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Opbrengst Beeddand-aktie
'Schaatsen voor Water*
Donderdag 13 november heeft
school 't Beeckland deelgeno-
men aan de actie 'Schaatsen
voor water", landelijk georga-
niseerd door Plan Nederland.
De financiële afwikkeling van
de actie heeft wat langer geduurd
dan de bedoeling was maar
eindelijk is het eindresultaat
(min of meer) bekend.

Met nog maar een enkeling over
die het geld nog niet ingeleverd
heeft is het (voorlopige) eindbe-
drag € 994,84.

We zijn erg blij dat met deze leer-
lingvriendelijke actie andere kin-
deren in Kenia geholpen kunnen

worden aan schoon drinkwater bij
hun in de buurt. Men hoopt volgend
jaar weer met deze prima actie van
Plan Nederland mee te doen.

Ook werden we nog prettig verrast
door een telefoontje van dhr. Van
Burk.

Hij stelde voor om het voordelig
saldo van de werkgroep 'Beter
(lees zacht) water' door te sluizen
naar deze actie die tenslotte ook
voor beter water gehouden is. Dit
bedrag is ruim € 300.

Al met al zal het eindresultaat
ruim € 1300 zijn. Alle schaatsers
en sponsoren bedankt.

Kinderkerstfeest
Ook dit jaar organiseren de clubs,
kiiidernevendienst en zondags-
school het kinderkerstfeest.

Het wordt een feest waar men veel
zingt en natuurlijk gaat men ook

luisteren en kijken naar het Kerst-
verhaal.

Je bent van harte welkom, woens-
dag 24 december om 19.00 uur in
de Dorpskerk.

Met ingang van l januari 2004
is Weekblad Contact editie
Vorden geen abonnements-
blad meer. Vanaf week 2, dins-
dag 5 en woensdag 6 januari
zal het blad dan ook iedere
week in de hele gemeente
Vorden gratis huis aan huis
worden verspreid.

Contact komt dan met dezelfde
inhoud als voorheen met allerlei
plaatselijk nieuws uit uw eigen
omgeving op dinsdag of woens-
dag bij u in de bus.

De bezorging van de krant ge-
beurd door Jansen Verspreidin-
gen, Veilingstraat 22-24, 7391
GMTwello.
Om de eventuele bezorgklach-
ten correct af te handelen, staat
vanaf 5 januari een klachtenlijn
open:

(0571)274058
Abonnee's buiten de gemeente
Vorden kunnen Contact blijven

ontvangen. Uiteraard als abon-
nementsblad. Het abonnement
kost € 60,- inclusief btw binnen
Nederland en € 100,- inclusief
btw buiten Nederland. Deze for-
se verhoging wordt veroorzaakt
doordat Contact buiten de ge-
meente Vorden nu verzonden
wordt als losse post en niet meer
voor een gereduceerd periodie-
kentarief.

De verhoging is dan ook geheel
ter dekking van de portokosten.

Voor informatie anders dan over
de verspreiding, kan natuurlijk
altijd contact opgenomen blijven
worden met:

d rukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10.
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Kerstattentieactie
Raad van Kerken
De onlangs gehouden collecte „Kerstattentieactie" heeft het
mooie bedrag opgebracht van 6.332,15 euro. De opbrengst zal
o.a. worden gebruikt voor het bezorgen van een attentie aan
de zieke en oude medebewoners van Vorden.
Dank aan de gulle gevers, maar ook aan allen die - in welke
vorm dan ook - hieraan hebben meegewerkt.

Namens de Raad van Kerken wensen wij allen
een zalig kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.

Raad van Kerken Vorden

Kerstnachtdienst
in de Dorpskerk
In de Kerstnachtdienst zal voor-
gaan dominee Jan Kool. Er is
muzikale'medewerking van het
gospelkoor 'Inspiration' onder
leiding van dhr. Piet Diersma
en ook zal de christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda
haar medewerking verlenen.

HET THEMA IS:
'GOD OP ZICHT?!'
Na afloop is er gelegenheid om
glühwein of warme appelsap te
drinken.

De Dorpskerk is al vroegtijdig open.

Streekradio Achterhoek FM zal
de Kerstnachtdienst rechtstreeks
uitzenden, zie hiervoor de adver-
tentie bij de contactjes elders in
'Contact'

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

Zie pag ina 4. 5 en 6 van d e z e u i t g a v e

Aanlevering
copy voor Contact

Voor Contact welke verschijnt op woensdag 31 december a.s.
dient de copy woensdag 24 december voor 12.00 uur binnen
te zijn.

Wij verzoeken een ieder zoveel mogelijk rekening te houden
met de gewijzigde inlevertijdstippen.

De redactie

KERKDIENSTEN
ROND KERSTMIS

EN DE WEEKENDDIENSTEN OP 24-25-26 en 27-28 DECEMBER

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 24 december (Kerstnachtdienst)
19.00 uur kinderkerstfeest voor alle kinderen.
22.30 uur ds. J. Kool Kerstnachtdienst m.m.v. Sursum
Corda en Inspiration.
Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur
ds. J. Kool.
Zondag 28 december 10.00 uur ds. H. Kroesbergen
uit Groningen.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 24 december 21.00 uur ds. A. Hagoort
Kerstavond.
Donderdag 25 december 10.00 uur ds. A. Hagoort,
Eerste Kerstdag dienst voor jong en oud.
Zondag28 december10.00 uur ds. M.M. Schwartz uit
Hummelo.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 24 december (gezamenlijke Kerstvierin-
gen in de Hervormde dorpskerk)
19.00 uur kinderkerst feest voor alle kinderen.
22.30 uur ds. J. Kool Kerstnachtdienst m.m.v. Sursum
Corda en Inspiration.
Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur
ds. D. Westerneng m.m.v. chr. gem. zangvereniging
'De Lofstem'.
Zondag 28 december 10.00 uur ds. AA van der Spek,
Enter; 19.00 uur ds. C. Gros, Aalten.

RJC. kerk Vorden
Woensdag 24 december (Kerstavond) 22.00 uur pas-
toor Hogenelst eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.
Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur
pastoor v.d. Meer eucharistieviering m.m.v. 30+ Koor
en Kinderkoor.
15.00 uur Kindje wiegen. Kerstverhaal met liedjes en
kerstspel voor de jongere kinderen.
Zondag 28 december 10.00 uur diaken Wassink
woord- en communieviering m.m.v. herenkoor.

RJt kerk Vierakker
Woensdag 24 december (Kerstnachtdienst) 19.00 uur
Broekman woord- en communieviering m.m.v. kin-
derkoor.
23.00 uur Zweers/Broekman eucharistieviering
m.m.v. dames/herenkoor.

Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 11.00 uur
Jacobs/Broekman eucharistieviering m jn.v. herenkoor.
Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag 10.00 uur
Zweers m.m.v. dameskoor.
Zaterdag 27 december 17.00 uur eucharistieviering
Zweers m.m.v. herenkoor.
Zondag 28 december 10.00 uur woord- en commu-
niedienst m.m.v. dameskoor.

Weekendwacht pastores
28-29 december pastor W. Matti, Zutphen. Telefoon
06 51910839.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies
van de dienstdoende doktersassistente of huis-
arts óf een afspraak voor het spoedspreekuur op
de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de
post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om ieder-
een optimale zorg te kunnen bieden en wacht-
tijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uit-
sluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om me-
dische redenen niet in staat bent om de huisart-
senpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende
huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar
het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
Dinsdag 24 december vanaf 17.00 uur t/m zaterdag
27 december 8.00 uur.
Kerst, B.WAM. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
27-28 december WA. Houtman, Vorden, telefoon
(0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de 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 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is,
kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

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

Verloskundige Ria Haggeman-WithaaT, 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 wor-
den van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl E-
mail: info@destiepel.nl

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdsenice, personenalarmeringen Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
•Maatschappelijk werk tel 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aart-
sen, Industrieweg la, Vorden.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Be-
handeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblioth.eek-
vorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag 14.00-
17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, za-
terdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van
9.30-1730 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575-
520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenam-
bulance 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, Zut-
phen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur be-
reikbaar 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. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.de-
kringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en mei-
den (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

Stankmeldingsnunumer 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 vrijwil-
ligers. Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost,
tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46 13
32.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr, i
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.25 administratiekosten in re-

Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing we! grat is
herplaatst.

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan. Gra-
tis begeleiding, voedingsadvies
en vetmeting. Bel Jema Brug-
gink (0575) 46 32 05 .

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46
3743.

• Grote oudejaarsopruiming
van 2e hands meubelen door
de Veiling Commissie Vorden.
Op zaterdag 27 dec. van 9.00
tot 15.00 uur aan de Schutte-
straat 20 te Vorden.

• Pure Aloë vera en bijen-
producten. Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13
16 of 55 36 32.

• 10 uur slaap nodig en dan
overdag ook nog regelmatig
een dip? Dat is echt niet nodig.
Voeding heeft een grote in-
vloed op uw energieniveau.
Herbalife werkt! Nieske. Tel.
06 54326669.

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
24 11 69

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

Aanbieding diverse
soorten tegels,

ook restantpartijen,
vanaf € 3,50 per m2.

Tevens diverse
bouwmaterialen en
sanitair voordelig

te koop i.v.m.
magazijnopruimimg.

Gevelstenen:
waalformaat v.a. € 0,15

amstelformaat v.a. € 0,20
per stuk.

Maak uw keuze op
zaterdag 27 of

maandag 29 december.

Bouwbedrijf
Bruggink
Molenweg 11

Heelweg,
Telefoon (0315) 24 29 29

SLANK - FIT en GEZOND?

Wilt u:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

rv* ;,„„ .«„v

Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
641855.

• Organic Move. Praktijk voor
holistische massage wenst ie-
dereen een ontspannen Kerst
en een goede gezondheid in
2004.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Is er iemand die mij mee
wil nemen van Hengelo naar
Duiven? Van maandag t/m
vrijdag, werktijden van 9.00 uur
tot 17.30 uur. Half uur eerder
's morgens en half uur later
's avonds geen bezwaar. Ui-
teraard tegen vergoeding. Tel.
(0575) 46 35 02.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 06 51601516.

• De Kerstnachtdienst in de
Dorpskerk op 24-12-2003 om
22.30 uur is te horen op
Achterhoek FM. Te ontvangen
op FM 105.4 Mhz (kabel 87.5
Mhz.).

• Computerles aan huis. Voor
agrariërs en senioren. Op uw ei-
gen computer. Uitleg (ook) in
dialect. Tel. 06 10241517.

Het plaatselijk
nieuws In

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

B&T Expo Consultants
zoekt

scholieren
uit Vorden

die in de avonduren en/of
vakanties willen werken.

Interesse?
Bel (0575) 55 55 95

Zondag 11 januari

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g."06 53405682
www.bosch~ker.nl

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

EB dèBos

Medewerkere van
Oe Echte Groenteman Vorden

wensen u
fijne Kerstdagen

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

A.s. zaterdag 27 december zijn wij gesloten!
Maandag 29 december staan wij weer voor u klaar!

BALILNl

HARDWARE ft SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAUE.Nl
Een initiatief van Decorskjn Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan
onder: www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers
H
Net

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

Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

mlsselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84

Dagmenu's
22 dec. t/m 31 dec. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 23 december
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 24 december
11.00-17.00 uur geopend. Kerstavond gesloten.

Donderdag 25 december
geen dagmenu, wel geopend. Informeer naar de mogelijkheden.

Vrijdag 26 december
geen dagmenu, wel geopend. Informeer naar de mogelijkheden.

Maandag 29 december gesloten.

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

lunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas

Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Smakelijk eten!

Wendy, Thomas en medewerkers
wensen u prettige Kerstdagen

en een gelukkig 2004.
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Zij is geboren op 15 december 2003.

| Teun en Annemarie Brummelman-Walgemoet

»
Nieuwenhuishoekweg 1a
7261 NS Ruurlo

Jouw eerste traan
was voor ons een lach
en bij jouw eerste lach
laten wij vast een traan.

is geboren op 16 december 2003
weegt 3820 gram en is 52 cm lang.

Zijn trotse ouders zijn:
Mare Lieverdink en Debbie Haverkamp

Koningin Julianalaan 64
7221 BX Steenderen
Tel

Om van te houden,
om voor te zorgen

In onze harten gegroeid
Soms komen dromen uit...

onze zonen en dochter

Dawid, Patryk en Paulina

Dawid is geboren op 15 juli 1997 te Mystowice.
Patryk is geboren op 26 augustus 1998 te Mystowice.
Paulina is geboren op 17 maart 2001 te Mystowice.

Op 12 november 2003 hebben wij in Polen onze kin-
deren in onze armen gesloten om ze nooit meer los
te laten!

Dolblij en dankbaar dat we hun ouders zijn geworden,
zijn wij op 17 december 2003 samen thuisgekomen.

Broertjes en zusje van Manon &

Albert Zents en Brigit Tap
Ruurloseweg 119
7251 LD Vorden

Dawid, Patryk en Paulina moeten nog wat wennen.
Gun ons wat tijd om hun thuis te leren kennen.
Een bezoekje vinden wij leuk, wel graag eerst een
telefoontje.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Sven
Derk Reindirt

19 december 2003.
Gewicht: 3375 gram, lengte: 52 cm.

René & Martine Groot Wassink-Krijt

Nieuwstad 41
7251 AE Vorden
Tel. (0575) 55 43 04

Tien vingertjes,
tien teentjes

alles erop en eraan
klaar om na negen maanden
op ontdekkingsreis te gaan.

Verhuisd per 20 december 2003:

J.B. Hilge en A.G.M. Hilge-Jansen
van Margrietlaan 6 naar

De Delle 81, 7251 AJ Vorden.

Tevens wensen wij u prettige feestdagen.

Na een aantal verdrietige maanden is
onze moeder, schoonmoeder, lieve
oma, zus en schoonzus plotseling
overleden. Zij is nu weer bij haar Jan.

Johanna van der Peijl-Wunderink
weduwe van J.J. van der Peijl

* Vorden,
26 augustus 1923

t Zutphen,
18 december 2003

Zeist: Goof en Berta van der Peijl-Tiessink
Floris, Caroline

Gorssel: Wim en Annemarie van der Peijl-Berends
Sébastiaan, Dominique

Den Dolder: G.H. van der Peijl
F.M. van der Peijl-de Gier

Vorden: B. Wunderink
J.B. Wunderink-Rossel

Huize „Tiro"
Zutphenseweg 71
7251 DJ Vorden

Correspondentieadres:
Joppelaan 31
7213AB Gorssel

De begrafenisplechtigheid heeft dinsdag 23 decem-
ber plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid,
mevrouw

J. van der Peijl-Wunderink

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
NBvP Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 18 december 2003

Enige en algemene kennisgeving.

Tob niet, het komt toch anders.

Na een de laatste tijd afnemende gezondheid, is in
volle vrede thuis overleden mijn onmisbare vrouw,
onze dierbaar lieve moeder en momoe

Elise Margaretha Staring-Valken
moeder van Emelietje (t 6 januari 1945)

O 29 september 1916 f 22 december 2003

Vorden: D.M.W. Staring

Amstelveen: Anneke

Hilversum: Winand en Frangoise
Maarten
Isabella

Amersfoort: Jennine en Evert-Kees
Emelie
Manneke en Bram
Michiel en Caroline

Vorden, 22 december 2003
de Wildenborch
Wildenborchseweg 20
7251 KG Vorden

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden op zater-
dag 27 december.

Gelegenheid tot condoleren zondag 28 december
2003 van 15.30 tot 17.00 uur op de Wildenborch.

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden

is op vrijdag 2 januari 2004 a.s.

de gehele dag gesloten.
Alle medewerkers wensen u

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2004.

m Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden &
Telefoon (0575) 55 29 28

De openbare bibliotheek
is gesloten
op beide Kerstdagen,
Nieuwjaarsdag en op
woensdag 24 december,
zaterdag 27 december en
woensdag 31 december.

Prettige feestdagen.
Bestuur en medewerkers
van de bibliotheek

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

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

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Hijerkamp)

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

//CAFÉ • RESTAURANT • ZAAIT

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

/•" /̂-x^-x.
Donderdag 1 januari

Nieuwjaarsvisite
met

Kas Bendjen
en de

Vacuumcleaners



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:
Laatste datum in 2003:
18 december van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.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 rijden 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
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
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: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 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.

Sloop koetsenstalling
Ruurloseweg
De voormalige koetsenstalling
aan de Ruurloseweg 62 in Kranen-
burg is door z'n bouwvallige
staat een gevaar voor de omge-
ving, vooral voor de rondom het
gebouw spelende jeugd. Ter be-
scherming zijn door de eigenaar
van het pand voorzieningen
getroffen (hekwerken rond het
gebouw). De koetsenstalling staat
op de gemeentelijke monumen-
tenlijst. De eigenaar heeft echter
verzocht het pand te mogen
slopen. Dit verzoek is behandeld
in de monumentencommissie.
De commissie gaf aan dat een
poging tot behoud moest worden
gedaan en heeft hiervoor een
termijn van drie maanden
gesteld. De Initiatiefgroep
Kranenburg zou proberen finan-
ciële fondsen te werven voor
behoud van het pand. Dit is niet
gebeurd. Om die reden willen
burgemeester en wethouders de
monumentenstatus nu laten
vervallen en instemmen met het
verzoek tot sloop. Op de plek van
stalling wil de eigenaar een kleine
schuur herbouwen. Het bestem-
mingsplan laat dit toe.

Op 16 december hebben burge-
meester en wethouders het
voornemen uitgesproken om de
monumentenstatus van de koet-
senstalling te laten vervallen.
Belanghebbenden kunnen tegen
dit voornemen binnen zes weken
na deze bekendmaking hun
zienswijze kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders,
postbus 9001, 7250 HA Vorden.
Voor meer informatie kunt
contact opnemen met de heer
W. Hoevers, van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke
ordening.

Jeugd van Vorden.
verdien 25 eurocent
per ingeleverde
kerstboom!

Op woensdag 7 januari 2004
tussen 13.00 en 16.30 uur
bestaat voor jullie de mogelijk-
heid om kerstbomen in te
leveren bij de gemeentewerf
aan het Hoge in Vorden en op
het feestterrein in Wichmond.
Niet alleen een ideale mogelijk-
heid op 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 bij-
voorbeeld plantsoenen. En dat
is natuurlijk goed voor het
milieu.

Verkiezing 'Vrijwilliger van
het jaar' in Vorden
Vijf genomineerden bekend

Dien Schot Geurt Harmsen Pieter Kramer Ria Klein Kranenburg Gerrit Brummelman

De verkiezing 'Vrijwilliger van het jaar' is net als vorig jaar een
succes. Er kwamen bij de gemeente Vorden vele tientallen
inzendingen binnen. Een deskundige jury - bestaande uit
wethouder W.Chr. Wichers, de winnaar van vorig jaar de heer J.
Tijssen, mevrouw E. Roeterdink en mevrouw R. van Vleuten -
heeft vijf mensen genomineerd. De winnaar van de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar 2003' wordt op 5 januari a.s. bekend
gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Naast
een oorkonde krijgt de winnaar een geldbedrag van 250 euro. Het
was geen gemakkelijke klus voor de jury om vijf genomineerden
te kiezen. Vorden kent een rijk verenigingsleven en daarnaast
zijn er ook vele inwoners die zonder dat ze verbonden zijn aan
een club veel vrijwilligerswerk doen voor bijvoorbeeld buren of
vrienden. Toch was de jury unaniem in haar beslissing.

De eerste genomineerde, de heer
G. Brummelman, is een bekende
vrijwilliger in de gemeente. Ook
vorig jaar was hij genomineerd.
Zijn vrijwillige werkzaamheden
bestaan onder meer uit: penning-
meester van de Gereformeerde
Kerk en zangvereniging Excelcior.
De meeste mensen in het dorp
kennen hem echter van de vele
collectes die hij coördineert of
voor langs de deuren gaat. Verder
verzorgt de heer Bnimmelman de
donaties voor bijvoorbeeld de
Oranjevereniging en Stichting
Welzijn Ouderen Vorden. Eigenlijk
teveel om op te noemen.

De tweede genomineerde is
mevrouw D. Schot-Menger. Vrijwel
dagelijks is zij sociaal/ maatschap-
pelijk bezig voor ouderen, die zich
hebben verenigd in de Algemene

Openingstelling
gemeente tijdens
feestdagen
Het gemeentehuis is op woens-
dag 24 en 31 december tot
12.00 uur geopend. Op 25 en
26 december en op l en
2 januari is het gemeentehuis
de gehele dag gesloten. In de
dagen voor kerst (22 t/m
24 december) en tussen kerst
en oud en nieuw (29 t/m 31
december) is de bezetting
minimaal en de dienstverlening
beperkt. Op 5 januari a.s. is het
gemeentehuis vanaf 10.00 uur
geopend.

Nederlandse Bond voor Ouderen,
afdeling Vorden. Zij verricht haar
activiteiten voor de ANBO al sinds
1986. Wat zij zoal doet? Zieken
thuis en in het ziekenhuis
bezoeken, het voorbereiden van de
jaarlijkse fietstocht op Hemel-
vaartsdag en de ANBO-busreis, het
organiseren van het wekelijkse
klootschieten voor leden en de
maandelijkse bingomiddag, het
bezorgen van de ANBO-Vizier en
het Maandbulletin bij de leden,
coördinator sociaal culturele
commissie en nog verschillende
andere hand- en spandiensten.

De heer P. Kramer is druk met de
scouting. Als voorzitter en secre-
taris van de bouwcommissie is hij
nauw betrokken bij de realisatie
van hun nieuwe clubgebouw. De
bouw is nu in volle gang, maar de

voorbereidingen hebben heel wat
voeten in aarde gehad. Daarnaast
is hij elke zaterdag leider van de
verkenners. Ook is deze muziek-
liefhebber voorzitter van de Nuts
blokfluit- en keyboardclub.

De heer G. Harmsen is bij vele
organisaties betrokken als vrij-
williger. Zo zit hij onder meer
in het bestuur van de ijsvereni-
ging, is hij een stuwende kracht in
het bestuur van de veiüngcommis-
sie Vorden, betrokken bij Oud Vor-
den en de knutselclub voor oude-
ren die in de kelder van het Dorps-
centrum haar onderkomen heeft.
Als gepensioneerd 'houtwerk-
vakman' is hij daar zeer op z'n
plaats. Tot slot verricht de heer
Harmsen voor de Vordense
Ondernemers Vereniging vele
hand- en spandiensten en kan de
scouting op zijn steun rekenen.

De 'last but zeker not least' geno-
mineerde is mevrouw R. Klein
Kranenbarg uit Wichmond. Zij zet
zich al jaren in voor De Zonne-
bloem (bestuur, organisatie loterij,
het bezoeken van mensen), EHBO
en de Oecumenische werkgroep.
Onlangs is ze bovendien diaken
geworden bij de Nederlands
Hervormde Kerk in Wichmond. Bij
alles wat ze doet zet zij zich voor
100% in en zorgt ze dat het perfect
geregeld is.

Nieuwsgierig wie er gaat winnen?
Kom naar de nieuwjaarsreceptie!

Noteer nu vast in uw agenda:
de Nieuwjaarsreceptie met de bekendmaking
van de Vrijwilliger van het jaar 2003!
Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op
5 januari 2004 om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden. Alle
inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte
welkom! Een prima gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder het
genot van een hapje en drankje
(nader) met elkaar kennis te maken,
de banden te verstevigen en elkaar
het beste toe te wensen. Een goede
muzikale achtergrond ontbreekt
vanzelfsprekend niet. Belangrijk
onderdeel op het programma is
natuurlijk de verkiezing van de
'Vrijwilliger van het jaar'. Wie wordt
het? U wilt er toch ook bij zijn als de
winnaar bekend wordt gemaakt? Mis
de nieuwjaarsreceptie dan niet.
Noteer de datum nu vast in uw
agenda.



Verlies voorzichtigheid nooit het oog
Vuurwerk mooi, maar niet zonder gevaar
Jaarlijks gebeuren er meer dan 1.000 ongelukken met vuurwerk. Veel
mensen denken dat vuurwerkongevallen alleen voorkomen wanneer je
stunt en experimenteert met vuurwerk, of wanneer je professioneel
(=illegaal) vuurwerk gebruikt, zoals strijkers, reuzenpijlen en
mortieren. Wanneer je gewoon vuurwerk afsteekt, kan er niets
gebeuren. Denkt men. Want de laatste jaarwisselingen zijn de meeste
vuurwerkongevallen gebeurd bij het afsteken van officieel toegestaan
consumentenvuurwerk. Er zijn namelijk vaak verschillende factoren
waar je niet op bedacht bent en die roet in het eten kunnen gooien.
Een harde wind die opsteekt, waardoor de vuurpijl net de andere kant
opgaat Iemand anders gooit per ongeluk een rotje in je capuchon. Een
ongeluk is zo gebeurd. Het is dus zaak om alle risico's uit te sluiten!
Lees hier hoe je je vuurwerk goed, leuk en veilig kunt afsteken.

Ongelukken ontstaan voor,
tijdens, maar ook na oud en
nieuw. Jaarlijks gebeuren maar
liefst één op de vijf vuurwerk-
ongelukken op nieuwjaarsdag.
Bij vele daarvan zijn kinderen
betrokken. Zij proberen weige-
raars die 's nachts zijn blijven
liggen opnieuw af te steken, met
alle onvoorspelbare gevolgen van
dien. De gemeente ruimt het
vuurwerkafval in de gemeente zo
snel mogelijk op, maar direct uw
eigen stoep of straat opruimen
om het aansteken van weigeraars
door buurtkinderen te voorko-
men, is ook een zeer goede zaak!
Als we allemaal ons steentje bij-
dragen, kunnen we niet zijn allen
zorgen voor een schone en veilige
straat op nieuwjaarsdag. Een
kleine moeite en wel zo veilig.

Ongelukken met vuurwerk
worden veroorzaakt doordat de
lading op de verkeerde plaats of
op het verkeerde moment
explodeert. In de meeste gevallen
gebeuren ongelukken met
vuurwerk doordat men de kracht
en het gevaar van vuurwerk
onderschat en doordat men zich
laat verrassen door iets waar men
niet op bedacht is, bijvoorbeeld
vuurwerk van een ander, de wind
etc. Verder wordt vuurwerk vaak
in de hand afgestoken en dan
weggegooid. Dat is ronduit
gevaarlijk, omdat nooit met
zekerheid te voorspellen valt
wanneer het vuurwerk zal
ontploffen, en waar het precies
terecht zal komen. Veel vuurwerk
veroorzaakt een knal. De wet
schrijft voor dat die knal nooit
harder mag zijn dan 153 decibel.
De fabrikanten gaan wat dat
betreft vrijwel tot de grens. Op
geringe afstand van het oor

veroorzaakt zo'n knal gegaran-
deerd een gehoorbeschadiging.
Als laatste een bestaand
misverstand over kindervuur-
werk, sterretjes bijvoorbeeld.
Ook al noemen ze die wel eens

kindervuurwerk of koud vuur,
ONZIN! Koud vuur bestaat niet,
dus ook sterretjes zijn gevaar-
lijk: het brandende deel heeft
een temperatuur van 1500
graden!

Tips
Hieronder staat een aantal tips voor u op een rijtje om het risico op een
vuurwerkongeval te verkleinen.

Voorbereiding
• Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het

verkeerde moment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over.
Koop dus alleen legaal vuurwerk bij officieel erkende verkooppunten
tijdens de laatste drie dagen van het jaar.

• Vuurwerk moetje nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren
met vuurwerk is levensgevaarlijk!

• Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van
kinderen en nooit in je broek- of jaszak.

• Lees de gebruiksaanwijzing: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk
veilig kunt afsteken en hoefje het niet op nieuwjaarsavond zelf te doen.

Tijdens het afsteken (op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari tot 02.00 uur)
• Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
• Draag geen synthetische kleding of een capuchon.
• Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
• Steek geen vuurwerk uitje hand af.
• Zet siervuurwerk stevig en recht op een vlakke ondergrond.
• Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Vuurwerk dat

de lucht inschiet veroorzaakt namelijk vaak ongelukken omdat het een
andere koers volgt dan de bedoeling was. Vuurwerk dat zichzelf
voortbeweegt en daarbij met opzet een grillige baan volgt (voetzoekers,
gillende keukenmeiden, luchthuilers) is officieel verboden.

• Let op omstanders (mens en dier).
• Let op de windrichting.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
• Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.

Na het afsteken
• Houd brandwonden minstens tien minuten onder koel, zacht stromend

water.
• Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de

lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde
poging direct explodeert.

• Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen.
• Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op.

Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.

RINGELING

D e s t a n d v a n z a k e n

De kamerleden die in septem-
ber de Achterhoek en Liemers
bezochten om zich beter te
oriënteren op het herinde-
lingsvoorstel van minister
Remkes van binnenlandse
zaken, hebben van hun bevin-
dingen een verslag gemaakt
en daarin een groot aantal
vragen aan de minister ge-
steld. De minister heeft deze
vragen onlangs beantwoord.
Zowel het verslag van het be-
zoek van de kamerleden als de
antwoorden van de minister
staan op het Bronckhorst-

gedeelte dat u direct ziet als
u naar de website
www.vorden.nl gaat.

Zekerheid over het herinde-
lingsvoorstel, waarin is opge-
nomen dat Vorden samen met
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem de
gemeente Bronckhorst gaat
vormen, komt er dit jaar niet
meer. De planning is dat de
Tweede Kamer op 29 januari
definitief over het voorstel
beslist. Wij houden u vanzelf-
sprekend op de hoogte.

UlT D E R A A D
Gemeente gaat sporthal 't Jebbink opknappen

"Op 18 december jl. vergaderde de gemeenteraad besluitvor-
mend. Belangrijkste onderwerp was de keuze die gemaakt moest
worden tussen het opknappen van sporthal 't Jebbink of het bou-
wen van een nieuwe sporthal elders in Vorden. Burgemeester en
wethouders hadden een vergelijk gemaakt tussen beide moge-
lijkheden en aangegeven dat zij de voorkeur geven aan renovatie
van 't Jebbink. Nieuwbouw zou veel duurder zijn en de mogelij-
ke nieuwe locatie zou verder van de scholen, die de belangrijkste
gebruiker van de hal zijn, komen te liggen. De raad stemde hier
unaniem mee in. Dit betekent dat halverwege volgend jaar met
de grote opknapbeurt kan worden begonnen. Onder meer het
vervangen van de dakbedekking, verschillende vloeren, het tegel-
werk in de natte ruimtes en het sanitair, alsmede het aanbren-
gen van geluidsarme dakventilatoren, publieksvriendelijker
maken van de entree, aanpassingen in keuken en kantine en het
verbeteren van de openbare verlichting en stalling voor fietsers
en brommers staat op het programma. De kosten voor deze
eerste fase zijn geraamd op € 500.000,-. Het voorstel om de
verkeersveiligheid op de Hackfortselaan te vergroten (door de
aanleg van een plateau en de vervanging van een deel van de
grasbetonstenen), is aangehouden. De raad wil eerst duidelijk
krijgen, wat dit zou kunnen betekenen voor andere wegen met
grasbetonstenen in de gemeente. In een latere raadsvergadering
komt het voorstel terug. Voor de voorbereidingen
voor de nieuwe gemeente Bronckhorst is een
aanvullend krediet beschikbaar gesteld van
€. 66.000,-. Tot slot heeft de raad ingestemd
met de voorbereiding tot herziening van
het besternrningsplan 'Buitengebied 1982'
ten behoeve van de verbouwing van
kasteel de Wüdenborch. De werk-
zaamheden, waaronder het aan-
brengen van een lifttoren, zijn J
nodig om de mobiliteit
van de bewoners te Raadsvoorzitter
vergroten." E.J.C. Kamerling

Bekendmaking belastingverordening

fyirgeïneester en weihouders van Vorder
wensen u iireitige feestdcigen

en een voorsi

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat vanaf
24 december 2003 voor iedereen
bij de sector middelen (kasteel)
kosteloos ter inzage ligt de:

A. Verordening
afvalstoffenheffing 2004

B. Verordening onroerende
zaakbelastingen 2004

C. Verordening rioolrechten 2004
D. Rechtenverordening 2004

De verordeningen zijn vastgesteld
door de gemeenteraad tijdens de
vergaderingvan 18 december jl.
De verordeningen treden in
werking met ingang l januari
2004. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden door opneming
van de besluiten in het register
'Vastgestelde belastingverordenin-
gen, aanwijzings- en mandaat-
besluiten, en regeling gemeente-
lijke belastingen' op 24 december
2003. Een ieder kan op verzoek
tegen betaling een afschrift
krijgen van de besluiten.

Inhoud van de besluiten:
A. De tarieven voor de

afvalstoffenheffing zijn in
geringe mate verhoogd.
De tarieven zijn voor een:
- meerpersoonshuishouden
€264,-

- eenpersoonshuishouden
€ 198,-

B. De tarieven zijn niet gewijzigd
C. Het tarief voor het rioolrecht

is gehalveerd van € 204,- naar
€ 102,-

D. De tarieven in de Rechten-
verordening zijn verhoogd
met de jaarlijkse prijsstijging
van 3%. De tarieven voor
reisdocumenten zijn ver-
hoogd.

Wijziging
afvalinzameling
in de gemeente

Vorden in
verband met

Kerstmis

• VRIJDAG 26 Dl ( l MKI K; f l M RSIIMG

WIJZIGING 1 1 I>H,IN(, CONIAIMKS:

De container, in wijk S/ worden ^leegd

op /aterdax tl december.

Voor wijknummcrs /ie slr.i.ifn.imcii.ill.ilH-l

in de VU.ilk.ilrmlri.

N.B. OP Dl Gl WIJ/IGDI DAG WORDT OM

07.00 l H IR 1,1 S IARI Ml l Dl IM/AMI l ING.
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UI l KI DAN NORMAAL. Zet daarom uw

container bijtijds aan de xvejj.

Voor meer iiiloiin.ilie kun! u (onlacl

opnemen met de Afval-Inlormatie-Lijn van

Berkel Milieu; telefoon OS/S - SIS h »>,

bereikbaar van 09.00 - U.M)

en H.OO- 16.00 uur.

nieuw: www.berkelmilieu.nl



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• het Elshof 14, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

16 december 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 52, voor het vergroten van een bergruimte
• Eikenlaan 15a, voor het plaatsen van een scorebord
• Rietgerweg l, voor het vergroten van een woning
• Vennemansweg 2, voor het vernieuwen en veranderen van een bijgebouw,

vrijstelling voor: vervangend bouwen

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
• Boshuisweg 8 in Vierakker, voor het bouwen van twee bergruimten
• Ruurloseweg 8-12, voor het vernieuwen van een bedrijfshal

S t o o p v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 32, voor het geheel slopen van een schuur
• Kruisdijk 2, voor het geheel slopen van een werkschuur
• Lieferinkweg 2, voor het geheel slopen van een veestalüng en twee loodsen
• Vennemansweg 2, voor het geheel slopen van een garage
• Zutphenseweg 125, voor het geheel slopen van een varkensschuur

K a p v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg l, voor het vellen van l acacia
• het Jebbink, ter hoogte van de sporthal, voor het vellen van l zomereik

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor ontheffing van de openingstijden op l januari 2004

van 01.00 tot 05.00 uur aan een horecagelegenheid aan de Vierakkersestraatweg
37 in Wichmond

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 bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205,
7200 AE. Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen
bij de sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met hét aanbrengen van verharding is de Wientjevoortseweg tussen de
Galgengoorweg tot en met de inrit van het pompstation 'Dennenwater' vanaf
12 januari t/m 16 januari 2004 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor het verkeer. In die periode vinden aan de weg werkzaamheden plaats.
Aanwonenden blijven gedurende de werkzaamheden, zij het met enige hinder,
bereikbaar.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

8, lid 5 van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een overkapping op het perceel Het Hoge 41. Deze
vrijstelling maakt een grotere hoogte dan 2 m voor de overkapping mogelijk
(feitelijke hoogte wordt 3,10 m).

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1990 nr. 2' voor het vergroten van een
opslagloods op het perceel Ruurloseweg 96 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 29 december t/m
23 januari 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Wet milieubeheer
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 t o t a a n p a s s i n g v a n
de v o o r s c h r i f t e n
hi het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
26 december t/m 6 februari 2004, ter inzage het besluit voor het ambtshalve
aanpassen van de milieuvergunning van:
• de heer A.J. Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vorden, adres van de inrichting:

Riethuisweg 4, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie N, nr. 337
• heer J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251JC Vorden, adres van de inrichting:

Galgengoorweg 5, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie A, nr. 2583 en 2584

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 aanpassing van de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met 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 7 februari 2004. 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.

PCOB afdeling hield een
geslaagde Kerstbijeenkomst

Adventsconcert
Voorzitter Tini Ridderhof kon
een groot aantal belangstellen-
den welkom heten voor de jaar-
lijks Kerstbijeenkomst in het
Stampertje.De zaal was door
2 dames omgetoverd in een
Kerstsfeer.

Een bijzonder woord van welkom
werd gericht tot de spreekster
mevr. E. Laman Trip uit Warnsveld
Tijdens de opening werd stilge-
staan bij het overlijden van mevr.
W. Jeeninga, de echtgenote van de
penningmeester.

Er was een liturgie met Kerstliederen,
die afwisselend tijdens de inleiding
werden gezongen. Tijdens de pauze
werd getrakteerd op chocolade-
melk met cake.

Mevr. Laman-Trip hield een in-
leiding over 'Rondom de figuur
van Maria' en lichtte dit toe met
prachtige dia's. Deze dia's waren
afbeeldingen uit de kapel van Pa-
dua (Noord-Italië), waar prachtige
fresco's te zien zijn. In 1306 is deze
kapel gewijd aan Maria.

Het gehele leven van Maria werd
uitgebeeld aan de hand van deze
dia's, te beginnen bij de geboorte,
als dochter van Joachim en Anna.
Daarna volgde het huweüjk met

Jozef, de timmerman van Naza-
reth. De geboorte van Jezus werd
aangekondigd door de engel Ga-
briël, waarna 2 gedichten volgden
over deze aankondiging. In de
kerstnacht bracht Maria het kerst-
kind Jezus ter wereld. Het geheel
werd afgewisseld met mooie mu-
ziek over 'Ave Maria'.

Na de pauze volgden gedichten
van Jan Wit over 'de kerstnacht' en
over 'dit kind', door Verstoep ge-
maakt tijdens de 2e wereldoorlog.
De gedichten werden beëindigd
met de doop van Jezus door Johan-
nes de Doper, van mevr. Roland
Holst en van Breebaart over 'Maria
de Moeder'. Dit was een prachtige
afsluiting van deze geslaagde
Kerstbijeenkomst. De voorzitter
bracht de dank van de aanwezigen
over aan de inleider voor de voor-
treffelijke uiteenzetting.

De voorzitter wekte de aanwezi-
gen op voor het bijwonen van de
jaarvergadering met koffietafel
op donderdag 29 januari 2004 te
14.30 uur in het Stampertje. Voor
deelname aan de koffietafel (kos-
ten bedragen € 9,50) bij de heer
J. Heijenk (tel. 55 16 46).

Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Na de stormachtige doch sfeer-
volle kerstmarkt was het aange-
naam vertoeven bij het advents-
concert in de Christus Koning-
kerk

Het harmonieorkest van muziek-
vereniging Sursum Corda, onder
leiding van dirigent Wolbert Baars
én Gospelkoor 'Inspiration', onder
leiding van dirigent Piet Piersma
uit Vorden, met medewerking van
sopraan Alie Boiten-Oosterhoff uit
Zutphen, brachten daar een twintig-
tal prachtige kerstnummers voor
een mooi gevulde kerk ten gehore.

Voor het orkest en het koor was
het een mooie gelegenheid om te
laten zien waartoe zij sinds afge-
lopen september met respectieve
lijk een nieuwe dirigent en diverse
nieuwe leden in staat zijn.

Het orkest speelde zeer dynamisch
en ritmisch en wist zich goed te be-

heersen bij de samenzang met het
koor en de sopraan. Met het lied
'Rudolph the Red-Nosed Reindeer'
bracht het orkest een vrolijke rin-
kelende kerstsfeer teweeg.

Het koor viel op met de West Indi-
an Spiritual The Virgin Mary' en
het vlotte 'Joy to the World'.

Sopraan Alie Boiten-Oosterhoff gaf
met haar volle stem een extra ac-
cent aan een zestal liederen.

Met het slotlied 'King all Glorious'
bleken alle partijen samen ook tot
een uitstekende samenwerking in
staat waren.

Heeft men dit concert gemist of
wil men nog eens van deze muziek
genieten?

Het orkest en het koor verlenen
ook hun medewerking aan de
kerstnachtdienst in de Dorpskerk.

Kijk voor
nieuws ook op:

Bridgen

EINDUITSLAG KERSTDRIVE
l Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Sterte-
feld 68,75%; 2 Mw. E.M. Collenteur/
Dhr. HAP. Collenteur 61,11%;
3 Dhr. J.W. Costermans/Dhr. H. En-
thoven 59,03%; 4 Mw. D. Hoftij-
zer/Mw. IC Vruggink 57,64%; 5 Mw.
A. Le Grand/Dhr. L J. Sprey 56,25%
6 Mw. A.W. Terlouw/Dhr. H.E.
Wechgelaer 55,56%; 7 Mw. C.E.
Smit/Dhr. H. Groot Bramel 54,86%;
8 Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
53,47%; 9 Mw. N. Hendriks/Dhr.
G.G. Bergman 52,78%; 10 Mw
I.H.M. Fuhri Snethlage/Dhr. G.H.
Fuhri Snethlage 51,39% en Mw. A.
Jansen Vreling/Dhr. W. Jansen Vre-
ling 51,39%; 12 Dhr. A. Vruggink/
Mw. P. v.d Vlugt 50,69%; 13 Mw. T.
Hooyveld/Dhr. H. Lenderink 46,53%;
14 Dhr. J. Holtslag/Dhr. H. Wagen-
voorde 43,75%; Mw. G. Bouman/
Mw. A.W. van Manen 43,75%; 16
Mw. M. Koekkoek/Dhr. P. den
Ambtman 43,06%; 17 Mw. A.W.
van Gastel/Mw. R. den Ambtman
42,36%; 18 Mw. H. Dam/Mw. EJ.
van Leuvensteyn 41,67%; 19 Mw.
M. de Leeuw/Mw. G. Kriek 38,89%;
20 Dhr. P.R.J. den Elzen/Dhr. J.
Duinkerken 27,08%.

Voetbal

SOCII NIEUWS
Uitslagen 20/21 december
De Hoven Al - Socii Al:
lOBrummen 6 - Socii 5: l - 2

O -



kerstdag open
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Van / / - / 7 uur

Kerstshow van 22 tot en met 31 december
Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in een

comfortabele fauteuil. Of heerlijk dineren aan

sfeervolle eethoek. De wintermaanden brengen veel

warmte en gezelligheid in huis. Bij Helmink zijn de

toonzalen weer volop in kerststemming gejbracht en

staan bol met de laatste meubeltrends. Kom tijdens de

kerstshow maar eens kijken om inspiratie op te doe

voor een sfeervolle inrichting van uw woning.

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK

VIJFENVEERTIG JAAR

H e l m i n k m a a k t h e. t m o o i e. r t h u i s

Concert
als afsluiting van de expositie

„KERST OP DE KRANENBURG"

Wornsvelds Mannenkoor
in de

Antonius van Paduakerk
Kranenburg

met medewerking van:
Henriëtte van Lith, sopraan

Paul Eijkelkamp, bas
Johannes Luyken, piano

Arno Vree, dirigent

29 december aanvang 20.00 uur
(deur open 19.30 uur).

Voorverkoopadressen:
Pannenkoeken Restaurant Kranenburg

WV • Sueters SHK Shop • Foto Willemien, Vorden
The Read Shop, Warnsveld.

Prijs € 6,-.

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

Aanbiedingen geldig van ma. 22 dec. t/m za. 27 dec. Edah Hengelo (Gld.)

Ddt 15 geWOOn Edah. Oe gehele week:

Mini-kriel
WltlOl 500 gram slechts: €

Spaart u al zegels voor een gratis boodschappendoos?

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur
woensdag 24 december 8.00-17.00 uur

Dat is gewoon

t<-a.K<ioz6

27-12-2003 tot e,* «et 31-12-2003)

PROFIL ~ BLEU M IN K
DE FIETSSRECIALIST

Vorden 0575-551393 Zutphen 0575-519526
* // J J • Jv raad naar de v-oorwaa/cdeii //c de w m



VAN ZEEBURG
& VISSER

Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en een voorspoedig 2004

Bemiddeling 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

Uw vertrouwde adres in Vorden
(13
NVM
MAKELAAR

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2004

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Directie en medewerkers van Drukkerij Weevers wensen u
een heel gezond en voorspoedig 2004.

Gezond en Voorspoedig
Nieuwjaar!

Menvereniging

„In de Reep'n Vorden e.o.
wenst u allen

fijne Kerstdagen

en een gezond

en sportief

2004!

Len poeslief kerstfeest
en een

KJJMER& VOKPEN
De Dierenspeciaalzaak
Zutphenseweg 39 • Vorden

Univé Oost wenst u
fijne feestdagen en een voorspoedig 2OCH

TTNWFV_X VERZEKERINGEN l J

Daar plukt ü de vruchten vanï

Burg. de Beaufortplein 13, Markelo, tel. 0547 - 36 70 00
Stationsstraat 12, Ruurlo, tel. 0573 - 45 83 20

Langestraat 5, Delden, tel. 074 - 377 17 10
Graaf Ottoweg 18, Lochem, tel. 0573 - 29 81 00

Kanker betekent
lang niet altijd het einde.
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e/i

namens al onze medewerkers wensen wij u

ee/i

Enkweg 9, 7251 EV Vorden • Telefoon (05750 55 26 27

W/y wensen u prettige feestdagen en een kleurrijk 2004.
Ook in 2004 staan wij graag voor u klaar.

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

BOERSTOEL BV
Schi lderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden Tel. (0575) 55 15 67 Fax (0575) 55 35 67
m.i.v. februari 2004 Bedrijvenweg 10 www.boerstoel.nl E-mail: info(5)boerstoel.nl
(bedrijventerrein Werkveld Oost)

VERKOOP VUURWERK OP:
29-30-31 DECEMBER !!!

Wij wensen u
fijne feestdagen

en een
knallend 2004
2 januari gesloten

Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN SUETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189 9 Chipknip

Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink

Voor al uw Nieuwbouw
Verbouw
Utiliteitsbouw
Siermetselwerk

Onderhoudswerk
Stallenbouw

Wjj en onze medewerkers
wensen u Poe

fjj'ne feestdagen
en een voorspoedig ^OO4.

BAAK
Toverstraat 5
Tel.(0575)441677
Fax (0575) 44 17 50

HENGELO (Gld.)
Berendschotstraat 8
Tel. (0575) 46 29 96
Tel. (0575) 46 35 25

Vraag vrijblijvend inlichtingen en/of prijsopgave.

Afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe
jaar

een behouden
onderweg zijn
en een
veilige thuiskomst.

2003 was dankzij
uw vertrouwen
een goed jaar.

Laten we ook van 2004
een voorspoedig jaar maken.

Timmerbedrijf
Jos Schotman

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

'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 2004.

Wijs Sierbestrating

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen

herstraten van bijv. terras en inrit

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een voorspoedig 2004

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

l Wij wensen u een

briljant 2004
SIEMERINK

opticien/juwelier
brillen

contactlenzen
barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

heeft nu voor u weer een speciale actie
in petto.

De prijs is ook
super goedkoop

dus graag weer naar

Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 13 60

Tevens wensen we u allen toe
een goed en gezond 2004.



AANNEMERSBEDRIJF
J.H. RONDEEL & Zn.

Hengelo (Gld.)

Al jaren een vertrouwd adres
in nieuwbouw verbouw
renovatie & restauratie

Wenst u allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 2004

TeL (0575) 46 17 62
Tevens lid van BouwNed n

Ho ve nters bed rijf

Marcel Jansen

Wij wensen iedereen

prettige
Kerstdagen
en een
gelukkig
2004.

Varkens- en
kalverenhandel

BENNIE
BERKELAAR

wenst vrienden
en bekenden

fijne Kerstdagen
en een

voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen u
een gezond en kleurrijk 2004

DER WAL
Het Hoge 3, Vortlen • Telefoon (0575) 55 12 08

DE LH SPA
u/...

2de Kerstdag
zijn onze beide showrooms

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 (fe koffe StOOt klcUW

www.spannevogel.nl

Vrijdag 2 januari 2004 zijn beide showrooms gesloten

DIJKMAN BOUW
Mensen om op te bouwen!

BOUW
GARANT

NVOB

DIJKMAN BOUW BV Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld, telefoon 0575 - 522577
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden, tel. 0575 - 551479, fax 0575-553189

www.dijkmanbouw.nl, warnsveld®dijkmanbouw.nl

en medewerkers

danken u voor het genoten vertrouwen in 2003
en wensen u een voorspoedig en gezond 2004

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

C
c
K

Cultureel

Collectief
wenst een

Kranenburg voorspoedig
en creatief

2004

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
Vorden

INSTALLATIETECHNIEK

l l
Lindeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen nn o.a.
watertechnische installaties
voor zowel bedrijven als
partikulieren

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

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

TEL. 0575-551209 • FAX 0575-553709

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

E HBO-Vereniging

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR



Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Wij wensen iedereen PrePPige Kerspdagen
en een goede jaarwisseling.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
M/R\B^ SERRES, HORREN

LENSINK en ZONWERING

M.R.B. Lensink

WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2004

Showroom open:
dinsdag .en donderdag
zaterdag

10.00 tot 15.30 uur
12.00 tot 16.00 uur

Tijdens de feestdagen gesloten.

Ruurloseweg 118 in Vorden (Medler)
Telefoon (0575) 55 92 32 • Fax (0575) 55 92 67

Mobiel 06 53487085
Imail: info@mrb-lensink.nl • wvwv.mrb-lensink.nl

Hair & ïïeauty
Kapsalon

Zonnestudio
Schoonheidssalon

Dreef 11
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Wij zvensen iedereen

prettige feestdagen

en een gelukkig

nieuwjaar

Het team van:

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
wenst u een

voorspoedig 2004!
Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden

Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

Lid CUMELA

Het team wenst u allen

fijne feestdagen
en een

gezond en voorspoedig 2004

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

*Directie en
medewerkersvan
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT
bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.
telefoon (0575) 46 29 93

BOUW
GARANT

wensen u
allen prettige
feestdagen
en een
voorspoedig
2004.

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 2004

jneo
i'mmere/i ^r<?'h'//a'éTé'fi

Joostinkweg 6, 7251 H K Vorden

Klussen bed rijf
Theo öchotsman
en medewerkers

wenden iedereen

prettige Kerstdagen

en een goed en gezond

2004 toe

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst u een gezond en
pech w/j 2004

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

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

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2004

De Voetverzorger
Ook voor diabetische en reumatische i>oeten.

A. MOKKINK KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2004

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

HJFTTv
AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2004
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

B*>OVi
GARANT

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst.

Wij verzorgen ook uw meerdaagse vakantiereizen.
Voor inlichtingen en aanvragen folders:

\\
REIZEN.

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. (0575) 50 13 34



Kramen hadden het aan het eind
van de Kerstmarkt zwaar te verduren!

[EISCHI

De overhandiging van de hoofdprijs

Het begon allemaal zo mooi. In de loop van de zaterdagochtend,
druk "doende" kraamhouders die rond het marktplein de stands
verkoopklaar maakten. Toen rond het middaguur de eerste kerst-
klanken door het dorp schalden was er een sfeertje van 'laat maar
komen het publiek"! Het had er alle schijn van dat de plaatselijke
bevolking goed naar de weersvoorspelling had geluisterd, want
met name in de voormiddag, een drukte van belang.

Een heel ander "liedje" tegen het
einde van de markt. Terwijl enkele
kramen met vereende krachten
"aan de grond" werden gehouden,
de regen onophoudelijk neer-
plensde, was het bij de stand van
hotel Bakker alle hens aan dak dek
bij de uitgifte van de boerenkool
met worst.

In tegenstelling tot voorgaande ja-
ren toen de boerenkool aan "lange
tafels" gezamenlijk werd veror-
berd, was het dit keer meer een
"afhaalcentrum", maar dat mocht
de pret niet deren want Klaas Bak-
ker en zijn medewerkers zorgden
weer voor een smakelijke maal-
tijd!

Diverse verenigingen probeerden
deze dag via de verkoop van ker-
stattributen om de clubkas wat te
spekken. Natuurlijk volop oliebol-
len, Glühwein en andere typische
lekkernijen die de kerst en het
oudjaar zo bijzonder maken.

Tijdens de markt veel activiteiten.
Bewondering voor de deelnemers
aan de zes uur durende marathon
"spinning", die werd georgani-
seerd door sport- en gezondheids-
studio "Strada". De wind blies ver-
radelij k door de tent waar de tien-
tallen "spinners" stonden opge-
steld. De sporters gaven geen
krimp, want ze waren immers
voor een goed doel bezig. De op-
brengst van deze marathon was
namelijk bestemd voor de Neder-
landse Hartstichting.

Nog een goed doel. Kinderen kon-
den op de markt kerststukjes ma-

ken. De Rotary afdeling Vorden
zorgt ervoor dat de opbrengst naar
de kinderen in Tsjernobyl gaat. Ge-
lukkig was er de gehele middag
"warmte" op de kerstmarkt. Scou-
tinggroep Vorden hield het kamp-
vuur urenlang brandend.

Bakker Joop liet de jeugd volop
zelf broodjes bakken.

Een lange spies met deeg boven
het vuur met als resultaat "warme
broodjes". Slagerij Vlogman stelde
de jeugd (en ouderen) in de gele-
genheid een ritje per arreslee door
het dorp te maken.

Smederij Oldenhave liet zien hoe
siersmeedwerk wordt vervaardigd.

Op een podium, midden op de
markt brachten plaatselijke ver-
enigingen een 6 uur durend non-
stop programma dat begon met
cello "Het Scala Ensemble" en dat
eindigde met het zeer enthousias-
te gospelkoor "Spirit".

Verder waren er optredens van het
jeugdorkest van "Sursum Corda",
kinderkoor "Kerkuiltjes", Vordens
Mannenkoor, "Knupduukskes", 30
plus koor, "Concordia".

Tussen de bedrijven door en op het
podium of gewoon spontaan op de
markt, de sonore geluiden van de
uit Lochem afkomstige midwinter-
hoornblazers.

Na afloop van de Kerstmarkt reikte
het bestuur van de VOV aan de
winnaars van de "eindejaarsactie"
de prijzen uit.

UITSLAG EINDEJAARSTREKKING VOV
15x prijs € 70,-
1 Sven Toebes, De Bongerd 25, Vorden
2 G. Lenderink, Pr. Clauslaan 23, Vorden
3 KA Nieuwenhuis, Brinkerhof 75, Vorden
4 HJA Mullink, De Boonk 25, Vorden
5 H. KI. Bluemink, Haver 10, Ruurlo
6 M. Arfman, Lindeseweg 24, Vorden
7 M. v.d. Broeke, Kerkstraat 25, Doesburg
8 G. KL Haneveld, Het Jebbink 63, Vorden
9 JA Jansen, Brinkerhof 12, Vorden
10 J. Derksen, Kapelweg 10, Vierakker
11 N. v.d. Berg, Voornekamp 27, Vorden
12 W. Mulder, Biesterveld 80, Vorden
13 J. Ketelaar, Torenmolenlaan 17, Lochem
14 L Bouwmeister, Ganzensteeg 5, Vorden
15 Stegers, Kanaalpad 2a, Eefde

lx prijs € 250,-
Hermans, Zutphenseweg 42, Vorden

Hoofdprijs reischeque t.w.v. € 900,-
J. ten Have, Het Hoge 67, Vorden

Geldprijzen worden de winnaars z.s.m. toegestuurd.

UITSLAG KRUISWOORDPUZZEL SINT NICOLAASKRANT
Ie prijs € 45,00 G.J.M. Huitink, Vloed 5, Hengelo
2e prijs € 22,50 H.W. Small.-Bobb., Almenseweg 62a, Vorden
3e prijs € 12,00 M. Berends, Het Ham 7, Warnsveld

Prijzen af te halen bij Drukkerij Weevers te Vorden.

UITSLAG KLEURPLAAT SINT NICOLAASKRANT
2 t/m 5 jaar
1 Iris Steghuis, Het Heijink 10, Vorden
2 Iris v. Gijtenbeek, Lochemseweg 42, Warnsveld
3 Jelle Winkel, Z.E.-weg 93, Baak

6 t/m 8 jaar
1 Gola Pascarelli, Hackfortweg 18, Vorden
2 Annelyn Uittenbroek, Nieuwstad 33, Vorden
3 Linsey Pardys, Mosselseweg 4, Vorden

9 t/m 12 jaar
1 Marissa Steman, Mulderskamp 29, Vorden
2 Flora van dalen, Het Zwanelvlot 318, Zutphen
3 Milou Bosma, Het Leemgoor 14, Vorden

Prijzen zijn af te halen bij Kadoshop Sueters,
Dorpsstraat 15 te Vorden.



2003

Openingstijden winkels
rond Oud & Nieuw

woensdag 31 december:
gehele dag open + 16.00 uur gesloten

donderdag l januari:
(nieuwjaarsdag) gesloten.

Feestdagenaanbieding

Amon mixed grill
mix-schotel met shoarma, kofta,

kip-shaslik en lamskoteletten

€ 11.50
De aanbieding is geldig t/m 2 januari 2004.

Wij wensen u fijne Kerstdogen
en een gezond 2004.

) Dorpsstraat 32 - Vorden(

Telefoon: (OS7S) 553535

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a.2,8%
Bel direct (0573) 40 84 40

GNA ST NORDEI
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

HEKEL
AAN PEKEL?

Kom dan uw auto wassen
in onze

overdekte washal.

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

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

D A N f l N C i f niSCOTHKKK

TWEEDE KERSTDAG:
\ \ Live on staqe in de balustradezaal:!

'ERFEC
IOWBAI

DJ: RONALD

l E

ZAT. 27 DECEMBER:
Live on stage in de balustradezaal:

ILLSTRI
A N

DJ: JEROMINO

ROCK CAFÉ LAREN
• \ •\ i i i • i /• i /

' X X X '

01:00
DJ: JEROMINO

l
VOORVERKOOP €8,00 A/D ZAAL
KAARTEN: WITKAMP LARE
HAARSALON FIGARO LOCH

S'NACHT RIJDEN ERJGEEN DISQOBUSS^.
iVFTl .11. .I\T , , \ >

T VERWACHT P

KI D ON

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

F A M I L I E
DRUKWERK

Gebcx)rtekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Telefoon (0575) 51 23 06
Fax (0575) 54 54 92

studio Contact
Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo
T<H.: (0573) 45 12 86
Fax: (0573) 47 14 02

Weevers d r u k
Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

markirne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
Meisjes BI PM Dash door naar
kampioenspoule.

Meisjes BI van volleybalvereniging
Pelgrum Makelaars Dash, gespon-
sord door Visser mode, heeft zich
geplaatst voor de kampioensklasse.
In de laatste wedstrijd van de eer-
ste helft van het seizoen zetten de

•T Vordense meiden het team van
Varsseveld, VCV BI, met 3-1 opzij.
In de eerste helft, elf wedstrijden,
heeft Dash 9 partijen gewonnen
en 2 verloren en was daardoor na-
genoeg zeker van plaatsing voor
de kampioensklasse. In deze klasse
komen de beste zes teams van de
eerste helft elkaar twee keer tegen
om uit te maken wie de beste is
van de regio Zuid van district Oost

Dash begon zeer voortvarend aan
de eerste set. Dankzij goed passen

_ en verdedigen had Dash ook aan-
vallend het betere van het spel.
Een hoge servicedruk zorgde er-
voor dat de passing van VCV niet
goed uit de verf kwam, zodat veel
ballen opgeofferd moesten worden
aan Dash. Vooral Jorien Steenblik
zorgde voor een pass die perfect in
de handen van de spelverdeler
kwam. Ook aanvallend zorgde zij
voor de nodige punten. De eerste
set eindigde in 25-12.

In de tweede set bracht VCV de
pass beter, zodat deze set gelijk op-
ging. Aan het eind gaf een betere
aanval van Dash de doorslag: 25-19.
In de derde set nam VCV al snel
een voorsprong, zodat Dash diep
moest gaan om deze set te kunnen
winnen. In een bloedstollende
eindfase, waarin Dash nog aan-
keek tegen een achterstand van
22-24, wisten de meiden op karak-
ter en dankzij een serie goede op-
slagen de set naar zich toe te trek-
ken: 26-24.

In de vierde en laatste set vocht
VCV nog voor het ene punt dat zij

nodig hadden om ook in de kam-
pioensklasse uit te kunnen komen.
Met succes: zij konden deze set af-
sluiten met een 22-25 overwinning.

PELGRUM DASH
Uitslag zaterdag 13 december
Dames
WIK Dl - Pelgrum Dash D3: 3-1
Pelgrum Dash Dl - Mevo D4: 3-1
Pelgrum Dash D2 - Smash'68 Dl: 4-0
Rivo-Rietm. D4 - Pelgr. Dash D5:4-0
Heren
KSV Hl - Pelgrum Dash Hl: 3-2
WIK Hl - Pelgrum Dash D2:1-3
Pelgrum Dash H3 - Longa'59 H2:0-4
Meisjes
Vios Eefde MB1 - Pelgr. D. MB1:04
Vios-Bel. MCI - Pelgr. Dash MC3:2-3
Pelgrum Dash MCI - Orion MCI: 2-3
Will./G. MC2 - Pelgr. Dash MC2 2-3

RTVVierakker-
Wichmond
Leden van RTV Vierakker-Wichmond
presteren goed op districtkampioen-
schap.

Afgelopen zaterdag hebben de
veldrijders van RTV Vierakker-
Wichmond uitstekend gepres-
teerd op het districtskampioen-
schap in Almelo. Bij de Elite kon
Jan Weevers het weer niet laten.
Hij werd knap tweede. Bij de Mas-
ters (voorheen de veteranen) liet
Rudi Peters een knap staaltje van
doorzetting zien. Hij kwam als
zesde onder het finishdoek door.
Richard Sleumer werd bij de junio-
ren vierde. Bij de Amateurs reed
RTV Vierakker-Wichmond ook
sterk vooraan. Marco Loman werd
derde en Bart Bezemer werd knap
vierde. Bij de Dames werd Gretha
Klein Brinke tweede. Zij is met een
opmerkelijk goed seizoen bezig.
Nieuw bij RW Vierakker-Wich-
mond is Niels Vlierman. Ondanks
dat, werd hij bij de nieuwelingen
zeer netjes zesde.

Helaas kon Thijs van Amerongen
tijdens het districtskampioenschap

niet mee doen. Hij is op moment
geblesseerd.Binnenkort hoopt hij
wel met de nationale selectie mee
te kunnen gaan naar het Belgische
Diegem. Daar wordt dan een Super
Prestige verreden.

Op zondag stonden de meeste
veldrijders van RTV Vierakker-
Wichmond al weer klaar in het
Brabantse Boxtel. Door het slechte
weer was het parkoers erg zwaar
en blubberig. Bart Bezemer had
het bij de Amateurs moeilijk. Ook
omdat hij nog zware benen had
van de dag ervoor. Toch wist hij te
finishen. Beter ging het met Rudi
Peters. Hij had een erg snelle start
voor zijn doen. Mede daardoor
kwam hij als elfde over de finish.
Gretha Klein Brinke eindigde als
negende. Zij had juist een slechte
start, maar wist zich gedurende de
race langzaam naar voren te werken.

Op 18 januari organiseert RTV
Vierakker-Wichmond voor de twee-
de keer de nationale kastelencross
in Vorden. De organisatie is bijna
rond. Veel nationale toppers heb-
ben zich dan ook al ingeschreven.
Vorig jaar was de kastelencross een
enorm succes.

PC de Graafschap
Zondag 21 december was er een
dressuurwedstrijd voor pony's in
Brummen, daar behaalde Jermaine
Pellenberg met Silvia een Ie prijs
in de klasse LI met 160 punten; Jo-
anne Pellenberg met Aifhia een 6e
prijs in de klasse LI met 159 pun-
ten; Jorieke Pellenberg met Tania
een Ie prijs in de klasse B met 158
punten; Iris Berenpas met Jasmine
een Ie prijs in de klasse B met 158
punten; Elodie Stokman met Passé
Partout een Ie prijs in de klasse
Ml met 179 punten; Bart Hartman
met Erwin een Ie prijs in de klasse
M2 met 151 punten; Miranda Beef-
tink met El Ambrazo een 2e prijs
in de klasse L2 met 165 punten;
Wendy Beeftink met Happy een 5e
prijs in de klasse LI met 160 punten.

Flink bedrag voor Nancy Rutgers
tijdens kerstviering!
Afgelopen vrijdag hield basis-
school De Kraanvogel haar
kerstviering. Zoals altijd was de
ruimte (de laatste jaren de gym-

<" zaal van de school) op stemmi-
ge wijze aangekleed door vele
hulpvaardige ouders. En ook,
zoals meestal op de Kraanvogel
de gewoonte is, kwamen alle
kinderen op het podium om de
kerstgedachte te verbeelden.

En opnieuw was de zaal tot de laat-
ste plaats bezet met ouders, beken-
den en familieleden. Zoals Peter
Luitjens, voorzitter van de ouder-
vereniging, opmerkte: "Voor mij
en vele anderen begint de rust van

^ de kerstperiode met de viering op
school."

SPECIALE E-MAIL
Anders dan de afgelopen jaren
ontbrak leerkracht Nancy Rutgers,
die voor een halfjaar in Nepal is
om daar ontwikkelingswerk te ver-
richten. Wel had ze vrijdagoch-
tend per e-mail nog een speciaal
bericht gestuurd voor alle aanwe-
zigen tijdens de kerstviering. Daar-
in schreef ze o.a.: 'De herinnering
die ik aan kerst 2003 zal overhou-

*• den, is er een zonder familie,
boom, liedjes en kerstviering.

Het zal een herinnering zijn aan
een periode, waarin ik kennis heb
gemaakt met een wereld die de-
zelfde sterrenhemel heeft, maar
net zo goed op een andere planeet
had kunnen liggen.

Het leven in Nepal is een sprong te-
rug in de tijd. Ik zie mooie dingen,
maar ook zaken, waar ik met mijn

westerse achtergrond moeite mee
heb. Mensen zijn hier arm of rijk.
Een kleine groep is rijk, een grote
groep arm. Die armen moeten elke
dag vechten voor hun leven, ho-
pen, dat ze zichzelf en hun familie
te eten kunnen geven. Dat kinde-
ren naar school gaan, is niet van-
zelfsprekend.

Veel kinderen werken of bedelen.
De politieke situatie is instabiel, er
zijn dagelijks gevechten tussen
leger en Maoïsten.

In Nederland klagen we veel over
kleine dingen, maar er is wel stro-
mend water, elektriciteit, een dak
boven je hoofd, medische verzor-
ging en goed onderwijs. Dingen
waar ze in Nepal van dromen"

800 EURO!
Aan beter onderwijs probeert Nan-
cy gedurende een halfjaar een bij-
drage te leveren. Om Nancy iets
speciaals te kunnen laten verrich-
ten, was besloten om tijdens de
kerstviering voor haar werk te col-
lecteren.

Uit de opbrengst van de collecte
bleek duidelijk, dat de aanwezigen
van' harte met Nancy meeleefden,
want samen met enkele giften
vooraf en naderhand bracht die
collecte liefst € 800 op.

Nancy heeft al aangegeven, dat ze
er zeker een goede bestemming
voor zal vinden. Ze denkt daarbij
vooral aan iets blijvends. Met die
H800 kun je in Nepal trouwens
veel en veel meer doen dan met
hetzelfde bedrag in ons land.

BOEIEND
Dat de opbrengst zo hoog uitviel,
zal ook te maken hebben gehad
met de wijze waarop de leerlingen
voor het voetlicht traden. Het was,
alsof ieder nog meer dan anders
zijn beste beentje voorzette om
het werk van Nancy te ondersteu-
nen.

Het was, alsof iedere leerling besefte,
dat een viering vanuit het hart de
opbrengst voor Nancy zou verhogen.

Hoewel de totale viering bijna
tweeëneenhalf uur duurde en
sommige aanwezigen letterlijk
een houten kont kregen van het
zitten, bleven zelfs de allerklein-
sten tot het einde geboeid.

Daarbij moet wel gezegd worden,
dat de live begeleiding, waarvoor de
leerkrachten Joost Walter en Symo-
ne Boerstoel zorgden, een heel spe-
ciaal tintje aan de viering gaven.

In een eerste reactie vanuit Nepal
liet Nancy weten, dat ze blij ver-
rast is met de hoge opbrengst.

Wie spontaan een bijdrage voor
het werk van Nancy in Nepal wil
leveren, kan een bedrag storten op
rekeningnummer 15.51.91.136 t.n.v.
Samenwerkingsschool Kranenburg
inzake Schoolfonds te Vorden onder
vermelding van "Nancy in Nepal".

De school zorgt er dan voor, dat
het geld rechtstreeks bij Nancy te-
rechtkomt. Overigens houdt De
Kraanvogel t.z.t. nog een actie voor
het werk van haar tijdelijk afwezi-
ge leerkracht.

Biej ons in
d'n Achterhoek
Now, 't Voddense darp mag zich laotn zien met de kasdage. Now d'r
weer een grootn kerstboom steet, dank zij de TeVeldhuuze, liekt 't
weer helemaols af. Hoe mooi de klokke ok is, den boom maakt 't
toch wel af. Wieters bu'w d'r dit jaor toch extra druk met, met den
kasmissen. A-j de kranten zo nao kiekt bunt t-r nogal wat
kerstconcerten wao-j nao luustren kont. lej zoln tied en oorne te kot
kommen.

Maor jao, d'-r bunt nogal wat goeie koren en die wilt ok wel 's laotn
zien wat ze zoal kont. En dan ha-w ok nog de kerstmarkt, daor ko-j jao
ok neet ummehen. 't Is ok de moeite weerd al was 't allene maor umme
de mage op spanning te holn want lekker spul is t-r altied genog te
koop. Of t 'r een trim-demonstratie met volle lawaai hier wel op zien
plaatse is, dat ko-j ow afvraogen. 't Mot wel kerstmarkt blieven en gin
kermis of braderie wodden waor iets dergelijks better op zien plaatse
zol wean.

Maor soms kan 't op zukke dage ok vekeerd uutpakken zoas met een
nichtjen van mien. Die wol zaoterdagmeddag ok nog wel effen nao de
markt. Angezien ze nog een kleinen hummel van een maond of viere
in huus hef mos t-r wel oppas kommen angezien eur man 'n heeln dag
van hand was. Gelukkig kon ze met eur buurvrouw Narda goed
oaverweg en die wol dan ok wel een uurken oppassen.

Mien nichtje Siny zetn 't een en ander klaor veur Narda en ging nao
de markt. Narda vlijjen zich in een makkelijke stoel en begon de Privé
nao te pluuzen. Maor 't duurn neet zolange of ze dommeln weg en veel
in slaop Hoelange ze daor zo had ezetn wis ze later ok neet meer. Ze
wodn wakker umdat t-r wat an eur voet zat te knabbelen.

Too zee de ogen los dei begon ze te rearn: 'Ajakkes, een rotte. In de
veraltereerdheid stot ze een taofeltjen met daorop een glas sinaas-
appelsap, van de sokken. Met de bene hoog op-etrokken bleef ze toen
maor zitten. Wachten tot d-r hulpe kwam.

En dat duurn zolange tot Siny weer biej huus kwam.'Wat maak iej
dqaor in 's hemelsname' D-r zit hier een rotte, 'k denke dat e onder
de kaste is ekroppen'.

'Och, doe neet zo dol, ik zie 't al, de vavia is los ekommen'. 't Was
effen poetsen veur de vloerbedekking weer schone was. Maor uut-
endelijk is alles nog weer goed trechte ekommen, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman

Prijsuitreiking Dobey
rebuswedstrijd
In de dierendagfolder van alle
Dobey winkels van Nederland
werd een rebuswedstrijd ge-
houden die men kon invullen.

Daarna moest deze worden ingele-
verd bij zijn of haar dichtst bijzijn-
de "Dobey" dierenspeciaalzaak.

De uitslag van de rebus was:
Dobey de Dierenvriend.

Uit de vele inzendingen is een 2e
prijs gevallen in Vorden bij dieren-

speciaalzaak "Kluvers Vorden", ge
legen aan de Zutphenseweg 39 in
Vorden.

De hoofdprijs een mountainbike is
gevallen bij Dobey Deurne. De
DVD-recorder is afgelopen woens-
dag uitgereikt aan Daphne Rib-
bink uit Vorden.

Op dit moment is de kerstfolder
nog aktief, met spetterende einde
j aars aanbiedingen, dus profiteer
ervan.

Oudejaarscrossloop
Jarenlang organiseerde de VRTC
'De Achtkastelenrijders' vlak
voor de jaarwisseling een zgn.
'Oudejaarscrossloop'. Toen de
'rijders' op gegeven moment
vanwege een overvolle agenda
met de organisatie stopte, dreig-
de een sportrraditie verloren te
gaan. Een aantal enthousiaste
sporters vond dat maar niks.

Dus werd besloten een 'Oudejaars-
crosscommissie' in het leven te
roepen. Inmiddels hebben Johan
Pardijs, Harry Eggink, Wim Norde,
Henk Arfman, Wim Bargeman en
Adriaan en Marinus Eskes de cross-
loop in oude glorie hersteld.

Zaterdag 27 december neemt deze
commissie voor het derde achter-
eenvolgende jaar de organisatie op
zich en gaat zij er vanuit dat er
wederom honderden lopers aan
de start zullen verschijnen.

De afstanden zijn 5, 10 of 15 km.
Start en finish zijn bij het gemeen-
telijk sportpark aan de Oude Zut-
phenseweg 11.
De organisatie heeft een parcours
uitgestippeld door de buurtschap-
pen Mossel, de Belten, Galgengoor,
Wildenborch.

Voor nadere informatie kan men
bellen (0575) 55 35 86.
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wenst u
prettige

ƒeest({agenl

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

Woensdag 24 december
open van 8.00 uur tot 16.00 uur

1 e Kerstdag (donderdag 25 december) gesloten
2e Kerstdag (vrijdag 26 december) gesloten

zaterdag 27 december gesloten
zondag 28 december gesloten

woensdag 31 december gesloten
donderdag 1 januari gesloten

Vanaf vrijdag 2 januari staan wij weer voor u klaar!

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

reine» tb
7255 MG Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 72 78

Tevens wensen wij u, mede namens onze medewerkers

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

UIT~LUMJVEEK
2003
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dc.whibu 14.30 HUP. hd SWINGT. . hd SWINGT zoiic gewoonlijk
K I N D E R K N A L M I D D A G Jf

AÜfpPÜZZELRIT
Opgave: E. Janceu, tel.: 451355.

-'x'4^ K1NDERKNALM1DDAG

<J1 AIITADM

19.00 u u i .

KLAVERiASBRUNOIt
Opgave: E. Klein Uiidcriuk. tel.: 451943:
Dtciii-i . ic: 12 cu iv i p p A . i i v ^ i i i f 11 t t u i . r*
KINDERKNALM1DDAG .-rf

BOP-AVOND "
Een avond voor Buurt. Personeel en Oudu

K1NDERKNALM1DDAG

LIVE MUZIEK: DE LAAIENLICHTERS

T"OPEN .vanaf 1.00 uur 's nac.hlf-
NiMioarsborrcl, disco

D.J.C. FLOPHUUS, TÓLDiEK.

Gemengd in de
uw keus met

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

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 l J

BOOMKWEKERIJ
HOOFDTEELTEN
- TAXUS BACCATA
- PICEA OMORIKA

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

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

de voorjaarsbeurt
najaarsbeurt
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 2004.

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



'Roots' solisten Henriëtte van Uth (sopraan) en Paul Eykelkamp (bas) liggen in Vorden

Wamsvelds Mannenkoor concerteert
maandag 29 december in Anthonius
van Paduakerk in de Kranenburg

weekblad Contact

Henriëtte van Lith en Paul Eykelkamp in R.K. Kerk Kranenburg

Het Wamsvelds Mannenkoor
geeft maandagavond 29 decem-
ber een concert in de Anthoni-
us van Paduakerk in de Kranen-
burg. Het koor staat onder lei-
ding van dirigent Arno Vree. Als
solisten treden op de sopraan
Henriëtte van Lith en Paul Ey-
kelkamp, bas (beiden afkom-
stig uit Warnsveld). Zij worden
aan de piano begeleid door Jo-
hannes Luijken. Het concert
staat min of meer in het teken
van de afsluiting van de Kerst-
expositie die momenteel in de
kerk wordt gehouden. Tijdens
het concert komt "de kerst" ove-
rigens nog volop in beeld, want
behalve dat Henriëtte en Paul
enkele duets zullen zingen, zal
de zangeres ook nog een aantal
kerstliederen ten gehore bren-
gen.

Dat het Wamsvelds Mannenkoor
in de kerk in de Kranenburg zal op-
treden, heeft in feite met een stuk-
je nostalgie te maken of beter ge-
zegd met de " roots" van de beide
solisten. Een aantal jaren geleden
heeft het Mannenkoor een CD op-
genomen, waaraan ook Henriëtte
van Lith haar medewerking heeft
verleend. Sindsdien zijn de contac-
ten tussen haar en het koor geble-
ven en trad Henriëtte menigmaal
als solist bij het mannenkoor op.
Paul Eykelkamp al vanaf 1974 se-
cretaris van het koor zat een poos
geleden in de voorbereiding van
een concert gezellig met Henriëtte
van Lith te babbelen.

Het was min of meer toevallig dat
de solisten er tijdens dat gesprek
achterkwamen dat zij beiden iets
met Vorden hebben en dat hun
"roots" er liggen. Zo werd het plan
geopperd dat het wel leuk zou zijn
om een concert in de kerk op de
Kranenburg te geven. Vandaar!
Henriëtte van Lith kan zich enorm
verheugen op het aanstaande con-
cert. "Een prachtige kerk hier, toch
goed dat het gebouw in stand
wordt gehouden. Wat zo leuk is,
hier op de weg, vlak voor deze kerk
hebben mijn ouders elkaar leren
kennen.

Mijn vader Harrie (Woltering)
woonde bij 'Het Onstein'. Hij hoor-
de dat daar op gegeven moment
een nieuwe kokkin in dienst was
getreden. Hij is toen hier na afloop
van een kerkdienst met de fiets op
de weg gaan staan en hield hij de
kokkin aan", zo zegt Henriëtte.

Een ontmoeting met gevolgen
want Harrie Woltering trouwde
met zijn Franciska. Uit dat huwe-
lijk werd o.m. Henriëtte geboren.

HOGE STEMMETJE
Na een poos in Limburg te hebben
gewoond (Harrie Woltering werk-
te bij de douane en dan werd je
nog wel eens overgeplaatst) be-
landde het gezin in Groenlo, waar
Henriëtte de katholieke basis-
school bezocht. "Daar viel ik al op
door het "hoge" stemmetje en
mijn liefde voor het zingen. Ik
scheen nogal muzikaal te zijn
want mijn moeder vertelde mij la-
ter wel eens dat ik met drie jaar al
op een stoel stond te "dirigeren",
zo zegt zij lachend. Het was dan
ook niet zo verwonderlijk dat ze
bij het jongerenkoor in Groenlo en
Winterswijk ging zingen. Zelfwas
ze helemaal "gek" van de liedjes
van onder meer zangeressen als
Nana Mouskouri, Vickey Leandros
en Mireille Matthieu.

Op haar vijftiende jaar zong zij al
solopartijen in bomvolle kerken.
Ook nam zij pianoles. Henriëtte: "
Toen ik 19 jaar was wilde ik eigen-
lijk wat anders. Waarom ga je de
klassieke kant niet op, zo adviseer-
de haar moeder. Ik had inmiddels
verkering gekregen en verhuisden
we naar Eist. Eigenlijk heb ik tot
mijn 25e niet meer gezongen.
Toch de draad weer opgepakt, zin-
gen in een gemengd koor en een
operettekoor. Toen ging het balie
tje rollen. Ik heb les genomen, het
"klassieke" ontdekt en ben hard
gaan studeren.

Het gekke was, ik kende toen nog
geen enkele componist! Ik dacht
toen bij mezelf, ik ga niet meer in
koren zingen, ik ga het zelf doen.
Ik wil als "gast" overal gevraagd
worden en ik wil ook dolgraag met
bekende Nederlanders zingen", zo
zegt Henriëtte van Lith, die om
zich verder te willen ontplooien,
bleef studeren. Het heeft zijn
vruchten afgeworpen. In de loop
der jaren heeft zij haar idealen
kunnen verwezenlijken.

Zo zong zij duetten met Marco
Bakker, Ernst Daniël Smid e.d. Op
9 en 10 januari 2004 staat er con-
certen in de Martinihal in Gronin-
gen op het programma, waar zij
begeleid wordt door de nationale
en internationale bekende pianist
Wibi Soerijadi. "Ja, de agenda zit
behoorlijk vol, maar nogmaals ik

verheug me nu eerst op het con-
cert op maandagavond in deze
kerk", zo zegt zij.

ZINGENDE BROERS
Paul Eykelkamp heeft het zingen
als het ware met de paplepel inge-
goten gekregen. "Mijn vader en
moeder konden goed zingen. Wij
gingen als jongens al vroeg mee
naar de kerk, waar vader in het
kerkkoor zong", zo zegt Paul.Het
muzikale talent van de ouders
sloeg over op de zonen in huize Ey-
kelkamp. Paul (bas), Ludo, (bari-
ton), Anton (tenor), Bernard (te-
nor), Johan (2e tenor) en Leo (2e te-
nor). Ja zingen konden ze, de ge
broeders Eykelkamp. Toen kwam
er ook nog een muzikale zwager
(Teun Wissink) in beeld, die de
broers op piano ging begeleiden.
De broers Eykelkamp werden re
gionaal een begrip en traden veel
op.

Paul Eykelkamp: " In 1988 hebben
we het 25 jarig bestaan gevierd
met een concert hier in de kerk en
na afloop een receptie in café Ey-
kelkamp. Nadat onze zwager Teun
Wissink was overleden, hebben we
niet veel meer opgetreden. Slechts
incidenteel". De broers zijn overi-
gens wel blijven zingen en nog
steeds. Vijf broers in het Vordens
Mannenkoor en Paul vanaf 1964 in
het Wamsvelds Mannenkoor.

Behalve zingen en bestuurlijke be
zigheden binnen het koor, doet
Paul Eykelkamp in zijn woon-
plaats en daarbuiten veel op maat-
schappelijk gebied en wordt er
nooit tevergeefs een beroep op
hem gedaan. Op de school " De
Kraanvogel" heeft hij onlangs af-
scheid genomen als "Sinterklaas".
Met "pensioen" na 33 jaar de grote
kindervriend te hebben gespeeld.
In oktober 2002 kreeg Paul voor
zijn talrijke verdiensten een ko-
ninklijke onderscheiding.

Hij werd lid in de Orde van Oranje
Nassau. "Ik moet eerlijk bekennen,
het doet je wel wat zo'n onder-
scheiding. Ik ben er best trots op".
Maandag 29 december kan hij zich
zelf, door mooi te zingen, onder-
scheiden als solist en samen met
Henriëtte van Lith, tijdens het con-
cert van het Wamsvelds Mannen-
koor in de kerk op de Kranenburg.

(Voor kaartverkoop, aanvangstijden
e.d. zie advertentie elders in dit
blad).

december 2003/januari 2004
WEEK l (29 DECEMBER - 2 JANUARI)
Contact Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 31 december
Copy aanleveren woensdag 24 december voor 12.00 uur.

Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 30 de
cember Copy aanleveren maandag 22 december voor 17.00 uur.

WEEK 2 (5 JANUARI - 9 JANUARI)
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 5 januari
Copy aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.
Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 6 januari. Copy
aanleveren maandag voor 09.00 uur.

Contact komt dus, op editie Ruurlo na in week 52, iedere week
op de normale verschijndagen uit. Wij verzoeken een ieder
zoveel mogelijk rekening te houden met de gewijzigde inlever-
tijdstippen.

De redactie

Nieuwjaarsparty
met Kas Bendjen

Op l januari tijdens de nieuw-
jaarsparty bij de Herberg in Vor-
den zullen de drie handleden
Ferdy Joly, Wülem ter Horst en
Jan Manschot (van iewetwel),
een gastoptreden verzorgen
met enkele leden van Kas Bend-
jen. Zij zullen.samen met Hans
Krabbenborg en Robert Wagen-
voort enkele bekende num-
mers ten gehore brengen.

Naast het gastoptreden van deze
heren zal er ook een gastoptreden
zijn van een mysterieuze gast. De
ze mysterieuze gast zal enkele Ie

vensliederen ten gehore brengen
die momenteel bovenaan in de hit-
parade staan. Ook Piet Piersma (be
kend van allerlei dingen) zal pro-
beren de zaal op de kop te krijgen.

Kas Bendjen is al weer enkele we
ken bezig om de nieuwjaarsparty
een succes te laten worden.

In het voorprogramma staat de
Vordense band The Vacuumcle-
aners.

Zorg er dus voor datje tijdig de toe
gangskaarten hebt want vol is vol.

Laurent de Vries
beoogd directeur
na fusie GGD'EN
De huidige directeur van de
GGD Regio Stedendriehoek,
Laurent de Vries, is benoemd
tot beoogd directeur van de
GGD Achterhoek-Stedendriehoek.

Deze nieuwe GGD ontstaat na een
fusie van beide GGD'en per l janu-
ari 2005. Laurent de Vries (44) is
sinds 2001 directeur van de GGD
Regio Stedendriehoek.

Daarvoor was hij onder meer
werkzaam als manager bij NS Rail-
infrabeheer en als wethouder te
Renkum. De fusie tussen beide
GGD'en zal plaatsvinden op l ja-
nuari 2005. De nieuwe GGD omvat
een gebied met 29 gemeenten met
in totaal 670.000 inwoners.

Bij de fusie zijn 220 medewerkers
betrokken. Het besluit om De Vries
te benoemen tot beoogd directeur,
werd genomen door de Stuur-
groep Fusie GGD Achterhoek en
Stedendriehoek, namens de beide
dagelijkse besturen van de GGD'en.



ORDELMAN & DIJKMAN INSTALLATIES

H E N G E L O ( G L D )
CENTRALE VERWARMING • LUCHTBEHANDELING • SANITAIR • LOODGIETERSWERK • ELECTRO

l.v.m. verdere uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Loodgieters en CV-monteurs
Voor bovengenoemde functies zoeken wij monteurs die zelfstandig projecten kunnen
uitvoeren.

Servicemonteurs
Voor ons servicebedrijf Hulco Gasservice zoeken wij monteurs voor het verrichten van
onderhoud en service aan gasgestookte toestellen.
Voor deze functies is ervaring vereist. Tevens dient de bereidheid aanwezig te zijn om
mee te draaien in een storingsdienstsysteem.

Tekenaar/werkvoorbereider (w-instaiiaties)
Wij zijn op zoek naar iemand die zelfstandig projecten kan voorbereiden en verwer-
ken op tekening. MIT is gewenst, of door ervaring verkregen.
Ervaring met AutoCAD tekenprogramma's.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
G.W. Dijkman, te bereiken onder nr. (0575) 46 12 85 of 06 22666640.

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installaties B.V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (Gld.)

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

OCCASIONS
Merk
VWGOLF
VWGOLF
VWBORA
VW PASSAT
VWGOLF

VWPOLO
VWGOLF

VWGOLF

VWGOLF
OPELAGILLA
OPELASTRA
OPELASTRA
OPELASTRA
OPELASTRA
OPELCORSA
OPELASTRA
OPELASTRA
PEUGEOT

FORD ESCORT
NISSAN
PRIMERA
NISSAN
MICRA
DEAWOO
MATIZ
FIAT BRAVO
RENAULT 19

Uitvoering
1.416V5-drs.
1.616V3-drs.
1.616V4-drs.
1.6100pk4-drs.
1.6 16V variant
5-drs.
1.3 shopper 3-drs.
1.6 Rolling Stones
3-drs.
1.8Manhatten
3-drs.
1.6 100 pk 3-drs.
1.2 5-drs.
1.6 Club 3-drs.
1.6 5-drs.
1.6 Club Station
1.6 Sport 3-drs.
1.4 Sport 3-drs.
1.6 5-drs.
1.4 3-drs.
10611 Sport
3-drs.
1.616V3-drs.

2.0 SLX 4-drs.

1.0GL3-drs.

0.9 5-drs.
1.4 3-drs.
1.4 3-drs.

Kleur
groen met.
groen met.
blauw met.
blauw met.

rood
blauw met.

Bouwjr. Km stand
2000 45.000
2001 20.000
2002 29.000
1997 94.000

2001 53.000
1992 76.000

groen met. 1995 99.000

zwart met.
groen met.
blauw met.
grijs met.
rood met.
blauw met.
zwart met.
zwart met.
rood
rood

blauw met.
goen met.

groen met.

blauw met.

blauw
blauw met.
blauw

1991
1999
2000
1999
1995
1999
1997
1999
1995
1993

2001
1994

1998

1994

2000
1998
1994

212.000
80.000
23.000
72.000
127.000
68.000
84.000
95.000
200.000
145.000

49.000
87.000

140.000

140.000

54.000
69.000
194.000

Wij wensen u

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 2004.
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AUTOBEDRIJF

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 62 Fax (0575) 46 10 94

A l , J l

TAPPERIJ
D

\

f presenteert op Tweede Kerst(
f de formatie

& CHAIN GAN
aanvang 21.00 uur.

Wij organiseren op Oudejaarsdag
31 december het traditionele

POTBILJARTEN
waarbij u diverse prijzen kunt winnen.

1 januari Nieuwjaarsdag
zijn wij geopend vanaf 14.00 uur

Wij wensen u verder prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2004.

H. Waenink & medewerkers

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Kijk voor
nieuws
ook op:

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

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

TEGELHANDEL

muller-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

De woonwinkel
van Warnsveld

BLJB •
voor al uw handwerkartikelen

IC borduur/haakgarens • handwerk-
en • Kaaslinnen • Aida • Aidat
• Beiersbont • Jobelanstoffen
tadstofartikelen om te bordurerf
• Durable brei- en haakgarens

Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteen voeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



w
6 dolle dagen

maandag 29 december
t/m 3 januari

alle winkelmodellen

10% korting!
enpert frji ARENDSEN

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.)
TEL (0575)462511

Oudjaarsdag 12.30 uur gesloten.

FA. G. ONSTENK
EIKEN EN GRENEN MEUBELEN

Wichmondseweg 2 • 7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 35 04

WONINGSTOFFEERDERIJ HENK VELS

Westendorpseweg 9 • 7004 JD Doetinchem
Tel. 90314)63 15 17

WIJ HOUDEN OPEN HUIS
9.30 tot 17.30 uur

10.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 21.00 uur

• eiken diverse kleuren
• teak - koloniaal
• kleinmeubelen en slaapkamers
• vitrage, vloerbedekking en laminaat

U VINDT ONS OP HET INDUSTRIETERREIN MOLENENK 20 TE HENGELO (GLD.) - TEL. (0575) 46 31 53

ZATERDAG 27 DECEMBER
MAANDAG 29 DECEMBER

DINSDAG 30 DECEMBER

Ons assortiment bestaat uit:

GERRIT EN RIA ONSTENK, HENK EN GRADA VELS EN MEDEWERKERS

WIJ WENS EDIG 2004.



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Galia meloen per stuk

100 gram nu

1!69

14.49

oh
HOLLANDSE GARNALEN

250 gram

van 7.49 voor 5.999

DIEPVRIES:

Oh FRAMBOZEN,
BOSVRUCHTEN EN

ZOMERFRUIT
469
!•bak 300 gram van 2.09 voor

BAKE-OFF:

FRANS
STOKBROOD

per stuk van 1.09 voor
85

o.a.

2O% korting op wild!

KALKOENGEBRAAD
+ KRUIDENBOTER

99
kilo van 12.49 voor 8.s

MONA
GEZINSPUDDING

DIVERSE SOORTEN
beker 450 ml

99
van 1.40 voor O;

FOPPEN
GEROOKTE ZALMFILET

200 gram

van 5.99 voor 3.229

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 24 decemberGA
THE FAMOUS GROUSE

BLENDED SCOTCH WHISKY
fles 70 cl

van 17.29 voor
99

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 46 12
Openingstijden rond Kerst:

Fi'inp
' ne

maandag 8.00-21.00 uur
dinsdag 8.00-21.00 uur
woensdag 8.00 - 17.00 uur
donderdag en vrijdag gesloten
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

l d W.
medewerkers

MOLENHOEK

Wij wensen u
een knalgoed 2004!

Voorverkoop vuurwerk op
29*, 30* en 31 december
*koopavond tot 20.00 uur
met uitzondering van Toldijk.

Hengelo (Gld.)
Spalstraat 37 • Tel. (0575) 46 17 13

Ruurlo
Krashof 10 • Tel. (0573) 45 25 00

Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35 • Tel. (0575) 45 14 41

Vorden
Stationsweg 16 • Tel. (0575) 55 15 83



H O E S L A K E N S

& L A K E N S

Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 12 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
180/200 van 26,95

voor 15,95
voor 18,95

Lakens wit
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

Flanel zacht en warm!

90/200
140/200
150/200
180/200

150/250
200/267
240/270

Hoeslakens
van 23,95
van 27,95
van 30,95
van 36,95

voor 16,95
voor 19,95
voor 24,95
voor 27,95

Lakens
van 19,95 voor 14,95
van 27,95 voor 21,95
van 34,95 voor 27,95

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

Katoenen hoeslakens
in vele maten

nu slechts 5,95 p/s

+ slopen 60/70 nu 2 voor 4,95

Cinderella Hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
waterbedmaat

van
van
van
van
van
van
van

2 slopen 60/70 van

13,95
14,95
15,95
21,50
22,95
27,95
29,50

9,90

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

11
12
13
16
17
19
21
7

,95
,95
,95
,95
,95
,95
,95
,95

WINTER
D E K B E D S E T S

2004 dekbedsets
o.a van

Cinderella, Vandyck, Essenza, Linolux.
(1007o katoen)
1 persoons Vanaf 12,95
2 persoons Vanaf 24,95
lits-jumeaux Vanaf 34,95

P

Ne-0/e-rlanöl'

Satijnen dekbedsets.
(100% katoen)
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

Kinderdessins

Nu 29
Nu 29
Nu 39,-

Vanaf 9,95

B A D J A S S E N

B A D G O E D B A D M A T T E N
100 dames en heren badjassen.

Vandyck Royal (effen en gestreept)
in diverse teleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu - 1,80
70/140 van 15,95 p/st. nu 10,95

Linolux effen gekleurd badgoed.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 voor 1,80
70/140 van 14,95 p/st. voor 8,95

Vandijck badmat (Hotelmat) 1007okatoen
In 13 kleuren
60/62 Bidetmat nu 14,95
60/62 Toiletmat nu 16,95
92/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

Badstof badjassen
van Vandyck

Halve Prijs

van 59,95 nu 39,95

D E K E N S

Wol (Aabe) & Synthetisch

20% korting

D E K B E D D E N

K U S S E N S

Satijnen
in 9 kleuren.

80/200 van
90/200 van
140/200 van
160/200 van
180/200 van
Sloop 60/70 van

Synthetische kussens met hollow fiber vul-
ling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,50

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar 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 29,-

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,-

hoeslakens
(100% katoen)

24,95
26
32
34
39
15

,95
,95
,95
,95
,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor

19
21
25
27
29
12

,95
,95
,95
,95
,95
,95

65% donskussen van
(aangevuld
heerlijk
van 92

met
Vandijck

357o veertjes)
zacht en veerkrachtig.
95 p/st

K E U K

nu 59,-

EN

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 179,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 169,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons.
In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 245,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 375,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 449,- voor 219,-
litsjum. xl 240/220 van 489,- voor 239,-

Luxe 90% ganzendons dekbed
in Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
2 pers. xl 200/220 van 235,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139,-

90% donsdekbed enkel en 4-seizoenen
in de maat 260 x 220
(Extra breed en Extra lang).
enkel van 619,- voor 299,-
4-seizoenen van 679,-voor 399,-

molton hoeslakens
Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 75,-
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.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 59,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 69,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,-voor 109,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 119,-

100% katoen
90/200 van 24,95 voor 18,95
90/220 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

van 6,80 Vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 1 ,80 per stuk.

Nu vier voor 5,-

Schorten Vanaf 8, 95

100% WOLLEN PLAIDS

in prachtige ruitmotieven.

130/170 van 59,95 nu 29,95

T A F E L G O E D
tot 807o korting

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
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
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