
Woensdag 31 december 2003
65e jaargang no. 44

editie vorden

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

'Het avontuurlijke geeft een enorme kick'

Henk Heilegers voor de vijfde keer
van de partij in Parij s-Dakar!

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

Terwijl de meeste Nederlanders
kerstmis vierden, de ene gezelli-
ge thuis, de andere met plezier
of (Verplicht1!) bij familie op be-
zoek, had Vordenaar Henk Hel-
legers hele andere dingen aan
zijn hoofd.

Als teammanager van het team
Tast & Speed', dat eind deze week
in Afrika meedoet aan s'werelds
grootste rally Parij s-Dakar, moest
hij met de Kerst nog even 'heen-en-
weer' naar Parijs, om in de franse
hoofdstad de laatste voorbereidin-
gen te treffen voor deze mpnster-
race. 'De vrachtwagen en de buggy
moeten ter plekke van stickers wor-
den, voorzien (reclame, logo, etc.)'
zo zegt Henk aan de vooravond van
zijn vertrek.

Beter gezegd aan de 'voormorgen'
van zijn vertrek, want door de hec-
tische (laatste) dagen vond het
vraaggesprek al vroeg in de och-
tend plaats, in de boerderij van de
'Hellegers' in het buurtschap Del-
den. Bij de ingang van het erf hin-
gen allemaal blikken aan touwtjes
te bungelen met de tekst 'zes en
een kwart', wat duidt op het zoge-
naamde 'blikken' huwelijksfeest
van Barbara en Henk Hellegers. De
heer des huizes was de vorige
avond net teruggekomen van een
'rondje' België/Frankrijk. 'Controle-
ren of alles in orde is. De mensen
waar ik geweest ben rijden niet al-
leen mee in de wedstrijd Parijs-Da-
kar, maar zij nemen ook een truck
met onderdelen mee. Ook onderde
len voor ons die we wellicht onder-
weg voor onze buggy nodig heb-
ben. Dus elkaar op de valreep nog
even in de ogen kijken', zo formu-
leert Henk.

Verder bestaan de werkzaamheden
van een teammanager, behalve als
aanspreekpunt voor de rijders, uit
heel veel papieren rompslomp en
het voeren van vele, vele besprekin-
gen zoals bijvoorbeeld over contrac-
ten, sponsors, franse en afrikaanse
overheden, aanvragen visums, ei-
genlijk teveel om op te noemen.
Niet alleen voor het team maar bij-
voorbeeld ook voor de sponsors en
relaties die tijdens de rustdag in
Afrika even 'overwippen' om ook
het hete woestijnzand op te kun-
nen snuiven en om het spektakel
van dichtbij te kunnen meemaken.

Want zo mag je Parij s-Dakar wel
noemen, een spektakel van de eer-
ste orde. Verdeeld over motoren,
auto's, kleine en grote vrachtwa-
gens, zo'n 600 rijders. Daar komt
als begeleiding nog eens hetzelfde
aantal bij, zodat er in januari een
gemotoriseerde karavaan met circa
1000-1200 man door het woestijn-
landschap trekt. Henk Hellegers is
voor de vijfde keer in Parij s-Dakar
van de partij. Drie keer in wedstrijd-
verband, waarbij hij in de 'klasse
tot 10 liter' tweemaal de derde
plaats behaalde. Vorig jaar was hij
voor het eerst teammanager, een
taak die hij in deze Parij s-Dakar we-
derom op zich neemt. Teammana-
ger van het team Tast & Speed'.

BUGGY MET KRACHTIGE MOTOR
Henk: Tast & Speed' is het bedrijf
van directeur Johnny Hakvoort.
Een bedrijf uit Ulft dat de buggy's
bouwt. De buggy waar we nu mee
gaan rijden is uitgerust met een
zeer krachtige Honda 3,5 liter V6
motor, een motor met beduidend
meer vermogen dan de Honda S
2000 motor die vorig jaar was inge-

-bouwd. Ook de ophanging en de
carrosserie zijn ten opzichte van
het vorige model danig veranderd.
Er is maar liefst 200 kilogram be-
spaard op het gewicht van de oor-
spronkelijke Honda buggy en ook
het zwaartepunt ligt nu lager. We
moeten ons in feite kunnen meten
met de grote fabrieksteams', zo
zegt Henk Hellegers optimistisch.
De man die de buggy in deze editie
bestuurd, is wederom de fransman
Thierry Magnaldi, Parij s-Dakar spe
cialist bij uitstek! De fransman
heeft de afgelopen weken in Duits-
land de nieuwe buggy uitgebreid
getest en toonde zich zeer tevreden
over de jongste creatie uit Ulft.
Henk Hellegers: 'Dit jaar hebben
wij deelgenomen aan vijf wedstrij-
den die meetellen voor het FIA Ral-
ly Raid wereldkampioenschap.
Wedstrijden in Italië, Tunesië, Por-
tugal, Spanje en Turkije. Het team
van Tast & Speed' bestaat voor deze
monsterrit uit bestuurder Thierry
Magnaldi. Zijn landgenoot Didier
Legal fungeert als navigator. Henk
Hellegers bestuurt zelf de Ginaf
6X6 vrachtauto, compleet ingericht
als mobiele werkplaats. Deze wa-
gen rijdt, zij het een alternatieve
route, dagelijks ook gemiddeld 800
kilometer!

Henk Hellegers: 'Als de buggy met
Thierry en Didier s'avonds de finish
is gepasseerd, dan wordt er direct
met de equipe gesproken. Aan de
hand van een checklist nemen we
alles door. Eventuele mankemen-
ten worden direct verholpen door
chefmonteur Roei Brussen en eer-
ste monteur Roy Damkot. Jongens
die van 'wanten' weten. Ons bege
leidingsteam maakt dagen van
veelal 16-18 uur.

Dat gaat je niet in de koude kleren
zitten. Vorig jaar, na afloop van de
11.000 kilometer lange monsterrit,
was ik 7 kilo afgevallen, maar dat
weetje van tevoren.

En toch geeft het ieder jaar weer
een kick om deze rally te rijden. Je
gaat diep, heel diep, alles valt van
je af. Je bent op één ding gefocust:
Dakar halen! Je komt in Afrika op
plaatsen waar je nog nooit bent ge
weest. En overal in de dorpen langs
het parcours een enthousiaste be
volking. Scholen lopen uit, kinde
ren die de rijders toezwaaien.

Echt fantastisch', zo zegt Henk, die
enorm is te spreken over de organi-
satie (dezelfde die ook de Tour de
France organiseert). Ook de veilig-
heid is goed geregeld. 'Het wordt
een hele zware Parij s-Dakar, maar
wij hopen als team Tast & Speed'
voor een verrassing te kunnen zor-
gen.

Inmiddels is het complete team
richting Frankrijk vertrokken. Na
de technische keuring in Clermont-
Ferrand (bij Michelin) wordt op
Nieuwjaarsdag in deze stad de pro-
loog verreden. Op 2 januari gaat
het richting Narbonne voor de eer-
ste klassementsproef. Na een twee
de klassementsproef in het Spaanse
Castellon wordt op 3 januari inge
scheept voor de overtocht naar
Marokko. Een dag later begint voor
alle deelnemers het echte werk:
negen dagelijkse etappes, in lengte
variërend van 500 tot 1000 kilome
ter, brengt hen naar de rustdag in
Bobo Dioulasso in Burkina Fasso.

Op 14 januari gaat de tocht verder
richting Senegal, alwaar in Dakar
op 19 januari de finish is. RTL 5 laat
dagelijks beelden zien van deze
race en wel in de vroege avonduren
en later op de avond.

h 5) Aanlevering
^ 'copy voor Contact

Voor Contact welke verschijnt op woensdag 7 januari a.s. dient
de copy woensdag 31 december voor 12.00 uur binnen te zijn.

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

De redactie

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 31 december Oudejaarsavond 19.30 uur ds. J. Kool.
Zondag 4 januari Nieuwjaarsbegroeting 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 31 december Oudejaarsavond 19.30 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 4 januari 10.00 uur dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 31 december 19.30 uur ds. D. Westerneng (herdenken over-
ledenen, m.m.v. Jan de Jong, bariton).
Zondag 4 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging Avondmaal).

RJC kerk Vorden
Woensdag 31 december 19.00 uur past. Hogenelst, Eucharistieviering,
m.m.v. Canteums Domino.
Donderdag l januari 19.00 uur diaken Wassink, Woord- en Communie,
m.m.v. rouw- en trouwkoor.
Zondag 4 januari 10.00 uur viering.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 31 december 17.00 uur Woord- en Communieviering,
m.m.v. dames- en herenkoor.
Donderdag l januari 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. herenkoor.
Zaterdag 3 januari 17.00 Eucharistieviering, m.m.v. volkszang.
Zondag4 januari 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores
Geen opgave.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
Woensdag 31 december vanaf 8.00 uur t/m vrijdag 2 januari 2004
12.00 uur, Oud en Nieuw, J.J. de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72.
3-4 januari 2004 P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (06) 53 73 63 10.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmeringen Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 090(W>228724 (lokaal tarief).

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Te huur: zelfstandige woon-
ruimte in Hengelo (Gld.) a
€500,- per maand. Direct aan-
vaardbaar. Tel. (0575) 46 33
25.

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

• Een nieuwe start in 2004
begint natuurlijk met een
goede massage. Organic Mo-
ve, tel. (0575) 55 62 17.

• KunstKring Ruurlo organi-
seert: Op zondagmiddag 11 ja-
nuari treedt het Twents By-
zantijns koor op met liederen
in het kerk-slavisch, ontleend
aan de Byzantijnse eredienst.
Tevens speelt de jonge Bul-
gaarse pianist Ivo Boytchev
„Muzikale momenten" opus
16 van Rachmaniov. Plaats:
Orangerie, Vordenseweg 2 te
Ruurlo. Tijd: 15.00 tot 17.00
uur. Kaartjes a €15,50 incl. 1
consumptie vanaf 14.00 uur
aan de zaal. Leden KunstKring
€ 1,- korting. Reserv. bij mevr.
N. de Leeuw (0573) 45 38 30.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 2916 b.g.g. 0651601516.

50 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

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs ook in het nieuwe jaar!

bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig 2 tot en met 3 januari

't nieuwe jaar in ...

knalsalade
100 gram

Nieuwjaarsvisite?

ngg snackschotel 999
Vi per stuk, met dip! € £•

We eten weer gewoon... santé zak 5 kilo €
199
l •

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

internet: www.de-echte-groenteman.nl

De medewerkers van de Echte Groenteman Vorden
wensen u een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

BAIIE.NL

HARDWARE t SOFTWUE KOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAUE.Nl
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers ^

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

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

TAPPERIJ
AN

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!

Wij organiseren op Oudejaarsdag
31 december het traditionele

POTBILJARTEN
waarbij u diverse prijzen kunt winnen.

1 januari Nieuwjaarsdag zijn wij geopend vanaf 14.00 uur.

Wij wensen u een voorspoedig 2004
H. Waenink & medewerkers.

"LIMBURGIA"
Voor vlaaien en catering

VOOR UW NIEUWJAARSBORREL

ACTIE
HARTIGE HAPJESSCHALEN
WEGENS GROpT SUCCES

verlengd t/m 10 januari 2004.
ZONDAGS GEOPEND!

VLAAIERIE LIMBURGIA

Beukerstraat 83, Zutphen tegenover SNS BANK
tel. (0575) 54 52 50 e-mail info@rovidam.nl

Kijk voor nieuws ook op:

ivMnv.confacf.nl

Aanbiedingen geldig van ma. 29 dec t/m wo. 31 dec. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah.
Oudejaarsactie, alleen dit jaar nog!

Grolsch
2e krat halve prijs!

Wij wensen u een heel goed 2004!

Openingstijden:
maandag 8.00-20.00 uur
dinsdag 8.00-22.00 uur
woensdag 8.00-17.00 uur

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

donderdag Nieuwjaarsdag gesloten
Vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 udf

Dat is gewoon Edah

Alle beste wensen
voor 2004!

Dagmenu's
29 dec. t/m 2 jan. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 30 december gesloten.

Woensdag 31 december gesloten.

Donderdag 1 januari gesloten.
Voor iedereen alle beste wensen gewenst in 2004!

Vrijdag 2 januari
bospaddestoelsoep / varkenshaassaté met frieten en salade en pin-
dasaus.

Maandag 5 januari gesloten.

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

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

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte
van onze dochter op 22 december 2003.

Haar naam is
Marijke Rita

Wij noemen haar

Marit
Paul van der Bijl en Mirjam Meijerman

:
Ruurloseweg 46

t 7251 LM Vordeni
Tevens wensen wij u een gezond en gelukkig 2004.

n Marit rusten van 13.00 tot 15.30 uur.

Mark, Marion en Pim
Bergenhenegouwen-van Ditshuizen

l Biesterveld 12
j 7251 VS Vorden
| Tel. (0575) 55 63 86

Wij rusten van 12.30 -15.30 uur en na 21.30 uur.

Zoals hij leefde is hij heengegaan
eenvoudig en tevreden.

Op 27 december 2003 is nog volop genietend van het
leven plotseling van ons heengegaan mijn lieve man,
onze vader en opa

Hendrik Jan Lindenschot
echtgenoot van Janna Lindenschot-Meerbeek

op de leeftijd van 73 jaar.

J.C. Lindenschot-Meerbeek

Annie en Henk
Marleen, Thijs, Wouter

Gerrit en Carla
Bas, Tim

„Schuppert"
De Huikert 2a
7261 NX Ruurlo

Hendrik Jan is thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op vrijdag 2 januari 2004 om 13.30
uur in de Nederlands Hervormde kerk te Ruurlo.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Ruurlo.

Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gelegen-
heid de familie te condoleren in De Luifel, Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

Zij die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen
deze rouwadvertentie als zodanig beschouwen.

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Ook dit jaar
bakken we ze weer!

Oliebollen

Appelbeignets
••̂ ^K^̂ ^B^̂ KX^MI

Ananasbeignets

Heden ging van ons heen in de leeftijd van 81 jaar

Hendrik Kreeftenberg

* 4 september 1922 f 23 december 2003

Uit aller naam,
fam. J.M. Wormgoor

Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond

Correspondentieadres: fam. J.M. Wormgoor
Lankhorsterstraat 24
7234 SR Wichmond

De rouwdienst heeft zaterdag 27 december plaatsge-
vonden op de Algemene begraafplaats te Wichmond.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /•;
Telefoon (0575) 55 29 28

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

zoais: • 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 l 54 67 88 / 06 20247581

Na een periode van intense zorg voor haar
man, is na een kort ziekbed in het Spittaal
ziekenhuis te Zutphen rustig ingeslapen mijn
lieve vrouw, onze moeder, groot- en over-
grootmoeder

Gerritdina Hendrika
Tragter-Bouwmeester

echtgenote van Jan Tragter

op de leeftijd van ruim 94 jaar.

Ruurlo: J. Tragter

Ruurlo: M.H. Tragter
B.J.W. Tragter-Arendsen

Ruurlo: H.J. Tragter
H. Tragter-Walgemoet

Klein- en achterkleinkinderen

28 december 2003
Weversstraat 3, Ruurlo

Correspondentieadres:
Verlengde Kroezelaan 23
7261 BM Ruurlo

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op zaterdag 3 januari 2004 om
12.00 uur in „De Sprankel", Domineesteeg 12 te
Ruurlo.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Ruurlo.

U kunt de familie condoleren na afloop van de begra-
fenisplechtigheid in ,,De Sprankel".

Zij de geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen
deze rouwadvertentie als zodanig beschouwen.

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na
het overlijden van onze moeder, groot- en overgroot-
moeder

Alberta Hendrika
Pardijs-Wuestenenk

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Familie Pardijs

Vorden, december 2003

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 wensen u
een goede jaarwisseling.

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

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

NORDE
Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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



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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Milieustraten enkele
dagen dicht
In verband met oud en nieuw zijn
de containers in de milieustraten,
in Vorden achter de Super de Boer
en op de kruising Hoetinkhof/Dr.
C. Lulofsweg, op de Eikenlaan in
Kranenburg en de Baron van der
Heijdenlaan in Wichmond, tot en
met 2 januari gesloten.

Milieustraat in Kranenburg:
drankpakketten in plaats
van papier
De oud papiercontainer in de
milieustraat op de Eikenlaan in
Kranenburg wordt begin januari
vervangen door een drankpakket-
tencontainer. Hierin kunt u al uw
lege zuivel- en sappakken depone-
ren. Met uw oud papier kunt u
terecht bij voetbalclub Ratti, zoals
ook nu al het geval is.

De drankpakkencontainer bij de Super
de Boer in Vorden.

Openingstelling
gemeente tijdens
feestdagen
Het gemeentehuis is op woensdag
31 december tot 12.00 uur ge-
opend. Op l en 2 januari is het
gemeentehuis de gehele dag ge-
sloten. Op 5 januari a.s. is het
gemeentehuis vanaf 10.00 uur
geopend en kunt u weer voor alle
diensten terecht.

Gemeentehuis Bronckhorst
in Hengelo
De besturen van de gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen,
Hummelo en Keppel en Zelhem hebben onlangs (voorlopig) besloten
dat het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst in de gemeente
Hengelo komt Verspreid over twee locaties.

hl het huidige gemeentehuis van
Hengelo aan de Raadhuisstraat

Jeugd van Vorden,
verdien 25 eurocent per
ingeleverde kerstboom!

Op woensdag 7 januari 2004 tussen
13.00 en 16.30 uur bestaat voor jul-
lie 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 op
een extra zakcenrje voor jezelf te
verdienen. Jullie weten ongetwij-
feld dat deze inzameling ook een
bijdrage levert aan de verminde-
ring van de afvalberg. De kerstbo-
men worden na versnippering
namelijk hergebruikt in bijvoor-
beeld plantsoenen. En dat is
natuurlijk goed voor het milieu.

komen de afdeling burgerzaken en
het gemeentebestuur (burgemees-

ter en wethouders). Het overige
gemeentelijk apparaat komt de
komende vijfjaar in een tijdelijke
behuizing net buiten de bebouw-
de kom van Hengelo op de hoek
van de Zelhemseweg/ Winkelsweg.
De gemeenten hebben extern
huisvestingsadviesbureau Inbo
gevraagd de mogelijkheden op
een rijtje te zetten en een voorstel
te maken. Daarbij moest het
bureau rekening houden met de
huisvesting van 220 medewerkers
en een vloeroppervlakte van meer
dan 4.000 vierkante meter. De vijf
huidige gemeentehuizen boden
die ruimte niet. Onder meer in
verband met de centrale ligging
van Hengelo is voor de boven-
staande optie gekozen. De ge-
meenten bekijken afzonderlijk,
wat er met de huidige panden
gaat gebeuren. De Bijzondere
Ondernemers Raad (BOR) adviseert
in januari over het huisvestings-
voorstel. Daarna nemen de
gemeentebesturen een definitief
besluit.

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

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

V e r l e e n d e v e r g u n n i n g e n
• Baron van der Heijdenlaan 3 in Wichmond, voor het plaatsen

van een geldautomaat

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Strodijk 17, voor het vellen van l are fijnspar en verplanten

van l tamme kastanje en 3 wilgen, herplantplicht voor:
l are gemengd loofhout bosplantsoen, maat 40/60 (hoogte
in cm)

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwakalcoho-

lische dranken tijdens het Kranenburgs carnaval op
20 februari van 19.00 tot 01.00 uur, 21 februari van 20.00 tot
01.00 uur en op 22 februari 2004 van 14.00 tot 21.00 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 bij burgemeester
en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE. Wanneer de vergunningen
aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector
grondgebied.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8.41 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau
milieu) en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden, ligt met ingang van 2 januari t/m 30 januari
2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v E R v o i G

Maatschap Loman-Ottens, Heerlerweg 5, 7233 SG Vierakker voor het van
toepassing worden van het Besluit melknmdveehouderijen milieubeheer op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel plaatselijk bekend
Heerlerweg 5 in Vierakker.
H.E.J. Doppenberg, IJselweg 5, 7233 SJ Vierakker voor het oprichten van een
inrichting voor het repareren van kleuren-TVs, video's en radio's, volgens het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend IJselweg 5 in Vierakker.

o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m e nO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g
a r t . 3 :1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 2 januari t/m 30 januari 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:

• maatschap G.W. Zomer en J.C.D. Zomer-Nijkamp, Koekoekstraat 12, 7233 PB
Vierakker, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een pluimveehouderij, datum aanvraag: 6 juni 2003, adres van de inrichting:
Koekoekstraat 12, kadastraal bekend gemeente.* Vorden, sectie S, nr. 553 en 544

• de AJ. Lubbers en mevrouw R.M.M. de Fraiture, Bergkappeweg 2, 7251 MH
Vorden, voor: een oprichtingsvergunning voor het fokken van paarden en het
houden van zoogdieren, datum aanvraag: 22 oktober 2003, adres van de
inrichting: Bergkappeweg 2, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D,
nr. 2382

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
31 januari 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt
u op verzoek inbrengen tot 31 januari 2004.

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Hoetinkhof 265. Deze
vrijstelling maakt de bouw aan de zijde van de openbare ruimte (zijde Rondweg)
mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 5 januari t/m
30 januari 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Referendumverordening vastgesteld en ter inzage
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 18 december jl. de 'Verordening tot wijziging van de
Referendumverordening gemeente Vorden 2002' heeft vastgesteld. Deze
Verordening treedt in werking op l januari 2004. De Verordening ligt vanaf
heden voor iedereen op het gemeentehuis ter inzage. Tegen betaling van de
kosten kunt u kopieën van deze Verordening krijgen.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op 13 januari 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 12 december 2003
t/m 8 januari 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
15 januari behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de
rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 9 januari 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 8 januari om 12.00 uur bij
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstands-
commissie voorgelegd. De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommis-
sie-/rayonarchitect zijn, met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen
door de indieners van de bouwplannen en andere belangstellenden worden
ingezien/bezocht. Alleen de indieners van bouwplannen en hun adviseurs
hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de voltallige welstandscommissie
(meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit het gehele rayon van de
commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het verwachte
behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de
zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Open Huis Globe Reisburo Vorden
daverend succes

Het Rabobank Reisbureau in
Vorden heeft haar reisactivitei-
ten overgedragen aan de Globe
Reisburogroep, onderdeel van
de Oad Groep. 6 december jl.
werd dit door de reisadviseurs
Valeiitine Wantia en Jacco Camp-
schroer met de vaste cliënten
gevierd door middel van een
Bruisend Open Huis. Het open
huis was een daverend succes.

Maar liefst meer dan 500 vaste
klanten hebben deze feestelijke
dag van het reisburo met een be-
zoek vereerd.

Het open huis werd georganiseerd
naar aanleiding van de overgang
van Rabobank Reizen naar Globe
Reisburo.
De vaste klanten hadden zo de mo-
gelijkheid kennis te maken met
Globe Reisburo.

Officemanager Jacco Campschroer:
'onze klanten voelden zich erg
welkom bij Globe Reisburo, mede
doordat de reisadviseurs Valentine
Wantia, Tiny Koning en Jacco
Campschroer gewoon verder gaan
op dezelfde voet qua service en
kwaliteit'.

Naast een hapje en een drankje
dongen de bezoekers mee voor een
luxe kofferset.

Afgelopen week werd de trekking
van de prijswinnaar verricht. Als
winnaar kwamen dhr. Alssema en
mevr. Hehakaya uit Vorden uit de
bus.
De kofferset is inmiddels persoon-
lijk overhandigd aan dhr. Alssema
en mevrouw Hehakaya.

Blij verrast, omdat zij het niet had
verwacht, kwamen ze de prijs in
ontvangst nemen.

G NDA V O R D E N

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Doipscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

DECEMBER
31 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

JANUARI:
2 HVG Dorp Nieuwjaarskoffie.
5 HVG linde Nieuwjaarsbegroe-

ting.
5 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje.
6 N.B.vPlattelandsvroiiwen Nieuw-

jaarsbijeenkomst in Dorpscen-
trum.

6 Passage Chr. Vrouwenvereni-
ging Nieuwjaarsbegroeting in
Dorpscentmm.

7 Handwerkmiddag Welfare.
Rode Kruis de Wehme.

7 HVG Linde Jaarvergadering en
vermaak

7 HVG Wichmond Nieuwjaars-
visite.

7 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

7 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
8 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
9 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst

in 't Stampertje.
12 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje.
14 EHBO Vorden Herhalingslessen.
14 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
14 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
15 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
19 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje.
21 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
21 HVG Dorp Jaarvergadering.
21 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare. Rode Kruis de Wehme.
21 HVG Wichmond Ledenjaarver-

gadering.
21 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
22 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 ANBO goedkope rijbewijskeu-

ring Lb.v. 70-plussers in woon-
en zorgcentrum 'De Wehme',
Nieuwstad 32 te Vorden.

26 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
pertje.

27 Passage Chr. Vrouwenvereni-
ging. Thuiszorg Sensire.

28 EHBO Vorden Herhalingslessen.
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
29 Klootschieten bij de Vordense

Pan.



Oudejaars Crossloop

Bert Klein Brinke wint
overtuigend de tien kilometer!

De 'Oudejaars Crossloop' die
zaterdagmorgen, met start en
finish op het gemeentelijk
sportpark, werd gehouden ken-
de met name op de vijftien kilo-
meter een spannend verloop.
Stephan Beumer uit Den Bosch
had bij de finish slechts twee
luttele seconden voorsprong op
Jan Wiltink uit Enschede. Bert
Klein Brinke won de 10 km.

Deze 'Oudejaarscrossloop' werd
jaren achtereen georganiseerd
door de VRTC 'De Achtkastelenrij-
ders'. Toen deze club er vanwege
een overvolle agenda mee stopte,
werd de organisatie overgenomen
door een zgn. 'Oudejaarscrossloop-
commissie'. En met succes, want
zo bleek zaterdagmorgen uit de
reacties van de hardlopers 'een
prachtig parcours met veel afwis-
seling'.

Natuurlijk werkte het weer ook
uitstekend mee. Lekker tempera-
tuurtje en een zonnetje dat vrolijk
scheen over de paden en de wegge
tjes door het coulissenlandschap
van 'De Belten', het Galgengoor en
de Wildenborch. De organisatie had

niets aan het toeval overgelaten.
Vrijdag en zaterdagmorgen voor
de wedstrijd linten en pijlen aan-
brengen en kijken of er geen on-
verwachte obstakels op het traject
bevonden. Ook tijdens de wed-
strijd door hielden de leden van de
commissie op de crossfiets een
oogje in het zeil.

En toch was de organisatie niet
helemaal tevreden. Het aantal
deelnemers bedroeg 90, vergeleken
bij voorgaande jaren, een terug-
loop. Johan Pardijs, namens de
organisatie: 'We organiseren de
Oudejaarscrossloop in 2004 gewoon
op Oudejaarsdag, op 31 december.
Dan krijgen we onherroepelijk
meer deelnemers aan de start.
Vandaag en gisteren waren hier in
de regio vijf crossen, teveel van het
goeie', zo sprak hij.

Overigens wordt deze 'Oudejaars-
cross 2004' er één met een zilveren
randje, want het betekent de 25e
keer dat een dergelijke cross in
Vorden wordt gehouden. 'Daar
gaan wij beslist iets aparts van ma-
ken', zo voorspelde Johan Pardijs
op voorhand. Zaterdag bij de wed-

strijd over 5 kilometer nog een
opvallend aspect. Petra Brummel-
huis uit Buren, bereikte niet alleen
als eerste dame de finish. De
blondine behoorde qua stijl en
loopvermogen beslist niet tot het
'zwakke geslacht' want na winnaar
Frank Wiegman uit Brummen,
finishte zij als tweede. Een prach-
tig resultaat.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
5 kilometer: l Frank Wiegman,
Brummen 17 minuten en 2 secon-
den; 2 Petra Brummelhuis, Buren
20.22; 3 Henk Grotenhuis, Hengelo
20.48; 4 Alex de Graaf, Deventer 21
minuten precies.
10 kilometer: l Bert Klein Brinke,
38 minuten en 8 seconden; 2 Bert
Klein Haneveld, Borculo 38.58; 3
Rob Woestenenk, Nijmegen 40.27.
Eerst aankomende dame Anne
Martens uit Rotterdam in 1.03.14.
15 kilometer: l Stephan Beumer,
Den Bosch in 56 minuten en 21 se-
conden; 2 Jan Wiltink, Enschede
56.23; 3 Wim van Hilst, Steenderen
58.00. Eerst aankomende dame
Mariette ten Bokkel uit Hengelo in
l uur en 10 minuten.

Met ingang van l j anuari 2004
is Weekblad Contact editie
Vorden geen abonnements-
blad meer. Vanaf week 2, dins-
dag 6 en woensdag 7 januari
zal het blad dan ook iedere
week in de hele gemeente
Vorden gratis huis aan huis
worden verspreid.

Contact komt dan met dezelfde
inhoud als voorheen met allerlei
plaatselijk nieuws uit uw eigen
omgeving op dinsdag of woensdag
bij u in de bus.
De bezorging van de krant ge-
beurd door Jansen Verspreidin-
gen, Veilingstraat 22-24, 7391 GM
Twello. Om de eventuele bezorg-
klachten correct af te handelen,
staat vanaf 6 januari een klach-
tenlijn open:

(0571) 27 40 58
Abonnee's buiten de gemeente
Vorden kunnen Contact blijven

ontvangen. Uiteraard als abonne
mentsblad. Het abonnement
kost € 60,- inclusief btw binnen
Nederland en € 100,- inclusief
btw buiten Nederland. Deze
forse verhoging wordt veroorzaakt
doordat Contact buiten de ge-
meente Vorden nu verzonden
wordt als losse post en niet meer
voor een gereduceerd periodie-
kentarief. De verhoging is dan
ook geheel ter dekking van de
portokosten.
Voor informatie anders dan over
de verspreiding, kan natuurlijk
altijd contact opgenomen blijven
worden met:

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10.

olitie varia GROEP VORDEN

WOENSDAG 17 DECEMBER
Aan de Vordensebosweg en aan de
Zelledijk werden een aantal auto-
banden en een aantal verfblikken
gedumpt.

Er werd een verkeerscontrole ge-
houden. Er werd lx een proces-ver-
baal opgemaakt voor het niet dra-
gen van een autogordel.

ZATERDAG 20 DECEMBER
Aan de Burgemeester Galleestraat
raakte een geparkeerd staande
personenauto beschadigd. Naar de
veroorzaker wordt een onderzoek
ingesteld.

In een Horeca gelegenheid aan de
Dorpsstraat werd door een per-
soon de kerstverlichting vernield.
Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Anbo actueel 2004

ZONDAG 21 DECEMBER
Door de storm is een boom omge-
waaid aan de Almenseweg. Deze
blokkeerde de gehele rijbaan. Deze
werd verwijderd door de brandweer.

Gevonden/verloren voorwerpen,
met ingang van l december
Gevonden:
Sleutels, gele hanger.

Verloren:
Kentekenplaat; Wieldop, volkswagen
Polo; Portemonnee, bruin.

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

Het algemene telefoonnummer
is 0900-8844.

CDA lobby van Hengelo
en Vorden lijkt succesvol
De gemeenteraadsfracties van
CDA Hengelo en Vorden voeren
reeds enige maanden de druk
op richting provincie Gelder-
land en met name naar hun
CDA-collega's in Provinciale Sta-
ten. De aanleiding daartoe is,
dat op het gebied van de ruim-
telijke ordening provincie de
regels zeer strikt toepast, ter-
wijl de praktijk meer ruimte
verlangd. Onlangs heeft een
constructief gesprek plaatsge-
vonden met een delegatie van
de CDA-Statenfractie. Tengevol-
ge daarvan bereiken CDA Vor-
den en Hengelo de eerste posi-
tieve signalen.

BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED
Een groot knelpunt vormt de her-
ziening van het bestemmingsplan
buitengebied van de gemeente
Vorden en Hengelo. Er is vijfjaar
met veel inzet door beide gemeen-
ten gewerkt aan de herziening van
het bestemmingsplan buitenge-
bied. De provinciale afdeling
Ruimtelijke Ordening heeft een
vernietigend oordeel geveld over
de herziening van het bestem-
mingsplan. Daarbij heeft de pro-

vincie getoetst aan het verouderde
Streekplan van 1996.

Inmiddels is duidelijk geworden,
dat de provincie bereid is, na druk
vanuit CDA Hengelo en Vorden,
om de nieuwe richtlijnen voor het
nieuw vast te stellen streekplan te
gaan hanteren bij het toetsen van
bestemmingsplannen. De nieuwe
richtlijnen dienen als bouwsteen
voor het Streekplan, dat eind 2004
zal worden vastgesteld. Belangrijk
daarbij is, dat de nieuwe richtlij-
nen eindelijk meer ruimte biedt
om nieuwe functies, zoals wonen
en recreatie in het buitengebied te
gaan toestaan. Dit biedt perspec-
tief aan ondernemers, die bijvoor-
beeld met hun landbouwbedrijf
willen stoppen en graag iets an-
ders willen opstarten.

De twee CDA fracties zullen de
voortgang op de voet volgen en de
lobby onverminderd voortzetten.
De eerste signalen zijn hoopgevend,
maar het gaat natuurlijk om het
eindresultaat straks in de vorm
van een nieuw bestemmingsplan
buitengebied voor Hengelo en Vor-
den, toegepast op de problematiek
van het buitengebied.

'De Graafschaplijders'

VAMC 'De Graafschaprijders1

houdt vrijdagavond 2 januari
in het clubhuis een Nieuwjaars-
instuif om elkaar een sportief
en gezond 2004 toe te wensen.
De 'beheerscommissie' van de
club zorgt voor oliebollen, nieuw-
jaarsrolletjes en een 'glaasje'.

Woensdagavond 25 februari staat
in het teken van 'mobiele navigatie
systemen'. Die avond zal de firma
Way-Point uit Notter over deze
systemen een diapresentatie ver-
zorgen.

Het bestuur van 'De Graafschaprij-
ders' wijst er met nadruk op dat
het niet over een 'verkoopverhaal'
gaat, maar dat het doel is, het de
monstreren van mogelijkheden.

Oud Vorden
De vereniging 'Oud Vorden' houdt
woensdag 7 januari in zaal 'De
Herberg' weer haar traditionele
nieuwjaarsvisite. Die avond komt
Gerrit Hazewinkel uit Eibergen de
aanwezigen 'Volksverhalen uut
den Achterhoek' vertellen.

Er zullen zeer zeker anekdotes uit
Vorden bijzitten, want Gerrit Haze
winkel is afkomstig uit het buurt-
schap Wildenborch.

Nieuwjaarsbijeenkomst
m.m.v. Dini Hiddink
Vrijdag 9 januari begint de
ANBO-afdeling Vorden om 14.00
uur in het Dorpscentrum, zaal
't Stampertje, het nieuwe jaar
2004 met een optreden van de
bekende Achterhoekse verha-
lenvertelster en schrijfster, me-
vrouw Dini Hiddink.

Zij verzorgt een middagvullend
programma met vertellingen, die
deels in het teken staan van tradi-
ties rond oud- en nieuwjaar gedu-
rende de eerste helft van de vorige
eeuw. Zij laat in haar voordrachten
doorklinken wat de mensen toen
deden tussen Sunte Steffen en
Silvesteravond en wat verder al-
gemeen gebruikelijk was tijdens
en direct na de jaarwisseling zoals
onder andere eetgewoontes, wensen
en visites.

Een kleine tentoonstelling van
fraaie nieuwjaarskaarten en foto's
verhelderen het beeld vanjaarwis-
selingen in het verleden. Daaren-
tegen toont een creatief ANBO-lid
een overzicht van eigentijdse, zelf-
ge-maakte wenskaarten, die zeker
het bezichtigen waard zijn.

Gedurende het tweede deel van
het programma onthaalt mevr.
Hiddink de aanwezigen op een

aantal hilarische en anders getinte
verhalen uit haar omvangrijke re-
pertoire. Zoals gebruikelijk tijdens
een nieuwjaarsbijeenkomst zorgen
de leden van de Sociaal Culturele
Commissie voor het bereiden en
serveren van hapjes.

Mevrouw Dini Hiddink is geboren
op 18 mei 1940 op boerderij 'De
Denneboom' in Zwiep. Vanaf haar
zestiende is zij actief in het bestu-
ren van allerlei organisaties. Zo is
ze 25 j aar voorzitter van 'Vrienden
van de Streektaal veur Lochem en
Umgeving'. Veel mensen in deze
streek kennen haar van haar voor-
drachten in het Lochems dialect.

Ook buiten het gebied verzorgt
ze avonden met voordrachten en
voorlezingen uit eigen werk. Van
haar hand verschenen diverse in
dialect geschreven boeken en bun-
dels.

Wie de 9de januari in verband met
een functiebeperking graag ge-
haald en gebracht wil worden kan
daarvoor contact opnemen met te
lefoonnummer: 552038. Voor het
vervoer brengt de chauffeur een
kleine vergoeding in rekening. De
toegang tot de nieuwjaarsviering
is gratis.



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Goudreinet
zak 1,5 kilo

APPEL-
BEIGNETS

4 stuks nu 2.226

GEVULDE
OLIEBOLLEN

zak 14 stuks nu
99

cn
ZONNEBLOEMOLIE

fles 1 liter

van 1.25 voor O.'89

CHAMPOMY
alcoholvrije champagne

fles 0,75 liter

219H

m
GEKOELDE

SINAASAPPELSAP
fles 2 liter van 2.29 voor

79

CELEBRATIONS
CHAMPAGNEFLES

fles 375 gram

van 7.49 voor5.'49

Aanbiedingen geldig tot en met woensdag 31 dec.

GA M GA
FREIXENET

CORDON NEGRO
fles 0,75 liter nu 7199

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Ch HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 4612
Openingstijden:

VAN HENGELO

maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden rond Oud en Nieuw:
maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur

donderdag 1 januari gesloten
vrijdag 2 januari 8.00-21.00 uur

zaterdag 3 januari 8.00-17.00 uur.

Senstre
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken ondpr garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

L/ :. '

heeft nu voor u weer een speciale actie
in petto.

De prijs is ook
super goedkoop

dus graag weer naar

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

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

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zater-
dags van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg



Ruilbeurs
brouwersartikelen
Op zondag 11 januari wordt al-
weer de 16e ruilbeurs van brouwe
rij-artikelen gehouden in zalen-
centrum "De Luifel" in Ruurlo.
Het is een ruilbeurs van allerlei ar
tikelen die met een brouwerij te
maken hebben, o.a. viltjes, glazen,
etiketten, flesjes en allerlei attribu-
ten waar een naam van de brouwe-
rij op staat.
Tevens worden op deze beurzen de
onderlinge contacten tussen ver-
zamelaars gelegd en/of weer aan-
gehaald. In ons land zijn 2000 ver-
zamelaars aangesloten bij de
BAV. (Brouwerij Artikelen Verza-
melaars). Deze BAV. organiseert
ook ruilbeurzen meestal in het
zuiden of westen van ons land,
daar zijn ook de meeste brouwerij-
en. Men kan deze beurs wel zo
langzamerhand internationaal
noemen, vanwege het feit dat er
verzamelaars uit Duitsland en Bel-
gië komen en een paar jaar gele-
den een op vakantie zijnde Ameri-
kaan.
Nieuw: ook dit jaar voor de 2e keer
weer medewerking van ambachte-
lijke Nederlandse brouwerijen.
Hiervoor is een andere zaal inge-
richt.

De KunstKring
Ruurlo organiseert
een orangerieconcert
Op zondagmiddag 11 januari 2004
treedt het Twents Byzantijns koor
op in de Orangerie, Vordenseweg 2
te Ruurlo.

Het koor, dat in 2004 twintig jaar
bestaat, zingt liederen in het kerk-
slavisch uit de West-Oekraïne, ont-
leend aan de Byzantijnse ere-

Verschijning
weekblad Contact

januari 2004
WEEK 2 (5 JANUARI - 9 JANUARI)
Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 7 januari. Copy
aanleveren maandag voor 09.00 uur.

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

De redactie

Mantelzorgsalon begint
met ontspanning

2e nationale cydecross
Kasteel Vorden
Wielervereniging RW Vierakker
Wichmond is weer volop in voor-
bereiding voor de 2e nationale cy-
clecross rond het kasteel in Vor-
den. De eerste editie, vorig jaar,
was in vele opzichten een succes.
Deelnemers uit het hele land, wa-
ren, met de bijzonder fraaie loca-
tie, erg verrast De doelstelling om
een bijdrage te leveren aan de ont-
wikkeling van de Groenendaaltjes
van morgen en het kans geven van
regionaal talent is in opzet ge-
slaagd. Thijs v Amerongen uit Vor-
den, lid van de organiserende wie-
lervereninging en inmiddels hard
op weg naar de top, kon op deze
manier, zich voor eigen publiek la-
ten zien. Buiten de wedstrijdcate-
gorieen, waren er uit Vorden en di-

rekte omgeving maar liefst 45
jeugdige rennertjes te noteren !!
Een initiatief, dat enorm aansloeg
en zelfs door de Cyclecross in Zed-
dam is overgenomen!!
Het parcours heeft een kleine wij-
ziging ondergaan, om de stuur-
vaardigheid van de deelnemers/-
sters nog meer op de proef te stel-
len. Dit jaar zal een dweilorkest
voor een verhoogde crosssfeer zor-
gen en ook is er een warme ruim-
te, waar even een lekkere warme
winter hap kan worden genuttigd.
De Inschrijvingen komen in-
middels weer binnen uit het hele
land en voor de Elite categorie is
de organisatie op dit moment nog
druk doende weer een sterk deel-
nemersveld aan de start te krijgen.

De eerste bijeenkomst in het nieu-
we seizoen is op dinsdagmiddag 6
januari en begint met spel en ont-
spanning. De bezoekers kunnen
namelijk gaan oefenen met Vlaam-
se volksspelen. De mantelzorgsalon
is gevestigd in de Mariaschool,
Tengnagelshoek 6 in Zutphen. Er is
voldoende parkeergelegenheid
achter de Mariaschool.
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers. Er
even tussenuit om te ontspannen
geeft u de mogelijkheid om, de
toch vaak zware taak als mantel-
zorger, beter aan te kunnen. In een
informele sfeer wordt de salon
ondersteuning geboden in de vorm
van voorlichting en advies, het be-
vorderen van erkenning, het aan-
bieden van thema's of ontspan-
ning. Naast de informatievoorzie-
ning is het belangrijk dat er de ge
legenheid is om elkaar in een pret-
tige sfeer te ontmoeten. Het delen
van eikaars ervaring geeft steun.
Herkenning bij elkaar en erken-

ning van ieders situatie, is de eerste
stap om de (mantel)zorg beter aan
te kunnen. Mantelzorgers, maar
ook naaste familie, vrienden en be-
langstellenden, zijn van harte wel-
kom in de mantelzorgsalon.

Het programma voor de komende
maanden is:
6 januari: met spel en ontspanning
het nieuwe jaar in. 3 februari: the
ma, 'mens en ziek zijn'. Hoe leer ik
omgaan met ziek zijn? 2 maart:
Voorlichting over belastingaftrek
voor buitengewone uitgaven, bij
ziekte en/of invaliditeit 6 april: on-
der het genot van een 'Hightea'
krijgt men informatie over voe
ding. 4 mei: thema, 'beweging voor
mensen met een beperking', l juni:
gezelligheid en ontspanning.
De folder van de salon en/of infor-
matie is te verkrijgen bij het Steun-
punt Mantelzorg van de VIT Oost-
Gelderland tel: 0544481821, of kijk
op onze website:
www.vitoost-gelderland.

Vuurwerkcampagne 2003 Bureau Halt

"Laat je niet verrassen99

dienst Naast het optreden van het
Twents Byzantijns koor geeft ook
de inmiddels in Nederland beken-
de jonge Bulgaarse pianist Ivo Bo-
ytchev een recital. Hij speelt "Mu-
zikale momenten" opus 16 van

Rachmaninov. Kaartjes kunnen ge
serveerd worden bij mevr. N. de
Leeuw, tel. 0573453830 en ge-
kocht worden voorafgaand aan
het concert bij de ingang van de
zaal. Zie de Contactjes.

IVN-afdeling Noord-Midden Achterhoek

Vreemde gasten en oude bekenden
In de komende maanden kunt u
weer genieten van de vogels die
zich vanwege de kou dichter bij de
huizen wagen. Hoe beter uw tuin is
ingericht op vogels, des te meer u
er zult zien. Ook door verantwoor-
de wintervoedering zijn er heel wat
te lokken. Tussen al die vogels zijn
er ook die van ver komen, de zoge
naamde wintergasten. Dat zijn vo-
gels die de te strenge kou in het ho-
ge noorden en verre noordoosten
ontvluchten. Op de weilanden zijn
de ganzen bij duizenden te zien. In
de tuin komt de koperwiek op de
rode bessen af. Dit is een prachtige
vogel met rode zijkanten. Hij heeft
de grootte van een lijster. In de
naaldbossen kunt u wel eens een
vogel met een bijzondere snavel
zien: de kruisbek. Met zijn snavel
maakt hij sparrenkegels open om
vervolgens met zijn tong de zaden
eruit te halen. Ook bij de bekende
vogels zijn er die 's winters bij ons
te gast zijn. Zo is het helemaal niet
zeker dat de roodborstjes die u nu
ziet dezelfde zijn als in de zomer.
Sommige vogels trekken wat naar
het zuiden om plaats te maken
voor soortgenoten die uit het noor-
den komen. Misschien hoort u het
als u een roodborst Noors hoort
snikkeren. Het Sovon Vogelónder-
zoek Nederland organiseert en co-
ördineert landelijke vogeltellingen.
U kunt daaraan ook meedoen door
in de komende maanden in uw
tuin bekende vogels te tellen en
vervolgens een ingevuld formulier
in te sturen. Nadere inlichtingen
op <www.wintervogeltelling.nl>.
Verantwoorde voedering in de win-
ter is voor de vogels heel belangrijk.
Zeker als de grond hard bevroren is
of als er een dik sneeuwpak ligt Let
dan op een paar dingen:
geef nooit voer waarin zout ver-
werkt is, voer nooit margarine, geef
kaasresten zonder korst houd uw

kat binnenshuis en doe hem als hij
naar buiten wil een belletje aan.
Stop met voeren zodra er in de na-
tuur weer voedsel te vinden is. Zo
voorkomt u dat de vo-
gels wennen aan voed-
sel dat voor hen in de
lente en zomer ver-
keerd is. De vogels
worden dan ook ge
dwongen om naar
hun eigen plekken in
de natuur terug te
gaan. Verantwoord
voer is op vele plaat-
sen te koop. Het FVN
afdeling Noord-
Midden Achterhoek
heeft voor deze gele
genheid vogeltaarten
gemaakt die er
prachtig uitzien voor
de mensen en goed
zijn voor de vogels.

de begraafplaats aan de weg Eiber-
gen-Neede.
Inlichtingen: Netty Slütter, tele
foon (0544) 46 41 93.

Bureau Halt houdt zich bezig
met het terugdringen en voor-
komen van jeugdcriminaliteit.
Op 8 december 2003 is de jaar-
lijks vuurwerkcampagne weer
van start gegaan. Tijdens de
vuurwerkcampagne is alle aan-
dacht van Halt gericht op het
veilig omgaan met vuurwerk.

Halt draagt zorg voor de voorlich-
ting aan leerlingen van de boven-
bouw van het basisonderwijs en de
onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Hiertoe is een speciale
brochure ontwikkeld die uitleg
geeft over het veilige gebruik van
vuurwerk en over de geldende re-
gels.
Zo is de verkoop van vuurwerk al-
leen toegestaan aan personen bo-

ven de 16 jaar. De verkoop mag al-
leen plaatsvinden op maandag 29
december, dinsdag 30 december
en woensdag 31 december 2003.
Vuurwerk mag alleen worden af-
gestoken van dinsdag 31 decem-
ber van 10.00 uur tot woensdag l
januari 02.00 uur.
Halt biedt jongeren van 8 tot 18
jaar, die zich niet aan deze regels
houden, een passende maatregel
aan in overeenstemming met de
overtreding en de leeftijd. Jonge-
ren worden opgeroepen voor een
gesprek en verrichten een aantal
uren werkzaamheden.

Voor meer informatie: Bureau
Halt Arrondissement Zutphen, De
venterstraat 144, 7321 CE Apel-
doorn, Telefoon (055) 3600333.

Advertentie

IVN-AGENDA
Zaterdagochtend 10
januari: werken in het
landschap met land-
schapsbeheer. Voor in-
formatie over de
werklocatie kan wor-
den gebeld met Kees
Munsterman, tele-
foon (0573) 441014.
Zondagochtend 11 ja-
nuari: lange wande-
ling in Diepenheim.
Start vanaf de par-
keerplaats van zalen-
centrum 'Diepen-
heim' aan de Goorse
weg. Inlichtingen bij
Harry Rogaar, tele-
foon (0545) 274881.
Zondagmiddag 18 ja-
nuari: wandelen met
de afdeling GEN door
het Slingebos. Start op
de parkeerplaats van

Volg een training
om vrijwilliger te
worden.

Oppas- en Thuishulp
voor gehandicapten

In april 2004 start de Oppas- en Thuishulp voor Gehandicapten (OTG) de
basistraining voor vrijwilligers. Deze training wordt georganiseerd voor
enthousiaste, betrokken mensen die een gedeelte van hun vrije tijd willen
besteden aan de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking.
Vier bijeenkomsten
Tijdens vier bijeenkomsten word je geïnformeerd over de ondersteuning
van iemand met een handicap. Wat betekent het bijvoorbeeld om
autistisch te zijn, wat is ADHD? Ook leer je praktische vaardigheden, zoals
het rijden met een rolstoel.
Ontlasten van de mantelzorg
Na het volgen van de training bezit je vaardigheden om een kind of
volwassene met een handicap te ondersteunen.
Je kunt bijvoorbeeld oppassen als de ouder daar om vraagt, maar je kunt
ook iets leuks gaan doen zoals winkelen, zwemmen, fietsen, wandelen of
een spel op de computer spelen.
Door jouw inzet wordt de mantelzorger ontlast en heeft deze even tijd voor
zichzelf. Hierdoor is hij/zij weer beter in staat om die, soms zware,
zorgtaak aan te kunnen.
Een team!
De vrijwilligers van de OTG komen regelmatig bij elkaar. Je wisselt
ervaringen uit, gaat in op actuele thema's en drinkt gezellig wat: je maakt
deel uit van een team en ontvangt begeleiding van een coördinator.
Voel je thuis
Dus wil je vrijwilligerswerk gaan doen dat veel voldoening geeft? Meld
je dan aan voorde basisopleiding van de Oppas en Thuishulp voor
Gehandicapten (OTG). Je zult zien dat je je erbij thuis voelt!
Bel voor meer informatie of om je aan te melden naar
0544-48 18 21 of kijk op www.vitoost-gelderland.nl.

De OTG is een vrijwillige
thuiszorgorganisatie die
actief is in heel
Oost_Gelderland.
De OTG wordt daarbij
ondersteund door SPD
Oost-Gelderland (m.i.v.
1-1-'04MEEOost-
Gelderland) en de
Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg (VIT) Oost-
Gelderland.
Voor meer informatie of
aanmelding voor de
basisopleiding kun je bij
hen terecht. Tel. 0544 -
481821 of kijk op
www. vitoost-
gelderland.nl



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
voorspoedig 2004

toe.

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in full co/our

als met steunkleur. Telefoon (OS7S) 55 1O 1O

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

we
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mode voor het héle gezin

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 185.°°

l

voor

3 slaapkamers
met een primo sfuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795 P°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

deBos

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

Zondag 11 januari

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

voor

nieuws

ook op:

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod.'

Heeft u
al een

advertentie-
contract

voor Contact?
Vraag eens naar de zeer ruime

Telefoon (O575) 55 1O 10.



TOT 60% KORTING BIJ DUTHLER
TVoelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80 Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.30 uur / Parkeren voor de deur / Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str, links

Kerstbomen verlichtten
het centrum van Vorden
Voor de Oud- en Nieuwviering
zijn de prachtig verlichte kerst-
bomen in het centrum weer
verdwenen.

Ook de door de gebroeders te
Velthuis geschonken kerstboom
moest z'n stekkie weer verlaten.

De Vordense ondememingsvereni-
ging kan tevreden terugkijken op
de manier waarop de inwoners de
verlichting hebben gewaardeerd.
Niet onvermeld mag blijven de
belangrijke rol die badmintonclub
Flash vervult om al de lichtjes in
de bomen zo mooi te laten branden.

Flessenactie w Vorden
Voor voetbalvereniging Vorden
wordt het jaar 2004 een bijzonder
jaar dat wil zeggen men beleeft
het 75 jarig jubileum.
Maar desondanks start men het
jaar weer met de jaarlijkse welbe-
kende flessenactie voor en door de
jeugd van de voetbalvereniging.
Op zaterdag 3 januari vanaf de
gemeentewerf gaan de kinderen
op pad samen met hun leiders de

flessen in te zamelen. Ook dit jaar
neemt men alle flessen mee dus
met en zonder statiegeld en ook de
zogenaamde eco-bakjes. Deze actie
is niet mogelijk zonder de mede
werking van de Gemeente Vorden
en de Vordense middenstand
waarvoor dank. De w Vorden
hoopt op vele medewerking om er
samen met de kinderen een mooie
en succesvolle actie van te maken.

Mededelingen van de
Programmaraad Gelderland Oost
Sedert enige tijd is voor uw
gemeente de Programmaraad
Gelderland Oost werkzaam.

De Programmaraad Gelderland
Oost adviseert namens 15 gemeen-
ten in de Achterhoek de kabelex-
ploitant over de keuze van een be-
perkt deel van de radio- en televisie
zenders volgens het bepaalde in de
Mediawet. Een Programmaraad is
een onafhankelijk bestuursorgaan.
Onderstaand een overzicht van de
bevoegdheden van de Programma-
raad. De Programmaraad adviseert
over 15 televisie en 25 radiozenders,
die door de kabelexploitant in prin-
cipe in het programma-aanbod
moeten worden opgenomen. Alleen
om zwaarwegende redenen kan de
kabelexploitant hiervan afwijken.
Van de 15 televisiezenders zijn er 7
wettelijk bepaald en van de 25 radio-
zenders zijn er 9 wettelijk bepaald.

DE HUIDIGE VERDELING IS
ALS VOLGT, TELEVISIE :
- verplicht: Nederland l, -2, -3,

VRT1, -2, een publieke lokale en
een publieke regionale zender;

- tevens geadviseerd door de Pro-
grammaraad voor de periode
2003- 2004: ARD, Discovery
Channel, Eurosport, Kinder-
net/Veronica, National Geograp-
hic, TMF, WDR3, ZDF2;

- vrije keuze kabelexploitant: alle
overige zenders.

RADIO:
- verplicht: Radio l, -2, -3, -4,

BRT1.-2, Radio 747 AM, een pu-
blieke lokale en een publieke re-
gionale zender;

- tevens geadviseerd door de Pro-
grammaraad voor de periode
2003-2004: BBC World Service,
Classic FM, Concertzender,
NDR2, NDR3, Radio 10 FM, Radio
192, Radio 538, Radio Noordzee,
Omroep Gelderland, Sky Radio,
WDRl,-2, -S.^enYorin;

- vrije keuze kabelexploitant: alle
overige zenders.

Voor alle overige televisie en radio-
zenders geldt dus, dat de keuze
daarvan een vrije keuze van de
kabelexploitant is: de Programma-
raad heeft daar dus geen invloed
op. Zo is het laten vervallen van de
Tv-zender NDR3 ten gunste van de
zender TRT per l oktober 2003 een
vrije keuze van uw kabelexploitant
geweest Uw kabelexploitant is UPC.
De Programmaraad heeft op 11 de
cember j.l. besloten voor het radio-
advies van 2004-2005 de zender
WDR1 te vervangen door de zen-
der Radio Veronica. In de vergade
ring van 19 februari 2004 zal een
voorbereidend Tv-advies voor de
periode 2004-2005 worden opge-
steld, waarna in de vergadering
van 22 april 2004 de definitieve be
sluitvorming hierover plaatsvindt.
In de vergadering van 30 september
2004 zal een voorbereidend radio-
advies voor de periode 2005-2006
worden opgesteld, waarna in de
vergadering van 25 november
2004 de definitieve besluitvorming
hierover plaatsvindt. De vergade-
ringen zijn openbaar en vinden in
principe plaats in het gemeente-
huis te Hengelo (G). Het secretari-
aat van de Programmaraad Gelder-
land Oost is Garsenshof 33, 7231
LA Warnsveld.

PC de Graafschap
Zondag 28 december jl. was er een
dressuur in Bathmen, daar behaal-
de de volgende deelnemers een
prijs. Bart Hartman met H.H. Er-
win een 2e prijs in de klasse M2
met 158 punten. Bart Hartman
met H.H. Shardon een 2e prijs in
de klasse Ml met 158 punten. Jer-
maine Pellenberg met Silvia een
2e prijs in de klasse LI met 156

punten. Jorieke Pellenberg met Ta-
nia een 3e prijs in de klasse B met
161 punten.
Joanne Pellenberg met Aifhia een
Ie prijs in de klasse LI met 164
punten. Iris Berenpas met Jasmine
een 4e prijs in de klasse B. Paulien
Kouwenhoven met Navaro een Ie
prijs in de klasse Ml met 157 pun-
ten, lisette Bijenhof met Survivor
een 2e prijs in de klasse Zl met
189 punten.

Thijs van Amerongen
oppermachtig in Zeddam
Veldrijder Thijs van Amerongen
was op de tweede kerstdag opper-
machtig tijdens de nationale cross
in Zeddam. Ook de andere renners
van RW Vierakker-Wichmond re-
den sterk op tweede kerstdag.

Thijs van Amerongen was in Zed-
dam gelijk al in de eerste ronde
aan de leiding en stond die ook
niet meer af. Ook de befaamde
trap kon hem niet deren. Per ron-
de werd zijn voorsprong groter.
Zodat hij alleen over de finish
ging. Het weekend voor de kerst
moest hij nog verstek laten gaan
bij de districtskampioenschappen
omdat hij geblesseerd was. Maar
daar was op tweede kerstdag niks
meer van te merken. Ook Richard
Sleumer reed bij de junioren mee
van voren. Hij werd uiteindelijke
15de. Bij de nieuwelingen reed
Niels Vlierman naar een prachtige
20ste plaats. Hij rijdt dit jaar voor
het eerst wedstrijden. Een 20ste
plaats is dan ook een uitstekende
prestatie. Nick Versteeghe werd bij
de nieuwelingen 22ste.

Marco Loman uit Laren reed bij
amateurs ook een zeer goed race.
De wielrenner van RTV Vierakker-
Wichmond wist al vijfde over de
finish te komen. Ook Bart Bezemer
uit Leuveheim reed bij amateurs
prima. Hij reed als één van de eer-
sten het veld in. Helaas kon hij die
plek niet vast houden. Vooral de
trap was voor hem lastig. Maar
waar gefietst kon worden was hij
één van de sterksten. Daarover was
hij zeer tevreden.

Bij de Masters liet Rudi Peters weer
eens van zich horen. Hij werd ver-
dienstelijk tiende. Gretha Klein
Brinke werd bij de vrouwen vijf-
tiende. Daarmee was zij best tevre-
den. Al was zij het weekend voor
de kerstdagen beter op dreef. Toch
is zij met heel mooi crossseizoen
bezig. En zij zal zeker hoge ogen
gooien op het Nederlands kam-
pioenschap en tijdens de Kastelen-
cross in Vorden.

Wat de kastelencross betreft, de
organisatie is bijna rond. RTV Vier-
akker-Wichmond is met de laatste
dingen bezig zodat op zondag 18
januari alles weer tiptop in orde is.

Drukke schaatsweken
Arjan Mombarg
De marathonschaatsers zeuren
niet over een druk wedstrijd-
programma.

Dikwijls een paar honderd kilome
ter in de auto naar een wedstrijd,
schaatsen onderbinden, wedstrijd
rijden (75 of 100 kilometer, maakt
niet uit, douchen, hups de auto weer
in eri tegen of rond het nachtelijk
uur weer thuis. De volgende dag of
een dag later, hetzelfde ritueel.
Ook Vordenaar Arjan Mombarg
hoor je niet klagen. Integendeel
zelfs!

Tweede Kerstdag het Nederlands
kampioenschap marathonschaat-
sen op de kunstijsbaan in Utrecht,
waar Arjan in de middenmoot ein-
digde en vervolgens een dag later,
zaterdagavond jongstleden, de
marathon in Alkmaar. En vlak er-
voor nog 'even' een zesdaagse die
op verschillende schaatsbanen in
Nederland verreden werd. En hoe
verging het hem? Arjan: "Ik ben re-
delijk tevreden. Rij beslist niet
minder dan vorig seizoen.

Op één na heb ik tot dusver alle
wedstrijden uitgereden. Helaas
nog niet bij de eerste twintig in
het klassement gereden, maar ver-
geet niet, het gaat dikwijls heel erg
hard. Eigenlijk moet ik het van het
natuurijs hebben, je weet wel lan-
ge afstanden en niet van dat boch-
tenwerk', zo zegt hij.

Intussen kijkt Arjan al weer hoop-
vol uit naar eind januari wanneer
hij op de Weissensee in Oostenrijk
meedoet aan het open Nederlands
kampioenschap marathonschaat-
sen over een afstand van 100 kilo-
meter. Vorig jaar behaalde hij daar
een fraaie tiende plaats.

Verder wil Arjan daar nog een
aantal criteria (wedstrijden van 50
kilometer) rijden.

Over deelname aan de alternatieve
elfstedentocht die in februari in
Finland wordt verreden, wil hij
zich nog nader beraden. 'Eerst
maar eens zien hoe het straks in
Oostenrijk allemaal verloopt'.

Spinningniarathon levert
ruim € 1.000 op voor goed doel
Tijdens de kerstmarkt in Vor-
den fietsten drieëntwintig fana-
tieke deelnemers zes uur lang
non-stop voor het goede doel.
De organisatie van deze mara-
thon lag in handen van Strada
Sports Vorden. Het goede doel
waarvoor gefietst werd is het
Nationaal Fonds Sport Gehan-
dicapten (en niet zoals eerder in
persberichten vermeld 'Neder-
landse Hartstichting').

Om 12.00 uur zaten alle deelne-
mers op de fiets en kon gestart
worden met het spinnen; een zeer
intensieve sport waarbij op een
speciale trainingsfiets gefietst
wordt op de maat van de muziek.

Dankzij het enthousiasme van zo-
wel de deelnemers als het publiek
vloog de tijd voorbij. Om 18.00 uur

volgde een luid applaus want iede
reen had het zes uur lang volge-
houden; iets om trots op te zijn.

De marathon heeft ruim 1.000 eu-
ro opgebracht voor het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten. Een
aantal ondernemers in Vorden en
omgeving heeft gesponsord en ook
bezoekers van de kerstmarkt hebben
hun bijdrage geleverd. Al met al
een zeer geslaagd evenement!

Met dank aan de sponsors: Slagerij
Vlogman, Bakkerij Van Asselt,
Helmink Meubelen, Siemerink,
Drogisterij Ten Kate, Restaurant
Asya, Sueters, Rabobank Graafschap-
West, Aviko, Installatiebedrijf Wim
Bosman, Visser Mode, Bakkerij De
Mölle, Weulen Kranenbarg, Poly-
comp BV en Kindercentrum De
Klimboom.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Ludieke actie
wekt agressie op
De bochtbewoners van de Ruurlo-
seweg die enige weken geleden
een ludieke actie zijn gestart tegen
lichtvervuiling in de bocht bij de
Mosselseweg wekken met hun
actie agressie op. Op hun website
'www.bochtbewoners.tk' wordt het
gastenboek herhaaldelijk anoniem
gebruikt voor ongenuanceerde op-
merkingen en agressieve aankon-
digingen.

Onlangs werd aangekondigd dat
de borden met 'lampje' teksten
opgeruimd zouden worden als de
bochtbewoners dat niet zelf zouden

doen. Inmiddels zijn de borden
door derden opgeruimd en zijn in
de nacht van vrijdag op zaterdag
ook enkele verkeersborden ge-
sloopt

Of een en ander met elkaar te
maken heeft weten de bochtbe-
woners niet maar blijkbaar prik-
kelt de hoeveelheid licht ook de
vernielzucht. Hoezo veiliger.

De bochtbewoners hebben de site
opengesteld om hun actie bij te
staan en om een gezonde discussie
te voeren. Het gastenboek en de
mailbox hebben een aantal waar-
devolle bijdragen opgeleverd. Ook
uit de vele persoonlijke reacties

blijkt dat het onderwerp steeds
belangrijker gevonden wordt. Het
is een onderdeel van de levens-
kwaliteit en het is goed dat de
discussie ook in de lokale politiek
gevoerd gaat worden.

De bochtbewoners hebben inmid-
dels een reactie mogen ontvangen
van de provincie Gelderland (te Ie
zen op de site).

In januari zullen de bewoners en
Kranenburgs Belang uitgenodigd
worden voor een gesprek Via onze
site en ingezonden stukken hou-
den wij u op de hoogte.

Al uw reacties blijven welkom op
onze site.

Hans van Laake
Ruurloseweg 79

Vorden



DJ: Denni

2e nationale cyclo cross
«tt'*** 'kasteel Vorden

revanche
zondag 18 januari

10.30 uur Nieuwelingen / Vrouwen / Junior-
vrouwen / Nieuweling-meisjes

10.32 uur Vrouwen
11.30 uur Masters
12.30 uur Amateurs
13.30 uur Junioren
14.30 uur 1 ronde, 1 start voor jongens en meisjes 6 t/m 12 jr. uit

Vorden en omgeving
15.00 uur Elite / Beloften

Sfeervolle omgeving - overzichtelijk parcours -
gezellige muziek - heerlijke winter' hap'

Info of aanmelden voor de meisjes en jongens van 6 tot 12 jr. bij
Rudi Peters: 0575 - 441678. Inschrijven is mogelijk tot een half uur
voor de start!

i ^^^B _iui«_

Sponsoren:

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, kruising Voosterallee -Kapperallee

21:50 * Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * 8orcü/o,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30 *

Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Let op!! Opstapplaats voor Wamsveld is verplaatst!
Voor meer info kijk op www.witkamp.com

Ook adviseur m

SieMatic
Gildenweg 1, Zelhem
Tel. 0314 - 62 36 58

Indoor Sport Vorde
(SCHEPPER KEUKENS)
V U I T Z E L H E M J

Overweg 16 - 7251 JS Varden
el: 0575.553433 - fit: 0575.55434*

.lndoor~spoft.nl

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

>v
Weevers

DE WONERIJ houdt opruiming

Opruimings-
korting

Aangepaste
openingstijden
do. l januari gesloten
vr. 2 jan. 13.30 - 21.00
za. 3 jan. .09.30- 16.00

H e t n i e u w e j a a r i s b i j n a b e g o n n e n ,
het i s t i jd voor v e r a n d e r i n g e n ,
u i t d a g i n g e n en n i e u w e d i n g e n . Dan
zit U als l i e f h e i ) h e r van s f e e r v o l
w o n e n b i j De Woner i j goed . Bi j
De Woner i j heef t u nu de kans om
goedkoop te k o p e n , de opruiming
is b e g o n n e 11 C o m f o r t a b e l e
f a u t e u i l s en h u n k e n , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n e n d r e s s o i r s
zij 11 s l e c h t s v o o r b e e l d e n . Vo o r u w
r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e d e k k i n g o f
v e r l i c h t i n g bent u bij De W o n e r i j
aan he t j u i s t e adres . Komt uze l f
o v e r t u i g e n v a n o n z e co l i e r l i e met
s f e e r m a k e n d e accesso i res voor een
p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in uw h u i s . U
p a k t nu a l s n e l veel o p r u i m i n g s -
v o o r d e e l mee.

oneru compteet

Lthtmqen

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
EDKOPER

"Da's een goed begin
van het nieuwe jaar!"

BESTSELLER!

Gi
ïEGARANDEER

MERGE
30EDKO

Sucadelappen
Kilo

4OEURO
GRATIE
BOODSCHAPPEN

4O EUR
<1ATI

PLUS
Toiletpapier
tissue
Pak 12 rollen

BESTSELLER!

PLUS
Aardappelen
Milva, kruimig
Zak 10 kilo

GEGARANDEER

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

BESTSELLER!

Douwe
Egberts
Senseo
Diverse soorten
Zak 18 stuks
Rio de Janeiro,
Vienna en Milano
Zak 10 stuks

GEGARANDEERD

RGENS
EDKOPER

BESTSELLER!

Snijworst
150 gram

Witte
of Color Reus
Vloeibaar.
Flacon 1500 ml.
Of Poeder
18 scoops.
Zak 1800 gram

Reus

n l GEGARANDEERD^

J NERGENS
^GOEDKOPER

2199
BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

Uniekaas
Jong 475 gram,
jong belegen 450 gram,
belegen 425 gram,
extra belegen 375 gram
of oude kaas 350 gram
Hersluitbaar verpakt.
Per stuk

GEGARANDEERD

ERGENS
OEDKOPER

Crystal Clear
Light
Diverse smaken
Literpak

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

EGARANDEERD

ERGENS
GOEDKOPER

2e pak
GRATIS!

Witte Reus
Tabs
Goed voor
15 wasbeurten.
Pak 30 stuks

99
BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

Slimfast
Pasta 2.49,
reep 2.39,
snack 1.99
of soep 2.49
Diverse soorten

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOP

CA Friesche Vlag
•^•7 Milk&Fruit '

Witte mini puntjes
Zak 10 stuks

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Diverse smaken
Literpak

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEE

NERGEN
GOEDKOPE

Aviko
Pommes Jullienne agria
Zak 1 kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

GEGARANDEERD

NERGENS
^GOEDKOPER

Ardo
Diepvriesgroenten
Bloemkoolroosjes,
Mexico mix of
tuinerwten/wortel
Zak 1 kilo

m *% PLÜS
l Soep

• *^ Tomat

GEGARANDEER

NERGEN
GOEDKOPE

Tomaten, groente, kippen,
champignon of erwten
Blik 800 ml. 1.09

Openingstijden: PLUS Cornet is Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lochpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
1/04 Aanbiedingen zijn niet besternd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig op vrijdag 2 en zaterdag 3 januari 2004. Pri| touten voorbr

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

IS Opgeteld de beste!
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