Vorden
Tel: 0575 551423

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP *
* TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-

-:•:- TUINONDERHOUD *
-:•:- (SIER)BESTRATING *

-:•:- VIJVERS -:•:-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15

Joostinkweg 6, 7251 HK Vorden

Klussenbedrijf
Theo öchotsman
en medewerkere

wensen iedereen
prettige Kerstdagen

en een goed en gezond
2005 toe

In verband met Kerst
en Oud en Nieuw
is de ophaaldata
oud papier sv Ratti
op woensdagmiddag
29 december.

ij wensen iedereen

fijne l^erstdagen en een

voorspoedig 200$.

SIEMERINK

Zutphenseweg 7

7251 DG Vorden

Tel.(0575)551505

opticien/juwelier

brillen
ft'lltilt'tli'IIZt'll

meten

sieraden
iitiru'frkfii
reparaties

taxaties

Timmerbedrijf
Jos Schotman

( *" Wenst u, aan het einde van het oude jaar,
Prettige kerstdagen.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Voor het nieuwe jaar, veel gezondheid,
geluk en succes.

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

Nederland b.v.

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën
Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

TAXIBEDRIJF VAN HELDEN v.o.f.
Voorst - Warnsveld

A. Teunissen

Tel. 0575-501261

• TAXI

• ZIEKENFONDSEN

• GROEPSVERVOER (8, 18 en 36 p)

• ROLSTOELVERVOER

Wenst iedereen

een
voorspoedig 2005



Vordenaar Henk Hellegers als teammanager opnieuw van de partij in rally Barcelona-Dakar

'Een virus waar tegen nog geen
medicijn is uitgevonden'!!

Als je eenmaal uit de beker ge-
dronken hebt die "Parijs- Da-
kar" heet, dan blijf je deze dorst
lessen. Meedoen aan' s wereld'
s meest aansprekende rally Pa-
rijs- Dakar is en blijft een
droom voor velen. Intussen
heeft deze monsterrace over
ruim 12.000 kilometer de naam
" Telefonica Barcelona- Dakar"
gekregen. Dus wordt er niet
meer vanuit Parijs gestart.

Vordenaar Henk Hellegers, team-
manager van "Fast & Speed Rally
Raid" daarover:" In deze rally gaat
het om verschrikkelijk veel geld,
miljoenen euro 's. Parijs werd fi-
nancieel overtroefd door de stad
Barcelona. Daar werd een grote
som geld op tafel gelegd om daar-
mee het recht te verkrijgen dat er
vanuit deze Spaanse stad gestart
mag worden. Men verwacht in Bar-
celona bij de proloog circa 1,5 mil-
joen toeschouwers", zo zegt Henk.

Het is voor de 47-jarige Vordenaar
alweer de zesde keer dat hij aan
deze rally meedoet. "De eerste keer
in 1994 als bestuurder van een
vrachtwagen. Nadien nog twee
keer de wedstrijd gereden. De laat-
ste twee jaren als teammanager en
dus ook deze editie opnieuw als
teammanager. Ik moet zeggen het
begint al weer flink te kriebelen.
Geen zenuwen maar een gezonde
dosis spanning. Meedoen aan wat
nu heet Barcelona - Dakar, is net
een virus waartegen nog geen me
dicijn is uitgevonden. Prachtig om
deel uit te maken van dat circus.
Meedoen kan absoluut niet zonder
de steun van het thuisfront. Als die
er niet achter staat, kun je het ver-
geten. Je bent vaak en dit keer zelfs
heel lang weg. Gelukkig is er de
"mobiel", vrijwel elke dag contact
met "thuis" en natuurlijk veel
mailen", zo zegt hij.

We treffen Henk Hellegers thuis in
de boerderij in het rustieke buurt-
schap Delden. Tijdens ons gesprek
wordt Henk diverse keren onder-

broken door een rinkelend mobiel-
tje. Voor de pers beslist niet sto-
rend, maar gewoon leuk om even
mee te luisteren en worden Henk
's woorden onderstreept, dat team-
manager van een rallyteam zijn,
beslist geen sinecure is. Regelen,
regelen en nog eens veel regelen.
Paspoorten, visa 's, reispaperassen,
verzekeringen, hotels noem maar
op. Het allerbelangrijkste van de
taak van teammanager is toch wel
het financiële plaatje zien rond te
krijgen. Henk noemt, niet be-
stemd voor de "krant" bedragen
waar je bijna constant wakker van
zou liggen!! En ligt hij er zelf wak-
ker van?

GENTLEMEN RIJDERS
"Gelukkig niet hoor, tijdens de
voorbereiding slaap ik als een
blok. Tijdens de race is dat wel an-
ders. Wanneer je dan 4 of 5 uren
kunt slapen, mag je blij zijn". Voor
Henk Hellegers en "Fast & Speed
Rally Raid", het bedrijf van direc-
teur Johnny Hakvoort uit Ulft zijn
de rallies naast het sportieve ele-
ment, toch in hoofdzaak " busi-
ness". Er moet immers geld ver-
diend worden. Henk: "Fast &
Speed" bouwt auto's (buggies) die
speciaal bedoeld zijn voor deelna-
me aan rallies. Een voorbeeld, ie-
mand wil meedoen aan een rally
in Europa of Afrika. Wij zorgen er
dan voor dat de buggy "kant en
klaar" bij de start wordt afgele-
verd. Wij noemen hen zogenaam-
de "gentlemen" rijders, waarbij ik
wel ga beoordelen (testen) of de
man zo'n rally aan kan. Van diver-
se rijders weet ik dat wel, omdat
zij reeds "klant" van ons zijn", zo
zegt hij.

Als teammanager regelt Henk Hel-
legers, buiten het bouwen van de
auto om, alles. Dat betekent dat hij
het hele jaar door bezig is met de
organisatie van het rally-gebeuren.
Dit jaar heeft het team van "Fast &
Speed Rally Raid", in totaal aan zes
rallies deelgenomen in Italië, Tu-
nesië, Marokko, Portugal, Spanje

en Duistland en dan vanaf volgen-
de week Barcelona-Dakar. Henk:
"Aan genoemde rallies namen we
met twee, soms met drie auto 's
deel. Rallies van pakweg één of
twee weken. Barcelona-Dakar is
een ander verhaal, daarvoor zijn
we ruim drie weken onderweg. Ik
zorg ook voor de bemanning van
de buggies inclusief het financiële
plaatje.

hoofdstad Tunis in een grote "war-
me zandbak" ook wel genoemd de
" Poort van de Sahara". De test is
perfect verlopen. Wij gaan trou-
wens in Barcelona met drie auto 's
van start. Cor Euser en Gerard Jim-
mink rijden in de tweede auto. De
Belgen Bernard Dhont en Ray-
mond Geerts bemannen de eerste
auto.

De derde auto wordt bestuurd
door de Fransman en routinier
Thierry Magnaldi met zijn naviga-
tor de Belg Jean Paul Forthomme.
We hebben voor Magnaldi het af-
gelopen jaar een nieuwe auto ge-
bouwd en deze vorige week ook
met goed gevolg in Tunesië getest.
Ook is in Tunesië de vrachtwagen
Mercedes Unimog van onze spon-
sor Johan Elfrink van "KS Neder-
land Finstral Al Kozijnen" getest.
Een prima terreinwagen, kan te-
gen een stootje", zo zegt Henk Hel-
Igers. Johan Elfrink testte de
vrachtwagen zelf, samen met zijn
monteur Eddy Beeftink uit Vor-
den. Elfrink/Beeftink rijden overi-
gens niet mee in Barcelona- Dakar,
zij waren in Tunesië louter om de
wagen te testen.

BEGELEIDINGSTEAM
Het begeleidingsteam (11 perso-
nen) bestaat zoals gezegd uit team-
manager Henk Hellegers met bij
hem in de Ginaf 6x6 chefmonteur
Roei Brussen en monteur Marco
Nijman. De vrachtwagen Mercedes
Unimog wordt bestuurd door Jac-
ques Blakenburg. Verder rijden
Roy Damkot, Frits Duizendstra en
Richard Scheper in deze Mercedis
mee. De Pickup Ford 4x4 wordt be-
stuurd door Johnny Hakvoort. Ver-

Hakvoort en ik aan de hand van
een checklist de wagens inspecte-
ren en gaan wij met de coureurs
praten en luisteren naar hun op-
en aanmerkingen, waarna Roei
Brussen de monteurs instrueert,
die dan vervolgens eventuele man-
kementen gaan verhelpen en zo-
nodig onderdelen vervangen.

Voor het begeleidingsteam dus
lange dagen met hooguit een
nachtrust van 4 tot 5 uren. Woens-
dagmorgen 29 december vertrek-
ken we met onze vrachtwagens en
buggies om 3.00 uur vanuit Neder-
land naar Barcelona waar we te-
gen middernacht hopen aan te ko-
men. Op 29 december volgt de
technische keuring. Vrijdag 31 de-
cember wordt op het strand bij
Barcelona een snelheidsproef (13
kilometer) gehouden.

Voor l januari 2005 staat het tra-
ject Barcelona- Granada op het
programma (930 kilometer). Alvo-
rens met de boot de oversteek naar
Marokko te maken is er op 2 janu-
ari in Granada de tweede snel-
heidsproef (45 kilometer). De rust-
dag wordt op 9 januari in Atar in
Mauretanië gehouden. De finish
in Dakar is op 16 januari. Het bege-
leidingsteam zet op 18 januari
weer voet op Nederlands bodem.
Henk Hellegers is op voorhand dik
tevreden wanneer straks dezelfde
resultaten als de vorige keer ge-
boekt kunnen worden. Henk:
"Toen waren we super tevreden.

Een 9e plaats in het algemeen klas-
sement. We waren het eerste privé
team tussen alle fabrieksteams en
tweede in de categorie "twee wiel

Zelf bestuur ik de truck (de Ginaf
6x6 ) met onderdelen. Het rijdend
magazijn, zeg maar "het hart van
het team". Vorige week zijn we net
terug gekomen van een test in Tu-
nesië. Daar hebben Cor Euser (rij-
der) en Gerard Jimmink (naviga-
tor) een auto getest. Samen met
Roei Brussen (chef monteur bij
Hakvoort) hebben we de auto afge-
steld. De test had trouwens een be-
hoorlijke moeilijkheidsgraad, 550
kilometer ten zuiden van de

der in deze Ford, Fred Hendriksen,
Philip Merpoel en Patrick Trahan.
Henk: "Dagelijks moet er gemid-
deld 600 tot 800 kilometer worden
afgelegd. De vrachtwagens vertrek-
ken 's morgens al tussen 4.00 en
6.00 uur (een paar uren voor de
wedstrijdrijders) van start naar fi-
nishplaats om daar met de meeste
spoed het bivak op te slaan.

Bij aankomst van de wedstrijdrij-
ders gaan Roei Brussen, Johnny

drive". RTL 5 zendt de race dage-
lijks om 18.00 uur uit. Op 25 de
cember is er op deze zender een
voorbeschouwing. Wie dagelijks
op de hoogte wil blijven: www.Pa-
rijsDakar.com De mogelijkheid be
staat om op donderdag 23 decem-
ber bij sponsor "KS Nederland Fin-
stral Al Kozijnen" op het bedrij-
venterrein Revelhorst aan de
Brinkhorst 21 in Zutphen, tussen
18.00- 20.30 uur twee vrachtwa-
gens en een buggy te bezichtigen.

Actieve fondsenwerving zorgt voor bijdrage Oranjefonds

Nieuwe speeltoestellen voor peuterspeelzaal Ot en Sien
Peuterspeelzaal Ot en Sien uit
Vorden heeft het speelplein een
flinke opknapbeurt kunnen ge-
ven door er gloednieuwe speel-
toestellen te plaatsen.

Een en ander is het gevolg van de
actieve houding van bestuur, me
dewerkers en vrijwilligers, die
heeft geleid tot de toezegging van
een bijdrage van 6.000,- euro door

het nationale Oranje Fonds uit
Bunnik, en een bijdrage van bijna
6.000,- euro door de gemeente Vor-
den. De overige 2.500,- euro is voor
rekening voor de peuterspeelzaal.
De speeltoestellen zullen naar ver-
wachting voor januari 2005 ge
plaatst zijn.
Om het plaatsen van nieuwe speel-
toestellen voor elkaar te krijgen is
de overheidssteun niet toereikend.

Daarom is het bestuur van Ot en
Sien op zoek gegaan naar andere
mogelijkheden om fondsen te wer-
ven. Het Oranje Fonds had daarbij
de primaire aandacht. Het bestuur
is dan ook zeer verheugd over de
bijdrage van het fonds aan de peu-
terspeelzaal.
Het Oranjefonds is het grootste,
nationale fonds op sociaal gebied.
Per jaar keert het ongeveer 15 mil-

joen euro uit aan organisaties en
projecten in Nederland en op de
Nederlandse Antillen en Aruba.
Hierdoor bevordert het Oranje
Fonds sociale cohesie, participatie,
integratie en sociale veiligheid en
vermindert het sociale uitsluiting.
Ronald van der Giessen, directeur:
"Het Oranje Fonds wil graag op
een duurzame manier de sociale
kant van de samenleving stimule

ren". "Onze bijdrage aan dit bij-
zondere project is daarvan een uit-
werking. We verwachten dat, me
de door onze steun, dit project suc-
cesvol zal zijn en de lokale samen-
leving leefbaarder maakt."
Informatie over het Oranjefonds is
te verkrijgen bij de woordvoerster
van het fonds, mevr. Jonne Boesjes
tel. (030) 656 45 24 of per email
boesjes@oranjefonds.nl



KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HOMEN

enZONWERWG
M/R

.ENSINK
SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

RNSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

Turfstraat 33, Zutphen

Ho ven(er.s bedrijf
Marcel Jansen

Wij wensen iedereen

prettige
Kerstdagen

en een
gelukkig

2005.

vwrt l
e/ió

tyi ^
e/i

namens al onze medewerkers wensen wij u

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

EEKMARKU
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Varkenshaasjes

± 250 gr. per stuk
Hele magere Runder of
Half om Half Rollade

500 gram

Hamfilet Rollade
500 gram

Procureur Rollade
500 gram

4"
VL

TER WEELE
ES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

presenteert
de formatie

CHAIN GANG
aanvang 21.00 uur.

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecue!ijst kijk op www.ter-weele.nl

Wij organiseren op Oudejaarsdag
31 december het traditionele

POTBILJARTEN
waarbij u diverse prijzen kunt winnen.

1 januari Nieuwjaarsdag
zijn wij geopend vanaf 17.00 uur

Wij wensen u verder prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2005.

H. Waenink & medewerkers

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

STERLING SILVER

Sieraden voor man en vrouw

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
mntiictlcnzen

barometer*

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575)55 1505

3 dagen knallen
29 december

Demonstratie Nieuwjaarsrolletjes (kniepertjes) bakken

Hengelo 10.30 -12.30 uur
Vorden 14.00 -16.00 uur

30 december
koken met Ton

Kom kijken, ruiken en proeven
en laat u verrassen.

Geniet van Spectaculaire aanbiedingen
op culinair gebied

(o.a. 1-persoons friteuse)
Vorden 14.00 -17.00 uur

31 december
Wij knallen het oude jaar uit met kortingen op

ons assortiment kinden/uurwerk

SUETERS
Natuurlijk bij I DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566

RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189



Afscheid burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris van Vorden met de wens

'Het gaat U allen goed in de toekomst'!

Behalve dat Eric Kamerling zelf
als burgemeester van Vorden
afscheid nam en daarbij tevens
Koninklijk werd onderschei-
den als " Ridder in de Orde van
Oranje Nassau" (zie interview
elders in dit blad) werd tijdens
een besloten bijeenkomst in
hotel Bakker tevens afscheid ge-
nomen van een aantal perso-
nen die de afgelopen jaren hun
sporen voor de gemeente Vor-
den, meer dan hebben ver-
diend, te weten de wethouders
Boogaard, Mulderije, Wichers
en gemeentesecretaris van
Vleuten. Burgemeester Kamer-
ling schetste de verdiensten van
genoemd kwartet en liet zijn
woorden vergezeld gaan van ca-
deaus en bloemen voor de part-
ners.

Als eerste werd wethouder Henk
Boogaard in het zonnetje gezet. "
In een interview in ons plaatselijk
blad (Contact, red) is te lezen wat u
zoal hebt gedaan. Na uw studie in
Delft, met specialisatie planologie,
waterbouw, wegenbouw, bent u
acht jaar als beleidsmedewerker
bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) in Den Haag
gaan werken. Daar bleef u wonen
en werd u raadslid voor de Partij
van de Arbeid en vier jaar wethou-
dervan Stadsontwikkeling, Grond-
beleid en Energiebeleid (1986-
1990). Daarna werkte u als advi-
seur bij de " Samenwerkende Part-
ners in Milieuzorg", later bekend
als Deloitte. In 1995 kwam u met
uw gezin in Vorden wonen", zo
sprak burgemeester Kamerling.

Henk Boogaard werd drie jaar la-
ter raadslid en wethouder van de
gemeente Vorden , met de porte-
feuille sociale zaken, welzijn,
sport, recreatie, milieu en onder-
wijs. Sinds 2002 kreeg hij de porte-
feuille herindeling, financiën,
voorlichting, personeel en organi-
satie. Burgemeester Kamerling: "
In het interview in Contact staat
dat wethouder Boogaard een

avondmens is. Wij (andere leden
van het college en de secretaris)
weten dat u een nachtmens bent.
's Nachts om 2.00 uur zit u soms
nog te mailen aan een andere wet-
houder of naar mij. U bent zo aan
uw computer en zijn mogelijkhe-
den verknocht, dat u ons zelfs in
de vakantie een mailtje stuurt".

Burgemeester Kamerling memo-
reerde dat de andere vier gemeen-
ten (Hengelo, Steenderen, Zelhem
en Hummelo & Keppel) wethouder
Boogaard goed hebben leren ken-
nen. "U zat immers in de stuur-
groep van de gemeente Bronck-
horst in oprichting. Dat hebt u
met verve en plezier gedaan en zo
al ervaring opgedaan voor de nieu-
we gemeente. U hebt tijdelijk zelfs
in een adviescommissie voor het
nieuwe logo van Bronckhorst geze-
ten. U hebt aan de wieg gestaan
om te kiezen voor de paarse haas
en de rode toren. Sommige geesti-
ge ambtenaren draaiden het logo
om en dan werd de haas aan het
spit geregen. In de nieuwe ge-
meente Bronckhorst gaat u verder
met het bestuurlijk werk, in ieder
geval verder als raadslid", aldus
burgemeester Kamerling.

DORIEN MULDERIJE-
MEULENBROEK
De burgervader ging ook in zijn
toespraak tot Dorien Mulderije
eerst terug in de tijd, tien jaar gele-
den. "U werd raadslid en direct
(april 1994) verkozen als wethou-
der van de gemeente Vorden en
thans nog steeds wethouder. Daar-
voor had u een aantal jaren als
voorzitter van de afdeling Vorden
van de WD gefunctioneerd. U
hebt altijd met veel plezier samen
gewerkt met de leden van het col-
lege, de gemeentesecretaris en de
medewerkers. Wij hebben u leren
kennen als een fijn mens dat vro-
lijk alle zakelijke politieke onder-
werpen kort en krachtig te berde
kan brengen. Kortom u hebt een
duidelijke mening en dat is goed.

In de discussie vindt u de inhoud
belangrijker dan de procedures",
aldus burgemeester Kamerling.

Vervolgens wees hij erop dat Do-
rien vaak " kort door de bocht "
gaat. "Dat is ooit ontstaan toen u
uw twee dochters door bijna ge-
heel Nederland weg moest bren-
gen naar tenniswedstrijden of con-
coursen, dan moest u wel kort
door de bocht rijden om de afstan-
den te verkleinen. Sindsdien past
u, praktisch als u bent, meteen een
verbod toe om drempels op door-
gaande en andere wegen waarop u
rijdt met de paarden trailer, uit te
laten voeren, althans niet hoger
dan het hoge wegdek te laten ma-
ken. U komt bij de sectoren vaak
als een "wervelwind" binnen om
vervolgens te regelen wat u persé
wel of niet wilt. U hebt met de CDA

een coalitie gevormd in het ge
meenschappelijk belang van de ro-
ker. Ook u gaat in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst verder met
het bestuurlijk werk", aldus burge-
meester Kamerling.

W1M WICHERS
Burgemeester Kamerling memo-
reerde april 2002. "Toen werd
Wim Wichers raadslid en wethou-
der van de gemeente Vorden. En
die functie vervult u nog steeds.
Naast uw wethouderschap bent u
docent aan de Chr. Scholenge-
meenschap voor V.M.B.O 't Beeck-
land aan het Hoge. Tijdens de dis-
cussies in het college trad u als
bruggenbouwer op. Met een vrien-
delijke heldere zakelijke uiteen-
zetting gaf u uitleg over het onder-
werp in een richting die u wilde.

Was het onderwerp erg moeilijk
dan wreef u nadenkend over uw
baard en gaf u behoedzaam com-
mentaar. Van uw ervaring op
school om, om te gaan met soms
moeilijke jongens en meisjes, kon
u in het college goed gebruik ma-
ken. U hebt het wethouderschap
altijd met veel plezier vervuld,
soms ging u tot in de kleinste de
tails alles na. Als voorbeeld noem
ik de verbouw van de sporthal", al-
dus Burgemeester Kamerling die
besloot met de woorden " het gaat
u in de nieuwe gemeente goed".

TON VAN VLEUTEN
In zijn toespraak tot gemeentese
cretaris Ton van Vleuten ging bur-
gemeester Kamerling eveneens te
rug in de tijd en zei hij: " Na uw
rechten studie en militaire dienst
bent u de ambtelijke carrière be
gonnen als chef grondzaken ter ge
meentesecretarie van Utrecht, ver-
volgens was u stafdocent van de
Utrechtse Bestuursacademie met
de vakken privaatrecht, gemeente
recht, algemeen bestuursrecht en
coördinator/ organisator van enige
opleidingen en cursussen.
In 1985, tot nu toe, werd u ge
meentesecretaris en hebt u heel
wat verschillende colleges qua sa-
menstelling meegemaakt. Naast
uw dagelijkse werkzaamheden
werd u docent aan de Bestuursaca-

demie Nederland, afwisselend in
Utrecht, Arnhem en Zwolle en ge
committeerde tot het afnemen
van mondelinge examens HBA (
vanaf 1988-)

Ziekte werd u helaas niet be
spaard. De manier waarop u de
ziekte hebt verwerkt en u er zich
tegen hebt verzet en behandelin-
gen hebt gekozen tot bestrijding
en grotendeels verbetering in het
dagelijkse leven, strekken u tot
voorbeeld en getuigen van een
sterk karakter. Het was moeilijk
voor u om de beslissing te nemen
in deze omstandigheden om per l
januari de gemeente Vorden te
verlaten en afscheid te nemen.
Juist Uw inzet, werkovertuiging,
doorzettingsvermogen, uw sterk
gevoel voor procedures en de ver-
vulling van uw ambt als secretaris,
hoofd van de gemeentesecretarie,
adviseur voor het college van bur-
gemeester en wethouders en de
gemeenteraad zijn van zeer uit-
zonderlijke aard.

U hebt de secretarie op meer dan
uitstekende wijze leiding gegeven,
waarbij een ingrijpende reorgani-
satie en een behoorlijke kwaliteits-
verbetering heeft plaats gevonden.
In het bijzonder in het verbeteren
van de communicatie naar de bur-
ger. U wist medewerkers te stimu-
leren. Wij hebben bijzonder nauw
met elkaar kunnen communice
ren. U hebt een grote betrokken-
heid bij de mens. U had liever geen
herindeling gezien, maar u accep-
teert het gegeven en bent er loyaal
mee aan de slag gegaan", aldus
Burgemeester Kamerling die ver-
volgens alle sociale nevenactivitei-
ten van Ton van Vleuten de revue
liet passeren. "En dit alles heeft
Hare Majesteit de Koningin doen
besluiten om u Antony Herman
Bernard van Vleuten koninklijk te
onderscheiden en u te benoemen
tot "Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau". Toen burgemeester Kamer-
ling hem de versierselen opspeld-
de klonk er een daverend applaus
dat deze middag nog een keer
werd herhaald toen loco-burge-
meester Henk Boogaard bekend
maakte dat ook burgemeester Ka-
merling een koninklijke onder-
scheiding ten deel was gevallen!

Geslaagde Kerstbijeenkomst PCOB
De PCOB-afdeling Vorden hield
donderdagmorgen j 1.haar jaar-
lijkse Kerstbijeenkomst in het
Stamperrje. Voorzitter Tini Rid-
derhof kon een groot aantal be-
langstellenden welkom heten,
evenals de spreker voor deze
morgen, ds. J.Kool uit Vorden,
die vergezeld was van zijn echt-
genote. De voorzitter had met

behulp van anderen de zaal ver-
sierd in een ware kerstsfeer.

Tini Ridderhof en Catrien Reeuwijk
uit Zutphen (vroegere presidente
van deze afdeling) werkten samen
een prachtige liturgie af, getiteld
"En zij gingen allen op reis". Ge
dichten werden afgewisseld met
schriftlezingen en het zingen van

kerstliederen. Het orgel werd be
speeld door Anneke Rigterink.
Ds. J. Kool hield een toepasselijke
meditatie over het thema van het
op reis gaan. Wij zijn allen onder-
weg, met kleine en grote zorgen.
Dicht bij huis of verder weg. Hier-
bij werden hedendaagse voorbeel-
den aangehaald, zoals de fruitteler
uit de Betuwe, die als gevolg van
de Betuwelijn zijn bedrijf was
kwijtgeraakt. De overheidsplan-

nen werken niet voor iedereen
gunstig uit. Toch zijn we allen op
reis of onderweg naar het Kerst-
feest. Ds. Kool besloot zijn kerst-
meditatie met "Reis als PCOB afde
ling naar God met vol vertrouwen.
Reis tot en met het Kind, God lo-
vende en prijzende".
Deze geslaagde Kerstviering werd
door ds. Kool beëindigd met de
zegenbede voor de reizenden. De
voorzitter dankte ds.Kool hartelijk

voor zijn bijdrage en overhandig-
de hem een kerstbakje, evenals de
andere medewerkenden en de be
stuursleden.
Ook voor alle zieken en hoogbe-
jaarden was een kerstbakje ge
maakt, dat een dezer dagen zal
worden bezorgd. Eén van de leden
bedankte Tini Ridderhof terecht
en hartelijk voor al haar inzet,
waardoor deze viering goed tot
zijn recht kwam.
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Leeflang Architectuur is een architectenburo in Vorden dat zich
bezighoudt met zowel particuliere woningbouw als utiliteitsbouw door
heel Nederland.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Secretaresse / Administratief medewerker (m/v)
voor de woensdagmiddag, donderdag en vrijdag ( 2,5 dag)

Kan je functioneren in een klein team en zelfstandig diverse veelzijdige
taken en werkzaamheden binnen het kantoor verzorgen, dan zoeken we
jou:

Functie-omschrijving
• het onderhouden van telefonische contacten;
• het verzorgen van correspondentie;
• agendabeheer;
• lichte administratieve werkzaamheden;
• het verzorgen van representatieve taken (bv ontvangst, koffievoor-

ziening etc)

Functie-eisen
• een opleiding op MBO-niveau;
• enige ervaring met de werkzaamheden;
• kennis van werken met computers;
• flexibele instelling en goede communicatieve vaardigheden

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan binnen veertien dagen
na het verschijnen van de advertentie je schriftelijke reactie vergezeld
van je curriculum vitae t.a.v. Henk Leeflang naar:

Leeflang Architectuur Raadhuisstraat la 7251 AA Vorden
T 0575-552737
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op uw geboorte- of huwelijks-
advertentie als u de kaarten laat

drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

70 MM

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info(tóweevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVOORUK, TEL (0575)51 2306

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TE L (0314) 62 5053

RUURLO: STUDIO CONTACT, TE L. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

Jong Gelre
Jong Gelre organiseert op
dinsdag 28 december een
excursie naar de nieuwe
'bierfabriek' van bier-
brouwer Grolsch in En-
schede.

Daar wordt het gezelschap
rondgeleid en kan men kij-
ken naar een videopresenta-
tie over de bouw van het
complex. En tot slot van de
excursie uiteraard 'nippen'
aan een Grolsch pilsje!

Wel heel vroeg Oudejaarsavond in Vorden!

Spetterend vuurwerk
bij kasteel Vorden

Vorden F2 Kampioen

Zaterdag 11 december werden
ze dan gehuldigd, de jongens
van Vorden E2.

Door afgelastingen vond de
bloemenhulde op eigen terrein
plaats wat de feestvreugde er
niet minder om maakte. De
bloemenhulde werd verzorgd
door Wilbert en Yvonne "Super
de Boer" Grotenhuys.

In de 8 gespeelde wedstrijden bleef
het team ongeslagen met de veel

zeggende cijfers 8 gespeeld - 24
punten - 100 doelpunten voor en
slechts 4 tegen.

VORDEN F2 BESTAANDE UIT:
Ate Barendsen, Björn Grotenhuys,
Daan Westerveld, Hidde Huizinga,
Jordi Houwen, Youri en Jordi Kas-
termans, Finn Lichtenberg, Twan
Eggink en Kevin Weever.

Jongens gefeliciteerd jullie leiders,
Jan Eggink en Rob Weever.

Sursum
Corda
Zaterdag 18 december jl. ver-
trokken de mini- en majorettes
van muziekvereniging Sursum
Corda al vroeg naar het Rijnhal-
festival in Arnhem.

Na maanden van oefenen moch-
ten eerst de majorettes onder lei-
ding van Erna Wolsink-Reinders
hun show tonen aan de jury. Zij
kwamen uit in de basisklas

De show op muziek van o.a. Shaki-
ra en Phill Collins werd uitgevoerd
door de dames Elzemiek, Ellen,
Daphne, Sanne, Anja en Anina.

Na de pauze was het de beurt aan
de minirettes o.l.v. Ellen Wolsink.
Zij brachten hun show op muziek
van o.a. Vengaboys en Jamai.

Nadat Maaike, Emma, Dewi, Sop-
hie, Wynanda en Linda, uitko-
mend in de jeugdklasse, hun show
hadden laten zien. was het wach-
ten, lang wachten, want om 17.00
uur was de finale en werden de re-
sultaten van alle deelnemende
groepen bekend gemaakt.

De majorettes behaalden een score
van 7,6 en de minirettes 7,9.

Weinig mensen waren op de
hoogte van het vuurwerk en ke-
ken maandagavond hun ogen
uit, toen zij rond de klok van
kwart voor acht in de nabijheid
van kasteel Vorden, een spette-
rend vuurwerk zagen losbar-
sten. Ren vervroegde Oudejaars-
avond? Nee dus, want het betrof
een vuurwerkdemonstratie dat
werd georganiseerd door de
plaatselijke Welkoopwinkel
van bedrijfsleider Wim Weenk
en zijn medewerkers. Het ge-
beuren trok honderden toe-
schouwers die het geluk had-
den, weliswaar een frisse, maar
wel droge en heldere avond, zo-
dat het vuurwerk tot ver in de
omgeving zichtbaar was.

Wijkagent Jack Tabor en het Vor-
dense brandweerkorps hielden
een oogje in het zeil. Het publiek
bleek gedisciplineerd, want men
bleef op de veilige afstand, 60 me
ter van de plek waar vandaan het
vuurwerk werd afgestoken. Wim
Weenk: " Het aanvragen van een
vergunning voor deze demonstra-
tie doen wij niet zelf. Dit hebben
wij in handen gelegd van "Caton"
uit Ulft. Een bedrijf dat met name
is gespecialiseerd, wanneer het
gaat om een vergunning die nodig
is, wanneer buiten de wettelijke
tijden (29. 30 en 31 december)
vuurwerk wordt afgestoken. Uit-
eindelijk verleent dan de provincie
de vergunning voor dit soort de-
monstraties", aldus Wim Weenk.

De opbouw van het vuurwerk,
maandagmorgen, was een geza-
menlijke aanpak van de Welkoop
uit Hengelo (Dinant Bergsma), Tol-

dijk (Peter Weenk), Zelhem (Wil-
liam Heusinkveld) en Zieuwent
(Hilda Reindsen). De verschillende
Welkoop winkels hadden una-
niem voor deze demonstraticplck
in Vorden gekozen. "Prachtig met
kasteel Vorden op de achter-
grond", aldus de argumentatie.
Terwijl het luchtruim met prachti-
ge gekleurde sterren en "pijlen"
werd doorkliefd, langzaam en stil-
staand verkeer op de Horsterkamp
en de Ruurloseweg! Ook de auto-
mobilisten wilden dit kleurrijk ge-
beuren maar al te graag gadeslaan.

Het publiek kreeg bij het betreden
van het "vuurwerkweiland" een be-
stellijst met lampen ballpoint, om
eventueel meteen een bestelling te
kunnen noteren. Wim Weenk gaf
bij het afsteken van het vu inwerk
"Next Gcneration" tekst en uitleg.
Zilveren en gouden "bommen" en
gekleurde sterren, dat alles onder
de naam "Desperado". Twist and
shout, kleurrijke fonteinen en ko-
meten. Wat te denken van "Flower
Power", gouden, groene en rode
sterren; "Final Fantasy" 120 ge
kleurde en knallende sterren. Ben-
gaals vuurwerk, vuurpijlen met de
namen "Toffe Lola", "All Stars",
noem maar op. Wel goed kijken en
het juiste nummer aankruisen.

Toch wel een absolute vereiste wil
men op Oudejaarsavond niet voor
verrassingen komen te staan. Maar
misschien is dat over veertien da-
gen ook wel de charme van vuur-
werk, "met een verrassende blik"
alles op je aflaten komen. Hoe het
ook zij, het "voorproefje" viel
maandagavond bij de toeschou-
wers in goede aarde!



Burgemeester Kamerling aan de vooravond van zijn afscheid als burgemeester van Vorden:

'Den Haag weet absoluut niet wat er in de Achterhoek leeft!'
Burgemeester Eric Kamerling
ging er in zijn fraaie werkka-
mer in "het kasteel" eens even
goed voor zitten. Nam alle tijd
voor een uitgebreid vraagge-
sprek, over het verleden, het he-
den en zijn toekomst. Uiterst
ontspannen, goed gehumeurd
en eigenlijk nog onder de in-
druk van "the day before" toen
hij koninklijk werd onderschei-
den. Met de kan koffie binnen
handbereik werd het "een ver-
haal" doorspekt met tal van
anekdotes. Het eerste item wat
de revue passeerde was de op-
merkelijke toespraak die bur-
gemeester Kamerling woens-
dagavond hield tijdens het af-
scheidsfeest in sporthal 't Jeb-
bink. Een aantal kritische gelui-
den uit zijn mond , richting de
overheid in Den Haag.

"Klopt inderdaad, gebeurt niet
vaak, maar ik vond het hoog tijd
worden de regelgeving in ons land
eens aan de kaak te stellen. Neder-
land is op weg om veel te willen re-
gelen middels wetten en andere
besluiten. Nederland wordt zo een
"overregeld" land met inwoners
die veel te veel op een kluitje in
het westen en de grote steden wo-
nen. Van hieruit kun je met al die
files het westen niet eens meer be-
reiken!! Een voorbeeld: het ver-
branden van afvalhout bij een
boerderij in het buitengebied,
wordt door een ambtenaar op zes
hoog in den Haag verboden.

Gewoonweg belachelijk. Hij weet
niet waar hij het over heeft, weet
absoluut niet wat de gewoontes in
de Achterhoek zijn. Nog een voor-
beeld, elke week rolt er wel een cir-
culaire bij ons binnen waarin weer
veranderingen op het gebied van

onderwijs worden aangegeven. Te
gek voor woorden, we hebben hier
grote en goede scholen, we moe-
ten hier zoals we dat altijd al heb-
ben gedaan, les geven binnen alle
wettelijke lijnen", zo zegt Kamer-
ling verbolgen.

Over de verkoop van het veel be-
sproken kasteel Vorden, is de bur-
gervader kort en bondig. "Alle prij-
zen die in de pers of waar ook wor-
den genoemd, is een farce. Ik doe
er geen mededelingen over, ik laat
geen enkel bedrag los. De raad
doet daarover op 23 december een
uitspraak", zo merkt hij op. Wel
zegt Kamerling: "Ik heb goede
hoop dat de "zekerheden" en richt-
lijnen die het gemeentebestuur en
de bevolking voorstaan bij de ver-
koop worden ingebouwd. Dat wil
zeggen een openbare bestemming
zodat er huwelijken kunnen wor-
den gesloten en rondleidingen
kunnen worden gehouden. En ze
ker geen hekken rondom het kas-
teel", zo zegt hij.

Op onze vraag waarom de gemeen-
te Vorden het kasteel niet pakweg
één of twee jaren eerder in de ver-
koop heeft gedaan, zodat de op-
brengst nog aan Vorden ten goede
zou komen (nu gaat de opbrengst
naar de nieuwe gemeente Bronck-
horst) antwoordde burgemeester
Kamerling:" Dat is volgens de alge
mene wet op de gemeentelijke
herindeling niet mogelijk.

Zodra "de kamer" definitief tot
herindeling heeft besloten, moet
een gemeente alle eventuele ver-
kopen en aankopen melden. De
Staat bepaalt dan wat een gemeen-
te wel of niet mag doen. Ik vind
het een goede procedure. Veron-
derstel dat een gemeente pal voor

een herindeling nog even snel een
grote sporthal of iets dergelijks
gaat bouwen, dan zijn alle finan-
ciële gevolgen voor de nieuwe ge
meente. Dat kan toch niet".

RIDDER IN DE ORDE VAN
ORANJE NASSAU
"Echt waar, deze onderscheiding
kwam volstrekt onverwacht. Ik
had er van tevoren niets over ge
hoord. Toen Henk Boogaard in zijn
toespraak iets over Doorn (vroege
re woonplaats van burgemeester
Kamerling, red.) ging vertellen, be
gon er bij mij iets te borrelen. Echt
ik was diep geroerd. Ik zie het ook
als een beloning voor de vele din-
gen die ik naast mijn dagelijks
werk doe. Jazeker, ik heb een echt
Oranjegevoel. Ik kan gerust stellen
dat ik een Oranjefan ben. Natuur-
lijk ken ik het eerste en zesde cou-
plet van het Wilhelmus uit mijn
hoofd", zo zegt hij. Dus lag de
vraag voor de hand" en hoe zijn
uw gevoelens ten aanzien van
Prins Bernhard?

Burgemeester Kamerling begint te
lachen. "Och weetje, de Prins is al-
tijd al een stoute jongen geweest,
een beetje ondeugend. Ik mag dat
wel, ik ben zelf ook altijd een beet-
je ondeugend geweest hoor, ha,
ha, ha. Trouwens ik heb hier en
daar wat connecties waardoor ik
weet hoe het altijd aan het hof toe
ging. Prins Bernhard was een hy-
per begaafd mens, echt getalen-
teerd. Veel voor ons land gedaan.

Hij heeft in de oorlog een voortref-
felijk rol gespeeld. De taak van In-
specteur Generaal heeft hij goed
uitgevoerd. De Prins heeft zich
nooit in een kooitje willen laten
stoppen. Hij probeerde altijd ma-
zen te vinden om er tussendoor te

kunnen glippen. Ik mocht Bern-
hard wel", zo sprak hij.

Burgemeester Kamerling is zelf
ook in dienst geweest, twee jaar
lang in de functie van sergeant
majoor bij het Verbindings- en Be
dienings- bataljon. Zegt hij "Ik was
toegevoegd aan het korps militaire
administratie in de Wittenberg bij
Stroe, zeg maar "de bank" die alle
betalingen van de manschappen
regelde vanaf soldaat tot generaal.
Ook zorgden wij voor het in- en
verkopen van het "eten". In deze
functie dus veel connecties. Jaze
ker, ik heb daardoor nog wel eens
een etentje voor mij zelf kunnen
regelen", zo zegt hij, terwijl hij mij
met pretoogjes aankijkt.

KASTEELHEER
Dat hij over een aantal dagen zijn
prachtige werkkamer in het kas-
teel gaat verlaten, vindt hij wel
jammer maar verder doet Eric Ka-
merling er niet sentimenteel over.
"Het was een voorrecht hier te mo-
gen werken. Als je uit het raam
kijkt zie je eigenlijk alle vier sei-
zoenen jaarlijks aan je voorbij
trekken. Ik wandel of fiets altijd
naar mijn werk. Vanuit mijn huis
precies één kilometer.

Even lekker van de dagelijkse stress
ontspannen. Wanneer hier de 'bur-
gemeesterskring' (bijeenkomst van
12 burgemeesters uit de regio, red)
werd gehouden, waren mijn colle
ga' s altijd onder de indruk van de
ambiance in dit kasteel.

Kwam iemand hier voor de eerste
keer, dan gaf ik hem altijd drie
boekjes mee, één boekje over de
VW, één over de gemeente Vorden
en een boekje waarin de geschie
denis van dit huis staat beschre

ven". Trouwens de VW ligt de bur-
gervader na aan het hart. Hij heeft
zelf op toeristisch gebied diverse
functies bekleed. Hij is zeer goed
te spreken over de Vordense VW.
"Ik vind dat de WV het erg goed
doet, ze maakt veel reclame voor
Vorden.

Waar ik mij wel kwaad over kan
maken dat mensen die profiteren
van de activiteiten van de WV, de
ze er veel te weinig voor betalen.
Sorry hoor, ik kan daar geen be
grip voor opbrengen. Bovendien
kunnen ze het geld dat ze aan de
WV betalen ook nog eens van de
belasting aftrekken", zo zegt Eric
Kamerling.

ROL ALS BURGEMEESTER
Over zijn rol als burgemeester zegt
hij: "Ik ben als burgervader altijd
zeer betrokken geweest bij het wel
en wee van Vorden. Altijd een lui-
sterend oor gehad. Ik denk daarbij
aan de bezoeken van echtparen
die 50 of 60 jaar zijn getrouwd. De
ontelbare vele uitnodigingen voor
het bijwonen van onder meer mu-
ziekkorpsen, toneeluitvoeringen,
slipjachten, Oranje en buurtfees-
ten, aangespannen paard, het in-
ternationale jeugdvoetbaltoernooi
etc.

Ik voel mij iemand die de belan-
gen van Vorden naar buiten toe, al-
tijd heeft voorgestaan. Eén ding is
zeker, het is absoluut onmogelijk
om volledig foutloos te kunnen
functioneren. Wat je ook doet, je
doet het nooit goed. Als je beslui-
ten neemt, weet je dat er mensen
tegen zijn. Ik heb altijd het belang
van de burger willen dienen. Mijn
opvatting is wel dat eigen belang
ondergeschikt moet worden ge
maakt aan het algemeen belang".

Eric Kamerling is dankbaar dat hij zestien jaren in Vorden heeft mogen werken!
Eric Kamerling is er trots op dat
er in de zestien jaren dat hij in
Vorden het ambt van burge-
meester heeft vervuld, vele za-
ken tot stand zijn gekomen.
Zegt hij: "Ik wil niet in detail
treden, maar er toch wel enkele
noemen. Allereerst de nieuwe
brandweerkazerne aan de rond-
weg.

De ontwikkeling van het huis en
park "De Decanije" tot villa 's met
wooneenheden, waardoor de park-
aanleg grotendeels behouden kon
blijven. De bebouwing van het zui-
velterrein en van het oude Gems-
terrein aan de Dorpsstraat en de
verplaatsing van het vervoersbe
drijf Woltering naar het bedrijven-
terrein. Ik heb personen benaderd
om tot de oprichting van de Stich-
ting Vordense Molens te komen.
Ook kwam het gebruik van het
kerkgebouw op de Kranenburg op
mijn pad. Uiteindelijk werd geko-
zen voor het museum voor "Heili-
gen Beelden".

In de loop van de college samen-
stellingen kon ik wisselen met de
portefeuilles, zodat het plezier in
het dagelijkse werk bleef, De wet-
houders op het vinketouw om
overeenkomstig de landelijke ten-
dens, steeds meer politiek gevoeli-
ge portefeuilles over te nemen,
stelden mij in de gelegenheid om
mij meer voor de bevolking, de vrij-
willige brandweer, de politie, de re
gio, algemeen bestuurlijke zaken,
het duale stelsel en de Coördinatie
in te zetten. Ik ben de verschillende
wethouders daar zeer erkentelijk
voor", zo zegt Kamerling.

TELEURSTELLINGEN
"Natuurlijk ook een aantal teleur-
stellingen weg moeten slikken.

Een poging om in Vorden een golf-
baan aan te kunnen leggen, is hè
laas niet gelukt. Om destijds land-
goed de Wientjesvoort te kunnen
redden, heb ik mij ingezet voor
het museum "voor paard en kalos"
op het gebied van rijtuigen. Om-
dat de overheid in Groningen wat
moeilijk deed (het museum was
daar gevestigd) wilde men wel
naar hier komen. Toen alles vrij-
wel in kannen en kruiken was,
werd het afgeblazen. De gemeente
Leek (Groningen) die in eerste in-
stantie geen medewerking aan
verbouwingsplannen wilde geven,
ging toch overstag. Het museum
bleef in Groningen. Zeer teleurstel-
lend allemaal. Gelukkige omstan-
digheid nadien, dat het huis Wien-
tjesvoort en het daarbij behorende
koetshuis is gerestaureerd", zo
zegt burg. Kamerling.

Wel een verheugend verschijnsel
volgens hem, dat er zich de laatste
jaren veel industrie in Vorden
heeft gevestigd. "Wel betreur ik
het vertrek van de Sorbo. Eind ja-
ren tachtig heb ik een aantal ge
sprekken met Jac. H. de Jong ge
voerd en hadden wij al een terrein
voor de Sorbo gereserveerd. Jam-
mer dat er bezwaren van buurtbe
woners kwamen. Toen Sorbo daar-
voor al, in eerste instantie zelf aan
de Nieuwstad wilde uitbreiden,
ook daar bezwaren van buurtbe
woners. En bezwaren vertragen nu
éénmaal de voortgang. Voor Sorbo
duurde het allemaal veel te lang,
heel erg jammer", aldus burge-
meester Kamerling die geen woor-
den wenste vuil te maken over het
vertrek van de Mevo vanuit Vor-
den. "De directeur heeft zoveel on-
waarheden aan de pers verteld,
daar ga ik niet verder op in. Toen
dat speelde was ons standpunt "

wij corresponderen niet via de
krant" en daar hou ik het verder
bij", zo zegt Kamerling resoluut.

ARTSENFAMILIE
Burgemeester Kamerling is gebo-
ren en getogen in Zeist. Daar be
zocht hij de middelbare school,
een periode waaraan hij met een
goed gevoel terugdenkt. Zegt hij:
"Ik kom uit een artsenfamilie,
mijn vader was internest, mijn
grootvader huisarts. Mijn moeder
komt uit een zeer muzikale fami-
lie, zij speelde zelf ook zodat wij de
muziek in feite met de paplepel
kregen ingegoten. Mijn broer
speelde cello, mijn zus piano en
zelf speelde ik viool. Dus werd er
in familieverband heel vaak sa-
men gemusiceerd. Heel erg gezel-
lig allemaal. Toen ik op het lyceum
zat, kreeg ik vioolles van een Zwit-
serse lerares, ik zie deze dame nog
zo voor mij, het was "eine sehr
tüchtige dame". Er was in die tijd
zelfs nog even sprake dat ik naar
het conservatorium zou gaan.
Toch maar niet gedaan".

In militaire dienst was er voldoen-
de tijd om via de LOI (Leidse Onder-
wijs Instelling) een schriftelijke
cursus " bestuurskunde" te volgen.
Vervolgens ook aan de Bestuurs
Academie in Utrecht gestudeerd",
zo zegt Eric Kamerling. Aangezien
hij op gegeven moment een baan
kon krijgen bij "Algemene Zaken"
op het gemeentehuis in Soest,
mocht hij een paar maanden eer-
der de militaire dienst verlaten. In
de drie jaren Soest, klom hij op
van klerk tot adjunct commies.
Vervolgens werkte hij acht jaren
op het gemeentehuis in Doorn. Ivo
van Opsteken de huidige burge
meester van Rotterdam was toen
burgemeester in Doorn. Eric Ka-

merling werd op gegeven moment
in Doorn chef Algemene Zaken. In-
tussen voelde hij zich aangetrok-
ken tot het beroep van burgemees-
ter. En dat gelukte hem!

In Warffum (Groningen) kwam de
burgemeesterspost vrij. Eric Ka-
merling: " Ik solliciteerde er ( uit-
voerige gesprekken met Hans Wie
gel gevoerd) en werd benoemd.
Wat volgde waren acht fijne jaren
in het hoge noorden van Gronin-
gen. Toen daar echter een herinde
ling op komst was, zei ik tegen
mijn vrouw, die het in Warffum
prima naar de zin had, ik ga solli-
citeren.

Toen een collega burgemeester uit
Baflo, in Hengelo (G) benoemd
werd tot burgemeester werd ik uit-
genodigd bij de installatie aanwe
zig te zijn. Ik wist toen ook dat
Vunderink, de toenmalige burge
meester van Vorden, ambities had
om burgemeester te worden van
een grotere gemeente. Ik heb toen
van de gelegenheid gebruik ge
maakt om even in Vorden rond te
kijken.

Toen Vunderink inderdaad Vor-
den verliet, heb ik direct gesollici-
teerd. Ik heb mij toen tevens op
"Contact" geabonneerd. Dat
kwam mij tijdens de sollicitatiege
sprekken goed van pas. Ik had na-
melijk al een goed beeld van Vor-
den en zijn kastelen gekregen", zo
sprak Eric Kamerling. Hij werd per
15 september 1988 inderdaad tot
burgemeester van Vorden be
noemd! Zelf noemt hij zich een
"kastelengek". Weet er heel veel
van. Hetzelfde kan gezegd worden
over de "Oranjes" met "Prins Wil-
lem van Oranje" als zijn favoriete
"Oranjeman". Kamerling kan alles

uit het geslacht "Oranje" moeite
loos uit de doeken doen, met alle
jaartallen precies op een rijtje! En
dat niet alleen, ook over bijvoor-
beeld de provincie Gelderland
weet hij alles over de cultuur, de
kastelen e.d.

AFSCHEID ZONDER EMOTIE
Hij weet er zoveel van dat dit circa
vijftien jaren geleden leidde tot
het winnen van een provinciale
quiz met als thema "Waar is Gel-
derland sterk in"? " Ik had mij er
dan ook goed op voorbereid en
wist ik veel bijzonderheden over
de verschillende gemeentes in de
ze provincie", zo zegt Eric Kamer-
ling met een gevoel van trots, on-
derwijl een nieuw kopje koffie in-
schenkend. Zoals reeds vermeld,
bij Eric Kamerling volgende week
geen afscheid met emotie.

"Op l januari 2005 is het over,
punt uit. Ik ga ook niet naar de
Nieuwjaarsreceptie van de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Ik doe een
pas achteruit. Ik wil de nieuwe
burgemeester van Bronckhorst be
slist niet voor de voeten lopen", zo
zegt hij. Wat voor hem in de toe
komst op "de rol " staat (het echt-
paar Kamerling blijft op de huidi-
ge plek aan de Ruurloseweg wo-
nen): zich in bestuurlijke zin bezig
houden op cultureel historisch ter-
rein. Samen met echtgenote Sop-
hie, met wie hij in 1970 trouwde,
gaan wandelen en fietsen. En waar
Eric Kamerling heel erg naar uit-
kijkt is de datum van 15 juli 2005.

Dan trouwt de 29 jarige dochter
Alid (tandarts van beroep) met een
tandarts! Het echtpaar Kamerling
heeft ook een zoon, de thans 31-
jarige Constantijn, van beroep
"software engeneer" in Den Haag.



WE HEBBEN ONS BEST GEDAAN ALLE
1 6.000 ARTIKELEN SMAKELIJK TE

PRESENTEREN EN DOOR KERST ZIJN HET
ER NOG EEN PAAR HONDERD MEER!

VARKENS-
FILET ROLLADE

KG van 12.49 voor

ÊUs Oh
CARPACCIO'S

4 SOORTEN zalm, tonijn, kalf en rund

ca. 70 gram van 3.49 voor

HEINEKEN
PILSNER
krat 24 flesjes NU

KALKOEN
GEBRAAD +

KRUIDENBOTEI
KG van 12.49 voor

iOCA COLA
fles 1,5 liter

3 FLESSEN VOOR

99
BAKE-OFF

AMANDELSTOr̂
1000 gram van 5.99 voor

VERSE SCHOTSI
ZALMFILET

KG van 17.95 voor

95

GALLIS GALL
GRAND MARNIER
LIKEUR

19f30 CL

O L E N H O E K
D E

oh
WINKEL HOEK

0(G)

VAN HENGELO

(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden ROND KERST:
maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur

donderdag 8.00 - 21.00 uur
vrijdag 8.00 -19.00 uur

zaterdag GESLOTEN

&*&*&*^



In verband met Kerst en Oud en Nieuw
zijn onze openingstijden gewijzigd.

Vrijdag 24 december
geopend tot 16.00 uur

1e Kerstdag (zaterdag 25 december)
gesloten

2e Kerstdag (zondag 26 december)
gesloten

vrijdag 31 december gesloten
zaterdag 1 januari gesloten
zondag 2 januari gesloten

Vanaf maandag 3 januari staan wij weer voor u klaar!

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

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

Tevens wensen wij u, mede namens onze medewerkers

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Vakantiebowling
Kom van maandag 27 december tot en met

zondag 9 januari voor slechts € 10,-
per uur per baan XTREME BOWLEN*.

'Geldig voor boekingen vanaf 27 december.
Niet geldig voor kinderarrangementen.

Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. (0544) 352222, www.sourcycenter.nl, info@sourcycenter.nl

DEt^jSPANNEVOCEL

GORDIJNEN, TAPIJTEN,
INBETWEENS EN VINYL
kunnen wij nu aanbieden met

grandioze fabriekskorting (op

speciale collecties) van liefst

... 'tt^waor da/j 't\ve£,

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,

NOVEMBER EN DECEMBER

TWEEDE KERSTDAG
SHOWROOM HENGELO GID.

GEOPEND VAN 11 TOT 17 UUR
^^^^

Ruurloseweg 2, Hengelo GId, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Tonny Jurri

D
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

NIEUW IN DE ACHTERHOEK

OUD & NIEUW VIEREN BIJ BETTING & RESS
van 27 december tot 8 jan

15% KOR] NG OP ON VOORRAAD EGELS*
'anotegei

25 x 45 cm.

De leukste wand- en vloertegel
combinatie voor uw badkamer

Wandtegel
x 50 cm.

^Wjt

Vloertegel 31* x 31• cm,
>.00/m*

>KOPER KUNT U NERGENS KOPEN

ZELFS NIET OVER DEGRENSSI

limpo Vloertegel 33" x 33* cm.
20.00An'

Wij wensen u alvast fijne feestdagen

OPEN: ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 za. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 GROENLO Tel.: 0544 - 376576

Info9bettingressing.nl www.bettingressing.nl
* geld niet voor aanbiedingen



BIJ ONZE NIEUWE EDAH
BESPAAR JE MEER

Kaasplateau
660 gram ££

Sperziebonen [!
500 gram

kilo 9.08

24 artikelen
'6.89 voordeliger;

Albert Heijn
•«lande rnwten

. feknobMM H*
beste bewijs dal Uah

\ M '-'.'^i'JtM ' >

T O T A A L 53,52

Bekend» merken

altijd lage
prijzen,

altijd de
laagste prijzen

ste lag
veel Edah m

orga-
i ;es ter wereld. Het voordeel van groot inkopen gunnen

aan onze klanten. Test maar. Vergelijk maar. Welkom bij l

itein

liter 2.65

Edah
magere
varkensrollade
kilo *A&

diverse smaken,
pak 1000 ml
vanaf 95

MON/X

RIESMEEL
PnHHino

Mona
gezinspudding
diverse smaken,
met of zonder saus,
beker 500 ml \£&

kilo 1.98

l̂ pmamica

MOSTERDSOEP

Ola
Carte D'or
Romantica

s 430 gram
*A9
OP=OP

269
'̂ lESl kilo 6.26

Unox soep in zak
diverse smaken, zak 500 ml 1.99
2 zakken voor

MMMKE
TOMATENSOfP J

-,,.*.,**-'

Deze week gratis DUBB
voor 'n gratis boodschappenpakket

'C ( ' S t Stol

Edah
luxe feeststol
met zuiver
amandelspijs
750 gram ̂ B9

kilo 3.99

Open: n
20.00 u
22.00 u i .

Helmond, www.exiah.nl

Edah se

van 8.00 tot
|g van 8.00 tot

20.00 uur.

• boven-
^december

(jzigingen
(regelen
[ wordt

82,

Lekke ili , laagste prijzen. Edah
Lekker Laag



G e m e e n t e V o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Jeugd van Vorden,
verdien 25 eurocent per
ingeleverde kerstboom!
Op woensdag 5 januari 2005
tussen 13.00 en 16.30 uur bestaat
voor jullie de mogelijkheid om
kerstbomen in te leveren bij de
gemeentewerf aan het Hoge in
Vorden en op het feestterrein in
Wichmond. Niet alleen een ideale
mogelijkheid om een extra
zakcentje voor jezelf te verdienen.
Jullie weten ongetwijfeld dat deze
inzameling ook een bijdrage
levert aan de vermindering van de
afvalberg. De kerstbomen worden
na versnippering namelijk
hergebruikt in bijvoorbeeld
plantsoenen. En dat is natuurlijk
goed voor het milieu.

Noteer nu vast in uw
agenda: 6 januari
nieuwjaarsreceptie
gemeente Bronckhorst

Het nieuwe gemeentebestuur
nodigt u van harte uit voor de
nieuwjaarsreceptie op 6 januari
2005 om 19.30 uur in het nieuwe
gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo
Gld. Alle inwoners, instellingen,
verenigingen en bedrijven zijn
van harte welkom! Een prima
gelegenheid om in ongedwongen
sfeer onder het genot van een
hapje en een drankje (nader) met
elkaar kennis te maken en elkaar
het beste toe te wensen. Een
vrolijk muziekje ontbreekt
vanzelfsprekend niet. Zet de
datum in uw agenda. U wilt de
eerste nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Bronckhorst toch niet
missen? Wij heten u graag van
harte welkom op 6 januari a.s.

Met vriendelijke groet,

Waarnemend burgermeester
van de gemeente Bronckhorst

H. van der Wende

Afvalkalender 2005
Let op: bezorging niet overal in Vorden correct!
Afgelopen week is huis-aan-huis
de Afvalkalender Bronckhorst
2005 bezorgd. Elke voormalige
gemeente (Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem) heeft een eigen editie,
maar het ontwerp is gelijk. Op de
Afvalkalender staat vermeld voor
welk gebied de kalender geldt.
De Afvalkalender geeft u alle in-
formatie over het ophalen of weg-
brengen van huisvuil, huisraad,
chemisch afval etc. in uw directe
woonomgeving voor het komende
jaar.

N.B. Gebleken is dat verschillende
inwoners van Vorden een Afval-

kalender van Hengelo hebben
ontvangen. Dit is onjuist! Heeft
u de kalender van Hengelo
ontvangen terwijl u nu in de
gemeente Vorden woont, neemt
u dan contact op de afdeling
milieu van de gemeente Vorden
(55 74 74) of vanaf 4 januari
de gemeente Bronckhorst
(75 02 50). U krijgt de kalender
dan toegestuurd..Ook als u geen
Afvalkalender heeft ontvangen,
kunt u contact opnemen met
deze afdeling. De kalender
downloaden via de website
www.bronckhorst.nl (vanaf
4 januari) of ophalen bij de
gemeente kan ook.

Waar kan ik een paspoort aanvragen? En waar een bouwvergunning?
De gemeentelijke organisatie is
straks verdeeld over twee ge-
bouwen in Hengelo Gld. Het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat en het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat. Hieronder
is aangegeven welke afdelingen
u waar vindt en voor welke
producten en diensten u bij die
afdelingen terecht kunt.

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a
Afdeling Bestuurs- en
managementondersteuning
Communicatie (o.a. perscontac-
ten, gemeentepagina in Contact
Bronckhorst, website), en Alge-
meen juridische zaken (juridische
kwaliteitszorg, bezwaar- en
beroepschriften), Personeel en
organisatie en Automatisering

Afdeling Financiën en belastingen
Gemeentelijke belastingen, Wet
waardering onroerende zaken,
begrotingen, jaarrekening en
financiële administratie

Afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling
Welzijn (jeugdbeleid, volksge-
zondheidbeleid, vrijwilligersbe-
leid, kunst/cultuur- en sportbe-
leid, waaronder subsidies) en
onderwijs (leerlingenvervoer,
leerplicht, onderwij shuisvesting,
kinderopvang)

Afdeling Openbare werken
Kapvergunningen, gladheidbe-
strijding, beheer openbaar groen,
sportvelden, begraafplaatsen,
openbare speelvoorzieningen,
rioleringen en openbare verlich-
ting, infrastructurele werken,
vastgoed en landmeten

Afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling
Verkeersbeleid, recreatie en toeris-
me (toeristisch beleid, kampeerver-
gunningen en -ontheffingen), ruim-
telijke ordeningsbeleid, bestem-
mingsplannen, bedrijfscontacten,
economische zaken, monumenten-
zorg, grondzaken (aan- en verkoop
en verhuur van gronden en ge-
bouwen) en volkshuisvestingbeleid

Afdeling Bouwen en milieu
Bouw-, sloop- en aanlegvergunnin-
gen, milieumeldingen en -vergunnin-
gen, bodembeheer, afval, bouwstof-
fenbesluit, geluid en energiebeleid

Afdeling Facultaire ondersteuning
Archief van de gemeente, in- en
uitgaande post, inkoop en facility
management

Verhuisbericht gemeente
Per l januari 2005 gaan de
gemeenten Hummelo & Keppel,
Hengelo, Steenderen, Vorden
en Zelhem door herindeling
op in de gemeente Bronckhorst.

Tussen kerst en oud en nieuw
(van 27 t/m 31 december) zijn wij
door verhuizing gesloten. Alleen
de afdeling burgerzaken is
beperkt bereikbaar (op werk-
dagen van 9.30 uur tot 10.30 uur)
op de u bekende adressen voor
het aangeven van geboorte en
overlijden.

Vanaf dinsdag, 4 januari 2005
staan wij weer voor u klaar.
U kunt ons dan vinden op de
volgende adressen:

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Bestuur, afdelingen Publiekszaken,
Werk, inkomen en zorg en Open-
bare orde en veiligheid)
Telefoon: (0575) 75 02 50 (Centraal
nummer)
Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:
Banninkstraat 24a, 7255 KE

Gemeentehuis
Raadhuisstraat 20

Naast het gemeentebestuur (b en
w, griffie/raad en directie) zijn op
deze locatie de volgende
afdelingen gehuisvest.

Afdeling Werk, inkomen en zorg
Bijstand (uitkeringen en reïnte-
gratietrajecten), Wet Voorzienin-
gen Gehandicapten, huursubsidie
en inburgering

Afdeling Publiekszaken
Geboorte, overlijden, erkenning,
rijbewijs, reisdocumenten, ver-
huizing/vestiging, uittreksels
burgerlijke stand en huwelijk/
partnerschap

Afdeling Openbare orde en
veiligheid
Gebruiks-, horeca- en APV-vergun-
ningen, openbare orde en veilig-
heid, rampenbestrijding en
politie- en brandweerzaken

Hengelo (Overige diensten)
Fax: (0575) 75 05 98

Het postadres wordt:
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo,
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden:
De nieuwe openingstijden zijn:
ma t/m wo 8.30 -15.00, do 8.30 -
19.30 (alleen afdeling Publieks-
zaken, overige afdelingen tot
15.00 uur) en vr 8.30 -12.30 uur.



r [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
2 3 d e c e m b e r 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert op
23 december a.s. om 19.00 uur
(let op: afwijkend tijdstip) be-
sluitvormend. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

• Verzamelvoorstel kredieten
voorbereiding Bronckhorst

• Verkoop kasteel Vorden
• Belastingverordeningen 2005
• Massastudie MFA (met of zonder

woningbouw)
• Jaarverslag Welstandscommissie

en evaluatie Welstandsnota 2004
• Aanvullend krediet herziening

bestemmingsplannen Buitengebied
1982 en 1994

• Provinciaal en gemeentelijk
woonbeleid

• Wijziging gemeenteschappelijke
regeling Recreatieschap Achter-
hoek en Liemers

• Intrekken gemeentelijk minima-
beleid

• Subsidie bibliotheek Vorden

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht.

Verzamelvoorstel kredieten
voorbereiding Bronckhorst

In verband met de herindeling
vragen burgemeester en wethou-
ders de raad een krediet van
€ 59.745,- beschikbaar te stellen
(dit is een evenredig deel; het
benodigde totaalbedrag is
verdeeld over de vijf gemeenten)
voor onder meer voor de

aanschaf van een vernieuwde
website voor Bronckhorst, het
ontwikkelen van verschillende
huisstijlitems, het aanschaffen
van een kassa- en klantgeleide-
systeem voor de afdeling
Publiekszaken (voorheen
burgerzaken), uitbreiding van
de parkeervoorziening bij het
gemeentehuis in Hengelo,
inrichting van een gemeentelijk
coördinatiecentrum etc.

Belastingverordeningen 2005

Burgemeester en wethouders
vragen de raad in te stemmen
met de nieuwe belastingverorde-
ningen voor 2005. De belasting-
tarieven die de vijf gemeenten
hanteerden, zijn hierin gehar-
moniseerd. De grootste wijzi-
ging voor inwoners van Vorden
die in het voorstel zijn opge-
nomen betreft de rioolrechten:
die worden verdubbeld, van
€ 102,- naar € 204,- per jaar. De
afvalstoffenheffing blijft voorals-
nog nagenoeg gelijk: het tarief
voor eenpersoonshuishoudens
stijgt met € 0,75 tot € 198,75 en
voor meerpersoonhuishoudens
met € l,- tot € 265,-. De ge-
meente Vorden heft geen hon-
denbelasting, in de gemeenten
Zelhem, Steenderen en Hengelo
gebeurt dat wel. Besloten is in
de nieuwe gemeente Bronck-
horst geen hondenbelasting te
heffen. In de Legesverordening
2005 is opgenomen wat de
kosten zijn van de producten
en diensten van de gemeente

Bronckhorst zoals paspoort,
rijbewijs, standplaatsen,
vergunningen (o.a. bouw,
milieu, kap) etc. Over het
nieuwe OZB-tarief beslist de
nieuwe gemeenteraad in het
eerste kwartaal van 2005.

Verkoop kasteel Vorden

Tijdens de opiniërende raads-
vergadering van 9 december jl.
hebben de partijen die een bod
hebben gedaan op kasteel
Vorden hun plannen met het
kasteel toegelicht aan de raad en
het aanwezige publiek. De
raadsfracties gaan tijdens deze
vergadering hun definitieve
standpunt bepalen aan wie zij
het kanteel willen verkopen.
Niet alleen de prijs, maar vooral
ook de plannen die de kopers
met het kasteel hebben, zullen
doorslaggevend zijn. De stand-
punten van de raad gaan als
advies naar burgemeester en
wethouders die op 24 december
tijdens een speciale vergadering
een beslissing nemen over de
verkoop.

Massastudie MultiFunctio-
neleAccommodatie (MFA)

Tijdens de opiniërende raads-
vergadering van 9 december jl. is
uitgebreid gesproken over hoe
de MFA eruit zou kunnen zien
(welke functies binnen het
gebouw qua bouwvolume
mogelijk een plek zouden
kunnen krijgen). Vele belang-

stellende inwoners hebben hun
mening gegeven. Naar aanlei-
ding van de uitkomsten van die
vergadering stellen burgemees-
ter en wethouders de raad voor
de MFA te bouwen zonder
woningen. Als de raad hiermee
instemt, gaat het college een
architectenkeuze maken en het
is de verwachting dat de deel-
nemers op korte termijn een
huurintentieverklaring tekenen.

Aanvullend krediet herzie-
ning bestemmingsplannen
Buitengebied 1982 en 1994
Voor de uitvoering van een test-
plan voor de complete buiten-
gebieden van de gemeenten
Hengelo en Vorden om te komen
tot een nieuw bestemmingsplan
buitengebied, is een extra
krediet nodig van € 20.000,-.

Intrekken gemeentelijk
minimabeleid

In 2005 stelt de gemeente
Bronckhorst nieuw minima-
beleid op, waarover de nieuwe
gemeenteraad begin 2005
beslist. Alle nog bestaande
minimaregelingen (reductie-
regelingen/declaratieregeling/
kwijtschelding e.a.) van de
gemeenten Vorden, Hummelo
en Keppel, Steenderen, Zelhem
en Hengelo vervallen per
l januari 2005. Aanvragen
kunnen worden ingediend bij
de gemeente Bronckhorst,
nadat de nieuwe verordening

met het minimabeleid is
vastgesteld.

Subsidie Bibliotheek Vorden

In de vergadering van 25 novem-
ber is het Weizijnsplan 2005
vastgesteld, met uitzondering
van het extra krediet voor de
bibliotheek voor automatisering
en de aanschaf van boeken.
Hierover gaat de raad tijdens
deze vergadering nog eens
beraadslagen.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzon-
dering: u mag geen onderwerp
aan de orde stellen dat op de
agenda staat. U kunt u uiterlijk
donderdag, de dag van de raads-
vergadering, tot 16.00 uur aan-
melden bij de griffier, de heer
G. Limpers, onder opgave van
het agendapunt waarover u wilt
spreken.

O P E N B A R E
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Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Riethuisweg 8, voor het verplaatsen van een bijgebouw, datum ontvangst:

6 december 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n e e r s t e f a s e
• De Horst 3, voor te verbouwen van een woning, datum ontvangst: 6 december

2004
• Vordensebosweg 3, voor het bouwen van een zwembad en een bijgebouw, datum

ontvangst: 10 december 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Eikenlaan 2a, voor het vergroten van een clubgebouw, datum ontvangst:

13 december 2004
• Heyendaalseweg l, voor het vernieuwen van een bijgebouw, datum ontvangst:

9 december 2004
• Kerkweide 4, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 13 december

2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Larenseweg 4, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, vrijstelling voor:

tijdelijke woonruimte

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Horst 2, voor het vergroten van een agrarisch bedrijfsgebouw
• Kapelweg 6, voor het vernieuwen en veranderen van een loods

K a p v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg l, voor het vellen van l acacia
• De Decanije, voor het overeenkomstig beheerplan dunnen van berken en

sparren, herplantplicht voor: het tussenplanten van taxus, hulst, rodondendron
en prunus

• Het Jebbink 36/38, voor het vellen van l eik
• Industrieweg 11, voor het vellen van 3 iepen, 2 lijstebessen, l tsuga en l esdoorn
• Mosselseweg 12, voor het vellen van l kastanje en l es
• Nieuwstad 49, voor het vellen van 5 elzen

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n
• Eikenlaan 15a, voor het gebruiken van twee tenten als feestruimte van 4 t/m

7 februari 2005
• Feestweide bij kasteel Vorden, voor het gebruiken van het terrein als feestruimte

op 18 en 19 juni 2005

V r i j s t e l l i n g e n
• Nabij Almenseweg 41, voor bosaanplant en de aanleg van een poel, vrijstelling

voor: agrarische bestemming

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor de aanwezigheid van 2 speelautomaten in 2005 in het

partycentrum op de Dorpsstraat 8
• Vergunning verleend voor de aanwezigheid van 2 speelautomaten in 2005 in het

café op de Dorpsstraat 10

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend aan een vuurwerkbedrijf uit Lichtenvoorde om via de

Dorpsstraat/Zutphenseweg vuurwerk aan te leveren aan een verkooppunt in
Vorden

• Ontheffing verleend voor een paasvuur op 27 maart 2005 op een perceel aan de
Bergkappeweg in Vorden

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. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend-
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de sector samenleving (alleen
ontheffingen en vergunningen algemeen).

Bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders Van Vorden maken bekend dat met ingang van 4
januari 2005 voor een ieder in het gemeentekantoor van Bronckhorst,
Banninckstraat 24a in Hengelo, in de leeskamer, ter inzage ligt het onherroepelijk
geworden Paraplubestemmingsplan 'Prostitutie 2003'.

Dit plan vormt een partiële herziening van alle bestemmingsplannen waarin
bestemmingen zijn opgenomen waarbinnen aan seksindustrie gelieerde
bedrijven/activiteiten zich zouden kunnen vestigen/ontwikkelen. De herziening
sluit directe mogelijkheden in die plannen uit, maar biedt, mits wordt voldaan
aan nadere randvoorwaarden en via een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO,
ruimte voor maximaal één vestiging in de gehele gemeente binnen een
aangewezen zone langs de Den Elterweg.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . 1 9
Gedurende de openingstijden ligt met ingang van 7 januari t/m 17 februari 2005 in
de leeszaal van het gemeentehuis Hengelo Gld. ter inzage een melding artikel 8.19,
lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• de heer J. Hammers, Lankhorsterstraat 19 , 7234 ST Wichmond van 2 december

2004, ingekomen 3 december, waarbij hij meldt dat de inrichting als wordt
veranderd:
- het verplaatsen van l afdeling vleesvarkens;
- het realiseren van een werkplaats;
- het omwisselen van opfokzeugen voor vleesvarkens, op het perceel plaatselijk
bekend als Lankhorsterstraat 19 in Wichmond.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en Voorschriften. Deze leiden



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N V E R V O L G

evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is
verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25
van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden tot en met 17 februari 2005 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bronckhorst. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd
aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g
o m v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentekantoor in Hengelo Gld. ligt met ingang van 7 januari t/m
17 februari 2005, gedurende de openingstijden, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:
• Dostal's aannemersbedrijf B.V., Onsteinseweg 20, 7251 ML Vorden, om: een

revisievergunning voor een aannemersbedrijf in grond-, weg- en waterbouw,
datum aanvraag: 23 maart 2004, adres van de inrichting: Onsteinseweg 20 in
Vorden, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D, nrs. 2213, 2255, 2256 en
2487

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 februari 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

o n twe r p - b es [ u i t ( a r t . 13 .4 W m bO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g
e n a r t . 3 . - 1 9 A w b )
In het gemeentekantoor van Hengelo Gld. ligt, gedurende de openingstijden, van
maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 uur
tot 12.30 uur en buiten de kantoortijden op afspraak van 7 januari t/m 3 februari
2005 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

• de heer HJ. Wuestenenk, Strodijk 19, 7251 RS Vorden, voor: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een paarden- en
zoogkoeienhouderij, datum aanvraag: 18 november 2004, adres van de
inrichting: Strodijk 19, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 328

• maatschap Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende, vergunning voor een varkenshouderij, datum aanvraag:
2 december 2005, adres van de inrichting: Ruurloseweg 48, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie B, nr. 2095

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
4 februari 2005. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunt u op verzoek inbrengen tot 4 februari 2005.

Recreatiebeleid ter inzage
Sinds 30 november 2004 ligt het nieuwe (concept-)recreatiebeleid ter inzage in het
gemeentehuis, de bibliotheek en staat het op de website www.vorden.nl. In de week
van 27 t/m 31 december is het gemeentehuis gesloten. Na 4 januari 2005 liggen de
stukken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Banninkstraat 24a in Hengelo.
De officiële inspraakprocedure, waarin een ieder zijn of haar zienswijze bekend kan
maken, loopt van 30 november 2004 tot 11 januari 2005. Mede op basis van de
inspraakreacties stellen burgemeester en wethouders het ontwerp vast en vertalen
dit naar het ontwerp-bestemmingsplan. Om een goede afweging te kunnen maken
tussen de verschillende belangen, verzoeken wij u zienswijzen schriftelijk
kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden of het college van burgemeester en
wethouders van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Veel verandering inzameldagen
groene en grijze minicontainers!
Kijk goed in de nieuwe afval-kafénder om 'container'chaps
tijdens de eerste weken van januari\2005 te voorkomen.

Let op de wijzigingen van de inzameldag grijze en groene
mini-containers. In het straatnamenalfabet bij de afval-
kalender kunt u het wijknummer van uw straat vinden.

In verband met de wijziging van de inzameldag is voor de vol-
gende straten een 'inhaal'lediging van de grijze of groene con-
tainer geregeld:

• maandag 3 januari de groene container: wijk 15 (kalender 2004!)
Dit gebied is omsloten door Zutphenseweg, Rondweg en
Hengeloseweg (exclusief deze wegen, de grens met de gemeenten
Hengelo, Ruurlo, en Lochem, m.u.v. de containers die op de dinsdag

worden geleegd.

• woensdag 5 januari de groene container: wijk 21 (kalender 2004!)
Bebouwde kom Vorden Kranenburg (binnen 30/50 km. snelheids-

zone) + rondweg nr. 2 en 4, Mispelkampdijk, Ruurloseweg vanaf
rotonde tot Industrieweg.

berkel milieu
Voor meer informatie: bel de Afval-Informatie-Lijn 0575 545 646 (maandag - vrijdag 09.00 -12.30 en 13.00 -16.00 uur) of kijk op www.berkelmilieu.nl

Belangrijke

mbt afval inzameling
1. per 1 januari 2005 geldt een legitima-

tieplicht op de Afval-Breng-Punten in
Lochem en Zutphen. Alleen met een
geldig legitimatiebewijs komt u in
aanmerking voor het gereduceerde
tarief van € 7,50 per 100 kg voor
inwoners van Berkel Milieu gemeen-
ten. Zonder legitimatiebewijs betaalt
u €15,00 per 100 kg.
Ook op de Mobiele Afval Breng
Punten in Vorden en Steenderen is
legitimatie verplicht.

2. vanaf 1 januari 2005 kunt u alléén op
het ABP in Zutphen de volgende soor-
ten afval gratis afgeven: autobanden
(max. 5), vlakglas, huishoudelijk che-
misch afval (max. 1 chemobox), wit-
en bruingoed. bef kei milieu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu;
telefoon 0575 - 545 646 bereikbaar van 09.00 - 12.30 en 14.00 - 16.00 uur of kijk op www.berkelmilieu.nl

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



DANCING DISCOTHEEK

Witkamp met de feestdagen:
Eerste kerstdag: Achterhoeks Klasse Gala

otalal uitverkocht
NORMAAL JPR STRINXB^ND JOVÏNK KAS&EHWCN

reede kerstdag:

Balustrade zaal Beachclub Funbar Dance kelder

Tweede kerstdag openingstijden en busvervoer als op een gewone Zaterdag,
OUD OP NIEUW FEEST !!

Dance !
en R£B l

Dnnco kolder
Deze av^nd geen busvervoer! Entrejê voorverkoop € 8.00^ a d zaal € 10.00 J?
Open van 00:50 t m 05:00 uur • Van 0:50 uur t m 02:00 uur gratis glas Champagne

Voorverkoop adressen: Witkamp Laren en Haarsalon Figaro Lochem i

Zaterdag 1 januari

iTrance,
Dance

Bnlustinde znnl Benchclub Funbni Dnnce kelder

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

* Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
*Eefde, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Ruurlo, Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

* Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

café-restaurant

't Wapen van 'tMedler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden

tel. (0575) 55 66 34

Wij zijn van 27 december t/m 11 januari gesloten.

Kijk voor
nieuws
ook op:

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

HOVENIERSBEDRIJF
ONTWERPBUREAU
COMPOSTEERINRICHTING

SMAN
E N K W E K E R I J

BOOMKWEKERIJ
HOOFDTEELTEN
- TAXUS BACCATA
- PICEA OMORIKA

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

Al 25 jaar uw partner in het groen
• aanleg van tuinen, bestrating, vijvers, pergola's, enz. enz.
• onderhoud van tuinen zoals

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

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

zout strooien en sneeuwschuiven.

Voor dit vertrouwen zijn wij u zeer erkentelijk.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een
gezond en gelukkig nieuwjaar

Graag tot ziens in 2005.

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

DELTjSPANNEVOGEL

2de Kerstdag
is onze showroom in

Hengelo Gld. geopend van
11.00 tot 17.00 uur!

In Hengelo Gld. kunt u vooral veel mooie
meubelen bekijken, in Ruurlo tonen wij u

een grote sortering in stoffering.
Kom eens kijken in één van onze showrooms,

maak er een gezellig uitje van!

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl
d& koffi& stoot Tdaor

Maandag 3 januari 2005 zijn onze beide showrooms gesloten

VORDEN
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

ElBERGEIM
J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

www.helminkmeubeien.nl

aanshow bij Heli
J -A

Van 26 tot en met 37 december
Op zoek naar de nieuwste woontrends?

Stap dan eerst eens bij Helmink Meubelen
binnen. Onze sfeervol ingerichte toonzalen

staan weer bol met de laatste collecties in
zit- en slaapcomfort, woningtextiel en
accessoires. En profiteer nu van onze

SPECIALE KERSTACTIES!

HELMINK

i•i

H U I



'De Garve' oppermachtig
in regiofinale schooldammen

Kampioenschappen PVVorden

Het eerste team van 'De Garve'
uit Wichmond heeft zaterdag
18 december in Brammen weer
eens ouderwets gepresteerd.
Jasper Kamphuis en Remco Hil-
ge wonnen al hun partijen,
maar ook Gerben Bruil en Da-
nyar Urgholief presteerden ge-
weldig.

Hierdoor ging het volle pond naar
Wichmond, want alle gespeelde
wedstrijden werden in winst om-
gezet. De laatste wedstrijd hoefde

eigenlijk niet eens meer gespeeld
te worden, want de dammers ein-
digden met een comfortabele
voorsprong van drie punten op de
nummer 2 de "Braninkschool"uit
Laren.

"De Garve l" ondervond eigenlijk
alleen wat tegenstand van "De
Garve 2".
Sanne Engel, Dennis Esselink,
Daan Loman, Ruben Jansen en
Margo Olthof speelden namelijk,
passend bij de naderende feestda-

gen, óók al de sterren van de he-
mel. Zij eindigden als nummer 4
in de eindrangschikking.

Hierdoor gaan beide Garveteams
vol goede moed op 22 januari de fi-
nale spelen van de districtskam-
pioenschappen in Laren. Op weg
naar de Gelderse finale misschien.

Ook de welpen van "De Garve"
kwamen in actie en wel in Laren.
Zij bereikten daar een eervolle elf-
de plaats.

Informatiepunt WegWijzer Vorden'
officieel van start!

"Hoe vaak gebeurt het niet in
Nederland, dat mensen die op
zoek zijn naar informatie, van
het kastje naar de muur wor-
den gestuurd. De doelstelling
van "Wegwijzer Vorden " is
juist om dat te voorkomen. De
bedoeling is dat mensen nu
snel zicht krijgen op de moge-
lijkheden van diensten en on-
dersteuning. WegWijzer, wijst
U dus de weg". Deze woorden
sprak Wim Enzerink, voorzitter
van de "Stichting Welzijn Vor-
den", vorige week maandag in
de foyer van het Dorpscentrum
toen daar officieel het conve-
nant werd ondertekend.

Deze ondertekening hield in dat
het informatiepunt "WegWijzer
Vorden" officieel van start is ge-
gaan. Het convenant werd onderte-
kend door de stuurgroep, die uit
het midden van de initiatiefnemers
tot stand is gekomen en werd on-
dertekend door de "Stichting Wel-
zijn Vorden", aan wie de activitei-
ten van de stuurgroep werden over-
gedragen. (Deze initiatiefnemers
waren overigens, de gemeente Vor-
den , zorgkantoor Agis, woning cor-
poratie "De Stiepel" en de zorgorga-
nisaties Sensire en Sutfene.)

De inwoners van de gemeente Vor-
den, kunnen nu binnenkort met al
hun vragen over wonen, welzijn en
zorg terecht bij één centraal loket
dat voorlopig wordt gevestigd in
een afzonderlijke ruimte in woon-
zorgcentrum Sensire De Wehme
aan de Nieuwstad in Vorden. De
ruimte in de Wehme wordt nog
verbouwd en aangepast om tege-
moet te komen aan de specifieke
eisen van het informatiepunt. Zo
komt er een afgeschermde spreek-

kamer om de privacy van de klan-
ten te waarborgen.. Inmiddels is In-
grid Bos- Misker als consulente van
de WegWijzer aangesteld. Zij kan
klanten helpen met vragen over
bijvoorbeeld "hoe schrijf ik mij in
voor een huurwoning", "hoe kom
ik in aanmerking voor een gehan-
dicaptenparkeerkaart, "hoe regel
ik hulp bij het wassen en aankle
den". Allemaal vragen die door de
consulente worden beantwoord of
gaat zij op zoek naar informatie
voor de klant.

Wim Wichers, wethouder van de
gemeente Vorden en dus één der
initiatiefnemers van "WegWijzer
Vorden" ging uitgebreid in op de
"hobbels" die genomen moesten
worden om deze Wegwijzer te re
aliseren. "Reeds in 2001 heeft de
cliëntenraad geadviseerd om in
Vorden tot één centraal informatie
punt te komen, waar klantgericht
gewerkt zou kunnen worden en
waar vragen over wonen, welzijn
en zorg beantwoord zouden kun-
nen worden.

Doelgroepen waren er immers ge
noeg. De vraag rees wie gaat de ver-
antwoordelijkheid dragen van wat
er geboden gaat worden. Ook de
privacy zou moeten worden ge
waarborgd", aldus wethouder Wi-
chers, die aangaf dat de gemeente
Vorden de verantwoordelijkheid
niet kon dragen.

De uiteindelijke reeds genoemde
initiatiefnemers bundelden de
krachten, kregen "onderweg" nog
een keer het lid op de neus, toen
men dacht subsidie te kunnen bin-
nenhalen. Het werd allengs duide
lijk, het beoogde "centrale loket"
moet worden ondergebracht in de

M.F A, de multifunctionele accom-
modatie die in het centrum van
het dorp is gepland. Wim Wichers:
" Deze MFA heeft al heel wat stof
in Vorden doen opwaaien en zal
waarschijnlijk nog meer stof doen
opwaaien. Wellicht komt dat plan
ooit van de grond", zo sprak hij.

Gelukkig bracht de SWOV, die des-
tijds ook de eerste stap heeft gezet
voor genoemd loket, de oplossing.
Inmiddels was namelijk op 13 au-
gustus 2004 de "Stichting Welzijn
Vorden" opgericht. Deze stichting
kent thans twee secties te weten
de sectie "Welzijn Ouderen Vor-
den" en de sectie "WegWijzer Vor-
den". De activiteiten op het gebied
van welzijn, wonen en zorg wor-
den dus voortaan gebundeld in de
ze "WegWijzer". Voor de goede or-
de en om misverstanden te voor-
komen: "Welzijn Ouderen Vor-
den" heeft als coördinatrice (oude
renadviseur) Louise van Uden.
"WegWijzer Vorden" heeft dus als
consulente Ingrid Bos-Misker.

Wethouder Wichers kwam deze
middag namens de gemeente Vor-
den met "handen vol" kado's aan-
dragen. Een hamer (erfstuk van de
gemeente) voor Wim Enzerink, de
voorzitter van de Stichting Wel-
zijn Vorden en presentjes voor de
leden van de stuurgroep. Wim En-
zerink: "Wegwijzer" kan ook een
aantal taken van de (bijna voorma-
lige) gemeente Vorden overne
men. Dus roep ik het gemeentebe
stuur bij deze op dat kasteel Vor-
den ( gemeentehuis) voor de ge
meenschap behouden blijft. In een
dergelijk stuk "cultuurgoed" kun-
nen best bepaalde activiteiten ge
combineerd worden", zo gaf hij
een schot voor de boeg!

Dit weekeinde was weer in het
teken van de traditionele kam-
pioenen huldiging PVVorden.

Het afgelopen jaar was voor PV
Vorden een bewogen jaar met
meerdere teletext vermeldingen
op tt 436 door HA Eykelkamp en
AenA Winkels. Ook op tentoonstel-
ling gebied werd het steentje bijge

dragen door H J Stokkink in de re
gio. De bewonderende woorden
werden uitgesproken door voorzit-
ter Jozef Meyer, die later het warm
en koud buffet opende.

Het rad van avontuur werd meer-
dere malen aangesproken en het
geheel werd laterop een prettige
manier weer afgesloten.

KAMPIOENSCHAPPEN

Vitesse onaangewezen
H A Eykelkamp
A enA Winkels
M M Tiemessen
C Bruinsma
H J Stokkink

Vitesse aangewezen
H A Eykelkamp
M M Tiemessen
H J Stokkink
C Bruinsma
A en A Winkels

Midfond onaangewezen
H A Eykelkamp
A en A winkels
C Bruinsma
M M Tiemessen
H J Stokkink

Midfond aangewezen
H A Eykelkamp
A en A Winkels
M M Tiemessen
H J Stokkink
Jitske Winkels

Eendaagse fond onaangewezen
1 J Meyer
2 H A Eykelkamp
3 A en A Winkels
4 C Bruinsma
5 H J Stokkink

Overnachtfond onaangewezen
1 J Meyer
2 FHummelink
3 H J Stokkink

Jonge duiven onaangewezen
1 H A Eykelkamp
2 A en A Winkels
3 C Bruinsma
4 M M Tiemessen
5 H J Stokkink

Natour onaangewezen
H A Eykelkamp
M M Tiemessen
C Bruinsma
A en A Winkels
J Meyer

Eendaagse fond aangewezen
1 C Bruinsma
2 H J Stokkink
3 H A Eykelkamp
4 J Meyer
5 Jitske Winkels

Overnachtfond aangewezen
1 J Meyer
2 H J Stokkink
3 Jitske Winkels

Jonge duiven aangewezen
1 H A Eykelkamp
2 A en A Winkels
3 M M Tiemessen
4 H J Stokkink
5 Jitske Winkels

Natour aangewezen
H A Eykelkamp
C Bruinsma
J Meyer
M M Tiemessen
DJGotink

Generaal onaangewezen
1 H A Eykelkamp
2 A en A Winkels
3 H J Stokkink
4 C Bruinsma
5 M M Tiemessen

Generaal aangewezen
1 H A Eykelkamp
2 H J Stokkink
3 M M Tiemessen
4 C Bruinsma
5 A en A Winkels

Keizer kampioen PVVorden

Onaangewezen en aangewezen: H A Eykelkamp

Levende kerststal in wichmond
Vrijdag 23 december zal er 's
morgens vanaf 11.00 uur een le-
vende kerststal te bezichtigen
zijn in Wichmond.

Op het schoolplein van de inter-
confencionele basisschool "De Gar-
ve" aan de dorpstraat zullen Josef
en Maria met het kindeke de
schoolkinderen ontvangen in hun
stalletje. De herders met hun scha-

pen, de ezel en de engel, ze zijn er
allemaal.

De schoolkinderen zullen de Ie
vende kerststal bijstaan met hun
prachtige zang.

Voor warme chocolademelk en
gluhwijn word gezorgd zodat u
het niet al te koud krijgt. Dus
komt allen tesaam.



R U U R I O S E A U T O D E A L E R :

Profiteer nog dit jaar van de acties tijdens de
eindejaarsshow (tot en met 31 december a.s.)

bij onderstaande autodealers in Ruurlo!

«••••••V mmmmm^ mmmam**^ WMMMV

autobedrijf teger b.v.
Ruurlo: Stationsstraat 18, tel. 0573 - 45 14 26

www.fiatteger.nl

RUESINK
CITROEN RUURLO • ENSCHEDE - DOETINCHEM - ZUTPHEN - GOOR

Ruurlo: De Venterkamp 11, tel. 0573 - 45 20 04
www.ruesink.nl

VOÏJVO

Autobedrijf
Deunk-Hendriksen

Ruurlo: Groenloseweq 13a, tel. 0573 - 45 27 43
www.deunkhendriksen.nl

Keuze uit meer dan 3OO occasions!

G. ONSTENK MEUBELEN
Molenenk 20 • Hengelo (Gld.)

WIJ HOUDEN OPEN HUIS
en wel op:

MAANDAG 27 DECEMBER • WOENSDAG 29 DECEMBER
DINSDAG 28 DECEMBER • DONDERDAG 30 DECEMBER

van 10.00 uur tot 17.00 uur
Ons assortiment bestaat uit: eiken diverse kleuren

teak - koloniaal
kleinmeubelen en slaapkamers

U VINDT ONS OP INDUSTRIETERREIN MOLENENK 20 • HENGELO (GLD.) • TEL. (0575) 46 31 53 of (06) 543 17 355

GERRIT EN RIA ONSTENK EN MEDEWERKERS

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2005.
VOOR MEER INFO WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL



"

Amnesty

Bakker van Asselt, hij warmt zijn handen met de kruik

Stralende weersomstandighe-
den zaterdagmorgen tijdens
het opbouwen, hevige plensbui-
en rond het middaguur en rede-
lijk weer in het verdere verloop
van de dag en aan het eind weer
een fikse bui! Ziedaar de kerst-
markt in Vorden in "notedop".

Angelique Sueters (bestuurslid van
de organiserende VOV) aan het
eind van de dag: " Wij zijn best te-
vreden, veel bezoekers en ook te-
vreden standhouders", zo sprak
zij. Want die conclusie kan na een
bezoek aan de Kerstmarkt zonder
meer getrokken worden, de 'com-
merciële' standhouders deden goe-
de zaken. De glühwein, de oliebol-
len, de verse wafels, 'hartige'
broodjes het ging er rondom het
kampvuur (brandend gehouden
door scouting Vorden) in als koek.
Daarnaast petje af voor de stand-
houders die deze middag op de
kerstmarkt stonden om te probe-
ren gelden voor goede doelen bij-
een te krijgen. Bijvoorbeeld de Ro-
taryclub uit Zutphen die de op-
brengst van de zelf gemaakte
kerststukjes e.d. aanwendt voor
het project om kansarme kinderen
in Tjerkin (Tsjernobil) een gezonde
basis te verschaffen. De werkgroep
Vorden van Amnesty International
verzamelde handtekeningen in
het kader van de actie "Stop ge-
weld tegen vrouwen". Annelies
Lichtenberg deelde deze middag
de prijzen uit aan de winnaars van
de kleurplatenactie. De gelukki-
gen waren: Anna Emmanouil van
de openbare dorpsschool, Rachel
Waarle van school "De Vordering",
Romy de Hart van school "Het Ho-
ge" en Falco Ijben van school "De
Kraanvogel". De door de school-
jeugd gemaakte kleurplaten wor-
den als kerstgroet gezonden aan
kinderen die onder zeer slechte
omstandigheden leven.
De Evangelisatie commissie stond
met eigen gemaakte spulletjes in
de Hervormde Dorpskerk. De op-
brengst is bestemd voor kinderen
die in de sloppenwijken van onder
meer Brazilië en Chili wonen. In
de tent van Strada Sports deden
twee groepen, drie uren achtereen
een "spinning marathon". Het pu-
bliek kon daarbij een donatie
doen. Het geld zal worden aange-
wend om in 2005 weer een grote
kerstboom in het centrum van het
dorp te kunnen plaatsen. De grote
boom die thans het centrum van
het dorp een sfeerrij k aanzien
geeft, is mede- betaald door de ge
meente Vorden. Trouwens drukke
dagen voor de badmintonvereni-
ging "Flash". Zij zorgt ervoor dat
de talrijke langs de trottoirs ge
plaatste kersbomen blijven bran-
den. Lampje kapot, de badminton-
ners vervangen het!
Free Wheel had op het grasveld bij
de kerk een kunststof langlauf-
baan aangelegd, waar belangstel-
lenden de eerste schreden op de
"langlauflatten" werd bijgebracht.
Voor de kinderen heel wat vertier,
rijden in een treintje, kerstbakjes
maken en zelf brood bakken van
deeg dat gratis door bakker Joop
beschikbaar was gesteld. Verder de
gehele middag optredens van di-
verse muziekkorpsen, koren, boe
rendansers en midwinterhoorn-
blazers.
Nadat tijdens een veiling een schil-
derij van Riek Schagen voor 475
euro was verkocht (een deel van de
opbrengst gaat naar een culturele
Stichting in Oprichting) was er tot
slot een optreden van het zee
manskoor "Chanty" uit Gorssel.
"Wij wonen allemaal aan de Ijssel,
dus zingen wij over de Ijssel" zo
sprak de dirigent. Zo kwam het pu-
bliek te weten dat er "aan de oever
van de Ijssel vroeger een veerhuis
stond", het eerste nummer dat
werd gezongen. De kerstmarkt
eindigde met de traditionele boe
renkoolmaaltijd met worst, waar-
voor de koks van hotel Bakker "te
kenden".

Basketbal

DRAGON*GIRLS IN DUITSLAND
GELIJK TEGEN BOCHOLT

Afgelopen zaterdag speelden de
meisjes van Dragon'Girls in Bo-
cholt tegen de speelsters van het
gelijknamige W Bocholt. Na een
eerdere overwinning en een nipt
verlies in de vorige wedstrijd werd
het ook nu een spannend, maar ze-
ker ook sportief en gezellig treffen.
In de eerste periode opende Dra-
gon'Girls weliswaar de score maar
bleek vervolgens toch te moeten
wennen aan de gladde wedstrijd-
vloer en harde borden.
Bocholt nam het initiatief en sloot
het eerste kwart af met een 12-4
voorsprong. In de tweede periode
was Dragon'Girls beter op dreef. Er
werd goed verdedigd en de ach-
terstand werd omgezet in een klei-
ne voorsprong. Met een stand van
14-12 voor de Warnsveldse en
Zutphense meiden werd de rust
ingegaan.

In de tweede helft herstelde het
Duitse team zich, maar Dragon*
Girls had toch het betere spel nam
via een paar snelle breaks een
voorsprong van 5 punten. Het be-
zoekende team kon in de vierde
periode die voorsprong niet vast-
houden en met het nodige geluk
kwam Bocholt in de laatste secon-
den weer langszij, zodat de eind-
stand van de gewone speeltijd 30-
30 was. In een meer spannende
dan fraaie extra periode liep Dra-
gon'Girls aanvankelijk weer uit
tot 37-31, maar in de laatste paar
minuten kon Bocholt onder luide
aanmoedigingen van het thuispu-
bliek weer op gelijke hoogte ko-
men. Eindstand 37-37.

Paar densport

PC DE GRAAFSCHAP
Op 18 en 19 december was er een
dressuurwedstrijd voor pony's in
Brummen. De ruiters en amazone
hebben weer goed hun best ge
daan en hebben de volgende resul-
taten behaald. Nynke Woerts be
haalde met Tamara een Ie prijs in
de klasse Z2 me 194 punten. Bart
Hartman behaalde met Sirik een
2e prijs in de klasse M2 met 152
punten. Bart werd tevens kring-
kampioen van de klasse M2. Marti-
ne Bijenhof behaalde met Taran
een Ie prijs in de klasse Ml met
162 punten. Martine werd tevens
kringkampioen van de klasse Ml.
Sebastiaan Hamer behaalde met
Yvonne een Ie prijs in de klasse L2
met 159 punten. Marit Kouwenho-
ven behaalde met Sara een 3e prijs
in de klasse L2. Marit werd tevens
reservekringkampioen van de L2.
Joanne Pellenberg behaalde met
Aifhia een 4e prijs in de klasse L2
met 160 punten. Lisette Bijenhof
behaalde met Simply the Best een
2e prijs in de klasse LI met 162
punten. Lisette werd tevens reser-
vekringkampioen van de klasse
LI. Anke Woerts behaalde met Ta-
mara een Ie prijs in de klasse B
met 163 punten. Anke werd tevens
kringkampioen van de klasse B. In
het springen klasse L is Sebastiaan
Hamer kringkampioen geworden.

V o l l e y b a l

Uitslag 17 december
Cupido D3 - Pelgrum Dash D6:1-3

Uitslagen 18 december
Dijkman WSV D3 - Pelgrum D3:2-3
Wevoc Dl - Pelgrum Dash Dl: 2-3
Vollverijs MCI - Pelgrum MCI: 1-3
Actief'81 Hl - Pelgrum Dash H2:4-0
Pelgrum Dash H3 - Victoria H4:1-3
Pelgrum Dash MB2 - DVO MB1: 3-2
Pelgrum D4 - Willems Gem. D3: 2-3
Pelgrum Dash D5 - Rivo D5:40
Pelgrum Hl - Dynamiek Hl: 2-3



Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor 18,95

Lakens
100% katoen van Cinderella

1 pers. van 21,95 voor 16,95
2 pers. van 30,95 voor 24,95
lits-jum. van 34,95 voor 27,95
2 slopen 60/70 van 9,90 voor 7,95

Flanel zacht en u/arm!
Hoeslakens

90/200 van 23,95 voor 16,95
90/220 van 25,95 voor 18,95
140/200 van 27,95 voor 19,95
160/200 van 32,95 voor 24,95
180/200 van 36,95 voor 27,95

Lakens
150/250 van 19,95 voor 14,95
200/260 van 24,95 voor 24,95
240/270 van 34,95 voor 27,95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49,- voor 39,95
200x200/220 van 75,- voor 59,95
240x200/220 van 85,- voor 69,95

Cinderella Hoeslakens
100% katoen

80/200
in vele

van 13,95
90/200 van 14,95
90/220 van 15,95
140/200 van 21,50
160/200 van 22,95
180/200 van 27,95
waterbedmaat van 29,50
2 slopen 60/70 van 9,90

kleuren
voor 11,95
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

12,95
13,95
16,95
17,95
19,95
21,95

7.95

Badstof hoeslakens
zware kwaliteit in 10 kleuren.

90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220

van
van
van
van
van
van

18,95
21,95
27,95
27,95
34,95
34,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor

14,95
17,95
22,95
22,95
26,95
26,95

Molton hoeslakens
100% katoen

80/200 van 23,95 v<>or 18,95
90/200 van 24,95 voor 19,95
90/210 van 26,95 voor 20,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
moltonslopen nu 2 voor 13,50
Ook andere maten hoesmoltons leverbaar.

WINTER
opruiming

DEKBEDSETS
2 de G R A T I S

Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

Satijnen dekbedsets (diverse merken)
(100% katoen)
1 persoons Nu 29,95
2 persoons Nu 49,95
lits-jumeaux Nu 59,95
Kinderdessins Vanaf 9,95

Half dons cotton touch kussen met
gewatteerde 100% katoenen tijk.
van 49,95 nu 34,95

Synthetisch kussen gevuld met luxorel en
een katoenen tijk, anti-allergisch, goed
wasbaar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39»"

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 25,"

Cool touch kussen, anti-allergisch
tijk voorzien van natuurzijde

van 37,95 voor 24,95

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.

van 64,95 p/st. nu 39,-

Neksteun kussen.anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.

van 39,95 nu 29,-

Excellent 3 kamer kussen
Buitenzijde met 90% dons, binnenzijde
met 30% dons, tijk 100% katoen satijn.

van 99,95 nu 69,95

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons en
10% kleine veertjes. Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 249,- voor 159»"
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 1/9»"
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 249»'
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 2/9»'

65% eendendons enkel dekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 129,- voor 69»"
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79»"
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139»"

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 189,- voor 99»"
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 299,- voor 159»"
2 pers. xl 200/220 van 329,- voor 1/5»"
litsjum. 240/200 van 339,- voor 1/9,-
litsjum. xl 240/220 van 379,- voor 199»"

T A F E L G O E D
tot 80% korting

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

van 8,70 nu vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
1,80 per stuk nu vier voor 4,95

Ovenwanten van Elias van 7,50 nu 4,95
Pannenlappen van Elias van 2,95

nu 2 voor 4,50

Vandyck Royal (effen, geblokt en gestreept)
in veel kleurstellingen

Baddoek 60/110
van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-

washand van 2,25 nu l,8o
Badlaken 70/140

van 15,95 p/st. nu 10,95
Badlakens ecru 90/180

van 32,50 p/st. nu 24,95

Seahorse effen gekleurd badgoed
Baddoek 60/110

van 6,95 p/st. nu 2voor 9,95
washand van 1,45 voor 0,95

100% WOLLEN PLAIDS
in prachtige ruitmotieven.

130/170 van 59,95 nu

Vandyck badstof badjassen
diverse effen kleuren

van 59,95 PU 39,95

Benetton badjassen met shawlkraag
100% katoenvelours

van 59,95 nu 39,95

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,- voor 45»"
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor £9,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 09»-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79»"
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 09»'

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor 79»"
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89»'
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145»"

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor
2 pers. 200/200 van 85,- voor
litsjum. 240/200 van 95,- voor
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor

35»-
39»-
49»-
59»-
69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75»"
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89»'
litsjum. 240/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,•

Vandijck badmat (Hotelmat) ioo%katoen
In 13 kleuren

60/62 Bidetmat
60/62 Toiletmat
92/100 Badmat
67/140 Badmat

nu 14,95
nu 16,95
nu 24,95
nu 32,95

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

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

ffroo vm



Jan Besselink in de V.U.T.

Zaterdag j J. ging Jan Besselink,
de slager van Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
in de VUT.

Als grote verrassing boden Yvonne
en Wilbert Jan op dinsdag 14 de-
cember een receptie aan. Vrienden,
familie, buren, collega's waren in
grote getale gekomen om Jan te

feliciteren met z'n VUT gerechtigde
leeftijd. Jan was van zoveel belang-
stelling helemaal onderste boven,
maar het was een avond om nooit
te vergeten.

Gemeente Vorden sloot tijdperk af

Gezellig afscheidsfeest in sporthal 't Jebbink
Onder het motto "Een oud tijd-
perk wordt afgesloten" of wel
"Een nieuw tijdperk breekt
aan", gaf het gemeentebestuur
van Vorden woensdagavond in
de sporthal 't Jebbink een af-
scheidsfeest, waarbij de sport-
hal in winterse sferen was aan-
gekleed.

Ondanks het feit dat er deze avond
op hetzelfde tijdstip in drie ver-
schillende locaties in Vorden wat
te doen was, bijvoorbeeld de kerst-
viering van de Plattelandsvrouwen
in De Herberg met de "Barkel-
vrouwleu" uit Eibergen, de caba-
retgroep "Twente Plat" in het
Dorpscentrum, toch een flinke op-
komst bij het afscheidsfeest van de
gemeente in de sporthal. Met na-
me kwamen veel jongeren op het
feest af. Wellicht hadden de gratis
verstrekte hapjes en drankjes gro-
te aantrekkingskracht op deze jon-
geren!

Het afscheidsfeest was in twee ge-
deeltes opgesplitst. De plaatselijke
verenigingen waren al om 19.00
uur uitgenodigd om de bestuur-
ders de hand te schudden, terwijl
vanaf 20.00 uur iedere Vordenaar
het afscheidsfeest kon bijwonen.
Het geheel werd opgeluisterd door
de Alpha Showband. Dit alles on-

der het toeziend oog van de
"sneeuwman" en de "kerstman"
die in hun originele kledij het
feest bij woonden. Onder de aan-
wezigen ook twee "feestvarkens",
te weten burgemeester Eric Ka-
merling en gemeente secretaris
Ton van Vleuten. Donderdagmid-
dag, kreeg burgemeester Kamer-
ling tijdens een besloten bijeen-
komst in hotel Bakker uit handen
van loco- burgemeester Henk
Boogaard een koninklijke onder-
scheiding uitgereikt. Burg. Kamer-
ling werd toen benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau.

Op zijn beurt reikte Kamerling een
koninklijke onderscheiding uit
aan gemeentesecretaris Ton van
Vleuten. Deze werd lid van de Or-
de van Oranje Nassau. Beide he-
ren, die per l januari met hun re-
spectievelijke functies stoppen,
mochten deze woensdagavond
veel gelukwensen in ontvangst ne-
men. Eric Kamerling hield nog
eenmaal in zijn functie van burge-
meester in het openbaar een toe-
spraak, waarbij hij de regelgeving
in ons land op de hak nam.

"Ze hebben er in den Haag geen
weet van, wat er op het platteland
allemaal leeft. We hebben hier zo
langzamerhand veel te veel regels.

Nederland wordt zo een "over-
regeld" land en daar ben ik niet
blij mee", zo sprak burgemeester
Kamerling die zich overigens wel
verheugde over het feit dat de ge-
meente Vorden intussen over
"zacht water" beschikt. "Onlangs
kwam het verheugende bericht
van het waterleidingbedrijf Vi-
tens, dat de waterkalkonthar-
dingsinstallatie in Vorden is ge
plaatst en dat daardoor de kalk in
het leidingwater van circa 22 Duit-
se graden is teruggelopen naar cir-
ca 10 graden voor Vorden en om-
geving, " zo sprak hij. Voorts ging
Burgemeester Kamerling nog in
het kort in op de nieuwe gemeen-
telijke herindeling. "Er ligt hier
voor de nieuwe bestuurders een
enorme uitdaging", zo sprak hij.
De bestuurders die niet in de nieu-
we gemeente Bronckhorst aan de
slag gaan, wenste hij richting toe-
komst alle succes toe.

Vordenaren die van recepties hou-
den kunnen op 6 januari 2005 in
het nieuwe gemeentekantoor van
Hengelo terecht. Die avond biedt
het nieuwe gemeentebestuur van
Bronckhorst haar nieuwe inwo-
ners namelijk een Nieuwjaarsre-
ceptie aan. Een prima gelegenheid
om elkaar dan als "Bronckhorster-
naar" beter te leren kennen!!

Wielrennen

THIJS V AMERONGEN
TWEEDE IN BOXTEL
De Vordense veldrijder Thijs v
Amerongen reed zondag in het
Brabantse Boxtel een goede wed-
strijd, de eerste jaars Neo/Elite
Amateur werd tweede achter Se-
bastiaan Langeveld uit Lisse, deze
reed enkele ronden voor de finish
bij v Amerongen weg. Met zo'n 13
seconden achterstand op Lange-
veld kwam v Amerongen als twee-
de over de meet, de derde man was
de Belg Nico Clarysse. Ook stonden
er andere R.T.V.ers aan de start in
Boxtel, bij de Amateurs reed Mar-
co Loman uit Laren naar een 6e

plaats, Martin Weijers de oud Hen-
geloer werd lle en de Leuvenhei-
mer Bart Besemer reed naar een
15e plaats.
De Vordense dame Gretha kl Brin-
ke reed ijzersterk naar een 8e
plaats, voor haar een goede uitslag
zeker na het grote feest die ze gaf
naar aanleiding van haar 25 jarig
huwelijk. Richard Sleumer uit Vor-
den reed bij de categorie Junioren
een mindere wedstrijd, hij eindig-
de als 22e. Voor de komende feest-
dagen staat de kalender voor de
crossers goed vol, er zijn wedstrij-
den in Surhuisterveen, Eibergen,
Reusel, Almelo en als laatste de Ne-
derlands kampioenschappen in
Zeddam, het eerste weekend van
Januari 2005.

Geslaagden bij
Sursum Corda
Vorige week zaterdag hebben een
tweetal leerlingen van muziekver-
eniging Sursum Corda deelgeno-
men aan het KNFM-examen te
Doetinchem.
De twee slagwerk kandidaten,
Frank en Niels Scheffer, werden
beoordeeld op hun muzikale in-
zicht, kennis en de toepassing
daarvan, prima vista-spel, voor-
drachtstukken en technische en
muzikale vaardigheden als rit-
miek en dynamiek. Beide leerlin-
gen, die worden opgeleid door
Geert-Jan Dijkerman, slaagden
voor hun A-examen. Nogmaals van
harte gefeliciteerd.

Koninklijke onderscheiding
voor burgermeester Kamerling en
gemeentesecretaris Van Vleuten
Op woensdagmiddag 15 december jl. kregen burgemeester
E.J.C. Kamerling en gemeentesecretaris A.H.B. van Vleuten een
koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de afscheids-
receptie van burgemeester en wethouders van Vorden in hotel
Bakker.

BURGEMEESTER E.J.C. KAMERLING
Eric Kamerling is vanaf 1980 burgemeester geweest van de gemeenten
Warfrum en Vorden. Naast zijn burgemeesterschap, is hij in veel be-
sturen actief geweest die buiten het ambt van burgemeester vielen.
Dit waren/zijn:

• medeoprichter en manager Oudheidkamer Doorn

• secretaris van de VW Doorn

• secretaris-penningmeester Nederlandse Protestantenbond in Doorn

• lid van het bestuur Protestants Christelijk Onderwijs in Doorn

• lid van het dagelijks bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
te Harlingen

• lid van het bestuur Stichting Openluchtmuseum "Het Hoogeland"
te Warffum

• voorzitter van de stichting Dijkemafonds te Warffum

• secretaris dagelijks bestuur Stichting Oude Groninger Kerken te
Groningen, waarbij hij restauraties begeleidde, de Stichting heeft
voor deze activiteiten de zilveren anjer gekregen

• voorzitter vereniging Vrienden van het Groninger Museum te Gro-
ningen, waarbij kunstaankopen werden gedaan en avonden wer-
den georganiseerd

• voorzitter van de Stichting De Gelderse Bloem en de Gelderse Histo-
rische Reeks te Arnhem, de stichting subsidieert cultuur-historische
uitgaven, zoals bijvoorbeeld Het geheim van Appeltern van Hella
Haasse en A.C.W. Staring, dichter en landman, regionalist en natio-
nalist. De Stichting subsidieert ook proefschriften van de Universi-
teit van Nijmegen, o.a. Het Hof van Gelre van Gerard Nijsten.

• lid van het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken in Arnhem

• voorzitter van het Staring Instituut te Doetinchem

• medeoprichter en vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg, museum van Heiligenbeelden en warm
voorstander van het behoud van de kerk op de Kranenburg;

• voorzitter van "De Gelderse Leeuw", groep Gelderland van het Ko-
ninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde te
Arnhem.

Op grond van deze nevenactiviteiten op het gebied van cultuur, cul-
tuurhistorie en monumentenzorg, besloot de Koningin de heer E. Ka-
merling koninklijk te onderscheiden.

GEMEENTESECRETARIS A.H.B. VAN VLEUTEN
Ton van Vleuten is vanaf 1986 secretaris geweest van de gemeente Vor-
den. Zijn baan als gemeentesecretaris heeft hij op bijzondere wijze
vervuld. In het Koninklijk Besluit geeft de Koningin aan dat Ton Van
Vleuten de onderscheiding verdient voor zowel het op

onderscheidende wijze verrichten van deze werkzaamheden, als voor
het geruime tijd verrichten van activiteiten voor de samenleving.
Onder andere voor:

• van 1987 tot heden is hij bestuurslid van de Stichting Vordense
bad- en zweminrichting "In de Dennen". Naast het bestuurswerk
verricht hij juridische werkzaamheden voor de Stichting.

• van 1999 tot heden is hij lid van het parochiebestuur van de R.K. Kerk
in Vorden, hij treedt veelvuldig op als lector bij avondwakes, hij is de
vraagbaak voor allerlei problemen op juridisch maatschappelijk ter-
rein; in de periode 1996-1997 had hij zitting in een Parochiële Advies
commissie, die het Kerkbestuur moest adviseren over het probleem
van de twee kerkgebouwen in Kranenburg en Vorden.

• voordat hij naar Vorden kwam was hij voorzitter van de Stichting
Bejaardenwerk Vleuten-De Meern en voorzitter van de Stichting
Onderwijs Vleuten-Haarzuilens.

• voor de gemeente Utrecht was hij waarnemer in de Raad van
Bestuur van de projectontwikkelingsmaatschappij Lunetten Utrecht
B.V.; lid van de examencommissie van het Staatspraktijkdiploma
(SPD) en Accountants Adiministratie Consulenten (AAC.) en redac-
teur van het maandblad Studieselectie.

Workshop voetmassage
Op maandagavond 17 januari is
er weer een workshop voetmas-
sage in buurthuis De Spil.

Op deze workshop leert men door
middel van eenvoudige technieken
een ontspannende voetmassage te

geven, en met ontvangt een massa-
ge. Aangezien er veel belangstel-
ling is voor deze workshop dient
men telefonisch op te geven bij
Praktijk Balans, tel. (0575) 55 19 89.

Wees er snel bij vol is vol.



Bij ons kost het toch minder
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Courmet- of fondueschotel
kilo

Sperziebonen
500 gram

Edah rosbief
slagersvers, per 100 gram vanaf U/8

Edah gemengde ijsbergsla
extra, naturel of met frisée
zak 200 gram

Magere varkensrollade

Kerst heeft natuurlijk niks met geld te maken, maar we willen het
er wel even over hebben. Het leuke van onze winkelformule is:
alles* wat je ziet is altijd laag geprijsd. Dus je bespaart bij ons niet
alleen op de weekaanbiedingen maar op alles. Daarom is onze

kassabon altijd lager dan elders. Toch bieden we een compleet
assortiment, met veel lekker vers. En onze winkel is handig
ingedeeld en goed verzorgd. Kortom: bij Edah koop je goedkoop,
maar je voelt je niet goedkoop. Fijne kerstdagen!

Edah Lekker&Laag, de goedkoopste supermarkt van Nederland
Je vindt Edah Lekker&Laag in: Barendrecht, Best, Borger, Boxmeer, Boxtel, Bussum, Cuijk, Dordrecht, Eelde, Eerbeek, Emmen, Ermelo, Harlingen, Heesch, Hengelo, Huizen, Krimpen a/d IJssel, Leerdam, Lelystad, Lunteren,
Naarden, Nuenen, Oirschot, Oostvoorne, Panningen, Putten, Rozenburg, Rijssen, Schiedam, Stadskanaal, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Swalmen, Tubbergen, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Vught, Winterswijk en Zeist.
Prijzen en aanbiedingen zijn alleen geldig in bovengenoemde filialen van maandag 20 t/m vrijdag 24 december 2004. Zet- en drukf outen en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



Fijne feestdagen

Rond Kerst en Oud en Nieuw zijn de openingstijden van onze kantoren
in Vorden, Hengelo en Steenderenwat aangepast:

Vrijdag 24 december geopend tot 16.00 uur
Vrijdag 31 december geopend tot 12.30 uur
Maandag 3 januari geopend vanaf 10.00 uur

Uw bankzaken regelt u 24 uur per dag via:
www.rabobank.nl
Rabofoon 0900 0909 (€0,10/min): saldo, overboeken, betalen
Rabolijn 0900 0907 (lokaal tarief): advies en direct afsluiten

Hef is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

VAN ZEEBURG
& VISSER

Wij wensen iedereen goede feestdagen
en een voorspoedig 2005

Bemiddeting bij:
AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31/55 57 33

Uw vertrouwde adres in Vorden
H
NVM
MAKELAAR

Wij wensen u prettige feestdagen en een kleurrijk 2005.
Ook in 2005 staan wij graag voor u klaar.

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden
m.i.v. Bedrijvenweg 10
(bedrijventerrein Werkveld Oost)

Tel. (0575) 55 15 67 Fax (0575) 55 35 67
www.boerstoel.nl E-mail: info@boerstoel.nl

r

L

Nu in Ruurlo:

„HetNagelhuus"
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel. (0573)49 1869

Wil wensen iedereen
ijfe en jm*ti

•Kerstdagen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden Dreiumme 31 -33 - Warnsveld
Tel. (0575) 55 13 84 Tel. (0575) 57 15 28

LAVOD MP3 SPELER LFA2O1

USB 1.1 interface • digitale voice recorder
A-B mode repeat • LCD display • equalizer

FOTO

Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

Het team wenst u allen

fijne feestdagen
en een

gezond en voorspoedig
2005.

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



BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

+ Extra nieuwe bussen,

waaronder 80 persoons

DUBBELDEKKER

ik wens u tevens
Fijne feestdagen en

een
Voorspoedig 2005

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel.(0575)501334

"Let op onze gewijzigde openingstijden
in verband met KERST en NIEUWJAAR"

Tussen vrijdag 24 december en zaterdag 8 januari:}

HOUT

VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

Showroom geopend:
Vrijdag 24 december: 09.00 -15.00 uur
Maandag t/m donderdag: 09.00 -17.30 uur
Vrijdag: 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 -16.00 uur

Bouwmarkt en afhaalbalie geopend:
Vrijdag 24 december: 08.00 -15.00 uur
Maandag t/m vrijdag: 08.00 -17.30 uur
Zaterdag: 08.00 -16.00 uur

Ons gehele bedrijf] is gesloten op 25,26,31 december
en 1 januari. Van 24 december t/m 8 januari wordt er
niet bezorgd.

Wij wensen u hele fijne feestdagen
en een inspirerend 2005! , ,

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81

openingstijden showroom bel of ki jk op www.bouwcenterhci.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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Wy wensen iedereen
prettige feestdagen

en een gelukkig

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonhf

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12 - Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtcnvoordeTel.: 0544-371256

CONTACT
KUHT e R Hl f T OMH££H

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-18.00 uur.

Warnsveld - Tel: (0575) 52 02 40

I l i
• i »

d'uif Jdv StummetwR cC imduut>ittviA , uwntm 4M

fijne (eeótdagtn en ecu nwvi 2CC5 u

'Stal De Kooi'
Ruurlo

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

wenst u
prettige Kerstdagen

en een
gelukkig en sportief 2005.

*
Directie en
medewerkersvan
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.
telefoon (0575) 46 29 93

«Ste

wensen u
allen prettige
feestdagen
en een
voorspoedig
2005



Wat brengt ons 2005?
Wijsheid
Saamhorigheid

• Verdraagzaamheid
• Plaatselijke eenheid

en gemoedelijkheid

Dit zijn de pijlers voor de nieuwe gemeente!

Directie en medewerkers
wensen u allen

een gezond en gelukkig nieuwjaar

drukker i j We e ver s
IMieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax(0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Weevers
\V
Emaus studio Contact Weevers E l na Weevers Net Weevers druk Wevo druk

Groenlo - Ruurlo - Lichtenvoorde - Vorden - Zelhem - Zutphen
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