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363 euro voor Welzijn Ouderen Vorden

€ 363,-
mmmmm
Welzijn Ouderen Vorden

De dames L. van Uden-te Woerd en W. Gotink-Menkhorst nemen cheque in ontvangst

Dinsdagmorgen heeft de 'Carity
Fund van Monuta' bij monde
van de heer B. Puisters een che-
que ter waarde van 363 euro
aangeboden aan "Welzijn Oude-
ren Vorden'. Het bedrag werd in
ontvangst genomen door de co-
ördinatrice Louise van Uden-ter
Woerd en haar naaste mede-
werkster W. Gotink- Menkhorst.
Dit geld zal worden aangewend
voor het samenstellen van een
informatiemap.

Een van de kerntaken van Welzijn
Ouderen Vorden is voorlichting.
Via het huisbezoek zijn vanaf het
jaar 2000 door 12 vrijwilligers ver-
schillende doelgroepen bezocht.
Deze vrijwillige seniorenvoorlich-

ters gaan dit jaar voor de vijfde
keer bij degenen op bezoek die
zich hiervoor hebben aangemeld.
Het ligt in de bedoeling dat oude
ren worden bezocht die 75 jaar
oud zijn. Alle mensen in deze leef-
tijdsgroep hebben een brief ont-
vangen met daarbij een antwoord-
kaart waarmee men zich kon aan-
melden. Na een telefonische af-
spraak worden zij de komende pe-
riode bezocht.

Het doel van dit huisbezoek is om
de ouderen informatie te geven
over diverse mogelijkheden van
voorzieningen en regelingen die
er zijn. Een aantal zijn in het leven
geroepen om juist het leven van
ouderen te vergemakkelijken. De
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Je vindt Edah Lekker&Laag in:
Borger - Eelde - Eerbeek - Emmen - Ermelo -
Harlingen - Hengelo - Putten - Rijssen • Winterswijk

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

seniorenvoorlichters hebben een
vragenlijst die zij als leidraad ge-
bruiken en waarop zij een aantal
van de antwoorden invullen. De
volgende onderdelen komen aan
de orde: wonen, gezondheid, hulp
en dienstverlening, mobiliteit,
tijdsbesteding alsmede contacten
en financiële mogelijkheden van
de gemeente. De voorlichters kun-
nen bij hun bezoek desgewenst
folders achter laten met allerlei
bij zonderheden.

Daarnaast kan de ouderenadvi-
seur Louise van Uden, de ouderen
van dienst zijn wanneer zij met
vragen of problemen zitten. Zij
kan hen verder ondersteunen en
een helpende hand bieden. In to-
taal worden 77 organisaties/voor-
zieningen/instanties/verenigingen
en activiteiten beschreven.

Ouderen en eventueel hun man-
telzorgers kunnen op die manier
heel veel informatie krijgen. Om
deze map te kunnen samenstellen
mocht 'Welzijn Ouderen' dus
dinsdagmorgen in haar kantoor in
het verzorgingshuis 'De Wehme'
deze 363 euro in ontvangst ne-
men. Voor nadere informatie zie
website www.stichtingwelzijnou-
derenvorden.nl

Passage
Overal worden Nieuwjaarsbor-
rels en Nieuwjaarsrecepties ge-
houden en daarom willen wij
als Passagevrouwen elkaar ook
graag al het goede voor 2005
toewensen, al is het dan maar
onder het eenvoudige genot
van een kopje thee of koffie,
maar er zal wel wat lekkers bij
zijn. We nodigen daarom ieder-
een uit op dinsdagmiddag 11
januari 2005 in het Dorpshuis.

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

Zie p a g i n a ' s 11. 12 en 13 van C o n t a c t

Oud Vorden
De vereniging 'Oud Vorden'
houdt op woensdag 5 januari in
zaal 'De Herberg' de jaarlijkse
nieuwj aarsvisite.

liedjes en sketches in het dialect
worden opgeluisterd.

Ook heeft de organisatie nog een
verrassing voor de bezoekers in

Deze bijeenkomst zal door 'De drie petto. De 'visite' begint om 20.00
Jantjes' uit Gelselaar met vrolijke uur.

Oudejaarsknalier
PLUS G e l d i g t /m vr i jdag 31

Grolsch
bier*
Krat 24
flesjes

'.MM '(Extl statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak en slijterij. Wij verkopen alleen akohol «an personen vanaf 16 jaar).

••PLUS Opgeteld de beste!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 31 december, oudejaarsdag 19.30 uur ds. J. Kool.
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. J. Kool nieuwjaarsbegroeting.

Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 31 december 19.30 uur ds. K. Bochanen, oudejaarsavond.
Zondag 2 januari 10.00 uur de heer R. Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 31 december oudjaar 19.30 uur ds. D. Westerneng
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng Viering H. Avondmaal;
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging Avondmaal).

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 31 december 19.QQ uur Woord-en communieviering, alle koren
Zondag 2 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 31 december 17.00 uur Eucharistieviering, dames en herenkoor
Zondag 2 januari 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. herenkoor.

HUISARTSENDIENST
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9OOO

vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
29-30 december?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 06-53736310.
31 december-2 januari 2005 G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem. telefoon
(0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 1130-12.00 uur.

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

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: inio@sensire.nl
Thuiszargwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090O3856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-1730 uur, donderdag 1330-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00 urn-
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak inaken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.

uenalannenng info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,

.4 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 (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.j (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keu/es, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invuüen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.ciekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40. 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhpek@djknnjxen.nl

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling
op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost, tel. (0575) 54 60 57.

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

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

• Boekenverkoop. Biblio-
theek Vorden heeft uitverkoop
in afgeschreven boeken! Voor
10 boeken incl. tas betaalt u
€5,00! Info: (0575)55 1500.

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

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

• Deze week alle kerstartikelen
20% korting bij Wereldwinkel
Vorden! (Maandag 3 januari
gesloten).

• Een goed gezond 2005
voor binnen- en buitenkant.
Kom gezellig aan, ik vertel u
graag meer. Sisca Berendsen,
Zelhemseweg 43, Hengelo
(0575)4636 10.

• Te koop: Prima Hooi. Tel.
(0575)551548.

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

• Een plezierige overgang
naar het nieuwe jaar. José
la Croix verpl. overgangscon-
sulente, tel. (0575) 56 03 81,
Baak-Zutphen.

• Vrouw, 38 jaar, zoekt
woonruimte in/nabij Vorden.
Tel.(0575)551443.

• Laat spanning los vóór
het weekeinde. Yoga op vrij-
dagav., nadruk op ontspanning,
18.45 - 20.00 uur in sportschool
Strada te Vorden. Vanaf 18 ja-
nuari, proefles € 7,50. Aanmel-
den (0573) 44 11 38.

• Orkestbanden te koop.
Keuze uit 5000 stuks. € 10.-
p/s. 0544 - 376526.

Kijk voor nieuws ook op:

Wij wensen iedereen een goede

jaarwisseling

en

een smakelijk 2005

Fgpl Vlogman, keurslager
l BJ^k J Zutphenseweg 16, Vorden
•lÉMÉlJÉ (0755) 55 13 21
mimani (0575) 55 22 87

http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWfl
LI

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

WINTERWONDERLAND

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo-Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Appeispeciaalvlaai
6-8 stukken € O • 9 O

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren bus
broden € 4.00

Nieuwjaarsknallers:

Nieuwjaarsrolletjes
doosje ca. 24 stuks €

Oliebollen _ /***
10 stuks € O«WU

om even bij te komen van alle drukte zijn wij van

zaterdag 1 t/m donderdag 6 januari gesloten

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

# TUINONTWERP -#-
-#- TUINAANLEG (RENOVATIE) #

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

-:•:- VIJVERS *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)44 17 15

Omdat het werkt!
®HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

5O jaar? Huur 'n Sara of

Abraham 4,5 meter € 115.-.

Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Ook dit jaar
bakken we ze weer!

Oliebollen
Appelbeignets

Ananasbeignets
Oliebollen, appelbeignets en ananas-
beignets voor 31 december kunt u

tot 30 december bestellen.
Op 31 december kunt u ze alleen

buiten kopen en de bestelde
oliebollen binnen ophalen.

Wij wen
een goede ja* e/ff?

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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



Een stille wens werd een verlangen naar jou, een
klein mens, jij hebt onze hoop nu door geluk
vervangen.

Dolbij zijn wij met de geboorte van

Dominique
geboren op 26 december 2004

Riek en Tamara Groot Roessink-Bos
Het Hoge 58, 7251 XZ Vorden
(0575) 55 43 21

Wilt u Dominique komen zien, bel dan even, an-
ders slaapt zij misschien

........ ^

Dankbetuiging

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

Wij wensen U een gezond 2005.

Wim en Gerda Hissink

l Rietgerweg 1
»; Vorden
» •
- --• i

GELUID • PARTÏTENTEN • MEUBILAIR • HORECA-APPARATUUR • SFEERARTIKELEN

TEL. 0575-551209 • FAX 0575-553709

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

www.wolsing.nl

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel

lopend en vooral

gezond 2005

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

En toen opeens stond onze wereld stil;
deze zal ook nooit meer dezelfde zijn.

Op de avond van de eerste kerstdag, na heel gezel-
lig dag samen met kinderen en kleinkinderen, is
mijn lieve en zorgzame vrouw, onze moeder en
oma, plotseling overleden. Ze is vijfenzeventig jaar
geworden.

We kunnen nog nauwelijks bevatten, dat we zonder
haar verder moeten.

Metje van der Laan - van Dijk
echtgenote van Heine van der Laan

* Blesdijke
14 november 1929

t Groenlo
25 december 2004

Vorden: Heine van der Laan

Deventer: Siep en Mini

Groenlo:

Heerenveen:

Joke en René
Eva en Alex
Mathieu

Coby en Ted
Jos
Marleen

Julianalaan 38
7251 ER Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condo-
leren op woensdag 29 december van 19.00 tot
19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De cematieplechtigheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

C
c
K

Cultureel

Collectief

wenst een
Kranenburg voorspoedig

en creatief
2005

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

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2 9 3 1

Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Stamppotten uit -. cn
Grootmoeders keuken € f ,OU P-P-

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

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel.(0313)472576

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWfl NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

EHBO Vereniging

WENST IEDEREEN

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Nederland b.v.

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën
Spaar/Pensioenen

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

TE KOOP IN VORDEN

Perceel cultuurgrond, groot 1.56.05 ha
geschikt voor gras- en bouwland, gelegen aan en
nabij de Lindseweg/Zelledijk in het buurtschap

Linde, gemeente Vorden. Gelet op de ligging en
ontsluiting zeer geschikt voor het grazen van

paarden en ander hobbyvee.

Info: ing. J.W.H. Olden,
LTO Vastgoed Deventer,
0570-662899
www.ltovastgoed.nl



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

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

Het hip op t eind van het jaor
en Gert krig een heel stapeltjen
papiern onder 'n neuze. Ger-
rie:"Kiek is efkes en dan zegt
mien wat iej dit jaor wilt geven
veur goeie doelen. Ik heb al die
paperassen bewaard tut t eind
van het jaor. Ai dat in een kear
betaald dan verget de boekhol-
der neet umme dat biej t belas-
ting betalen met te nemmen.

Goeie doelen die magt afgetrok-
ken word. Ten minste..at dat de
meuite weard is. Niet umme een
paar tientjes." Gert met een duus-
ter gezichte kik de papiern deur.
Meest al ne giro d'r biej in um het
oew gemakkelijk te maken. Ger-
rie zorgt veur de boekholding en
veur mensen an de deure met ne
collekte, dan is zij de baas van 't
geld.

Soms hef ze d'r eigenlijk niks veur
oaver maor dan is 't bekend volk
en ja., dan doi toch met. Ze mot
zelf ok regelmaotig op pad en
dus.Waorum is dat meestal vrou-
wen wark? Dat zol Gert ok kun-
nen, tied genog. Maor ze zal 't
hem neet vraogen. Hij hef 't er al
moeilijk met um wat te motten
geven. Hij zit te schommelen in
olde kranten. Gerrie:"Wat zeuk iej

Gert?" Zeuken is neet zien starke
kante. Maor no heffe toch de kran-
te vonden. Gert:"Kiek hier is, dat
heb ik bewaart. Ne hele lieste van
goeie doelen, 50 stuks in dizze
krantè. En wat die brave direk-
teurn kost. En daor betale wiej
uns goeie geld dan an. Iej bunt ja
vuls te goed veur dizze weald. Ik
zol denken dat zuk hoogstaond
volk zelf het goeie veurbeeld gif
en met een gewoon salaris op
huus an geet. Larie!

De boavenste 20 goeie doelen zit
baoven de 100 000 euro kosten.
Natuurmonumenten hef drie du-
re grote direkteurn. En wat kost
dan de man die d'r net onder zit?
En dat geld wordt deur vrijwille
gers, zo as iej, biej mekare schar-
reld. Ze mosten zik schamen."

Gerrie hef efkes gin reactie. Zij
weet dat Gert er altied al meuite
met hef. Is zuunig van aard kan
moeilijk wat missen. Altied bange
datte te kort kump. Gerrie:"Ja ik
heb t'r mien ok an argert, das wa-
or.Onderan die lange lieste zag ik
de grootste baas van 't Leger des
Heus dat was gelukkig een gewoon
loon en heel weinig extra kosten.
Dat deed mien deugt. Wil iej daor
dit jaor dan mear an geven? En an

plaatselijke zaken. De muziek en
het Oranje feest de karke? Ze mot
daor op meardere plaatsen in Ie
vern. In Wichmond kunt ze maor
ne halven domene mear betalen
en in Hengelo is 't nog net elukt ne
niejen predikant te kriegen. In Vor-
den hebt ze nog geld veur 'n helen
en ne halven prediekant. Plaatse
lijk wark mot wie steunen. Wie
ziet dat daor gin geld wordt wegge
gooit. Vuile vrijwillegers, gin dure
beroeps krachten."

Gerrie geet zitten en pakt de pen-
ne en ze neumd bedrage. Gert den
schrikt t'r van. Het bedrag is al-
tied hoger dan hij zik hadde
dacht. Gert:" Hij d' er wel an dacht
dat wie kommend jaor misschien
ne'n andern auto neudig hebt? En
iej wollen in huus laoten schil-
dern? En een ieder zeg en dech
dat alles duurder geet worden."

Gerrie argerd zik en zeg:" Wan-
neer iej oew kelder en vrieskiste
vol vleis en greunte hebt en de
koelkaste vol en iej bunt dan nog
bange dai zult verhongern. Dan
heb iej ziekelijk en nooit te stillen
honger. Iej mot oew schamen kn-
iepert dai d'r bunt."

De Baron van Bronckhorst

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Kasteel Vorden in
particuliere handen,
een gemiste kans!
Geacht college van Burgemeester
en wethouders, leden van de Ge-
meenteraad van Vorden.

De enige partij die Kasteel Vorden
echt duurzaam kan beheren en
exploiteren, Geldersch Landschap/
Geldersche Kasteelen, dreigt uit de
boot te vallen. En wat Burgemees-
ter en Wethouders betreft is dat al
zo.

Nu is er de unieke gelegenheid om
kasteel en het omliggende land-
goed bij elkaar te brengen. Kasteel
Vorden (weer) toe vertrouwen aan
een organisatie waarbij niet het
bezit, maar duurzame instand-
houding, exploitatie en publieke
toegankelijkheid vooropstaan,
Geldersch Landschap/Geldersche
Kasteelen.

Een gelegenheid, die zich vermoe-
delijk nooit meer zal voordoen,
laat de Gemeente Vorden op de
valreep van haar bestaan voorbij-
gaan.

EEN GEMISTE KANS!
Niet alleen voor het gemeentebe-
stuur, door een gebaar naar de be-
volking te maken. Maar ook voor
de inwoners van de Gemeente Vor-
den. Zij hebben zich immers, in
een breed gedragen handtekenin-
genactie, duidelijk uitgesproken:
"Behoud het kasteel voor de ge-
meenschap, het is ons kasteel, we
zijn er trots op". Door het kasteel
van de hand te doen aan een parti-
culiere partij hebben de inwoners
van de Gemeente Vorden het na-
kijken.

EEN GROOT RISICO!
Particuliere en publieke belangen
gaan vaak niet zo goed samen. Een
particuliere partij heeft een ander
belang dan een stichting als het
Geldersch Landschap. Natuurlijk
hebben alle particuliere partijen
zich van hun beste kant laten zien

waar het de toegankelijkheid voor
het publiek betreft. En de kans
bestaat dat ze zich ook aan de af-
spraken die daarover worden ge-
maakt zullen houden. Maar wan-
neer er bv tegenvallende resulta-
ten in de exploitatie zichtbaar
worden zal mogelijk het publieke
belang, en dat is niet onlogisch,
naar de achtergrond verdwijnen.
En dat risico mogen we niet ne-
men!

DE GEMEENTE VORDEN
GAAT OP (OF ONDER) IN DE
GEMEENTE BRONCKHORST!
Nu zijn er nog twee partijen. Wie
zorgt er straks voor de naleving
van de afspraken? De gemeente
Bronckhorst? De individuele burger?
Wie maakt zich nog echt zorgen
wanneer het met dat kasteeltje in
Vorden anders loopt dan verwacht?
Wie is daar dan nog in geïnteres-
seerd? Vinden de inwoners van
Vorden bij het gemeentebestuur
van Bronckhorst wel gehoor voor
dat lokale Vordense probleem(pje)?

TOCH MAAR BETER
GELDERSCH LANDSCHAP/
GELDERSCHE KASTEELEN!
Deze organisatie heeft bewezen
het duurzaam beheren van een
project als Kasteel Vorden zeer
goed aan te kunnen, zoals blijkt
uit het beheer en de exploitatie
van circa 30 kastelen en histori-
sche buitenhuizen in de provincie
Gelderland. Ook aan de voorwaar-
den die de Gemeente Vorden stelt
ten aanzien van de publiekelijke
toegankelijkheid zal ruimhartig
worden voldaan.

En, een geïntegreerd beheer van
zowel Kasteel Vorden als het om-
liggende landgoed kan geen van
de andere partijen ons bieden.

In vertrouwen dat u bovenstaande
overwegingen wilt meenemen in
uw besluitvorming, teken ik.
Met vriendelijke groet,

KL. de Steur,
Inwoner van de Gemeente Vorden.

21 december 2004

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

KASTEEL VORDEN HOORDE BIJ VORDEN (3) 'GELD'ERSCH LANDSCHAP

Jammer genoeg zijn mijn ban-
ge voorgevoelens inzake de ver-
koop van Kasteel Vorden uitge-
komen en vrees ik dat de hele
procedure één grote schertsver-
toning is geweest - zeker in de
afgelopen week.

Want waarom nog een advies door
de raad aan B&W als de nieuwe be
woner drie dagen vóór de laatste
raadsvergadering zijn toekomstig
bezit al aan het inspecteren is?

Waar blijft de mededeling van de
voorzitter aan de raad tijdens deze
bijeenkomst dat er totaal ruim
2700 handtekeningen van veront-
ruste burgers zijn bezorgd bij het
gemeentehuis?

Het is wel duidelijk dat de over-
grote meerderheid van deze 2700
Vordenaren graag gezien had dat
het kasteel in handen was geko-
men van een stichting die voor een
duurzame bestemming kan zor-

gen, n.l Het Geldersch Landschap.
Helaas is de keuze van onze be
stuurders slechts op de eerste vier
letters hiervan - n.l. GELD-gevallen
en daardoor wordt een particulier
de nieuwe eigenaar.

In de door B&W gebruikte argu-
mentatie is overduidelijk dat de
interpretatie van 'een duurzame
publieke functie' en 'voor iedereen
toegankelijk' wel heel anders is als
de onze.

Maar het meest spijtige is toch wel
dat - als één derde van de Vordense
bevolking een beroep doet op hun
bestuurders - deze hen lelijk in de
kou laat te staan.

Gelukkig was uw support n.a.v
mijn oproep hartverwarmend - en
daarvoor heel veel dank!

Antoinette Timmer,
vrijwillige medewerker

VW Vorden

Oudejaars crossloop
Een aantal jaren geleden is in
Vorden een zogenaamde 'oude
jaarscrosscominissie' opgericht
om jaarlijks en met veel succes
een 'Oudejaars crossloop' te or-
ganiseren.

Deze cross wordt dit jaar opnieuw
op 31 december gehouden. Start
en finish zijn bij het gemeentelijk
sportpark aan de Oude Zutphense
weg 11, waar men zich na afloop
in het clubgebouw van de voetbal-
vereniging Vorden kan douchen.

De deelnemers kunnen uit drie
afstanden kiezen: 5,10 of 15 km.

De start voor de 5 kilometer is om
10.45 uur, terwijl het startsein
voor de 10 en 15 kilometer om
11.00 uur wordt gegeven.

Lever uw nieuws in

via e-mail:

info@contact.nl

Open brief aan Burgemeester &
Wethouders almede de Gemeen-
teraad van de gemeente Vorden,

Als inwoner van de (nu nog) Ge
meente Vorden wil ik u hartelijk
"bedanken" voor uw inspannin-
gen in het voorbije jaar v.w.b. de
verkoop van kasteel Vorden. U
hebt in het najaar in uw onwijs-
heid besloten kasteel Vorden via
een makelaar te koop aan te bie
den en hebt zich niets aangetrok-
ken van de brede wens onder de
inwoners van deze gemeente om
dit culturele erfgoed voorgoed vei-
lig te stellen door het te verkopen
aan Stichting het Geldersch Land-
schap. Toen bleek dat er een bod
kwam van iemand die zich be
nicht heeft gemaakt bij de Vorde
naren door bij alle bospaden van
zijn huidige landgoed "streng ver-
boden toegang" te plaatsen ging u
toch (naar nu blijkt ietwat te laat)
twijfelen. Want besloot u (klaar-;
blijkelijk getroffen door een zeer
kortstondig moment van helder
inzicht), het Kasteel moest een
openbare, publieke (toeristische)
functie krijgen. Logische conclusie
zou dan zijn dat u op uw onzinni-
ge schreden terug zou keren en
alsnog zou besluiten zaken te gaan
doen met Stichting het Geldersch
Landschap.

Maar nee, u die allen verder in het
maatschappelijk leven weinig in
de melk te brokkelen hebt, wilde
toch UW stempel drukken op de
toekomst van het kasteel en niet
de meest voor de hand liggende
weg kiezen. Vandaar dat u na diep
(zwak)zinnig beraad hebt besloten
het kasteel te verkopen aan een
particulier. Natuurlijk via een eeu-
wigdurende erfpacht zodat de Vor-
denaren tot in lengte van jaren
niets meer in de melk te brokkelen
hebben.

Gelukkig blijkt nu dat die verve
lende "streng verboden toegang"
mijnheer u wil gaan pesten met ju-
ridische procedures. Want hebt u
in uw angszweet besloten, als dat
jaren gaat duren, dan moet alsnog
maar het kasteel aangeboden gaan
worden aan Stichting Het Gel-
dersch Landschap. Dus toch nog
kans op een goed einde !!!!!!! Nu
maar hopen dat Melchers zijn vele
centen gaat besteden aan het juri-
disch vervolgen van onze (wan)be
stuurders. Vergeef ik hem gelijk
(eeuwigdurend !!!! zoals bovenge
noemde erfpacht) dat hij ongeveer
5% van alle bospaden in de ge
meente Vorden gesloten houdt
voor het publiek.

Hans Moor, Nieuwstad 51, Vorden



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
voorspoedig 2005

toe.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/fax (0575) 551689
Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

JRK uw tapijtspecialist
i/w f rap bek/eed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 7 89.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225*

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 a//es uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Zojuist gepubliceerd:

www.seezo.nl

De Feest-^ Event

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

r wwwr'eevers.net

V

van oud ...
Hummeloseweg 5

7255 AE Hengelo Gld.

Administratiekantoor DE WENDING

Na 18 jaar van gestage Woei zijn we opnieuw uit ons

jasje gegroeid. Vanaf 1 jartuari 2005 is administratie-

kantoor De Wending gevestigd in een ruim en efficiënt ge-

bouw met eigen parkeerplaatsen op een markant

punt in Hengelo Gld.

Directie en medewerkers van De Wending wensen u een m

alle opzichten voorspoedig nieuwjaar.

Open Huis, vrijdag 7 januari 2005 van 16.00 tot 19.00 uur

... naar nieuw
Spalstraat 41, 7255 AB Hengelo Gld.

Telefoon (ongewijzigd) 0575 46 10 39

Fax (ongewijzigd) 0575 46 43 19

BUS BESTELLEN?

HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

+ Extra nieuwe bussen,

waaronder 8O persoons

DUBBELDEKKER

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Ruurlo

Esslenbrock 96
Helft van een dubbel woonhuis

In een rustige kindvriendelijke

straat, niet uit/ieht over openbaar

groen aan voor- en aehter/ijde in

goede staat van onderhoud

verkerende helft van een dubbel

woonhuis niet berging.

Pereeelsgrootte 197 m2 grond.

Vraagprijs: € 229.000,00 k.k.

Vorden

Het Hoge 31
- Vrijstaand woonhuis -

Karakteristiek jaren "30 vrijstaand

woonhuis met diverse bijgebouwen

en tuin op het zuiden. De woning is

op loopafstand van scholen en

winkels gesitueerd.

Perceelsgrootte 1.075 m2 grond.

Vraagprijs: € 349.000,00 k.k.

OOSTERHAVE
makelaars o.z.

Ruurlo. Stationsstraat 12 (0573)47 1991
Markclo. Burg. de Bcauibrtpl. (0547) 36 36 36

Bekijk ons meest actuele aanbod op:

iww'. oosterhavemakeUtars.nl

WEEKBLAD CONTACT
VANAF 1 JANUARI 2005

IN 5 EDITIES:
BRONCKHORST NOORD
BRONCKHORST MIDDEN

BRONCKHORST ZUID
RUURLO

WARNSVELD

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69
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ïf <7if
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0/id a <-////<>
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wet 2003/

inanciële planning
Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem

tel 0573 - 255 300



Industriële kring Vorden en Hengelo
verder als 'Bedrijven Kring Bronckhorst'

Foppe Atema en Dennis Jansen

Op 3 november 1987 werd de In-
dustriële Kring Vorden opge-
richt. Initiatiefnemers in Vor-
den waren Jan Kroot Jac. H. de
Jong en Gerrit Emsbroek.
De Industriële Kring Hengelo
zag op 17 december 1991 het le-
venslicht. Initiatiefnemers wa-
ren onder meer Gerard Mantel,
Chris Bonenberg en Jan van
Geenhuizen. Beide "kringen"
hadden dezelfde doelstelling
namelijk zakelijke dienstenver-
lening aan industriële bedrij-
ven met daarbij de woorden
"contacten onderhouden" met
vette hoofdletters geschreven.

Sinds deze maand zijn de namen
Vorden en Hengelo van het logo
verdwenen en zijn beide "krin-
gen" samengegaan en wordt mo-
menteel gewerkt aan een nieuw
logo. Hoewel de naam "Bedrijven
Kring Bronckhorst" anders doet
vermoeden, betreft het hier louter
een samengaan van de industriële
kringen van Vorden en Hengelo.

Weliswaar kent ook Zelhem een
Industriële Kring, maar daar acht
men de tijd nog niet rijp voor een
samengaan met "Bronckhorst".
Foppe Atema, voormalig voorzit-
ter van Hengelo en sinds kort na
de fusie de nieuwe voorzitter van
de "Bedrijven Kring Bronckhorst"
hierover: " De contacten met Zel-
hem zijn uitermate goed. Het is
dan ook niet uitgesloten dat Zel-
hem zich in de toekomst bij ons
aansluit. Voorlopig wil men echter
zelfstandig blijven. In Steenderen
ligt dat anders, daar heeft men de
"Steenderense Ondernemers Ver-
eniging". Deze vereniging behar-
tigt zowel de belangen van de de-
tailhandel als de industrie. Hum-
melo en Keppel kent geen Indus-
triële Kring", zo zegt hij.

Dat Vorden en Hengelo wel tot een
fusie hebben besloten, is niet zo
verwonderlijk. Beide kringen heb-
ben namelijk dezelfde secretaris.
Vanaf de oprichting heeft de Rabo-
bank de secretaris geleverd. In eer-
ste instantie Jan Krooi, na zijn ver-
trek wordt het secretariaat door
Dries Kasper bemand. Foppe Ate-
ma: "Driejaar geleden hebben Vor-
den en Hengelo al op een breder
vlak bij elkaar in de keuken geke-
ken. Zo hebben we samen ook al
wat dingen georganiseerd. Nog on-
langs hebben beide Kringen een
bezoek gebracht aan groothandel
Reesink, zowel in Zutphen als in
de nieuwe vestiging in Apeldoorn.

Dennis Jansen, voormalig voorzit-
ter van de Industriële Kring Vor-

den: " Wilde men lid worden van
onze kring dan moest men een
bedrijf hebben van minstens 5 per-
soneelsleden.
(Hengelo kende deze "conditie"
niet). Een van de peilers van onze
Kring was toch wel de halfjaarlijk-
se gesprekken met de gemeente
Vorden. Dat zijn in het algemeen
vruchtbare gesprekken geweest.
Zo hebben wij onze zienswijze
over het toen nog nieuwe indus-
trieterrein Werkveld oost bij de ge-
meente neergelegd. Onze sugges-
ties werden door het gemeentebe-
stuur meegenomen. Denk bijvoor-
beeld ook aan de realisatie van de
nieuwe bewegwijzering op het in-
dustrieterrein.

Ook hebben we ons met succes in-
gezet dat in het kader van de mi-
lieuhandhaving de "scherpe kant-
jes" er afgehaald zijn. Ook zijn we
succesvol geweest inzake onze lob-
by om de Wildenborchseweg voor
het vrachtverkeer open te houden.
Ek moet zeggen dat wethouder Do-
rien Mulderije zich daarvoor ook
behoorlijk heeft ingespannen. Ook
naar de gemeente Locnem toe (Een
gedeelte van deze weg loopt zoals
bekend over Lochems grondge-
bied). Op het Vordense gedeelte
zijn plateaus geplaatst en ging de
snelheid naar beneden. De vracht-
wagens mogen er blijven rijden.
Het liefst zouden wij natuurlijk
zien dat er een fietspad langs de
Wildenborchseweg wordt aange-
legd. Maar wie weet, komt dat nog
een keer. In elk geval hebben wij in
al die jaren in Vorden het gevoel
gehad dat de plaatselijke overheid
zeer serieus naar ons heeft geluis-
terd", aldus Dennis Jansen die aan-
geeft dat het onderhouden van
contacten tussen de leden en het
bezoeken van "ander mans" be-
drijven eveneens tot de taken van
de Industriële Kring Vorden be-
hoorden.

Foppe Atema: "Wij hebben in Hen-
gelo ongeveer dezelfde werkwijze.
Ook bij ons aanvankelijk twee
maal per jaar overleg met het ge
meentebestuur. In het begin een
fanatiek overleg, de laatste jaren is
het overleg duidelijk minder ge-
worden. Eigenlijk als een nacht-
kaars uitgegaan. Druk, druk, druk
met de herindeling! De goede ver-
standhouding met de gemeente
Hengelo is altijd gebleven. De ge-
meente heeft onze inbreng op
"duurzaam en veilig", zoals de 60
en 30 kilometer zonering en onze
opvatting ten aanzien van ver-
keersremmende maatregelen, toch
wel ter harte genomen. Zo zijn er
op ons verzoek ten opzichte van de

aanvankelijke plannen, minder
rotondes aangebracht", zo zegt
Foppe Atema.

TOEKOMST
Toen de contacten tussen Vorden
en Hengelo wat nauwer werden en
ook de leden elkaar beter leerden
kennen, kwam volgens onze ge-
sprekspartners Foppe Atema en
Dennis Jansen een fusie in zicht.
Hengelo nodigde Vorden uit voor
een "zomerborrel", hetgeen niet
veel later resulteerde in het uit-
brengen van een toast op de nieu-
we " Bedrijven Kring Bronckhorst"
met een gezamenlijk ledenbe-
stand van 74. Het bestuur ziet er
als volgt uit: Foppe Atema, voorzit-
ter; Dries Kasper seretaris: Marty
Jolij penningmeester; Theo Stapel-
broek vice-voorzitter, terwijl Den-
nis Jansen in het bestuur de porte-
feuille "activiteiten" voor zijn re-
kening neemt.

Dennis Jansen en Foppe Atema ge-
ven aan dat de "Bedrijven Kring
Bronckhorst" op dezelfde voet
blijft opereren, dat wil zeggen met
het accent op de belangbeharti-
ging van de leden en de onderlin-
ge contacten. Er wordt straks van
één ding afgestapt, om lid te wor-
den moet men, wat betreft de za-
kelijke dienstverlening minimaal
drie man personeel in dienst heb-
ben. Voor producerende bedrijven
is één personeelslid voldoende.
Dat geldt dus voor toekomstige Ie
den. Voor de leden die nu in de
nieuwe Kring zijn ingestroomd,
verandert er niets. Foppe Atema:
"Waar we wel naar streven is, dat
ieder bestuurslid zijn eigen "be
drijventerrein" zal gaan vertegen-
woordigen". De gemeente Bronck-
horst streeft richting toekomst
naar één groot nieuw gezamenlijk
bedrijventerrein".

Dennis Jansen en Foppe Atema
gaan er vanuit dat de gemeente
Bronckhorst bij het zoeken naar
dat nieuwe terrein, ook de Bedrij-
ven Kring Bronckhorst wordt inge
schakeld. Groeien er in Vorden of
Hengelo bedrijven "uit hun jasje"
dan zal de Bedrijven Kring Bronck-
horst er alles aan doen om de vrij
gekomen plek zo snel mogelijk
weer op te vullen. De eerste taak in
2005 zal echter zijn, zo snel moge
lijk contact zoeken met de nieuwe
bestuurders en een relatie met
hen opbouwen, zodat ook de leden
van de Kring zo snel mogelijk we
ten wie ze bij de gemeente moeten
hebben.

Ook komt er binnenkort een web-
site www.BKBronckhorst.nl

bel:
Drukkerij Weevers 55 10 10

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Nieuwe manager Kas Bendjen:

Nieuwjaarsparty in 'de Herberg'
De traditionele Nieuwjaarspar-
ty in "de Herberg" zal zoals elk
jaar worden verzorgd door de
Vordense dialectband Kas
Bendjen. Tijdens het optreden
op zaterdagavond l januari zal
afscheid worden genomen van
manager Peter Hummelink. De
nieuwe manager van Kas Bend-
jen wordt Freddy Hoogen-
doorn.

Tijdens de Nieuwjaarsparty zijn er
zoals altijd weer diverse gastoptre-
dens waaronder Bernhard Eij kei-
kamp en Wouter Mullink die dit
jaar respectievelijk als Willy Alber-
ti en Guns & Roses meededen aan
het Vordense Songfestival. Ook de
twee trekzakdames van het song-
festival hebben met de band een
nummer ingestudeerd.

Meest opvallende nieuws is echter
het vertrek van manager Peter
Hummelink die sinds jaar en dag
de boekingen voor de band ver-
zorgde. "Er is een tijd van komen
en een tijd van gaan", zegt Peter

Hummelink. "De band heeft aan-
gegeven weer meer te willen gaan
toeren. Dat vraagt meer tijd van
een manager en die heb ik vanwe-
ge mijn 'normale' werk gewoon
niet. Het is dan ook beter dat ie-
mand anders die taak van mij
overneemt". Peter Hummelink
denkt dat de band met het aan-
trekken van Freddy Hoogendoorn
een perfecte opvolger heeft gevon-
den. "Freddy past uitstekend bin-
nen de groep en gaat al een tijdje
wat intensiever met ze om nadat
hij vorig jaar zelf mee heeft ge-
daan aan het songfestival".

Hummelink voegt daaraan toe dat
hij wel verbonden blijft bij de orga-
nisatie van het Vordens Songfesti-
val, De Grote Prijs van Vorden en
het BabyBiggenMealBal. "Dat zijn
voor Kas Bendjen de krenten uit de
pap. Die wil ik echt niet missen",
zegt hij. Binnenkort start de in-
schrijving weer van de eerste twee
genoemde evenementen maar po-
tentiële deelnemers kunnen zich
nu ook al opgeven bij de band.

Interpolis schenkt het Ludgerusgebouw in Vierakker

Nieuwe geluidsinstallatie!
Jaarlijks doet INTERPOLIS een
donatie aan een instantie/ve-
reniging die zelf niet over vol-
doende financiële middelen be-
schikken om het een en ander
te realiseren.

Dit jaar is er voor het Ludgerus-
gebouw gekozen. Deze heeft de
donatie gebruikt om de geluids-
installatie te vernieuwen, omdat

de sterk verouderde huidige instal-
latie hard aan vervanging toe was.
Nu kunnen ook de mensen achter
in de zaal verstaan wat voorin
wordt gezegd, ook de draadloze
microfoons die hierbij horen zijn
een uitkomst!

Het Ludgerusgebouw is INTER-
POLIS zeer erkentelijk voor hun
donatie.

Zorghotel en appartementencomplex
Kranenburg waarschijnlijk eind 2006 gereed!

Wanneer alles volgens plan-
ning verloopt zal het voormali-
ge klooster in de Kranenburg
eind 2006 in een zorghotel zijn
"omgetoverd".

Tevens zal dan achter het zorgho-
tel een nieuw appartementencom-
plex gereed zijn. Simon van Keu-
len, algemeen directeur van de
ECR (European Care Residences)
deelde ons mede dat er in de loop
van januari verdere gesprekken
met de architect Alfonso Wolbert
zullen volgen met aansluitend een
gesprek met het nieuwe gemeen-
tebestuur van Bronckhorst.

"Door de perikelen rond de ge
meentelij ke herindeling heeft er
tot dusver geen gesprek met het
gemeentebestuur van Vorden kun-
nen plaatsvinden. Wij hopen nog
in 2005 met de verbouwing van
het klooster en de bouw van het
appartementencomplex te kun-
nen beginnen en het geheel eind
2006 te kunnen afronden", aldus

Simon van Keulen. Het voormalige
klooster in de Kranenburg was tot
voor kort eigendom van Wolborgh
Projectontwikkeling die het dus
inmiddels heeft verkocht aan ECR.

Simon van Keulen: "Wij zijn een
organisatie dat wonen voor oude
ren met zorg- en servicevoorzie
ningen exploiteert en beheert. Het
ligt in de bedoeling om in het
klooster zestien eenheden te ma-
ken, waarin ouderen tijdelijk kun-
nen verblijven, bijvoorbeeld om
een verblijf in het ziekenhuis en
daarna "verzorging-thuis" te kun-
nen overbruggen", zo zegt hij.

Achter het klooster wordt een
nieuw appartementencomplex ge
bouwd met 30 wooneenheden met
alle voorzieningen en "gemakken"
van dien. De appartementen wor-
den verhuurd aan bijvoorbeeld al-
leenstaande ouderen met een ur-
gentieverklaring of aan paren van
wie één van de partners een verkla-
ring heeft.



STERLING SILVER

Sieraden voor man en vrouw

SIEMERINK
opticien/juwelier

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

Halve
prijzen

Turfstraat 33, Zutphen

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
Vorden

ALZHEIMER

MAG GEEN

NATIONALE

RAMP

WORDEN

Alzheimer
Nederland

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2005

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Profeet voor psychosociale counseling

Hulp bij levensvragen, zoals burnout,
rouwvewerking, relatieproblematiek etc.

Mevr. M.M.Jansen
Rozenstraat 17a
7223 KA Baak
# intakegesprek, kostenibos.

TeL 0575-441569
mmjansen@ ftncnetnl
LidLVPW

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan in de
monsterboeken

'n keuze maken uit
de enorme collectie

kaartjes.

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

Henk Tragter Fietsplus

Wegens gebrek aan opvolging hebben wij ons
tweewielerbedrijf beëindigd. Wij danken al onze
klanten hartelijk voor het vertrouwen in ons en onze
medewerkers. Wij wensen u een gezond 2005 toe.

Henk en Wil Tragter

Henk Tragter laat U niet in de kou staan daarom heeft hij samen
met Profile Bleumink Vorden en Zutphen een afspraak gemaakt
dat u als klant met uw fiets daar terecht kunt. Voor service beur-
ten, garantie, onderdelen en accessoires.
Ook voor verkoop van fietsen staat Profile Bleumink voor u klaar.
Wij heten u dan ook welkom in de Profile winkels van Bleumink
en wensen u en Henk en Wil Tragter een goed en gelukkig 2005.

PROFIL
DE FIETSSPECIALIST
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393 & Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

www.profilebleumink.nl info@profilebleumink.nl
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E5EM
SCHOENMODE

Beatrixplein 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl El Giesen@Shoes.nl

Ter Weele vlees & vleeswaren Oud en Nieuw Vuurwerk!!

Hollandse Bief stuk
Naturel - Pepersteak -
of French Grill 3 stuks

Schnitzels
Panklaar 500 gram

Hamburgers
Puur Rundvlees 4 stuks

4I5

300

'Wensen u een
voorspoedig 2005

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij
Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Vrijdag 7 januari staan wij niet op de markt in Vorden



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

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

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

CONTACT BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied: Vorden, Kranenburg, Wichmond, Verspreidingsgebied: Hengelo, Keijenborg, Steenderen,
Vierakker, Linde, Medler, Wildenborch, Delden Baak, Bronkhorst, Olburgen, Toldijk, Rha, Keijenborg, Veld-
Verschijnt op: dinsdag/woensdag hoek. Voor- en Achter Drempt
Copy binnen: vrijdag 12 uur, uiterlijk maandag 09.00 uur Verschijnt op: dinsdag/woensdag

Copy binnen: donderdag 12 uur, uiterlijk maandag 09.00
uur

Inleveren edities Noord en Midden: Drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. (0575) - 551010

Nieuwsberichten aan: redactie@contact.nl
Advertentie aan: advertentie@contact.nl

CONTACT BRONCKHORST ZUID

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

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

ShapeWorks,
het nieuwste dieetprogramma

Met haar bedrijf heeft Suzanne
Bosch al geruime tijd een uitge-
breide klantenkring met men-
sen die persoonlijke voedings-
adviezen willen voor gewichts-
beheersing, vitaliteit en sport-
prestaties. Vier jaar geleden
startte zij met haar voedings-
adviesbureau aan het Aberson-
plein 2 te Warnsveld. In haar bu-
reau werkt Suzanne met de ver-
schillende gewichtsbeheersings-
programmais van Herbalife.

Het allernieuwste product waar
Suzanne mee werkt is Shape-
Works. Een geheel nieuw pro-
gramma dat net op de markt is.

Dr. David Heber, een Amerikaanse
voedingsdeskundige en voorzitter
van de wetenschappelijke advies-
raad en iemand die de strijd tegen
overgewicht als doel in zijn leven
heeft, doet zelf al vele jaren weten-
schappelijk onderzoek naar over-
gewicht en heeft er in het voorjaar
een boek over gepubliceerd (L.A.

Shape Diet ). In dit boek stelt hij
dat op basis van zijn onderzoek,
gewichtsbeheersingsprogramma's
moeten worden opgesteld als
maatwerk op basis van de persoon,
diens figuur, lichaamsbouw en le-
vensstijl.

Daarbij gaat het om de combinatie
van proteïnerijke shakes, even-
wichtige maaltijden en lichaams-
beweging. Op basis van dit onder-
zoek is een nieuw gewichtsbeheer-
singsprogramma ontwikkeld. Dit
programma, ShapeWorks Quick-
start, is begin december 2004 in
Nederland gelanceerd, nadat het
uitgebreid onderzocht en getest is.
Het programma heeft verbluffen-
de resultaten.

Heber stelt dat de gewichtsbeheer-
singsprocessen niet bij iedereen op
dezelfde manier verlopen en datje
die kunt beïnvloeden door de in-
name van voldoende gezonde
plantaardige eiwitten.

Eet je namelijk de juiste hoeveel-
heid eiwitten, dan heb je minder
honger, blijft je spiermassa intact
en is je stofwisseling actief waar-
door je calorieën verbrandt.

Stem je die inname af op de per-
soonlijke condities van mensen,
dan zijn blijvende resultaten mo-
gelijk, ongeacht of iemand nu wil

afvallen of zijn of haar gewicht wil
beheersen. Uiteraard in combina-
tie met voldoende lichaamsbewe-
ging.

Suzanne stelt in overleg met de
klant een afslankplan samen door:
• Vast te stellen of de klant wil af-

vallen, aankomen, op gewicht
blijven of zich fitter wil voelen.

• Het vaststellen van de benodig-
de eiwithoeveelheid per klant.

• Vervolgens een combinatie van
voedingsshakes, multivitaminen,
plantaardige eiwitten en plant-
aardige vezeltabletten.

• Indien noodzakelijk specifieke
producten.

De klant heeft in het begin weke-
lijks contact met mij om de erva-
ringen en vorderingen samen te
bespreken.

Juist de persoonlijke begeleiding
en de geweldige kuur maakt het
afslanken, het aankomen maar ze-
ker ook het "beter voelen" voor de
mensen tot een feest."

Voor informatie over bestaande
en dit allernieuwste programma,
Voedingsadviesbureau Reduce
Suzanne Bosch, Abersonplein 2,
7231 CP Warnsveld
tel. (0575) 52 23 26 / 06-52035918
email: reduce@zonnet.nl
www.baasoverjezelf.nl

Wegens succes geprolongeerd:

Stuntverkoop Perzische
en Oosterse tapijten
Ook Marokkaanse Berbers tegen stuntprijzen

Vanaf dinsdag 21 december ligt
er bij Jos van den Hurk Wonen
in Lichtenvoorde een grote par-
tij Oosterse en Perzische tapij-
ten en een partij Marokkaanse
Berbers. Deze verkoop is exclu-
sief in deze regio.

Een belangrijke importeur van dit
soort tapijten had zijn magazijn te
vol en heeft daarom Peter Blokker
van Jos van den Hurk Wonen be-
naderd voor de verkoop hiervan.
Zo'n 400 tapijten worden hier af-
geleverd en mogen verkocht wor-
den tegen de helft van de werkelij-
ke waarde. Alle tapijten worden
verkocht met certificaat van echt-
heid en origine. De importeur
staat hier samen met Jos van den
Hurk Wonen garant voor. „Er is
duidelijk nog steeds vraag naar dit
soort tapijten, maar het is tevens

een beperkte markt. Voor de
dichtstbijzijnde winkel moet u
toch al vele kilometers rijden. Dat
is een van de redenen waarom ik
besloten heb om deze tapijten te
gaan verkopen. In januari gaan de
tapijten weer terug naar de impor-
teur en dan stopt de verkoop bij
ons", aldus Peter Blokker. „Wie
van plan is een tapijt te kopen kan
er het beste wel snel bij zijn, want
de keus wordt beperkter naarma-
te er meer verkocht is. Grotere ta-
pijten worden gratis thuisbezorgd
of op zicht gebracht. Als u een ta-
pijt gekocht heeft en deze toch
wilt ruilen, dan is dit geen enkel
probleem, mits u dit wel doet tij-
dens deze actieweken. Zelfs geld
terug behoort tot de mogelij khe
den (ook gedurende de actiewe-
ken)." Meer informatie leest u in
de advertentie.

'Kerst op de Kranenburg' nog open
Ook dit jaar is 'Kerst op de Kra-
nenburg 2004' weer een groot
succes. Vooral omdat de belang-
stelling van het publiek bijzon-
der groot is en er inclusief de 2e
Kerstdag al zeker zo'n tweedui-
zend bezoekers hebben geno-
ten van deze veelzijdige presen-
tatie van kerstgroepen uit de
hele wereld.

Onder die bezoekers zijn bijna tien
groepen die steeds weer verrast re-
ageren op al het moois dat hier is
te zien. Bijzonder was het bezoek
van dertig kleuters van de school
'De Kraanvogels' die vlak voor de
Kerst een bezoek hebben gebracht
aan de tentoonstelling. Ook veel
inwoners van Vierakker/Wich-
mond hebben de mogelijkheid be-
nut om een bezoek te brengen de
Antoniuskerk, waarbij ze konden
zien hoe hun prachtige Spaanse
kerstgroep van anderhalve meter
breed met wel zestig figuren een
ereplaats in de kerk heeft gekre-
gen. Gelukkig is het dit jaar moge
lijk ook in de week na Kerst nog
een bezoek te brengen aan 'Kerst
op de Kranenburg'. Omdat de
kerstdagen dit jaar in het weekend
vallen waardoor twee bezoekda-
gen uitvielen werd besloten de
kerk nog een extra aantal dagen
open te stellen. Al dit moois ver-
dient het om er in alle rust van te

genieten en dat kan dus nog in de
komende dagen. De expositie is te
bezoeken op dinsdag 27, woens-
dag 28, donderdag 29 en vrijdag 30
december. Op 2 januari is de laat-
ste dag dat u deze schitterende in-
ternationale collectie kunt bekij-
ken (dagelijks van 11 tot 17 uur).
Dan zal ook continu het klank-
beeld 'De geboorte van de Kerst-
stal' worden vertoond, gemaakt
door Fons Rouwhorst waarin op
poëtische wijze wordt verteld over
hoe het gebruik is ontstaan in de
kersttijd in huizen, kerken en zelfs
in de openlucht het verhaal van
Bethlehem uit te beelden. Dit jaar
is voor het eerst dit klankbeeld ook
beschikbaar op DVD. Die is te koop
om er thuis van te genieten of het
aan anderen cadeau te geven.
Op 2 januari is er, als een mooie af-
sluiting van dit kerstseizoen, 's
avonds in de Antoniuskerk om 20
uur een concert dat wordt gegeven
door het Christelijk Mannenkoor
uit Beilen. Henriëtte van üth ver-
zorgt de solozang. Ze heeft al eer-
der een optreden verzorgd in de
Antoniuskerk. Dank zij ook de
fraaie akoestiek van de kerk en het
bijzondere decor van ruim 300
kerstgroepen in een feestelijk ver-
lichte kerk zal het een bijzondere
avond worden. Er zijn nog kaarten
verkrijgbaar bij de VW, telefoon
(0575) 55 32 22).

Brouwerijartikelen ruilbeurs
Op zondag 9 januari 2005 wordt
alweer de 17e ruilbeurs van
brouwerij artikelen gehouden
in zalencentrum "De Luifel" in

. Ruurlo.

Het is een ruilbeurs van allerlei
artikelen die met een brouwerij te
maken hebben zoals: viltjes, gla-
zen, etiketten, flesjes en allerlei at-
tributen waar een naam van een
brouwerij op staat. Tevens worden
op deze beurzen de onderlinge
contacten tussen verzamelaars ge
legd en/of weer aangehaald. In ons
land zijn ongeveer 1800 verzame
laars aangesloten bij de BAV.
(Brouwerij Artikelen Verzame-
laars). De BAV. organiseert twee

keer per jaar ook ruilbeurzen,
meestal in het zuiden of westen
van ons land, daar zijn ook de
meeste grote brouwerijen. Men
kan deze beurs wel zo lang-
zamerhand internationaal noe-
men, vanwege het feit dat er verza-
melaars uit Duitsland en België ko-
men.
Ambachtelijke brouwerijen aan-
wezig: Voor de 3e keer zijn er enke
Ie ambachtelijke Nederlandse
brouwerijen aanwezig. Hiervoor
wordt een aparte zaal ingericht.
De bedoeling hiervan is om deze
brouwerijen meer bekendheid te
geven in de Achterhoek. Men
hoopt dat het ook dit jaar weer een
geslaagde beurs zal worden.



DIJKMAN BOUW
Mensen om op te bouwen!

DIJKMAN BOUW BV Lage weide 29, 7231 NN Warnsveld, telefoon 0575 - 522577
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden, tel. 0575 - 551479, fax 0575 - 53189

www.dijkmanbouw.nl, warnsveld@dijkmanbouw.nl

en medewerkers

danken u voor het genoten vertrouwen in 2004
en wensen u een voorspoedig en gezond 2005

Vakantie
kriebels?
De zomergidsen 2005 zijn er.

Of wilt u nog op
wintersportvakantie?

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

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

Hilde Hissink-Bitter.

www.wichmond.mobiel.startravel.nl

Openingstijden
rond Oud en Nieuw

Donderdag 30 december geen extra koopavond

Vrijdag 31 december 16.OO uur gesloten

Zaterdag 1 j<u\n<«rf (nieuwjaarsdag) gesloten

ZNOOD/CORDAID, NEDERLANDSE

Giro 555
SHO Den Haag

Kunt u iets
doen voor de
Zonnebloem?

Bouw mee aan
ons nieuwe

vakantieschip.
Doneer uw bijdrage

op giro 145.
Namens onze
passagiers:

hartelijk dank

.

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde
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SALK
SALE
SALE

SALE

mode voor het hélG gezin
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begonnen
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begonnen

www.ietsdoenvoordezonnebloem.n

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - Ulfft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



GROLSCH PILSNER GOUDREINETTEN
KRAT 24 FLESJES ZAK 1.5 KG

NU

GEVULDE OLIEBOL
ZAK 14 STUK

LAYS SUPERCHIPS
ZAK 200 GRAM a 0.97

NU

NU: 2 ZAKKEN
+1 ZAK GRATIS

HAMPOGNY
ALCOHOLVRU KINDERCHAMPAGNE

FLES 0.75 LT.

Oh SHOARMAVLEES
KILO

NU

GA .&GA
OLIFANT
JONGE JENEVER

2 flessen a 1 LT.
van 27.18 voor 2099

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO

Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden ROND oud en nieuw:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00 -18.00 uur
zaterdag en zondag GESLOTEN

&*&*^*&*î *&*^*&



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

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

13.30-20.00 uur
•Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

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

Étfepv.A?£

Nieuwjaarsreceptie
gemeente Bronckhorst
op 6 januari a.s.

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

Met vriendelijke groet,

Waarnemend burgermeester
van de gemeente Bronckhorst

H. van der Wende

Partijen tekenen
intentieverklaring MFA
De gemeente Vorden, Stichting
Openbare Bibliotheek en Leeszaal,
Stichting Peuterspeelzaalwerk
Vorden, Stichting Welzijn Vorden
en de stichting IJsselgraaf teken-
den op 24 december jl. in het
gemeentehuis van Vorden de
intentieverklaring voor het
aangaan van een huurovereen-
komst in de Multifunctionele
Accommodatie (MFA). Het Pro-
gramma van Eisen (met de
voorwaarden waaraan het
gebouw moet voldoen) is gereed,
de architect is gekozen en nu is
dus ook de intentieovereenkomst
getekend. Wethouder Boogaard
die namens de gemeente zeer
nauw betrokken is bij de MFA:
"Met deze ondertekening is weer
een belangrijke stap gezet in het
proces dat leidt tot een MFA. De

De toekomste huurders van de MFA

architect kan nu aan de slag met
een voorlopig ontwerp. In de loop
van 2005 start de gemeente met
de aanbesteding en het is ook de
bedoeling dat in 2005 de schop

de grond ingaat. De deel-
nemende partijen hopen in
de loop van 2006 het nieuwe
gebouw in gebruik te kunnen
nemen."

Coalitie CDA/PvdA in Bronckhorst
CDA en PvdA gaan samen een
coalitie vormen in de gemeente-
raad van Bronckhorst en stellen
de wethouders beschikbaar voor
het college van burgemeesters en
wethouders. De nieuwe wethou-
ders zijn de heren A. Boers
(Vorden) en A. Baars (Olburgen)
van het CDA en de heren D. Nas
(Voor-Drempt) en P. Glasbergen
(Hengelo) voor de PvdA. Op de
eerste gemeentepagina van het
nieuwe jaar staat hierover meer
informatie. Van het huidige
college van burgemeester en
wethouders van Vorden keert
niemand terug in het nieuwe
college. Wel nemen de wethou-
ders H. Boogaard en D. Mulderije,
voor respectievelijk de PvdA en
WD plaats in de nieuwe
gemeenteraad.

Het college van Vorden neemt afscheid en wenst u al het goede voor 2005 en in
de nieuwe gemeente Bronckhorst.

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
B r o n c k h o r s t
3 j a n u a r i 2 0 0 5

De nieuwe gemeenteraad van
Bronckhorst vergadert voor het
eerst op 3 januari a.s. om 19.00
uur in de raadszaal van het
gemeentehuis in Hengelo Gld.
U bent van harte welkom deze
openbare vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

1. Beëdiging raadsleden
2. Spreekrecht burgers
3. Griffier

a. Benoeming griffier, plaatsver
vangend griffier en secretaresse
van de griffie
b. Vaststelling Instructie voor
de griffier

4. Wethouders
a. Benoeming (voorstel volgt
later)
b. Beëdiging

5. Invulling vacatures raad die
ontstaan door benoeming
wethouders
a. Benoeming raadsleden (door

hoofdstembureau tijdens
schorsing]
b. Onderzoek geloofsbrieven (door
commissie uit de raad)
c. Besluit tot toelating
d.Beédiging
Werkwijze gemeenteraad
a. Vaststelling Reglement van
orde voor de gemeenteraad
b. Benoeming plaatsvervangend
raadsvoorzitters
c. Vaststelling Verordening
ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning
d. Vaststelling vergader-
schema 2005

6. Vaststelling delegatiebesluit;
delegatie van bevoegdheden van
raad naar college
Vaststelling overige ver-
ordeningen
a. Verordening op de behande-
ling van bezwaarschriften
b. Bouwverordening
c. Subsidieverordening
gemeentelijke monumenten 2005
d. Verordening monumenten-
commissie

e. Verordening overleg lokaal
onderwijsbeleid

7. Aanwijzing trouwlocaties waar
huwelijksvoltrekkingen plaats-
vinden

8. Vaststelling beleidsplan Wet
Werk en Bijstand en verorde-
ningen op het gebied van werk,
inkomen en zorg

Spreekrecht

Als u de gemeenteraad wilt
laten weten wat uw mening is
over een onderwerp dat op de
agenda staat, dan kunt u tijdens
de raadsvergadering gebruik
maken van het zogenaamde
spreekrecht. U kunt zich dan bij
voorkeur tot 24 uur voor de
aanvang van de vergadering
aanmelden bij de griffier, mevr.
K. Pijnenburg, tel. (06) 28 53 13
41 of per e mail:
k.pijnenburg@bronckhorst.nl.
Vermeld daarbij het
agendapunt waarover u het
woord wilt voeren, uw naam,
adres en telefoonnummer.



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

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

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

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Bestuur, afdelingen Publiekszaken,

Werk, inkomen en zorg en Open-
bare orde en veiligheid)
Telefoon: (0575) 75 02 50 (Centraal
nummer)
Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:
Banninkstraat 24a, 7255 KE
Hengelo (Overige diensten)
Fax: (0575) 75 05 98

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

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

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

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

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

Afeofltofemfer
2005

Belangrijke
Veranderingen
mbt afval inzameling

1. per 1 januari 2005 geldt een legitima-
tieplicht op de Afval-Breng-Punten in
Lochem en Zutphen. Alleen met een
geldig legitimatiebewijs komt u in
aanmerking voor het gereduceerde
tarief van € 7,50 per 100 kg voor
inwoners van Berkel Milieu gemeen-
ten. Zonder legitimatiebewijs betaalt
u€ 15,00 per 100 kg.
Ook op de Mobiele Afval Breng
Punten in Vorden en Steenderen is
legitimatie verplicht.

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

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

UlT D E R A A D
De gemeenteraad van Vorden ver-
gaderde op 23 december jl. voor
het laatst. De raad stemde in met
de nieuwe belastingverordenin-
gen voor 2005. De belastingtarie
ven die de vijf gemeenten han-
teerden, zijn hierin geharmoni-
seerd. De grootste wijziging voor
inwoners van Vorden die in het
voorstel zijn opgenomen betreft
de rioolrechten: die worden ver-
dubbeld, van € 102,- naar € 204,-
per jaar. De afvalstoffenheffing
blijft vooralsnog nagenoeg gelijk:
het tarief voor eenpersoonshuis-
houdens stijgt met € 0,75 tot
€ 198,75 en voor meerpersoon-
huishoudens met € l,- tot € 265,-.
Over het nieuwe OZB-tarief beslist
de nieuwe gemeenteraad in het
eerste kwartaal van 2005. De WD-
fractie stemde tegen het voorstel.
Zij is tegen een lastenverzwaring
voor de inwoners. Ook stelde de
raad een krediet € 59.745,- be
schikbaar voor kosten die in ver-
band met de herindeling gemaakt
moeten worden, onder meer voor
de aanschaf van een vernieuwde
website voor Bronckhorst en een
kassa- en klantgeleidesysteem
voor de afdeling Publiekszaken
(voorheen burgerzaken), uitbrei-
ding van de parkeervoorziening
bij het gemeentehuis in Hengelo,

inrichting van een gemeentelijk
coördinatiecentrum etc.

Kasteel Vorden
Een belangrijk agendapunt was
de overdacht van kasteel Vorden.
Een meerderheid van de raad
stemde in met het voorstel van
b en w om kasteel Vorden in eco-
nomisch eigendom over te dragen
aan de familie Rodink uit Rozen-
daal via een eeuwig durende erf-
pachtconstructie. B en w hebben
dit advies van de raad ter harte
genomen en op 24 december j 1.
uiteindelijk definitief besloten
het kasteel aan de familie over te
dragen. Burgemeester en wethou-
ders zijn ervan overtuigd met de
ze kopers en wijze van overdracht
de gewenste openbare bestem-
ming voor het kasteel, in overeen-
stemming met de wens van een
groot deel van de Vordense inwo-
ners, te waarborgen. De gemeente
heeft aan de overdracht verschil-
lende belangrijke voorwaarden
verbonden. Dit zijn onder andere:
- het kasteel moet een openbare,

publieke (toeristische) functie
krijgen

- het monument moet goed
onderhouden worden (de cul-
tuurhistorische waarde moet

groene en grijze
Kijk goed in de nieuwe afval-kafénder om 'container'chaos
tijdens de eerste weken van januari\2005 te voorkomen.

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

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

• maandag 3 januari de groene container: wijk 15 (kalender 200
Dit gebied is omsloten door Zutphenseweg, Rondweg en
Hengeloseweg (exclusief deze wegen, de grens met de gemeenten
Hengelo, Ruurlo, en Lochem, m.u.v. de containers die op de dinsdag
worden geleegd.

• woensdag 5 januari de groene container: wijk 21 (kalender 2004!)
Bebouwde kom Vorden Kranenburg (binnen 30/50 km. snelheids-
zone) + rondweg nr. 2 en 4, Mispelkampdijk, Ruurloseweg vanaf
rotonde tot Industrieweg.

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

gewaarborgd blijven)
- de mogelijkheid om huwelijken

te voltrekken moet beschikbaar
blijven

- bij vervreemding moet de ge-
meente het eerste recht van
koop krijgen

Burgemeester en wethouders vin-
den dat de plannen van de fami-.
lie Rodink hieraan het beste vol-
doen. De familie Rodink heeft al
lange tijd veel interesse in buiten-
plaatsen en kastelen en bewoont
de laatste jaren in Rozendaal een
geheel volgens hun inzicht ge-
restaureerd 19e eeuws buitenver-
blijf dat op de monumentenlijst
staat. Hun huidige onderkomen
en tuin stellen zij ook al (op be-
scheiden schaal) open om het pu-
bliek kennis te laten maken met
het leven op het landhuis en de
instandhouding van een monu-
ment. Zij organiseren er onder
meer rondleidingen en (groen/
bloem)workshops. De familie be-
staat naast de heer en mevrouw
Rodink uit twee dochters. De fa-
milie gaat zelf in een deel van het
kasteel wonen. De zolderetage
wordt ingericht als bed & break-
fast, de kelder en begane grond
komen beschikbaar voor vergade-
ringen, huwelijksvoltrekkingen,

kleinschalige huwelijksfeesten, se-
minars etc. Op het buitenterrein,
dat vrij toegankelijk blijft, komen
mogelijkheden voor themadagen,
outdoor fairs en andere evene-
menten. De overige panden die
bij het kasteel horen wil de fami-
lie Rodink verhuren.

MFA
Tijdens de opiniërende raadsver-
gadering van 9 december jl. is uit-
gebreid gesproken over hoe de
MultiFunctioneleAccommodatie
eruit zou kunnen zien (welke
functies binnen het gebouw qua
bouwvolume mogelijk een plek
zouden kunnen krijgen). Hieruit
kwam de wens al naar voren de
MFA te realiseren zonder wonin-
gen. De raad heeft hier tijdens de
ze besluitvormende vergadering
nu definitief voor gestemd. In-
middels is dus ook de architecten-
keuze gemaakt en een intentie-
verklaring door de huurders
ondertekend.
Verder heeft de raad het nu gel-
dende minimabeleid van de ge
meente Vorden ingetrokken. Be
gin 2005 wordt nieuw minimabe
leid voor Bronckhorst opgesteld.
Aanvragen kunnen worden inge
diend bij de gemeente Bronck-

horst, nadat de nieuwe verorde
ning met het minimabeleid is
vastgesteld. Voor de uitvoering
van een testplan voor de complete
buitengebieden van de gemeen-
ten Hengelo en Vorden om te ko-
men tot een nieuw bestemmings-
plan buitengebied, is een krediet
verstrekt van € 20.000,-. Tot slot
heeft de raad de bibliotheek nog
een subsidie verstrekt van
€ 20.200,- voor 2004 voor automati-
sering en de aanschaf van boeken.

Lintjesregen
Na afloop van de vergadering was
het tijd voor een feestelijke aange
legenheid. Drie raadsleden kregen
een lintje. De heren A. van Voskui-
len, R. Pelgrum en B. Brandenbarg
werden tot hun grote verrassing
benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau. Onder meer om-
dat ze alledrie meer dan 12 jaar
raadlid zijn geweest van de ge
meente Vorden. Dit was de laatste
vergadering van de Vordense ge
meenteraad. De meeste raadsle
den nemen afscheid, een aantal
ziet u terug in Bronckhorst waar-
onder de heren G. te Velthuis, A.
Spekschoor en P. Hoogland.



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
• Holtmaet 9, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 20 december

2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Onsteinseweg 7, voor te vernieuwen van een bijgebouw, datum ontvangst:

15 december 2004
• Sekdijkl, voor het vervangen van vier bijgebouwen door een stoltenberg, datum

ontvangst: 21 december 2004

Deze bouwaanvragen kunt u na 3 januari tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
Bouwen en milieu in het gemeentekantoor van Bronckhorst in Hengelo Gld.

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamsveldseweg 3, voor het bouwen van een bergruimte
• Hoetinkhof 63, voor het bouwen van een carport
• Ruurloseweg 6, voor het bouwen van een bijgebouw
• de Steege 38, voor het plaatsen van een dakkapel

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
• 't Heegken 7, voor het verbouwen van een woning, wijstelling voor: vrije

doorgang binnendeuren en plafondhoogte
• Hoetinkhof 76, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: vergroten

hoofdgebouw
• Ruurloseweg 65c, voor het bouwen van een woning met bedrijfshal, vrijstelling

voor: geldend bestemmingsplan
• Schapenmeer 8 en 9, voor het veranderen en vergroten van twee

recreatiewoningen, vrijstelling voor: vergroten recreatiewoningen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g m e t i n s t a n d h o u d i n g s t e r m i j n
• Strodijk 17, voor het verbouwen van een varkensschuur tot tijdelijke

woonruimte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• H. van Bramerenstraat 17, voor het geheel slopen van een schuur

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
Vergunning verleend voor het plaatsen van 5 reclameborden in de gemeente
Vorden voor vlooienmarkten in de Hanzehal in Zutphen in de perioden 11 t/m
20 feb., 18 t/m 28 maart, 7 t/m 16 oktober, 28 oktober t/m 6 november en 16 t/m
26 december 2005
Vergunning verleend voor een standplaats voor 2005 voor de verkoop van groente
en fruit op de zaterdagen van 09.45 tot 12.00 uur op de parkeerplaats van
Pannenkoekenrestaurant Kranenburg aan de Ruurloseweg 64 in Vorden
Vergunning verleend voor het venten met scharreleieren van l januari t/m
31 december 2005 in de gemeente Vorden

O n t h e f f i n g e n
• Van Lennepweg 6 (minicamping 't Daske), ontheffing verleend voor het plaatsen

van maximaal 15 kampeermiddelen (was 10)
• Ontheffing verleend voor het open hebben van het café op de Dorpsstraat 25 in

Wichmond op l januari van 01.00 tot 04.00 uur.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn
bekendgemaakt, kunt u na 3 januari navragen bij de afdelingen Bouwen en Milieu en
Openbare orde en veiligheid (alleen vergunningen algemeen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met bouwwerkzaamheden bij kinderdagverblijf de Klimboom is het
Wiemelink tussen de Boonk en de Burg. Galleestraat op 11 januari 2005, of zoveel
langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer

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 o p d e a a n v r a a g
om v e r g u n n i n g ( a r t . 3 :44 A w b )
In het gemeentekantoor van Hengelo Gld. ligt van 7 januari t/m 17 februari 2005,
gedurende de openingstijden van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot
15.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:
• maatschap Harmsen, Baakseweg 3, 7251 RH Vorden, om: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een rundmelkveehouderij, datum
aanvraag: 6 september 2004, adres van de inrichting: Baakseweg 3, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie N, nr.369 / 370

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig be.denkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 februari 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen
Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Vorden op
23 december 2004 heeft vastgesteld:
- de Verordening rioolrechten 2005;
- de Legesverordening 2005;
- de Verordening reinigingsheffingen 2005;
- de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005;
- de Verordening toeristenbelasting 2005;
- de Verordening forensenbelasting 2005.

De datum van ingang van de heffing is 31 december 2004. Deze besluiten treden in
werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden door opneming van het besluit in een register (algemeen
verkrijgbare uitgave). De genoemde besluiten liggen vanaf 4 januari 2005
kosteloos ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen van de gemeente
Bronckhorst op de locatie Banninkstraat 4a te Hengelo Gld. Op verzoek is
tegen betaling een afschrift verkrijgbaar van de genoemde besluiten.

Kerstsfeer in Willibrordus Kerk De bijna voltooide, gerestau-
reerde Willibrordus Kerk te
Vierakker was zaterdagavond
18 december jl. het decor van
het optreden van een dames-
koor, 'n bijzondere stel en een
mannenkwartet.

Het Achterhoeks Vocaalkwartet,
heeft in de loop der jaren in wisse-
lende samenstelling opgetreden,
waarvan alleen vanaf de oprich-
ting nog lid is Ludo Eykelkamp
(bas-bariton).

Voorts maken nog deel uit van het
kwartet Kees de Haan (tenor), René
Leyser (tenor) en Ferdy Cornelissen
(bas). Ferdy Cornelissen is tevens
ook dirigent van het Barber-shop

en Closeharmony-koor Njoy. Als
begeleidend organiste en pianiste
trad op Trees Blauwgeers.

De stijl waarmede het dameskoor
optreedt is overgewaaid uit Ameri-
ka. In kapsalons is deze wijze van
zingen ontstaan. Close-harmony
klinkt heel melodieus.

Tal van kerstliederen werden door
zowel het koor als kwartet ten ge
hore gebracht, o.a. Mary's Boys
Child, Once in Royal David City,
Song of Peace, Es ist ein Ros ent-
sprungen in der Christnacht.

Een redelijk aantal toehoorders
keerden na afloop tevreden huis-
waarts.

Vrijwilligers
De voetbalvereniging "Vorden"
organiseert woensdag 29 de-
cember een vrijwilligersavond.

Deze bijeenkomst waarvoor circa
100 persoen zijn uitgenodigd staat
in het teken van de afsluiting van

het jubileumjaar 2004 (75-jarig be-
staan). De avond begint om 18.00
uur in het clubhuis met een boe
renkool- stamppottenbuffet.

Daarna staan er nog enkele 'verras-
singen' op het programma.



Bart van Veldhuizen te gast bij Indoor Sport Vorden

Een paar dagen voor zijn ver-
trek naar Barcelona, was Bart
van Veldhuizen uit Eefde te gast
bij Indoor Sport Vorden. Daar
showde hij zijn motor waarmee
hij de komende weken met

goed gevolg Barcelona-Dakar
(voorheen Parijs- Dakar) hoopt
uit te rijden.
De Eefdenaar die voor de eerste
keer aan deze monsterrace deel-
neemt, vertelde in de foyer voor

sponsors en andere belangstellen-
den wat hem ertoe heeft bewogen
dit grote avontuur aan te gaan.
Van de mogelijkheid om de cou-
reur vragen te stellen, werd druk
gebruik gemaakt.

Open dag Verhagen B Waanders:

Groot Tandheelkundig Centrum
staat dicht bij de patiënt

Nog net voor de kerstdagen van 2003 ging de nieuwbouw van een
grote Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders van start.
Een jaar later kijken de tandartsen Verhagen en Waanders zeer te-
vreden terug op een grote verhuizing van de Raadhuisstraat naar
het Eschpark, die in september begon. Na alles in goede banen te
hebben geleid draait het nieuwe Tandheelkundig Centrum van
beide tandartsen volop. Een groot tandheelkundig centrum waar
alles op het gebied van tandheelkunde en adequate tandverzor-
ging onder één dak te vinden is. Zaterdag 8 januari aanstaande
houdt het Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders een
Open Dag: „Iedereen die interesse heeft is welkom, en dus ook de
patiënten die niet bij ons staan ingeschreven", benadrukken beide
tandartsen Verhagen en Waanders.

De doelstelling van de tandartsen
Verhagen en Waanders is de lijnen
voor tandheelkundige verzorging
zo kort mogelijk te houden. „Dit is
patiëntvriendelijker en we kun-
nen beter de behoefte naar een ge
zond en mooi gebit beantwoor-
den." De heer Leon Verhagen: „Ik
heb gemerkt dat de grote tafel in

de 'ontvangst' laagdrempelig
werkt. Een gezellig contact over de
tafel met andere patiënten bij bin-
nenkomst geeft een hele andere
uitwerking dan patiënten zittend
in een rij in een wachtkamer. Het
klinische gevoel gaat eraf en
maakt plaats voor een stukje ont-
spannenheid."

Met de komst van het Tandheel-
kundig Centrum zijn het aantal
tandartsuren fors uitgebreid, -dat
neerkomt op twee fulltime-tand-
artsen extra- en is er een tandtech-
nisch laboratorium van Simons-
ma aan toegevoegd. De formule
van tandheelkunde en adequate
tandverzorging wordt compleet
gemaakt door een team van
mondhygiënisten en preventie-as-
sistenten.

„Nu kunnen we de extra servicebe-
handelingen van preventie de
maximale aandacht geven. Dit
geeft al een andere dimensie aan
de geboden klinische tandheel-
kundige hulp."

Door de tandheelkundige zorg
vanaf het begin goed te verdelen
in eigen team, hebben de tandart-

sen Verhagen en Waanders zich in
de loop van de jaren te weten te
specialiseren in implantologie, be-
strijding van kaakgewricht- en
aangezichtspij n (gnathologie), en
orthodontie-behandelingen. Deze
orthodontiebehandelingen heb-
ben zij geïntegreerd in de tand-
heelkundige behandelingen. Door
deze efficiënte manier van samen-
werken binnen de praktijk wordt
buiten de praktijk de samenwer-
king voortgezet met andere prak-
tijken. Daardoor is het mogelijk
dat een deel van een behandeling
in het Tandheelkundige Centrum
wordt uitgevoerd, waarna de pa-
tiënt voor de verdere behandeling
terugkeert naar de eigen tandarts.
„En het allerbelangrijkste is dat de
lijnen korter worden en daarmee
de wachtlijsten ook! We kunnen
nu aan patiënten een specifiek af-
gestemde behandeling bieden die
ook nog eens geheel compleet is,
in een veel korter tijdsbestek."

Met de opendag willen de tandart-
sen Verhagen en Waanders niet al-

leen laten zien dat het nieuwe ge-
bouw er staat maar ook wat er bin-
nen en buiten de muren met be-
hulp van dit centrum allemaal
mogelijk is op het gebied van tand-
heelkundige verzorging.

In een drietal lezingen, onder-
steund met beeldfragmenten van
een powerpointpresentatie, zal
duidelijk worden tot hoever het
specialisme van dit tandheelkun-
dige centrum reikt en tot hoever
de tandheelkundige zorg wordt af-
gestemd op de wensen van elke pa-
tiënt.

De lezingen gaan over implantolo-
gie, de mogelijkheden met laserbe-
handelingen waarbij een kennissa-
menwerking bestaat met de uni-
versiteit van Wenen, en de 'snelle
beugel' waar een nieuw systeem
en uitvoering van de zogenaamde
slotjesbeugel wordt gepresenteerd.

U bent van harte welkom tijdens
de Open Dag op zaterdag 8 januari
aanstaande.

Reactie gemeente Vorden

Kasteel Vorden blijft behouden
voor de Vordenaar en voor de toerist

Kasteel Vorden wordt in eeuwig durende erfpacht gegeven aan
een particulier, de familie Rodink. Deze partij is uitgekozen uit
10 gegadigden die een plan voor het kastelencomplex hadden
ingediend. De gemeenteraad heeft donderdagavond in meer-
derheid de keuze van het college onderschreven. Zowel het col-
lege als de gemeenteraad zijn van opvatting dat met deze keus
en met de opgelegde voorwaarden een goede oplossing is ge-
vonden voor de gemeentebrede wensen voor de toekomst van
" Ons Kasteel".

Het college heeft de indruk dat
door de commotie vooraf en de
handtekeningenactie onvoldoen-
de bekend is wat er nu precies met
het kasteel gebeurt. Het kasteel
wordt nu namelijk niet verkocht.
Het blijft in eigendom van de ge-
meente. De grond wordt in eeuwig
durende erfpacht uitgegeven aan
de familie Rodink. Met recht van
opstal. Daarvoor betaalt de familie
Rodink in één keer een bepaald be-
drag. Voor dat bedrag krijgt de fa-
milie de zorg over het kastelen-
complex en mag zij het gaan ge
bruiken. Zij koopt het gebruiks-
recht van grond en gebouwen in
één keer af en hoeft dus niet elk
jaar een groot bedrag aan erfpacht
te betalen. Aan het gebruik van
het complex zijn strenge voor-
waarden verbonden.

Deze constructie is gekozen om de
wensen die zowel bij de inwoners
van Vorden leven als bij de ge-
meenteraad en het college zo goed
mogelijk te honoreren.

De handtekeningenactie onder de
inwoners heeft ons nog een extra
geprikkeld om de wensen van de
handtekeningzetters te honoreren
en, wat minstens zo belangrijk is,
ook goed vast te leggen.

Na het inwinnen van diverse
adviezen zijn wij tot de conclusie
gekomen dat het alleen via de erf-
pachtconstructie afdoende te rege-
len is.

De familie Rodink heeft heel goe-
de plannen met het complex. Die
plannen sluiten zeer dicht aan bij
de randvoorwaarden die de ge-
meenteraad heeft gegeven voor
verkoop. De familie wil heel graag
in overleg met de VW vorm geven
aan een aantal van haar plannen.
Ook wil zij met de VW afspraken
maken over bezichtiging.

Om te voorkomen dat de familie
na enige tijd toch iets anders met
het complex gaat doen worden
aan het erfpachtrecht strenge
voorwaarden verbonden.

ZONDER UITPUTTEND TE ZIJN
NOEMT HET COLLEGE ER EEN
PAAR.
1. Het kasteel zelf moet in ieder

geval gedurende de vakantiepe-
rioden en in de weekends voor
een deel open zijn voor bezich-
tiging, minstens 4 uur per dag.
Bezoekers moeten dan ook iets
kunnen eten of drinken. Buiten
die periode moet bezichtiging
mogelijk zijn voor groepen of
individuele personen.

2. Het complex moet vrij toegan-
kelijk blijven zoals nu. Geen
hekken en geen borden die het
vrije wandelen rondom het
complex onmogelijk maken.

3. Trouwen moet mogelijk blijven
tegen marktconforme tarieven.

4. Het kasteelcomplex moet goed
onderhouden worden,

5. Het geheel moet altijd aaneen-
gesloten blijven.

6. Het complex mag niet zomaar
aan een ander worden overge-
dragen.

De gemeente kan via de opgelegde
voorwaarden afdwingen dat de ge-
meente Rodink de afspraken die
zijn gemaakt naleeft. In de voor-
waarden zijn daarvoor zeer hoge
boeteclausules opgenomen.

Ook kan de familie Rodink het erf-
pachtrecht niet ongestraft over-
doen aan een ander. Er is heel na-
drukkelijk vastgelegd dat zij het
eerst moet aanbieden aan de ge-
meente. De gemeente kan dan be-
kijken of zij het terugneemt.

Wordt het met toestemming van
de gemeente overgedragen aan
een nader dan blijven de voor-
waarden onverkort van kracht.

En tot slot. Omdat de gemeente ei-
genaar blijft van het complex blijft
het mogelijk dat de gemeente het
complex op enig moment toch
nog overdraagt aan bijvoorbeeld
het Geldersch Landschap.

Henk Boogaard
Wethouder Vorden

27 december 2004



KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeente Vorden / Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 12 juli
2004 door Het Onstein B.V. vergunning gevraagd voor
het ontgronden van de percelen kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie F, nrs. 476, 477, 2648, 2649,
2920, 2921 en 31 12, gelegen binnen landgoed 't Onstein
aan de Schuttestraat nabij 't Rikkenberg.

Beoogd wordt het aanleggen van enkele poelen, een plas
en natte zone's.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens
de aangevraagde vergunning te verlenen.

Aan de te verlenen vergunning zullen voorschriften
worden verbonden.

Aanvraag, ontwerp van de beschikking en bijbehorende
stukken liggen van 4 t/m 31 januari 2005 ter inzage bij:
- de gemeente Bronckhorst, tijdens de gebruikelijke

openingsuren van het gemeentehuis in de voormalige
gemeente Hengelo;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van het Huis
der Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling

en

provincie

Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen
Handhaving, van de provincie Gelderland,
tel. (026) 359 95 83.

Na deze periode blijven de stukken ter inzage liggen
tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken
van de (definitieve) beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen tot en met
31 januari 2005 schriftelijke bedenkingen worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem. Men kan verzoeken persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

Op donderdag 27 januari 2005 wordt desgevraagd een
hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te
Arnhem. Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de
gelegenheid tot een gedachtewisseling over de
ontwerpbeschikking en tot het mondeling inbrengen van
bedenkingen daartegen. Een verzoek daartoe dient
uiterlijk 20 januari 2005 bij Gedeputeerde Staten te
worden ingediend.

Arnhem, 15 december 2004
nr. RE2004.63725

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

GELDERLAND

De Vordense Ondernemers Vereniging be-
dankt:
• Fa. van der Wal, glas In lood
• Fa. Dijkman, grondwerken
• Fa. Barendsen
•CCK
• leden van Badmintonver. Flash

en alle vrijwilligers (leden en niet-leden)
die hun medewerking hebben verleend
om de Kerstperiode weer geslaagd te laten
verlopen.

Zonder hen was dit alles niet mogelijk ge-
weest.

INSTALLATIETECHNIEK

nn
l,QÜ l

Onsteinseweg 1 1 7251 ML Vorden - Tel. (0575) 55 64 80

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

allen 66A7

Wegens vakantie is ons restaurant
van maandag 3 januari t/m

donderdag 6 januari a.s. gesloten

Wij wensen iedereen een gezond
en voorspoedig 2005

28, Vorder, Tel. (0575) 551905

Voetbalvereniging
Vorden

organiseert op

zaterdag
8 januari 2005

de jaarlijkse FLESSENACTIE

Bewaar deze dagen uw statiegeldflessen, zodat de
voetbalvereniging Vorden ze op zaterdag 8 janua-

ri bij u op kunnen komen halen.
U steunt hiermee de jeugdafdeling van de

voetbalvereniging Vorden.

Ook nemen wij voor u met alle plezier
al het groene, bruine en witte glaswerk

(zonder statiegeld)
mee.

Henriëtte van lith zingt op
de Kranenburg tussen de
kerststalletjes

ANBO
Voor 50-plu»s«r$

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 2005

Nieuwjaarsbijeenkomst
7 januari 14.00 uur in 't Stampertje m.m.v. "De Eigenheimers"

Rijbewijskeuring 70-plussers
22 januari

Info: telefoon 55 20 03

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

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10, 7251 KX Vorden Tel. (0575) 55 15 67 Fax (0575) 55 35 67
(bedrijventerrein Werkveld Oost) www.boerstoel.nl E-mail: info@boerstoel.nl

De sopraan Henriëtte van Lith uit
Warnsveld geeft zondagavond 2 januari
een concert in de Antonius van Padua-
kerk op de Kranenburg.
Dit jaar komt het Beilens Mannenkoor

uit Drenthe naar de Kranenburg om sa-
men met Henriëtte dit concert te geven.
Het koor staat onder leiduig van diri-
gent Johan Rodenhuis en zij worden op
de vleugel begeleid door Ruth Pos.

Het concert staat ook dit jaar weer min of
meer in het teken van de afsluiting van de
kerstexpositie die momenteel in de kerk
wordt gehouden. Tijdens dit concert komt
de "kerst" overigens nog volop in beeld,
want niet alleen Henriëtte maar ook het
Christelijk Mannenkoor Beilen zal nog een
aantal kerstliederen ten gehore brengen.
De kerk tussen Vorden en Ruurlo is al enige
jaren ingericht als Museum voor Heiligen-
beelden. Deze maand staan er echter een
driehonderd kerstgroepen en - stallen opge-
steld.

Dat er dit jaar weer een concert wordt gege-
ven als afsluiting van de kerstexpositie,
komt vooral door de reacties die Henriëtte
het afgelopen jaar kreeg naar aanleiding
van het concert met het Warnsveld Mannen-
koor. Veel mensen hebben we toen moeten
teleurstellen omdat er helaas geen plaats
meer was in de kerk. Naar afloop van het
concert waren de reacties: "Volgend jaar
weer?", en, "Maak er maar een traditie van!".

Volgens Henriëtte is het een fantastische
ambiance om in een kerk te zingen, aange-
kleed in mooie kerstsferen.

Henriëtte van Lith heeft zich in de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een sopraan van hoog
niveau. Zij heeft haar zangopleiding gevolgd
bij de inmiddels overleden legendarische so-
praan Erna Spoorenberg. Op dit moment
volgt zij haar zangstudie in Amsterdam bij
de beroemde sopraan Thea van der Putten.
Henriëtte is te beluisteren op diverse cd's,
waaronder zij ook haar medewerking heeft
verleend aan een cd-opname met het
Christelijk Mannenkoor Beilen.

Het concert begint om 20.00 uur en de deur
is vanaf 19.30 open. De toegang is 7 euro en
de kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa
voor aanvang van het concert, en bij een
aantal verkoopadressen: Pannenkoeken
Restaurant Kranenburg, Foto Willemien in
Vorden, VW in Vorden en The Read Shop in
Warnsveld.



Herwers beste Nissan-dealer van Nederland Met het oog op...

Nissan-dealer Herwers, met ves-
tigingen in Doetinchem, Zeve-
naar en Hengelo, mag zich de
beste Nederlandse Nissan-
dealer van 2004/2005 noemen.

Nissan Motor Co. in Japan kende

J O

san Sales &Service Way Award
voor Nederland toe. Autobedrijf
Herwers kreeg de award dankzij
de uitstekende score op het gebied
van klantentevredenheid en orga-
nisatie en het voldoen aan de sales

In de vorige editie heeft Weekblad
Contact daarover een artikel ge
plaatst.
Op de foto het Nissan-team Hengelo
dat terecht trots is op de uitverkie
zing.

In Gelderland 30 doden per jaar
door alcohol
Ellende door alcohol in het ver-
keer. Per jaar komen in Gelder-
land ongeveer 30 mensen om
het leven en raken zo'n 400
ernstig gewond ?'s gevolg van
rijden onder invloed. De mate-
riële schade bedraagt 200 mil-
joen Euro.

Alcohol is nog steeds de belang-
rijkste oorzaak van ernstige ver-
keersongevallen. De politie heeft
er dan ook een speerpunt van ge
maakt. Jaarlijks worden in Gelder-
land enkele honderdduizenden (!)
blaastesten afgenomen. De kans
om 'gepakt' te worden bij rijden
onder invloed is dus niet denkbeel-
dig. Dat geldt eens temeer gedu-

rende de komende feestdagen.

RODE KAART
Wie blijkens het ademonderzoek
onder invloed heeft gereden krijgt
van de politie een 'Rode Kaart'.
Daarop staat de uitslag van de
ademanalyse, en wordt aangege
ven wat je te wachten staat. Zo
kom je er bij een alcoholgehalte
tot l ,3 promille meestal van af met
een boete van 220 Euro of méér, af-
hankelijk van het alcoholgehalte.

STRAF, CURSUS EN
PSYCHIATRISCH ONDERZOEK
Is het alcoholgehalte hoger dan 1,3
promille dan moetje voor de rech-
ter verschijnen. De straf die je dan

kunt verwachten is op zijn minst
een forse geldboete en een rijver-
bod van een aantal maanden. In
een aantal gevallen wordt het rij-
bewijs zelfs meteen al op het poli-
tiebureau ingenomen. Ook moet
je dan een cursus volgen: de Edu-
catieve Maatregel Alcohol en ver-
keer (EMA). Kosten cursist: ruim
500 Euro. Vanaf 1,8 promille moet
je voor onderzoek naar een psy-
chiater. Dat kan ertoe leiden datje
rijbewijs definitief ongeldig wordt
verklaard. Wie niet meewerkt aan
de EMA of het onderzoek is zijn rij-
bewijs in elk geval kwijt.

Harde maatregelen. En ze werken.

Lezen nietje oren
Warnsveld is sinds kort een uit-
geverij rijker. Audiolect geeft,
zoals de naam al zegt, audio-lec-
tuur uit. De luisterhoeken die
zij uitgeven zijn vooral bedoeld
voor de lezers vanaf ongeveer
16 jaar die wel gewoon kunnen
lezen en dat graag doen, maar
dat tijdelijk niet kunnen. Zo
heeft een chauffeur handen en
ogen nodig voor de weg en de
auto, maar kan zijn oren ge-
bruiken om een luisterhoek af
te spelen. Vandaar: Lezen met je
oren.

VOOR WIE?
Audioboeken zijn voor iedereen
en dus niet alleen voor blinden en
slechtzienden. Dat wordt nog vaak
gedacht. Natuurlijk hebben zij en
andere zieken profijt van onze
boeken. Maar niet alleen zij. Gaat
u bij u zelf eens na hoe vaak u de
radio aan hebt op de zender met
het minst slechte programma. Dat
is hét moment om een gesproken
boek aan te zetten. Zo kunt u heer-
lijk een boek lezen terwijl u een
lange autorit maakt en terwijl u in
de file staat te wachten. Maar zo
zijn er veel meer momenten. Wat
doet u als u staat te strijken of een
andere (geluidsarme) klus doet?
Zet u dan de radio aan? Dan kunt

u ook heerlijk een spannend boek
lezen. En tenslotte nog een paar
ideeën voor leuke momenten. Ziet
u zichzelf al per trein of vliegtuig
naar een lekker warm strand rei-
zen, de walkman op schoot? Zowel
in het vervoermiddel als in de zon
is het fijn om te lezen met je oren.
Al met al: een prima cadeau voor
heel veel mensen.

ONTSTAAN VAN AUDIOLECT
Een bedrijf begin je niet zomaar.
Ook al had Jonker al wel 8 jaar het
idee, er was meer voor nodig om
de stap te nemen. Die extra's zijn
een ontslag en een project om
mensen weer werk te bezorgen.
Van het project Kansrijk Eigen
Baas in Vorden zal niet iedereen
gehoord hebben. Toch is dit pro-
ject uniek genoeg om bij stil te
staan. Het is een samenwerking
tussen de RABO-bank en Universi-
teit Twente met bijdragen van de
provincie Gelderland en de EU
met het doel om meer mensen als
zelfstandige economisch actief te
maken. Ik behoor tot de eerste
groep deelnemers aan Kansrijk Ei-
gen Baas en ben dan ook één van
de eerste uitkeringstrekkers die
op deze manier weer een eigen in-
komen opbouwt. En dan niet met
een plaatselijke dienstverlening

maar meteen internationaal. Au-
diolect richt zich op het Neder-
landse taalgebied en Vlaanderen
maakt daar expliciet deel van uit.
In het Nederlandse taalgebied is
het audioboek nog een onbekend
verschijnsel terwijl het in Ameri-
ka, Engeland en Duitsland een
veel gebruikte manier van lezen is.
Jonker verwacht dat Nederland
niet achter zal blijven. Als ik uw
belangstelling heb kunnen wek-
ken bezoek dan eens de site
www.audiolect.nl of ga naar een
boek- of muziekhandel. Zo heeft
de Read Shop in Warnsveld de boe
ken in voorraad.

COSMETISCH INSTITUUT HUIDVERBETERING, VERZORGING

rancine PERMANENTE MAKE-UP

ELLIPSE-LIGHT ONTHARING

Varsseveldseweg 55, 7131 JA Lichtenvoorde
Tel./Fax 0544-371509

www.francine.nl info@francine.nl

Zie elders in deze krant

Uw huisdier en
vuurwerk
Dierenartsen en assistentes van
De Graafschap Dierenartsen
krijgen ieder jaar weer te ma-
ken met huisdierenbezitters
met vragen over hoe om te
gaan met huisdieren met angst
voor vuurwerk. Wat voor veel
mensen een echte feestnacht is,
is voor veel huisdieren een ware
nachtmerrie: Oud en Nieuw.

Veel huisdieren, met name hon-
den en katten, kunnen erg bang
zijn voor vuurwerk. Bij de eerste
knal liggen ze al te bibberen onder
tafel, zijn onder het bed verdwe-
nen of ze slopen de deur omdat ze
willen vluchten. Voor veel huis-
diereigenaren is de jaarwisseling
daarom geen pretje. Om de jaar-
wisseling voor de hond of de kat
en voor de eigenaar toch een beet-
je dragelijk te makm hieronder
een aantal tips:

• Laat de hond uit op momenten
dat er niet geschoten wordt of
neem hem in de auto mee naar
het bos en laat hem daar uit.
Laat de kat de dagen rond Oud
en Nieuw niet naar buiten.

• Houd de hond/kat tijdens het
schieten in huis. Zorg ervoor dat
hij/zij niet kan ontsnappen.
Sommige dieren willen in pa-
niek naar buiten rennen met al-
le gevolgen van dien.

• Doe de gordijnen dicht en doe
de radio of TV aan.

• Laat de angstige hond/kat niet
alleen.

• Geef de hond net voor 12 uur
een heerlijk bot om te kauwen.
Het kan zijn dat de hond te bang
is om deze te eten maar anders
is het een goede afleiding.

• Wanneer de hond/kat bij u komt
zitten, laat hem lekker. Hij mag
best steun komen zoeken. Ga
hem niet uitgebreid aaien maar
steun geven is echt niet ver-
keerd. Geef de kat de mogelijk-
heid om zich te verstoppen. Bij-
voorbeeld door een doosje met
een gat er in klaar te zetten.

• Mocht uw hond of kat erg bang
zijn voor vuurwerk dan kunt u
eventueel in overleg met Uw die-
renarts een tranquillizer gaan
geven. Hierbij is het zinvol in
overleg met de dierenarts van te
voren al eens uit te proberen
welke dosering benodigd is om
het gewenste resultaat te krij-
gen. Dit omdat de respons op de-
ze middelen nogal varieert.

• Sinds kort is er een middel op de
markt op basis van feromonen
(speciale geurstoffen die een be-
langrijke rol spelen bij de com-
municatie tussen dieren). Deze
geven uw hond of kat een veilig
gevoel. Dit middel is in de vorm
van een verdamper te krijgen
die in het stopcontact wordt ge
stopt in de ruimte waar de hond
of kat normaal gesproken ver-
blijft. De verdamper moet twee
weken voor Oud en Nieuw ge
bruikt gaan worden en continu
aan blijven.

• Een andere optie is een CD met
vuurwerkgeluiden. Hier moet
echter ruim van te voren mee ge
oefend gaan worden (minimaal
twee maanden). Door het vuur-
werkgeluid in het begin heel
zachtjes aan te zetten en dit heel
langzaam op te voeren kan de
hond/kat hier aan wennen.

• Het is ook mogelijk om de hond
naar een pension te brengen.
Het moet dan wel een pension
zijn waar 's nachts niet/nauwe
lijks in de buurt wordt gescho-
ten en waar overdag ook niet
aan carbid- schieten wordt ge
daan.

Mocht U hierna nog vragen heb-
ben dan kunt U altijd terecht bij
de Graafschap Dierenartsen. Graag
wensen wij U en Uw huisdieren
een gezellige en rustige Jaarwisse
lingü!

De Graafschap Dierenartsen
Vorden(0575)551277
Hengelo (0575) 46 14 20
Ruurlo(0573)451200
Steenderen (0575) 45 12 66
Leesten (0575) 57 11 01

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 13 dec.

Groep A:
l dhr. Feij / mw. v.d. Ven 62,5%; 2
mw. Walter Kilian / mw. v. Gastel
57,9%; 3 mw. Warringa / dhr.
Spreij 57,5%

Groep B:
1 dhr. Weijers / dhr. Thalen 63,9%;
2 mw. v. Alphen / mw. Warnaar

59.0%; 3 dhr. Hissink / dhr. den El-
zen 57,3%

Woensdag 15 december
Groep A:
l Mw. Hoftijzer / Mw. Vruggink
57,6%; 2 Mw. Lamers / Mw. Me
ijerink 56,3%; 3 Dhr. Holtslag /
Dhr. Wagenvoorde 54,5%.

Groep B:
l Mw. Jansen Vreling / Mw. Beek-
man 63,3%; 2 Mw. Smit / Dhr.
Groot Bramel 62,5%; 3 Mw. Le
Grand / Mw. Gastel 61,3%



™ *̂lpp.̂  '*W"^

Moscato fMmm | j ter265

Spumante"
droge mousserende witte wijn,
fles 750 ml 139

Bon
Apple Tite
sparkling apple cider
fles 750 ml

Champagne
Charles Brion
demi sec of
Jean Charmerois brut
lichtdroog of droog, fles 750 ml

569 „ £99
mm liter 7.59 UdVd B.̂ Vm liter 9.32
Iffl Codorniu^^lSS

J.p.
Chenet
sparkling
wit of rosé, fles 750 ml

sec, semi sec of rosé brut,
fles 750 ml

Wij letten wel op de prijs
2004 Mag dan economisch niet zo'n geweldig jaar zijn geweest, op
oudejaarsavond maken we er toch zeker wel een feest van? Haal
maar gerust lekkere dingen in huis. Maak het gezellig. En laat om
middernacht de kurken maar knallen. Met onze lage prijzen kan

iedereen oud en nieuw in stijl vieren. Graag maken we van deze
gelegenheid gebruik om al onze klanten te bedanken. Nieuwe
klanten heten we van harte welkom. En iedereen wensen we een
plezierig uiteinde en een goed begin van 2005.

Edah Lekker&Laag, de goedkoopste supermarkt van Nederland.
Je vindt Edah Lekker&Laag in: Barendrecht, Best, Borger, Boxmeer, Boxtel, Bussum, Cuijk, Dordrecht, Eelde, Eerbeek, Emmen, Ermelo, Harlingen, Heesch, Hengelo, Huizen, Krimpen a/d Ussel, Leerdam, Lelystad, Lunteren,
Naarden, Nuenen, Oirschot, Oostvoorne, Panningen, Putten, Rozenburg, Rijssen, Schiedam, Stadskanaal, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Swalmen, Tubbergen, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Vught, Winterswijk en Zeist.
Prijzen en aanbiedingen zijn alleen geldig in bovengenoemde filialen van maandag 27 t/m vrijdag 31 december 2004. Zet- en drukfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah
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OUD OP NIEUW FEEST !!
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Do beste•
Trance,
Dance

en R&B
i

Beachclub k Balustrade zaal Dance kelder
Deze avond geen busvervoer! Entre^ voorverkoop C 8,00f !a d zaal € 10,00
Open van 00:50 t m 05:00 uur • Van 0:50 uur t m 02:00 uur gratis glas Champagne
Voorverkoop adressen: Witkamp Laren en Haarsalon Figaro Lochem

Zcitordcici 1 icinunri
www.7opdescliaalvanrtchier.nl

Trance
Dance
m R&B

Beachclub j^ n******, ^ Dancekelder
Balustrade zaal

Boiiinis opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

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

Gelselaar, Floryn 22:00 *
Ruurlo .Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

STUNTVERKOOP
VAN PERZEN

MET 50% KORTING

Jos v.d. Hurk Wonen heeft een enorme partij perzische
en andere oosterse tapijten weten te

bemachtigen bij een belangrijke importeur
wiens voorraden te groot werden.

Deze grote partij wordt verkocht voor

HALVE PRIJS
ALLE TAPIJTEN WORDEN VERKOCHT MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID EN ORIGINE.

Jos v.d. Hurk Wonen staat borg voor garantie en echtheid.
Bovendien kunt u tijdens de actie nog ruilen of zelfs uw geld
terug krijgen. De verkoop geschiedt rechtstreeks aan particu-
lieren zonder enige opslag of bijkomende kosten.

Grotere kleden
worden gratis
thuis bezorgd of
op zicht gebracht.

665"

in 6 verï m =

e*t
JOS VA.N DEN HURK

Patronaatsstraat 1 -7131 CD LICHTENVOORDE • Tel.0544373890• Fax0544374202

Ook dit jaar weer

bij Profile Bleumink

Vorden en Zutphen

de "Grandioze
Eindejaars Opruiming
Kom langs tijdens de

actie week en profiteer

van de vele aanbiedingen

Van dinsdag 27 t/m
vrijdag 31 december

PROFIL:
DE FtETSSPEClALI

Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393 - Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

70 JAAR

WEEKILAD

KONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
advertentie als u de kaarten laat

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

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

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

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
E-mail: infofoweevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

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

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

Vakantiebowling
Kom van maandag 27 december tot en met

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

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

Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. (0544) 352222, www.sourcycenter.nl, info@sourcycenter.nl
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Varsseveldseweg 55, 7131 JA Lichtenvoorde
Tel./Fax 0544-371509

www.francine.nl info@francine.nl

Cosmetisch Instituut Francine opent deuren nieuwe pand:

Zaterdag 15 januari open dag
Cosmetisch Instituut Francine in Lichtenvoorde opent volgende week maandag de deuren van haar
nieuwe pand aan de Varsseveldseweg 55. Met een ruime ontvangstlobby, vijf behandelruimtes, een apar-
te spreekkamer en een totale vloeroppervlakte van ruim driehonderd vierkante meter is deze salon
maar liefst zeven keer zo groot als de oude. Francine is al meer dan 25 jaar specialiste op het gebied van
huidverbetering en werkt samen met diverse gerenommeerde artsen. Nieuwe behandelingen in de salon
zijn het weg laten spuiten van vet het verwijderen van spataderen en cellulitisvermindering door mid-
del van endermologie. Verder is er een aparte ruimte voor bodypakkingen, inclusief een ruime douche
gelegenheid. Alle vaste klanten en andere belangstellenden kunnen op zaterdag 15 januari een kijkje
komen nemen tijdens de open dag die wordt gehouden van 10.00 tot 18.00 uur. U bent van harte welkom!
Ook krijgen klanten die in januari een afspraak hebben of maken een openingskorting van tien procent.

gramma Make Me Beautiful, waar-
bij klanten er weer tien jaar jonger
uit gaan zien.
Ook voor een anti-rimpelbehande-
ling zijn we bij het Üchtenvoordse
instituut aan het juiste adres. Eén
van de methodes die uitstekende
resultaten oplevert is Bio Skin
Jetting. Deze methode is geba-
seerd op het vermogen van de
huid om zelf te herstellen. Door
het activeren van het gebied onder
de rimpel wordt de huid namelijk
aangespoord nieuw weefsel te vor-
men. Dit weefsel bevat jonge colla-
gene en elastische vezels die de
rimpel opvullen. Fijne rimpels ver-
dwijnen op deze manier en diepe
rimpels worden zichtbaar minder
of verdwijnen zelfs helemaal.
Twee andere uitstekende midde-
len tegen rimpels zijn de produc-
ten van Bergman en Cellex-C, die
eveneens de aanmaak van colla-
geen bevorderen. De producten
van deze huidverzorgingslijnen
geven het cosmetisch instituut
een goed wapen in handen in de
strijd tegen huid veroudering. Een
cosmetische ingreep kan zo heel
lang worden uitgesteld of zelfs
overbodig worden.
Ook het inspuiten van rimpels is
bij Francine in vertrouwde han-
den. Dit wordt gedaan door drie
artsen, dr. Pasdeloup, dr. Bartels

Vanuit het hele land weten ze
Cosmetisch Instituut Francine in
Lichtenvoorde te vinden. Niet
alleen vanwege de prijs, maar ook
vanwege de ervaring die de salon
in de loop van de jaren heeft opge-
bouwd op het gebied van huidver-
betering. Francine is met name
gespecialiseerd in de behandeling
van rimpels, acné, pigmentvlek-
ken, littekens, ontharing, en per-
manente make-up. Verder is er een
ruime ervaring opgebouwd in het
verwijderen van huidoneffenhe-
den, ouderdomsvlekken, steel-
wratten en ongewenste tattoos,
alsmede in het behandelen van
couperose. Ook het laten wegspui-
ten van vet, het verwijderen van
spataderen en cellulitisverminde-
ring door middel van endermolo-
gie behoren sinds kort tot de
mogelijkheden. "Natuurlijk kun-
nen mensen ook voor relaxbehan-
delingen, epileren, reinigen, mas-
seren en dergelijke bij ons terecht.
Wij richten ons echter vooral op
mensen die problemen hebben
met hun huid", zegt eigenaresse
Francine van den Bosch. Dit laatste
heeft het instituut geen windei-
eren gelegd. Met een team van vier
schoonheidsspecialistes, slechts
twee behandelruimtes en een nog
steeds groeiend aantal klanten
was het bedrijf aan de Rode van
Heeckerenstraat de laatste jaren
behoorlijk uit -haar jasje gegroeid
en moest het instituut op zoek
naar een nieuwe locatie.
Met het nieuwe pand aan de
Varsseveldseweg dat aanstaande
maandag in gebruik wordt geno-
men, is de Lichtenvoordse praktijk
klaar voor de toekomst. Vol trots
geeft eigenaresse Francine van
den Bosch een rondleiding door
het gebouw dat opvallend ruim
van opzet is. Dat begint al bij de
ontvangstlobby, waar een gezelli-
ge wachtruimte is ingericht met
een aparte koffiecorner. Ook de .
producten die het Cosmetisch
Instituut gebruikt, staan overzich-

telijk opgesteld in de vitrinekas-
ten. De nieuwe salon heeft in
totaal vijf behandelruimtes, waar-
van één voorzien is van een dou-
che waardoor er ook bodypakkin-
gen, lichaamsmassages en afslank-
behandelingen kunnen worden
gegeven. Een andere noviteit is de
duo-behandeling. In één van de
behandelruimtes staan namelijk
twee stoelen, waardoor klanten
ook met z'n tweeën een afspraak
kunnen maken en een behande-

ling kunnen ondergaan. Verder
heeft het instituut een aparte
spreekkamer waar onder andere
de intakegesprekken worden
gehouden.

Rimpels
Cosmetisch Instituut Francine
houdt zich met name bezig met
huidverbetering en ontharing.
Nieuw op het gebied van huidver-
betering is de combi-peeling. In de
tien dagen vóór de afspraak wordt
de huid al voorbereid op de behan-
deling door middel van ampullen,
een beproefde methode die ook
wordt gebruikt in het televisiepro-

en dr. Musarella, die hiervoor spe-
ciaal naar Lichtenvoorde komen.
"Deze laatste twee spuiten in ons
instituut vet, wallen en spataders
weg." Verder werkt de salon veel
samen met privé-klinieken als de
Arendborgkliniek, Klein
Rosendael en de Bergmankliniek,
waarvan ze ook de producten ver-
koopt en waarop ze terug kan val-
len voor advies wat betreft chirur-
gische ingrepen en hiervoor de
pré- en post-operatieve behande-
lingen verzorgt.

Ontharen
Sterke haargroei op ongewenste

plekken is eveneens een groot pro-
bleem voor veel mensen. Naast de
gewone behandelmethoden als
harsen en epileren kunnen klan-
ten bij Francine met het Ellipse
Light-systeem ook kiezen voor per-
manente ontharing. "Scheren,
harsen, epileren en ontharingscrè-
mes behoren hierdoor tot het ver-
leden", legt Francine uit. Het
Ellipse-systeem werkt heel eenvou-
dig. Het zichtbare licht uit de flits-
lamp wordt via een glasprisma
naar de te behandelen plek geleid.
Het licht wordt vervolgens door
het pigment in het haar geabsor-

of dunne lippen of die bijna geen
wenkbrauwen hebben?
Volgens Francine van den Bosch is
permanente make-up dé manier
om de wenkbrauwen, eyeliner of
lipcontouren altijd perfect bijge-
werkt te hebben. "Je hoeft het dus
nooit meer bij te kleuren met een
potlood. Het zit altijd perfect
onder alle omstandigheden. Dus
ook in het zwembad, de sauna of
aan het strand."
Permanente make-up is volkomen
veilig en zelfs mensen met een
allergische huid kunnen gerust de
behandeling ondergaan. Met een

beerd en omgezet in warmte. Deze
warmte wordt via de haar naar het
haarzakje gevoerd met als gevolg
dat hier geen nieuw haar meer
kan groeien. De methode is
geschikt voor zowel mannen als
vrouwen met donker, blond, grijs
of rood haar. Volgens Francine
wordt dit systeem ten onrechte
nog wel eens verward met laser-
techniek. "Het gaat even snel,
maar met lasertechniek heb je
meer kans op huidverkleuringen
en bijwerkingen. De werking is
dezelfde, maar dit is veel veiliger."
Ook wordt de Ellipse Üght ingezet
bij pigmentvlekken, die erg mooi
te behandelen zijn.

Permanente make-up
Cosmetisch Instituut Francine
houdt zich eveneens bezig met het
aanbrengen van permanente
make-up. Met name erg makkelijk
voor bijvoorbeeld vrouwen die
brildragend zijn en problemen
hebben met het opmaken, maar
het is ook een uitkomst voor men-
sen die daarvoor een onvoldoende
vaste hand hebben. En wat dacht u
van vrouwen met contourzwakke

flinterdunne naald wordt een pig-
mentkleur vlak onder de huidop-
pervlakte aangebracht. Anders
dan bij tatoeage gaat het hier om
een implantatie in de bovenste
huidlaag. Dit betekent dat de pig-
mentering na verloop van tijd -
gemiddeld twee tot vijfjaar - weer
afzwakt.

Open dag
Voor alle klanten en andere
belangstellenden wordt er zater-
dag 15 januari van 10.00 tot 18.00
uur een open dag gehouden waar
iedereen onder het genot van een
hapje en een drankje het nieuwe
pand kan komen bekijken.
Cosmetisch Instituut Francine
heeft bewust gekozen voor het
niet rondsturen van een persoon-
lijke uitnodiging vanwege een
computervirus, dat afgelopen
voorjaar ervoor zorgde dat een
deel van het klantenbestand ver-
dween. "Op die manier vergeet je
snel iemand en dat willen we
niet," zegt Francine.

Klanten die in januari een
afspraak hebben of maken krijgen



NIEUWE TOP MERKEN
BIJ BEDSHOP DE DUIF

HET ENIGE ECHTE
TEMPUR

Winter opruim f ngs aanbiedingen
SUPER VOORDELIGE MATRASSEN

Polyether
SG^O

anti-allergisch
16 cm

Koudschufm
SG 45 strechtijk
anti-allergisch

met 3 comfortzones

199,-

219,-

259,-

8o -190/200 van 135,- voor 109,- van

90 -190/200 van 144,- voor 119,- van

90 - 210 van 164,- voor 129,- van

90 - 220 van 185,- voor 149,- van 289,-

140 - 200 . van 227,- voor 179,- van

160 - 200 van 253,- voor 199,- van

180 - 200 van 290,- voor 229,- van 439,-

voor 159,

voor 179,

voor 199,

voor 225,

329,- voor 269,

379,- voor 319,

voor 369,

Latex
met 3 comfortzones
strechtijk met rits

2 hardheden

van 362,- voor 279,-

van 407,- voor 299,-

voor 349,-

voor 389,-

voor 449,-

voor 499,-

van 452,-

van 495,-

van 679,-

van 770,-

van 885,- voor 599,-

Pocketverfng
strechtijk
20 cm dik

2 hardheden en 3 comfortzones

van 385,- voor 279,-

van 417,- voor 299,-

van 485,- voor 349,-

van 505,- voor 389,-

van 685,- voor 449,-

van 782,- voor 499,-

van 895,- voor 599,-

Pocket de luxe
latex afdeklaag

500 gr. wol 7 zones
strechtijk 22 cm. dik

van

van

van

van

717.-

768,-

847,-

884,-

van 1196,-

van 1367,-

van 1536,-

voor

voor

voor

509,

549.

599,

voor 629,

voor 849,

voor 969,

voor 1089,

Vouwbed
met wielen en matras 90/200 HU 129»'

Boxspring
In diverse stoffen mogelijk

70, 80 of 90 breed 190 of 200 lang

evt. ook andere maten mogelijk! HOUten VOUU/bed/logeerbed

HU 129>" met lattenbodem 80 - 200
incl. zwenkwielen en matras HU 299»"

Boxsprfngcombinatfe
(van bekend merk) incl. pocketvering
matrassen en topmatras uit één stuk

zodat u geen hinder ondervind van de
middennaad

normaal 2995,-nu slechts 1795»"

Trendy Bedbank
armsteun m

nu 499,-

Chroom frame, matras en armsteun met
zwarte stof bekleed

Ondersch u ff combi natie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen.
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,- voor 549,-

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,-

Senioren ledikant
Licht eiken of kersen alle onderdelen mooi afgerond

incl. lattenbodem en matras 90 - 200 n U 459»"

evt. bijpassende kasten en meubelen te verkrijgen

Slaapkamer Kopenhagen

140/200 nu 479,-
160/200 nu 489,-
180/200 nu 499,-

210 of 220 lengte is

mogelijk!

lade
119,-

deurs

lades

899.'

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

ak 't oivi
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