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Jubileumconcert in de Spannende dagen

Jubilerend koor Reborn en
haar gast het Ulfts Mannen-
koor zorgden zondagmiddag
voor een succesvol concert in de
Willibrorduskerk van Vierak-
ker. Het concert begon om 3
uur en om half 3 moest er al
moeite gedaan worden om een
plaatsje voor de auto te vinden.

Degenen die nog geen kaartje in
de voorverkoop hadden kunnen
bemachtigen moesten helaas weer
rechtsomkeer maken. In de kerk
werden intussen steeds meer stoe-
len bijgesleept om iedereen van
een plaats te kunnen voorzien. De
luisteraars waren niet voor niets
gekomen, ze werden getrakteerd
op een spetterende middag mu-
ziek in een reis rond de wereld.

Reborn, een enthousiast koor met
ca. 40 leden in de leeftijd van 20-45
jaar, vierde haar eerste lustrum.
Het koor dat als vereniging is ge-
vestigd in Hengelo Gld., bracht dit
jubileumconcert speciaal in de
Willibrorduskerk van Vierakker,
omdat deze kerk beschouwd mag
worden als haar bakermat. Het
idee om een nieuw koor op te star-
ten ontstond nl. vijfjaar geleden
tijdens een reünie van het voor-
malige jongerenkoor uit Vierak-
ker. De Willibrorduskerk bestond
toen 125 jaar en bij die gelegen-
heid werden alle oud-leden van
het jongerenkoor 'Passe-partout'

uitgenodigd om mee te werken
aan een feestelijke viering. Het en-
thousiasme waarmee toentertijd
aan die viering werd gewerkt, was
ook nu weer te zien bij het optre-
den. Onder leiding van gastdiri-
gent Eric Horstman (dit omdat de
eigen dirigente Sabine Schijf met
zwangerschapsverlof is) werd een
grote variëteit aan liederen ten ge
hore gebracht. De bezoekers wer-
den meegenomen op een reis rond
de wereld, met nummers uit o.a.
Amerika, Mexico, Engeland, Duits-
land en Zuid-Afrika. De verschei-
denheid was groot.
Zo waren er overbekende num-
mers als: "We are the world" van
Michael Jackson, "Let it be" van
The Beaües en "Love shine a light"
van Katrina and The Waves, maar
ook meer klassieke werken zoals
"Every Valley" van G.F. Handel. Bij
het Mexicaanse "La cucaracha" (de
kakkerlak) liet het koor weer een
heel ander genre horen en toen
het Duitse nummer "Der Floh"
werd gezongen, begonnen het
zowaar bij een aantal aanwezigen
te kriebelen. Reborn besloot haar
optreden met het Zuid-Afrikaanse
"Nkosi, Sikaleli", een lied dat door
het A.N.C, tot volkslied werd ge-
maakt.
Te gast bij het jubilerende koor
was het Ulfts Mannenkoor. De gro-
te nationale en internationale be-
kendheid van dit koor, was onge
twijfeld mede debet aan de enor-

me toeloop van deze middag. Toen
hun eerste klanken door de akoes-
tische ruimten van de kerk galm-
den, liepen dan ook bij menigeen
de rillingen over de rug. Onder de
energieke leiding van dirigent Piet
van der Sanden namen ook zij de
aanwezigen mee bij de trektocht
over de wereldbol. Na het Latijnse
"Magnificat" volgden enkele Itali-
aanse en Russische nummers. De
bijzondere kwaliteiten van dit
mannenkoor bleken te meer toen
tot slot enkele musicals werden
vertolkt: "Medley Joseph" uit de
musical "Joseph" van Andrew L.
Webber en "The rythm of life" uit
de musical "Sweet Charity" van Cy
Coleman.
Door de leden van het jubilerende
koor werd het als een eer be-
schouwd, dat zij enkele nummers
gezamenlijk met het Ulfts Man-
nenkoor mochten brengen. Toen
Reborn soliste Thea Hiddink "The
Rose" van Bette Midler vertolkte,
was zij zichtbaar verrast nadat
haar inzet plotsklaps werd aange
vuld met de klanken van ruim 80
mannenstemmen. Groots was het
afsluitende "Conquest of Paradise".
De twee koren brachten in een per-
fecte balans tussen alle aanwezige
stemmen dit originele muziek-
stuk ten gehore. Bij het publiek
zullen de woorden "In nomine
felite", door het enorme geluid dat
op het eind werd voortgebracht,
nog lang hebben nageklonken.

In week 50 (10-15 december) verschijnt het Kerstnummer.

Het wordt ingesloten in de vier edities van Weekblad Contact.

Advertenties en berichten voor dit extra nummer dienen uiterlijk woensdag 28 november

voor 17.00 uur in ons bezit te zijn.

De redactie van weekblad Contact.

Na twee jaren afwezigheid op
de concourspodia zal muziek-
vereniging Concordia a.s. zon-
dag wederom een poging wagen
een uitstekende-prestatie neer
te zetten op het KNFM-concours
te Eibergen.

Reeds vele weken zijn leden en di-
rigent volop aan het repeteren om
eerder geleverde prestaties te eve-
naren. In 1998 betraden zij het
concourspodium in Eibergen en
behaalden een eerste prijs met
promotie en lof van de jury.

Het toen extreem hoog aantal be
haalde punten leverde een uitno-
diging op deel te nemen aan het
topconcours te Arnhem. Na een
gedegen voorbereiding werd Con-
cordia die dag beloond met de titel
'Landskampioen Basisklasse'.

Onder leiding van Hugo Klein
Severt komt Concordia a.s. zondag
uit in de Ie afdeling met de stuk-
ken Telemark Fantasy en Seagate
Overture.

De verwachtingen zijn wederom
hooggespannen. In de afgelopen

weken werd er drie tot viermaal
per week gerepeteerd, niet alleen
in het Dorspscentrum maar ook in
de hal van de fa. Huntink op het
industrieterrein.

Het harmonie-orkest gaat haar
uiterste best doen een eerste prijs
in de wacht te slepen.

Of een promotie wederom tot de
mogelijkheden behoort hangt af
van veel factoren. Stemming, zui-
verheid, techniek en samenspel
zullen deze zondag een kloppend
geheel moeten vormen om de jury
te overtuigen.

A.s. zondag zullen dirigent en
muzikanten zich reeds om half 9
in het Dorpscentrum verzamelen
voor de laatste korte repetitie.
Muzikanten en supporters, vergezeld
door burgemeester Kamerling en
echtgenote, zullen daarna met
twee bussen richting Eibergen
vertrekken.

Men hoopt dat alle inspanningen
van de muzikanten onder de be-
zielende leiding van Hugo Klein
Severt beloond zullen worden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 november laatste zondag kerkelijk jaar, 10.00 uur ds. M.
Beitier en ds. H. Westerink. Koffiedrinken na afloop van de dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 november laatste zondag kerkelijk jaar, 10.00 uur ds. A.
Hagoort. Maaltijd van de Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur ds. D.H. Borgers (Rijssen); 19.00 uur
dhr. N. Esmeijer (Hoenderlo).

R.K kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur Viering m.m.v. pastor Agterhoek en
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 november 17.00 uur Zweers, Eucharistie.
Zondag 25 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
25-26 november H. Agterhoek (Doetinchem), tel. (0314) 39 00 76.

Weekenddienst huisartsen
24-25 november dhr. Dagevos, het Vaarwerk l, Vorden, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 23-30 november apotheek Jonker, Houtmarkt 73,
Zutphen, tel. (0575) 51 31 77.

Tandarts
24-25 november WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.



Weekenddiensten
Sta^eekziekenhuis Het Splttaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18:45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-1130 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. bvg.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag én nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13,00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochcm; Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14,00-17.30 uui\ donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. Zaterdag 10.00~12.00 uur.

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

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

Terminale thuiszorg 'Nóaberhulp' 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, Ziitphen, 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.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvërzorging 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.
Höbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen; Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking*
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer (1,-
(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor f5,- (€2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wei gratis herplaatst.

• Papa en mama. Hartelijk
gefeliciteerd met jullie 121/2-ja-
rige trouwdag. Kusjes Lars,
Sanne, Sven.

• Slanker en fitter het najaar
in? Wat is het geheim? Vraag
vrijblijvend info op werkdagen
(van 9.00 tot 13.00 uur) A.
Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.

• Vereniging Bomenbelang
organiseert bijzondere lezing
door Hendrik ten Eisen, kwe-
ker van oude fruitrassen,
een boeiende verteller. Don-
derdag 22 nov. Hotel Bakker te
Vorden. Tijd: 20.00 uur, toe-
gang gratis.

• KRATO speelt weer op za-
terdag 15 december. Kom
dat zien.

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Vaak zijn mensen met va-
ge klachten overal al geweest
maar niets helpt. Een healing
kan dan veel doen. Na de hea-
ling kan de energie weer stro-
men en komt er ruimte van
binnenuit. Bel voor informatie
met Marg Bekken, tel. (0573)
45 32 46.

• Wij (vrouw met 3 kinderen)
zoeken woonruimte in omge-
ving van Zutphen aan de rand
of buitenaf. Wie kan ons hel-
pen? Tel. 06 53689735.

• Gezocht: woonruimte voor
1 persoon in omgeving Henge-
lo, Ruurlo, Vorden, Warnsveld.
Brieven onder n r. 43-1 Drukke-
rij Weevers, postbus 22, 7250
AA Vorden.

• Gevraagd voor de kerst-
markt in Zutphen op zondag
16 december a.s.: hobbyisten
met kerstartikelen. Er zijn
nog kramen beschikbaar. Inl.
tel. na 19 uur: (0575) 43 12 22.

• Te huur: Sint en Pietkle-
ding, baard, pruiken en
Kerstmankleding. Tel. (0573)
45 13 85.

• Dansavond op zaterdag 24
november in zaal „de Veld-
hoen" te Doetinchem. Aanvang
20.30 uur. Entree f 10,-. Inlich-
tingen (0314) 38 12 50.

• Vogeltentoonstelling. Ruim
500 vogels zijn er te bewonde-
ren. Zaterdag 24 nov. van
10.00 tot 20.00 uur; zondag 25
nov. van 10.00 tot 14.00 uur.
Zalencentrum „de Luifel", Ruur-
lo. Organisatie: vogelvereni-
ging „Ruurlo en Omstreken".
Gratis toegang.

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dagen-geld-te-
rug-garantie. Bel' nu: Marga
Sunninghausen-Hummelink
(0575) 46 49 82.

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Gevraagd: konijnen
voor de slacht. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk, tel. 46 16
70.

• Vrijdag 23 november dan
is hij er weer, die superleuke
cadeaubeurs van de Wereld-
winkel. Van 15 tot 19 uur in het
Dorpscentrum.

• KRATO speelt weer op za-
terdag 15 december. Kom
dat zien.

• Te huur: Sint- en Pietkos-
tuums. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel. (0575)
45 20 01.

• Te koop: eettafel + 4 stoe-
len; salon- en bijzettafel
(zwart/grijs) f 250,-. Tel. (0575)
55 39 69.

• Te huur: m.o.i. gemeubi-
leerde vrijst. woning tussen
Ruurlo en Zelhem. Brieven on-
der nr. 27-1 Drukkerij Weevers,
postbus 22 7250 AA Vorden.

• Wie zoet is krijgt lekkers ...
Chocoladerepen deze maand
extra voordelig bij Wereldwin-
kel Vorden.

• Zwarte Piet bestellen?
Even (0575) 55 32 17 bellen.
Voor een geslaagde Sinter-
klaasavond!

• Duikbootnieuws. Frank,
Mare, Richard en Rob het was
superspannend, gezellig en
een spektaculaire ontknoping!
Op naar de marathon 2001 in
Baak. Sterkte in de voorberei-
ding. Fred Fransen, lid van de
Vordense klaverjasvereniging
de Duikboot.

• Te koop gevraagd: stapel-
bed. Tel. (0573) 45 30 86.

• Op zaterdag 1 december,
de dag vóór de eerste Ad-
ventszondag, kunt u in Reur-
les Huus uw eigen advents-
krans maken, geassisteerd
door Josée Brinkerhof, die ook
zorgt voor het benodigde ma-
teriaal (exclusief kaarsen en
ophangkoorden). Aanvang
13.30 uur. Kosten 50 gulden.
Opgave vóór 25 november bij
de KunstKring Ruurlo, (0573)
45 20 75.

• Oliebollenactie 2-11-2001
voor de Ned. Hervormde kerk
Wichmond. Medewerkers en
kopers hartelijk dank, het
was weer een succes!

• Verhuisd van Baakseweg 1
naar Clauslaan 17: A. Schou-
ten-Maalderink. Tevens te
koop: een elektrische gazon-
maaier.

• Geef oorlogskinderen een
toekomst! Unicef helpt, u
ook? Verkoopadres: Beatrix-
Iaan14, tel. 551732.

• Fam. Ernst zoekt: de aller-
liefste paardrijvriendin van
Raymond Ernst. Tel. (0575)
55 38 13.

SNERTWEEK

Waarom
elders

gezocht
wanneer

het in
Vorden

kan
worden
gekocht!

Rauwkost en salades

boerensalade
200 gram 298
Groente van de week

knolselderij
per stuk 198
Lekkere Clementine

mandarijnen
15 voor 598

Soepje, alleen opwarmen

erwtensoep 398

Versgemak
erwtensoep-
groente
250 gram 198
De allerlekkerste echte groenteman
rookworst
voor

versgesneden prei 500 gram 198
. Aanbiedingen geldig in week 47

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUFT.

Speculaasvlaai
groot

25
klein

Aardbei- en
bavaroisevlaai

ff.95
klein

Pepernotenbrood
nu

8O

25Elke donderdag
5 broden vanaf

Prijswinnaars espresso-
ie prijs Marga Berends
2e prijs Ingrid Bouwmeister
3e prijs mevr. Groot Wassink
4e prijs mevr. E. Verochoa

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

14*.
maand

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met in-
gang van donderdag 22 november 2001 tot en met
woensdag 2 januari 2002, voor een ieder in de biblio-
theek en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage
ligt de besluiten van de Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen van 9 november 2001 om de objec-
ten :

- Brandenborchweg 3 (boerderij c.a.)
- Hackfortselaan 1 (boerderij c.a.)

Eikenlaan bij 2a (R.K. begraafplaats c.a.)
Zutphenseweg 98 (woning)
Onsteinseweg bij 19 (paardenstal)
Ruurloseweg 125 (woning)

- Ruurloseweg 103 (pastorie c.a.)
- De Eldersmaat 5 (boerderij c.a.)
aan te wijzen tot beschermd monument als bedoeld in
artikel 1 van de Monumentenwet 1988.

Gedurende bovengenoemde termijn kan degene, wiens
belang rechtstreeks bij deze besluiten is betrokken, een
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, dat de
besluiten heeft genomen. Het bezwaarschrift moet wor-
den geadresseerd aan het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ ta.v. de Commissie
voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoe-
termeer.

Vorden, 21 november 2001.
de burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling.
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Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van onze
zoon.

We noemen hem

Teun

Hij is geboren op 14 november 2001 om 09.23 uur.

Jan en Gedüle Hermsen-Bleumink

Wichmondseweg 23
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 53 76

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.

:'i ... . . .
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van

Evi Helena

Zij is geboren op 15 november 2001.

Ernst Jan, Ellen en Daan Somsen

Waarleskamp 34
7255 WG Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 55 68

1 december 1961 1 december 2001

Op één december a.s. hoppe wiej ons
veertigjaorig huwelijksfeest te viern.

Jaap en Hermien Korenblek

Dat wille wiej graag holln met onze kinder,
kleinkinder, familie, buren en kennissen in
„De Herberg".

A'j ons filseteern wilt ko'j dat doen op de
receptie. Dee holle wie van halfvere tot vief
uur an de Dorpsstraote 10a in Vodd'n.

„Het Nieuwe Zweverink"
Zelstweg 3
7251 JR Vorden
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Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele bloemen,
attenties en felicitaties die wij mochten ontvangen op
onze 25-jarige huwelijksdag en het 121/2-jarig be-
staan van ons schildersbedrijf.

Onze speciale dank gaat uit naar het Pannekoeken-
Restaurant „Kranenburg" voor hun geweldige mede-
werking aan ons feest.

Antoon en Maria Peters
en kinderen

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

.
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Uitnodiging

i Zijn laatste werkdag
komt snel dichterbij, want

Hennie Reindsen

gaat zijn geliefde school Het Hoge verlaten.

Het bestuur van Het Hoge nodigt u uit voor de recep-
tie op donderdag 29 november 2001 van 16.00 tot
19.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB
Vorden.

Het officiële gedeelte is van 16.00 tot 17.30 uur.
Wanneer u tijdens de receptie wilt spreken of infor-
matie wenst, neem dan contact op met Jan Paul Buijk
tel. (0575) 55 44 88 of gsm: 06 22513841.

Wij zullen in zijne woningen ingaan
wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner

voeten.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid is toch nog onverwacht van ons heengegaan
onze lieve en zorgzame vader, grootvader en over-
grootvader

Hendrik Hoetink
sinds 1 april 1984 weduwnaar van

Gerritje Klein Ikkink

op de leeftijd van 85 jaar.

Heerde: Gerrit en Jenny
Henri en Janet

Floris
Ingrid en Richard
Karen en Amold

Silvolde: Riet en André

Lochem: Gerrie en Joop
Renate en Martin

llse

Ruurlo: Henk

18 november 2001, Vorden
Correspondentieadres:
G. Hoorneman-Hoetink
Stalkaars 14
7242 MT Lochem

Er is gelegenheid tot afscheid nemen voor aanvang
van de dienst.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
22 november om 12.00 uur in de Nederlandse Her-
vormde kerk te Vorden, waarna de teraardebestel-
ling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de teraardebestelling is er gelegen-
heid tot condoleren in het Dorpscentrum te Vorden.

Degenen die geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, hopen wij toch te bereiken met deze adverten-
tie.

Operv dag
bij de

op 24 en 25 november a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur.

Ideeën voor kerstdecoraties
voor binnen en buiten

Verkoop van kerstartikelen
en bloemschikmaterialen

Graag tot ziens.

Inlichtingen
Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116 • Vorden
Telefoon (0575) 55 68 04

*•!

• Is uw grafmonument scheef gezakt 1
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar l
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden |k
Telefoon (0575) 55 29 28

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kunt u een
keukengeheimpje

bewaren?

75

<MQO

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken

Parmaham, 100 gram

Filetlapjes, 4 stuks

Mexicaanse vleesrolletjes, per stuk

Runderstooflappen, 500 gram

Kip kerriesalade, 700 gram

898

189

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Strïppen-

zijn in Vorden helaas niet meer te koop
bij het station.

Maar gelukkig nog wel
volop bij de VW

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEb,v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



•A G EMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EGROTING 2002 EN MEERJARENBELEIDSPLAN
2002-2005

Op dinsdag 18 december 2001 behandelt de gemeenteraad de be-
groting 2002 en het Meeijarenbeleidsplan 2002-2005. Deze verga-
dering begint om 16.00 uur in het gemeentehuis in Vorden. In de
ze aflevering van Gemeentebulletin staat informatie over de be-
groting en het Meerjarenbeleidsplan.

In Gemeentebulletin van 5 december 2001 komt een samenvatting
van de algemene beschouwingen van de politieke partijen.
In de daaropvolgende uitgave geven burgemeester en wethouders
een reactie op de vragen en opmerkingen die de politieke partijen
stellen in hun algemene beschouwingen.

Begroting2O02
De begroting 2002 kent een tekort van f942.000,- (€ 427.460,96). Burge-
meester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om maatregelen te
nemen dit tekort te dekken. Een groot deel, bijna f 400.000,-
(€ 181.512,09) halen burgemeester en wethouders uit de reserve eenma-
lige bestedingen. Ook is op een aantal posten bezuinigd en zijn tarieven
verhoogd om te komen tot een sluitende begroting.

/w,AT GAAT U BETALEN IN 2002?

Onroerende zaakbelasting
De onroerende zaakbelasting stijgt met 10 procent. De gemeente ont-
vangt in 2002 aan onroerende zaakbelasting f 1.958.000,- (€ 88.8501.66).
Dit is f 169.000- (€ 76.710,09) meer dan in 2001.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de Afvalstoffenheffing stijgen.
Meerpersoonshuishouden gaan f494,- (€ 224,16) betalen.
Eenpersoonshuishoudens f370,- (€ 167,90).
Respectievelijk f 23,- (€ 10,44) en f 19,- (€ 8,62) meer dan in 2001.

Rioolrechten
De rioolrechten gaan ook omhoog. In 2002 moet u f481,46 (€ 218,48) be-
talen. Een verhoging van f 19,46 (€ 8,83).

.Rechten
De tarieven in de Rechtenverordening stijgen met 4,5 procent. De rech-
ten voor de bouwvergunningen stijgen met 1,5 procent extra omdat in
vergelijking met andere gemeenten de tarieven laag zijn. De toeristenbe-
lasting blijft f l,- (€ 0,45) per overnachting.

Belastingdruk
De gemiddelde belastingdruk per huishouden is voor 2002 f 1.554,-
(€ 705,17). f90,- (€ 40,84) meer dan in 2001.

Een vergelijking van de belastingdruk in - per inwoner in 2001 met om-
liggende gemeenten.
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Nieuw beleid
Voor nieuw beleid is beperkt geld beschikbaar. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad in het meerjarenbeleidsplan 2002-2005
voor om onder andere voor de volgende onderwerpen geld beschikbaar
te stellen:

Samenwerking VHS++
Plattelandsontwikkeling
Bestemmingsplan buitengebied
Welstandsbeleid
Economisch beleid en werkgelegenheid
Milieubeleidsplan 2001-2004
Communicatie en voorlichting
Onderwij shuisvesting
Groot onderhoud en duurzaam veilig inrichten wegen
Realistisch oefenen brandweer
Differentiatie afvalstoffentarieven
Gemeentelijke monumenten
Gezondheid

Samenwerking VHS++
Burgemeester en wethouders willen f 100.000,- (€ 45.378,02) uitgeven
voor begeleiding, extra ambtelijke inzet en vóór-integratie (eventueel sa-
menvoegen van onderdelen van de organisatie), om zo de overgang naar
een nieuwe gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Plattelandsontwikkeling
De Reconstructiewet, die per l januari 2002 in werking treedt, moet zor-

gen voor een verbetering van de kwaliteit en de ruimtelijke indeling van
het platteland in het oosten en zuiden van Nederland. Het gaat om een
samenhangende aanpak van natuur, milieu en landbouw. Ook is aan-
dacht voor het behoud en herstel van cultuurhistorische landschappen
en een goede sociaal economische ontwikkeling.
Ruimte voor een gezonde landbouw op de juiste plek en uitbreiding van
de natuur en verrijking van landschappen is voor de plattelandsontwik-
keling belangrijk. Het platteland moet interessanter worden voor recre
atie, wat weer een stimulans is voor de werkgelegenheid.

De provincie Gelderland is de aanvrager voor projecten die de Europese
Unie meefinanciert. Gemeenten moeten rekening houden met en be-
drag van f 19.000,- (€ 8.621,82) per te reconstrueren hectare. Burgemees-
ter en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een bedrag van
f 100.000,- (€ 45.378.02) te reserveren voor de plattelandsontwikkeling.

Bestemmingsplan Buitengebied
Voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is al een bedrag van
f71.000,- (€ 32.218,40) gereserveerd. De kosten kunnen nog oplopen om-
dat burgemeester en wethouders nog geen inzicht hebben in de omvang
van de kosten voor de procedures en adviezen die nodig zijn om het plan
rechtsgeldig te maken.

Welstandsbeleid
In 2003 moet er een gemeentelijke nota welstandbeleid zijn. Burgemees-
ter en wethouders willen het Gelders Genootschap, die hen adviseert
over de welstandsaspecten bij nieuw- en verbouw van woningen, inscha-
kelen. Als de nota er eenmaal is, dan zal deze moeten worden uitgewerkt.
De kosten ramen burgemeester en wethouders op f70.000,- (€ 31.764,62).

Economisch beleid en werkgelegenheid
Burgemeester en wethouders willen samen met de gemeenten Hengelo
en Steenderen een bedrijvencontactfunctionaris aanstellen. De kosten ra-
men zij op f 15.000- (€ 6806,70) in 2003 en f 30.000,- (€ 13.613,41) in
2004.

De uitgifte van gronden op het Werkveld Oost verloopt voorspoedig. Met
Hengelo en Steenderen zoeken burgemeester en wethouders mogelijk-
heden om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen.

De projectgroep Ontwikkelingsvisie Centrum zal op korte termijn haar
rapport presenteren. Deze projectgroep heeft naar aanleiding van het
MKfrRevarapport over de winkelvoorzieningen in het centrum, een visie
ontwikkeld over hoe het centrum er uit zou moeten zien. Het gaat om
een lange termijnvisie.

Milieubeleidsplan
In april 2001 heeft de gemeenteraad het Milieubeleidsplan en het mi-
lieuprogramma 2001-2004 vastgesteld. Onder andere op de terreinen ver-
gunningen, bodembeheer, bouwstoffen, duurzaam bouwen en geluids-
hinder zullen in VHS-verband investeringen plaatsvinden. De kosten voor
Vorden bedragen f 29.000,- (€ 13.159,63). Invoeren van een gedifferen-
tieerd tarief voor de afvalstoffenheffing krijgt de komende tijd ook veel
aandacht. U gaat dan betalen voor het afval dat u daadwerkelijk aan-
biedt.

Communicatie en voorlichting
In het eerste kwartaal van 2002 komt er een gemeentelijke website met
informatie van en over de gemeente Vorden.

Ook zijn burgemeester en wethouders bezig met het verbeteren van de
voorlichting, aan de hand van een opgestelde communicatienota. De lay-
out van folders wordt verbeterd, Gemeentebulletin krijgt een facelift en
voor het verzorgen van professionele presentaties bij informatieavonden
willen burgemeester en wethouders apparatuur aanschaffen. Kosten:
f 66.000,-(€29.949,49).

Onderwijshuisvesting
De gemeente heeft bij het jeugdbeleid een regierol. De "Brede school"-ge
dachte kan hierbij een rol spelen. Plannen hiervoor moeten nog worden
ontwikkeld, waarvoor een coördinator en een budget nodig is om pro-
jecten in de aanloopfase te betalen.

Voor renovatie/nieuwbouw van schoolgebouwen denken burgemeester
en wethouders in de komende jaren f2.500.000,- (€ 1.134.450,54) nodig
te hebben. De Dorpsschool heeft recht op nieuwbouw of een ingrijpende
renovatie/verbouw.

Onderhoud wegen en duurzaam veilig inrichten
In 2002 willen burgemeester en wethouders een bedrag van f 535.000,-
(€ 242.772,42) aan wegenonderhoud uitgeven.

Zij willen ook de centrumroute (Zutphenseweg Dorpsstraat) en de Hor-
sterkamp duurzaam veilig inrichten.
Met de provincie Gelderland gaan burgemeester en wethouders praten
over een rotonde op de aansluiting van de Rondweg op de Zutphenseweg.
De Wildenborchseweg vervult een functie voor korte afstandsverkeer. In
2002 willen burgemeester en wethouders een voorbereidingsvoorstel
voor een vrijliggende fietsvoorziening aan de gemeenteraad aanbieden.
Het gebied in de omgeving van de Boonk wordt ingericht als 30 km zo-
ne.

Realistisch oefenen brandweer
In 2002 wil de brandweer starten met realistisch oefenen. Het realistisch
oefenen vloeit voort uit een landelijk project om brandweerkorpsen be
ter voor te bereiden op de taken die zij moeten uitvoeren. Onderdeel van
realistisch oefenen is een hittetraining. Deze training vindt in 2002
plaats. Het project realistisch oefenen kost f 58.000,- (€ 26.319,25).

Gemeentelijke monumenten
Voor gemeentelijke monumenten willen burgemeester en wethouders
nieuw beleid formuleren. In afwachting daarvan stellen zij de gemeen-



teraad voor het subsidiebudget dat voor de gemeentelijke monumenten beschikbaar is, te bevriezen op
f 30.000,-(€13.613,41).

Gezondheid
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is begonnen met het actieprogramma "Versterking ge
meentelijk gezondheidsbeleid". In de Regio Stedendriehoek is een raamwerk opgesteld voor een nota lokaal ge
zondheidsbeleid. Burgemeester en wethouders willen met deze nota de afstemming tussen collectieve preven-
tieactiviteiten en de activiteiten op het terrein gezondheidszorg en welzijn verbeteren. Nog niet te overzien is
wat dit gaat kosten. Voorlopig denken burgemeester en wethouders aan een bedrag van f 10.000,- (€ 4.537,80)
genoeg te hebben.

E TWEE BELANGRIJKSTE INKOMSTENBRONNEN VAN DE GEMEENTE

doofd. Er kan nog een trein aankomen, soms op een spoor waar u het
niet verwacht.
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AAR GEEFT DE GEMEEENTE HET GELD AAN UIT

E3 algemeen bestuur €969.107

nopenbare orde en veiligheid €245.069

D verkeer, vervoer en waterstaat
€1.346.144

D economische zaken €113.887

• onderwijs €1.052.673

C3 cultuur en recreatie €1.118.645

Asociale voorzieningen €2.062.208

D volksgezondheid en milieu €2.412.339

l ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
€746.439

(financiering en algemene dekkingsmiddel
€463.952
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> ELLEN BOMEN OP HET SORBO-TERREIN AAN DE NIEUWSTAD

Arcaid project enigeering verzoekt, namens de Nedac Sorbo Groep, burgemeester en wethouders een kapver-
gunning voor het vellen van:
22 Fijnsparren

Berk
Els
Vlier
Prunus
Eik
Esdoorn
Meidoorn
Taxus

op het perceel Nieuwstad 2/28a. Het vellen is noodzakelijk voor het slopen van de gebouwen op dit terrein. Her-
plant wordt gerealiseerd in het voor de herinvulling van het Sorbo-terrein op te stellen landschappelijk inrich-
tingsplan.

Gezien de locatie, aard en de hoeveelheid te vellen bomen passen burgemeester en wethouders op de behan-
deling van dit verzoek de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht toe. Van 22 november tot en met 25 december 2001 liggen de aanvraag en de ontwerp-beschikking tijdens
openstellingsuren ter inzage op de afdeling gemeentewerken van het gemeentehuis (boerderij). Belangheb-
benden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren bren-
gen. De zienswijzen betrekken burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

IJDENDOOR ROOD VEROORZAAKT VEEL ONGEVALLEN

Elk jaar vallen er in Gelderland ongeveer 200 slachtoffers in het verkeer doordat er iemand niet voor rood licht
stopt (spoorwegongevallen niet meegerekend). Omdat lang niet alle ongevallen geregistreerd worden, betekent
dit dat er in werkelijkheid waarschijnlijk veel meer ongevallen gebeuren. Om deze reden is het negeren van
rood licht één van de speerpunten waarop de politie in Gelderland controleert.

Let goed op
Voor uw en andermans veiligheid is het niet alleen belangrijk om te stoppen voor een rood licht, maar ook om
goed op te letten bij groen licht. Er kan altijd iemand anders door rood licht rijden, fietsen of lopen. Wees ver-
der bedacht op hulpdiensten, zoals een ambulance of brandweerwagen.

Spoorwegovergang
Wanneer het rode knipperlicht bij een spoorwegovergang brandt, moet u altijd stoppen. Probeer niet nog snel
even over te steken{l} en slinger niet tussen de slagbomen door. Er komt namelijk altijd een trein; de ene keer
meteen, de andere keer duurt het wat langer. Ook al is de trein gepasseerd, wacht tot het knipperlicht is ge

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Zomervreugdweg 5 P.H.J. Jager

inhoud
plaatsen zes
dakkapellen

datum ontvangst
09-11-2001

Broekweg 15a,
Wichmond

P. Vaar tj es inpandig vergroten 12-11 -2001
woning

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

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats

Burgemeester Vun- Kerkeraad gerefor-
derinkhof 16a meerde kerk Vorden

Galgengoorweg 17 Mts. J.C. Kornegoor

aanleggen
plaats aanvrager

Riethuisweg onge Vereniging Natuur-
nummerd (tussen monumenten
nrs. 4 en 6)

inhoud

bouwen woning met
garage

bouwen ligboxenstal
met bergruimte

inhoud

het graven van een poel en
het verleggen en natuur-
technisch inrichten van
een waterloop

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

jf V* ET MILIEUBEHEER ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 23 november tot en met 21 december 2001,
ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

Maatschap E. Maalderink
Spiekerweg 4
7251 RA Vorden
een veranderingsvergunning voor een
agrarisch bedrijf met paarden en geiten
15 oktober 2001
Spiekerweg 4

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie N, nr. 96 en 376
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen 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 iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 22 december 2001. Indien u dat wenst, worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet be
kend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schrif-
telijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 22
december 2001.

Openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 23 november tot en met 4 januari 2002 ter
inzage het besluit op de volgende aanvragen van:

- Maatschap Rossel-Kerseboom, Deldenseweg 6, 7251 DN Vorden om een
uitbreiding van de huidige milieuvergunning van 2 mei 1994 met fok-
zeugen en gespeende biggen (inclusief ruimere huisvesting uit oog-
punt van Welzijnseisen) op het perceel plaatselijk bekend als Delden-
seweg 6 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nr
351, datum aanvraag 25 juni 2001;

- Maatschap J.C. en AA Kornegoor, Galgengoorweg 22, 7241 RV Lochem
om verandering van de huidige milieuvergunning van 11 april 1995 in
110 melkkoeien, 75 stuks rundvee, 164 vleesvarkens, 2 volwassen paar-
den in opfok en l volwassen pony op het perceel plaatselijk bekend als
Galgengoorweg 17 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie C, nrs 1283 en 1332, datum aanvraag 17 juli 2001;

- De heer H.G.M. Helmink, Eldersmaat 3, 7251 RJ Vorden om verande
ring van de huidige milieuvergunning van 2 mei 1994 voor het om-
wisselen van een deel van de vleesvarkens voor rundvee op het perceel
plaatselijk bekend als Eldersmaat 3 te Vorden, kadastraal bekend ge
meente Vorden, sectie N, nrs 340-341, datum aanvraag 26 juli 2001;



- De heer E J. Lettink, Lieferinkweg 3, 7251 NV Vorden om een oprich-
tingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee en rundvee
op het perceel plaatselijk bekend als Lieferinkweg 3 te Vorden, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie F, nr 2856;

- De heer H.J. Boersbroek, Brandenborchweg 6, 7251 MC Vorden om een
veranderings/uitbreidingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met
schapen op het perceel kadastraal bekend als Brandenborchweg 6 te
Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2526,
datum aanvraag 30 augustus 2001;

- De heer H.J. Wuestenenk, Strodijk 19, 7251 RS Vorden om een verande-
ringsvergunning voor een agrarisch bedrijf met melkkoeien en paar-
den op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nr
328, datum aanvraag 25 september 2001 en

- De heer G.J. van Til, Koekoekstraat 15, 7233 PB Vierakker om een ver-
anderings/uitbreidingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee, rundvee en vleesvarkens, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie O, nr 15.

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 voor-
schriften 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 geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
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 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 5 januari
2002.

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 boven-genoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van 23 november tot en met 4 januari 2002 ter
inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B.J.M.
Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden, op 25 maart 1991 ver-
leende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be-
drijf (inclusief melding 8.19 Wet milieubeheer van 12 maart 1998) op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 186,
adres inrichting: Holskampweg 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in
om (bruto) 192,5 kilogram NH3 prodiuctieruimte over te kunnen dragen
aan het agrarisch bedrijf van Maatschap Pardijs, Bolsbeekweg 14,7241 PH
Lochem.

Vergunninghouder houdt 551,3 kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 25,8 % af van 41,7 mol
naar 30,9 mol.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan Maatschap Maalderink, Spiekerweg 4, 7251 RA Vorden
op 28 juni 1994 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 86 en 376, adres inrichting: Spiekerweg 4 te Vor-
den.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in voor de verkoop van (bru-
to):
- 420 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van Werkboerderij De Twisselt, Bultensweg 5-

11, 7021JC Zelhem en
- 307,6 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van Veehandel Bulten, Stellingweg (ong) te

Hengelo Gld.

Na afronding van de transacties houdt vergunninghouder 319,9 kilogram NH3 productieruimte. De depositie
neemt met 60% af van 8333,9 naar 2545,1 mol.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan Maatschap Tiessink, Deldensebroekweg 5, 7251 PL Vor-
den op 27 juli 1991 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf (inclusief
melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 29 april 1997) op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 238, adres inrichting: Deldensebroekweg 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in voor de verkoop van (bru-
to):
- 455 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van Maatschap van der Berg, Hofteweg 5, 7261

ND Ruurlo;
- 60 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer G.J. Wilgenhof, Oude Larenseweg 109,

7217 PB Harfsen (gemeente Gorssel) en
- 75 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer J.W. Smale, Jufferdijk 9, 7216 GD

Kring van Dorth (gemeente Gorssel).
Na afronding van de 3e transactie houdt vergunninghouder 1154 kilogram NH3 productieruimte. De depositie
neemt met 33,8 % af van 802,3 naar 530,9 mol..

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

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 5 januari 2002. 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 rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
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 be-
slist.

openbare kennisgeving meiduigen
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheekvan
Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 23 november tot en met 4 januari 2002 ter inzage
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
- De RK Basisschool De Vordering, het Jebbink 5, 7251 BH Vorden voor het veranderen van het schoolgebouw

volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op het perceel plaatselijk bekend het Jebbink 5
te Vorden;

- Maatschap B.H. Tiessink en M.H. Tiessink-Gotink, Deldensebroekweg 5, 7251 PL Vorden voor het van toepas-
sing van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op het perceel Deldensebroekweg 5 te Vorden;

- Fam. B.G. en H.W. Reintjes, Mosselseweg 16, 7251 KT Vorden voor het van toepassing worden van het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer op het perceel Mosselseweg 16 te Vorden.

Het Pakhuis opent
afd. ruitersportartikelen

Bij Antiek-Curiosa het Pakhuis
aan de Varsseveldseweg 25 te
Lichtenvoorde kunt u niet al-
leen terecht voor meubelen, an-
tiek en curiosa, maar nu is er in
de ruimte ook een afdeling rui-
tersportartikelen ingericht.

Bijna alles op het gebied van de
ruitersport kunt u hier vinden, zo-
als kleding, laarzen, caps, body-
warmers, dekens of zadels. De kle-
ding is voor zowel kinderen als vol-

wassenen. Er wordt gestreefd dat
binnenkort alles te koop zal zijn
op het gebied van de ruitersport.
Natuurlijk blijft ook de mogelijk-
heid bestaan voor het logen, repa-
ratie of restauratie van uw meube-
len. Ook uw stoelen kunt u op-
nieuw laten voorzien van matten.
Verder kunt u ook bij hen terecht
voor meubelbeslag. In de 2000 m2

winkelruimte is er altijd wel iets
van uw gading te vinden, dus kom
eens langs!

In week 51 (17 - 21 december)
verschijnen de vier editie's
van Contact in 2001 voor het
laatst. In deze editie's worden
dus opgenomen de Kerst- en
Nieuwjaarswensen. Voor de
advertenties en berichten
gelden de normale inleve-
ringstijden.

In week 52 verschijnt er geen
Contact

In week l (31 december 2001
- 4 januari 2002) verschijnt
Contact weer met alle vier de
edities.

Inleveren van advertenties
en berichten voor deze
Contacten:
• editie Warnsveld/Hengelo:

Uiterüjk vrijdag 21 decem-
ber 12.00 uur

• editie Ruurlo en Vorden:
Uiterlijk donderdag 27 de-
cember 17.00 uur.

De redactie
Weekblad Contact

J. Luiten en
G. Mennink
winnen 'Herfstrit'
De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' organiseer-
de zondag de zgn. 'Herfstrit', een
oriëntatierit over een afstand van
52 kilometer.

De rit die bij het pannekoekenres-
taurant Kranenburg van start
ging, was uitgezet door Harry
Horsting en Bert Regelink. Het
aantal deelnemers bedroeg 68.

De uitslagen waren als volgt: A
Klasse: J. Luiten/G. Mennink, Hen-
gelo 41 strafpunten; 2 H. Cortum-
me/A. Woudstra, Toldijk 66; 3 H.
Huiting en echtgenote, Gieterveen
75 strafpunten.

B- Klasse: l H. Wiersma en echtge-
note. Winschoten 106 strafpun-
ten; 2 Joop en Anja Menkhorst,
Halle 166; 3 Gerrit en Wilma te
Veldhuis, Halle 232 strafpunten.

C- Klasse: l W. Hartman en echtge
note, Oldeberkoop 91 strafpunten;
2 Gerrit van Veldhuizen/Jan Slag-
man, Vorden 101; 3 A. Nol ten en
echtgenote, Nijmegen 136 straf-
punten.

De eerstvolgende oriëntatierit
vindt plaats op 27 januari 2002.

Sinterldaastoer
De toercommissie van de VAMC
'De Graafschap rijders' organiseert
zondag 25 november de traditio-
nele 'Sinterklaastoer'. Een toerrit
over een afstand van 130 kilome-
ter. Er is een route uitgezet door de
Achterhoek en een deel van Twen-
te. De deelnemers kunnen tussen
's morgens starten vanaf het club-
huis aan de Eikenlaan in Vorden.
Na afloop is er een tractatie in de
vorm van een chocoladeletter c.q.
speculaas.

RTV
Een derde plaats voor Thijs van
Amerongen. De jeugdige Vordenaar
Thijs van Amerongen reed zondag
in een veldrit te Heijbergen naar
een derde plaats na aanvankelijk
een slechte start kwam hij knap
terug op een super zwaar parcour.
Zijn podiumplaats was dan ook
het maximale in deze wedstrijd.
Ook zaterdag stond van Amerongen
in Tilburg aan het vertrek hier
reed hij naar een vierde plaats in
deze twee wedstrijden won telkens
Rikkie Dijkshoorn de talent uit
het Westland. Zaterdag 24 novem-
ber wordt op het Kamphuizen de
G.O.W. verreden. De organisatie is
in handen van de R.T.V.Vierakker -
Wichmond.



VLAAI VAN DE WEEK:

Verse vruchten vlaai f 11,-

Boomschorsspeculaas
gevuld met echt spijs, 100 gram f 2,50

Roomborstplaat
100 gram f 3,50

VRUDAG EN ZATERDAG:

Parijse soezen f 1,50
Op s Op

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m
BDVAB

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

Koopzondag
25 november

Open van 12.00 - 17.00 uur

Heel veel
aanbiedingen!

en een grabbelton
voor de kleintjes

Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461220

Vordt-ri

f^ntail:

Spuiten van o.a. Meubels

Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ook het adres voor Ontlttkken

Stralen
Beitsen
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ALBERT HEIJN BLIJFT ALBERT HEIJN
gelukkig maar... want onze

extra aanbiedingen blijven u verrassen!

kilo nu 4!95

•K

8

3 stuks voor 5.c00
•i

8
8
8

D.E. aroma roodsnf
2 pakken a 500 gram van 12.70 voor 9.£50

van 9.99 voor 6199
8
S

oh Navei handsinaasappelen 099 |
net 2 kilo nu mÊmM

pak a 39.49 nu

diverse maten

O pak halen - 2 pak betalen

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
cnMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALL^GALL

8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

?JL VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

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

f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter

f 75,00 per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

www.compusystem-nl
KeuzePC v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb int§rri geheugen £0; <3|?;;harddisk f 1.645,-
AMD Duron 900 Mhz, IgS; Mi}; Intern geheugd, Jüi^k- f 1.795,-
AMD Athlon Thunderbird 900 MHz, >M, 40 yMfMÉÉ II f 1.875,-
AMD Athlon XP 1 ; ^»:B2MB:TNT2'ASR t ;

40 Gb harddisk Pif 2.095,-

SpelletjesPC
AMD Athlon Thunderlird 1;4:GHz,:42S MBBDRA
NVidia Riva TNT2 3; '
AMD Athlon XP 1 30$; MH R
64 Mb AGP VGA ̂ BQut,: ; | :b

PC-133 MHz^ UDA 0Ö ATX 'Möéd
VGA, AC '97 Sound; 52 W^Qpen:€£)Re
1 ,44MB Diskdrive; MdBower ATX, Win 9

v.a.f 2,045,-

II 2.045,-

|p2.195,-

bfi de SpelletiesPC)
MDps Netwerkkaart,
Ch Scroilwtieel Muis.

Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem

een 17 inch monitor voor f 389,-.

17 inch monitor f 429- • i.p.v. CD-Rom een LiteOnT^c 10 x 32 CD-Rev
• i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler f 109,- • TFT monitor v.a. f 965,- • HP
845C Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • USB Scanner f 169,-

• 240W boxen f 45,- • Andere onderdelen op aanvraag.

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



Koperen jubileum 'Ot en Sien' (Advertorial)

Dezer dagen was het 12,5 jaar
geleden dat leidster Hanny
Wielaard en vrijwilligster Rie
Ooinian hun werkzaamheden
bij de peuterspeelzaal 'Ot en
Sien' zijn begonnen.

In het geheim waren voorbereidin-
gen getroffen om dit te vieren. De
peuters hadden thuis wat 'per-
soonlijks' voor Hanny en Rie ge-
maakt. Groot was de verrassing

dat de andere leidsters zomaar op
visite kwamen om dit te overhan-
digen. Een mooie bos bloemen en
feesttaart ontbraken daarbij niet.
Overigens wisten de peuters wel
weg met de taart.

's Middags werden Hanny en Rie
na het werk nog even aan de praat
gehouden. Zij konden nl. niet
zomaar naar huis gaan want met
medeweten van man en kinderen

had het bestuur een receptie geor-
ganiseerd.

Daar werd hun een oorkonde en
een kado uitgereikt. Hanny en Rie
genoten met volle teugen van deze
feestelijke dag. Het bestuur sprak
de hoop uit dat beiden nog lang
hun werkzaamheden voor 'Ot en
Sien' zullen blijven doen. In elk ge
val vinden de peuters hun juffen
'het einde'.

Bron van gezondheid
suikergoed

Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

Suiker is in de natuurvoedings-
branche een heet hangijzer. De
een haalt er de schouders over op,
de ander beschouwt witte kristal-
suiker als puur vergif. De waar-
heid zal wel ergens in het midden
liggen. Dat suiker slecht is voor de
tanden is algemeen bekend. In de
mond wordt suiker omgezet in
zuur (dit kunt u zelf proeven als u
even niets eet of drinkt na gebruik
van zoetigheid) en dit zuur vreet
het tandglazuur weg. Dit geldt
niet alleen voor witte suiker, maar
voor alle soorten zoetstoffen.
Hetzelfde geldt voor het dikma-
kende effect van suiker. Niet te
veel en niet te vaak eten dus.
Kunstmatige "zoetjes" kennen dit
nadeel niet. Ze smaken alleen
zoet, maar hebben geen inhoud. U
houdt er uw eigen lichaam dus
mee voor de gek.

Het grote voordeel van suiker is
natuurlijk de smaak. Zoet is een
smaak die we al vanaf ons prilste
begin kennen en herkennen: moe-
dermelk is zoet van smaak. Geen
wonder dat we zoet associïren met
verwennerij, geborgenheid en ver-
zadiging. Er is ook niets anders
wat zo snel kan voorzien in de
energiebehoefte van ons lichaam.

Voor het opnemen van suiker en
zoetmiddelen heeft het lichaam
mineralen en vitamines nodig. Na-

tuurlijke zoetmiddelen bevatten
die mineralen en vitamines zelf,
suiker niet. Als je witte suiker eet,
kan je lichaam niet anders doen
dan deze belangrijke stoffen zelf
leveren. Je onttrekt zo waardevolle
stoffen aan je lichaam. Bovendien
wordt witte suiker geraffineerd,
waarbij juist de mineralen verwij-
derd worden (want ze kleuren de
suiker bruin) en dat gebeurt met
chemische middelen. Natuurlijke
zoetmiddelen worden niet che-
misch bewerkt en zijn veelal biolo-
gisch geteeld (let op het EKO-keur-
merk).

In de natuurvoedingswinkel zult u
dan ook geen witte suiker aantref-
fen. Wel rietsuiker, de ongeraffi-
neerde variant. Voor rietsuiker
wordt het sap van suikerriet inge-
kookt tot er kristallisatie optreedt.
Ruwe rietsuiker is helemaal niet
geraffineerd, gewone rietsuiker
een klein beetje.

Om aan onze behoefte aan zoetig-
heid tegemoet te komen hoeven
we niet perse te grijpen naar het
uitheemse suikerriet. In eigen
land worden volop suikerbieten
verbouwd. De productie van onge-
raffineerde suiker uit biologisch
verbouwde suikerbieten staat hè
laas nog in de kinderschoenen.

Wie het nog "gezonder" wil aan-
pakken kan gebruik maken van
graanstropen, ahornsiroop, honig
of (ingedikt) vruchtensap.
Graanstropen worden gemaakt

van het zetmeel van graankorrels,
dat door enzymen is omgezet in
suikers. Er is biologische stroop
van maós, gerst, rijst en tarwe, elk
met een eigen smaakaccent. De
stropen worden in veel natuurvoe
dingsproducten als vervanging
voor suiker gebruikt, onder meer
in gebak en snoep. Ahornsiroop,
esdoornsiroop en maple syrup zijn
namen voor hetzelfde product:
het ingkookte sap van de Canade-
se maple tree, oftewel esdoorn. De-
ze dunne stroop is karamelachtig
van smaak en erg geschikt voor
koekjes en fijn gebak. Honing is
ook een prima zoetmiddel voor
thee, op brood en voor wat zachte
re koekjes en gebak. Krokant deeg
kun je met honing niet maken.

Recept: bisschopsdrank (alcoholvrij)
l kleine citroen -10 kruidnagelen -
l kaneelstokje - eventueel twee
peultjes kardemom of twee schijf-
jes gember - 3 dl water - 3 eetl.
ahornsiroop of ruwe rietsuiker -1
liter rode druivensap

Prik met een puntig mesje gaatjes
in de citroenschil en steek hierin
de kruidnagelen. Leg citroen met
kaneel en kardemom of gember in
een pannetje met een goed slui-
tend deksel, voeg water toe en
breng tegen de kook aan. Laat op
zeer klein vuur 2-3 uur trekken
zonder koken. Zeef het aftreksel
en voeg het zoetmiddel toe. Ver-
warm het druivensap en voeg het
kruidenaftreksel toe. Houd de
drank op een theelichtje warm.

BEURSPRAAT

PERPETUALS - ONEINDIG
POPULAIR?
Sinds de invoering van het nieuwe
belastingstelsel op l januari 2001
staan de vastrentende waarden,
zoals obligaties, weer volop in de
belangstelling van de particuliere
belegger. Dat is ook niet vreemd
als je bedenkt dat voorheen tot
60% van de couponinkomsten
werd afgedragen aan de fiscus.

Tegenwoordig zijn rente-inkom-
sten niet meer (direct) belast. Dit
betekent dat bedrijven een nieuwe
alternatieve financieringsbron ter
beschikking hebben, namelijk de
particuliere belegger. Diverse ban-
ken en andere ondernemingen
hebben dan ook in 2001 obligatie-
leningen uitgegeven die specifiek
gericht waren op de particuliere
belegger. De perpetuele obligatie
is zo'n voorbeeld.

Een perpetuele obligatie loopt
zoals de term perpetueel al aan-
geeft 'tot in het oneindige'. De
obligatie kent in beginsel dus geen
vaste einddatum. Echt perpetueel
zijn de meeste perpetuals echter
niet. Dit komt omdat de uitgeven-
de instelling meestal een recht
aan de perpetual gekoppeld heeft
om de obligaties na een bepaalde
periode terug te mogen kopen
tegen de nominale waarde (100%).
Vaak gaat dit recht vijf jaar na
emissie lopen.

We noemen dit recht ook wel een
callrecht (vergelijkbaar met de call
uit de optiewereld). Uiteraard zal
de onderneming slechts gebruik
van dit recht maken, wanneer het
voor haar gunstig is. In eerste
instantie zal de onderneming
hierbij kijken naar de hoogte van
de rente op de perpetual in verge-
lijking tot de dan geldende markt-
rente voor vergelijkbare vermo-
genstitels.

Is deze marktrente hoger dan de
rente op de perpetual, dan zal de
onderneming natuurlijk voorlo-
pig nog geen gebruik maken van
zijn recht. Hij leent namelijk goed-
koper dan de markt. Wanneer de
marktrente echter gedaald is,
wordt het voor de onderneming
wel interessant om over vervroeg-
de aflossing na te denken. Er kan
immers bespaard worden op de
rentekosten.

Uiteraard spelen ook andere
zaken, in plaats van bijvoorbeeld
de kosten van een nieuwe uitgifte
en reputatie een rol. Het recht op
vervroegde aflossing dat aan de
obligatie gekoppeld is, heeft een
grote invloed op de rentegevoelig-
heid van de perpetual.

Bij een normale obligatie zal de
koers van de obligatie stijgen wan-
neer de rente daalt en vice versa.
Bij een perpetual is dit echter niet
het geval. Bij een rentedaling
neemt namelijk de kans toe dat de
onderneming de lening vervroegd
aflost.

Deze aflossing zal ze doen tegen
100% van de nominale waarde. Dit
betekent dat het opwaarts koers-
potentieel van de perpetual in
beginsel beperkt is.

Het recht om af te lossen is alleen
van betekenis bij een rentedaling.
In het geval van een rentestijging
gedraagt de perpetual zich als een
normale obligatie. Dit betekent
dat de koers van de perpetual in
dat geval sterk zal dalen. De beleg-
ger krijgt namelijk 'tot in het eeu-
wige' een rente die lager is dan de
op dat moment geldende markt-
rente. Met deze asymmetrie in de
rentegevoeligheid (wel koersda-
ling bij rentestijgingen maar nau-
welijks opwaarts koerspotentieel
bij rentedalingen) dient de beleg-
ger rekening te houden.

Naast het risico van algemene ren-
testijgingen is het in dit verband
ook belangrijk om de kredietwaar-
digheid van de onderneming goed
te beoordelen. De belegger leent
namelijk in beginsel het geld voor
onbepaalde tijd uit. Vandaar dat er
ook gekeken wordt naar de goede
naam en de kwaliteitvan de uitge
vende instantie. Voor de extra risi-
co's wordt de belegger overigens
gecompenseerd door een hogere
rentecoupon dan op een normale
lening.

Kortom, een perpetuele lening is
interessant voor een belegger die
het bedrag in principe voor onbe-
paalde tijd kan missen.

Hij accepteert namelijk onzeker-
heid met betrekking tot het
moment van terugbetalen van de
hoofdsom. Voor deze onzekerheid
wordt de belegger wel beloond
met een hogere rentevergoeding
dan op een normale obligatiele-
ning. De belegger is dus vooral
georiënteerd op inkomen uit zijn
belegging en niet zo zeer op ver-
mogensgroei.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

Max Havelaar koffie
Zoals men misschien heeft
opgemerkt is de prijs van een
pak koffie de afgelopen tijd in
prijs verlaagd. De steeds dalen-
de wereldmarktprijzen worden
zo doorberekend aan de consu-
ment.

Max Havelaar heeft deze prijsver-
laging niet doorgevoerd. Zij blijven
vasthouden aan een vastgestelde
minimumprijs zodat de boeren
ook een minimuminkomen hebben
waar ze van kunnen rondkomen.

Voor de Max Havelaar koffie
betaalt men nu bijna een gulden
extra. Dat is niet niks. Maar dat
geld gaat wel volledig naar de
coöperaties van de koffieboeren.

Als je dat weet ga je toch anders
kijken naar een pak koffie. Voor
meer informatie wwwmaxhave-
laar.nl.

Max Havelaar koffie is verkrijg-
baar bij de Wereldwinkel en mees-
te supermarkten.



IJSVERENIGING
VORDEN

Voorverkoop
ijsbaanabonnementen

aan de ijsbaan Het Hoge 41 a
te Vorden.

Abonnement
f 10,- per persoon
Voorverkoop t/m 8 december 2001 nadien tij-
dens de geopende ijsbaan f 20,- per persoon
aan de kassa.

Vrijdag 30 november
19.00 uur t/m 21.30 uur.

Zaterdag 1 december
11.00 uur t/m 14.00 uur.

Woensdag 5 december
14.00 uur t/m 16.00 uur.

Vrijdag 7 december
19.00 uur t/m 21.30 uur.

Zaterdag 8 december
11.00 uur t/m 14.00 uur.

Tevens in- en verkoop van schaatsen.

'Waarom
Bomenbelang?'
Omdat bomen ervoor zorgen dat mens en dier

kunnen leven.
Omdat bomen de straten, wegen en tuinen

in dorpen en steden sieren.

Wordt lid van Vereniging Bomenbelang:
tel. (0575) 55 22 32.

Vereniging Bomenbelang Vorden

Weekaanbieding:

Roomboter-
amandelstaaf
van f 7,25 voor f 6,50
Vergeet niet je zelfgemaakte en
ingekleurde schoen bij de bakker
te zetten!
De mooiste zal Sint extra belonen.

FredBosvel
Specialileil:

zwanehalzcn

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

op maandagavond
26 november 2001

in school 't Beeckland, Het Hoge 41, Vorden.
De afname is tussen 18.30 tot 20.30 uur.

D
O

Dinsdag
alle pizza's

f4,- korting

Woensdag
alle schotels

ƒ4,- korting

In verband met
7 jarig bestaan:

Afhaal maandmenu's
Shoarma schotel - met ham,

uien en kaas ƒ 15,-

Kipsaté schotel - kipfilet, gekruid
met Japanse
satékruiden
met satésaus ƒ 15,-

Pizza's
Quattro Stagioni - tomaten, kaas,

ham, salami,
champignons,
paprika ƒ 12,-

Resfauranf
Catering

Bezorgserv/ce

Zutphenseweg l
7251 DG Vorden

Tel. (0575) 55 42 22

Pizza Real - tomaten, kaas,
Spaanse salami
en champignons

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2001

M ' . • . • . - • • • , . . • • , . . . ' . . , . : • • : p . . '

open dag
Volière/Freilandstal

Op het pluimveebedrijf van Mts. Bouwmeester-Rozendaal
Schuttestraat 26, 7251 MZ Vorden • Tel. (0575) 55 67 93

Datum: vrijdag 23 november 2001 • Tijd: 13.00 tot 16.30 uur.

Kenmerken:
Een volièrestal voor 21.500 leghennen

Met wintergarten
Verlichting: rode en witte PL-armaturen, voor- en naverlichting (Peter van Agt)

Ventilatie met centrale afzuiging
Hotraco HDC-PS computergestuurde ventilatie en mestdroging

Mestdroogtunnel
Mestopslag

Prefab betonelementbouw

Graag nodigen wij u mede namens de familie Bouwmeester uit voor een bezoek
aan deze open dag.

Bedrijf Plaats
Bert Aanstoot E.T.I.B. Laren
ABCTA Lochem
Agrinbo Holland BV Wierden
ATO Agro- en Bouwservice Vorden
Berends Vorden
M. Bouwmeester Vorden

Famer Automatic Ned BV Hattem
Freriks Ontsmettingsbedrijt Meerde
Van Gent Renswoude
ITB Boxmeer
Kwetters Eiergroothandel Veen
Moba Barneveld

Polem Lemmer
Rabobank Graafschap West Vorden
Univé Ruurlo
Verbeek's Broederij Renswoude
Zonne-Ei-Farm BV Terschuur

Telefoon
(0573) 40 20 56
(0573) 28 88 00
(0546) 57 02 85
(0575) 55 57 54
(0575) 55 64 80
(0575) 55 65 15

(038) 44 48 101
(0578) 69 54 42
(0318) 57 20 81
(0485) 57 88 76
(0416) 69 59 00
(0342) 45 56 55

(0514) 56 24 47
(0575) 55 81 00
(0573) 45 16 35
(0318) 48 33 54
(0342) 46 00 20

Activiteit
Installatie/ventilatie
Mengvoer en advisering
Bouwbedrijf
Windbreekgaas
Installatietechniek
Precisie graafwerk en
bestrating
Legvolière-systeem
Stalontsmetting
Legnesten
Mestdroging
Eierafzet
Eiersorteer- en
verpakkingsmachines
Voersilo's
Financiële dienstverlening
Verzekeringen
Leverancier jonge hennen
Mestdroogtunnel



Sint verruilde paard voor de trein

De afgelopen jaren kwam de Sint stee-
vast, compleet met mijter en staf, op een
paard Vorden binnenrijden. Dat gebeur-
de in de omgeving van kasteel Vorden.

Echter bij slecht weer kwam het nog wel
eens voor dat de wachtende kinderen op
de paden natte voeten opliepen, modder
aan de schoenen e.d.

En om ook zijn paard in deze drukke
dagen wat extra rust te gunnen, besloot
Sint in overleg met de V.O.V. (Vordense
Ondernemers Vereniging) om dit jaar
van de trein gebruik te maken.

-..'«te
FILE FILE FILE

In het spoorboekje stond vermeld dat de
trein om 13.15 uur op het station in Vorden
zou arriveren. Drie kwartier voor aankomst
waren de eerste kinderen reeds aanwezig.
Toen de Goedheiligman eindelijk precies op
de geplande tijd arriveerde (keurig gedaan
N.S.!) hadden zich inmiddels honderden kin-
deren en ouders bij het station verzameld
om toch maar een glimp van het Spaanse ge-
zelschap op te vangen.

Nadat Udo Hey de Sint. namens de VOV, had
verwelkomd, probeerde Sint zich een weg te
banen door de grote kinderschare. Dat luk-
te, zij het stapje-voor-stapje. Terwijl de Pieten
kwistig met pepernoten strooiden, kreeg
Sint allerhand cadeautjes aangeboden.

Veelal tekeningen die de kinderen speciaal
voor hem hadden gemaakt. Sint nam er de
tijd voor, maar moest toch op gegeven mo-
ment in de open koets plaatsnemen, omdat
zijn aanwezigheid ook elders in het dorp ge-
wenst was.

Voorafgaande door de muziekvereniging
"Sursum Corda" en het tamboer-lyrakorps
uit Harfsen, maakte Sint een rijtoer door het
dorp. Onderweg was er een zgn. "verras-
singsstopplaats" ingepland, alwaar Sint en

Pieten cadeautjes aan de kinderen uitdeel-
den. Vervolgens onderhield Sint zich een
uurtje met de kinderen die inmiddels in gro-
te getale naar het Dorpscentrum waren ge
togen. Daar was ook het college aanwezig
om de "ouwe taaie" de hand te drukken.

Vervolgens vertrok Sint naar het pannekoe-
kenrestaurant Kranenburg, waar de kinde-
ren uit de buurtschappen Kranenburg, Wil-
denborch en het Medler waren samenge-
stroomd. Net als in het Dorpscentrum werd
er door de kinderen volop gezongen.

Sint vond het prachtig en moest van ontroe-
ring zo nu en dan een traantje wegpinken.
Want met name de Vordense kinderen lig-
gen Sint na aan het hart. Gelachen werd er
ook, daar zorgden de Pieten met hun malle
fratsen wel voor.

Het wordt Sint gedurende zijn verblijf in Vor-
den erg aangenaam gemaakt. Zo is er in het
Dorpscentrum voor hem een slaapplaats in-
gericht. Daar zal hij tot en met 5 december
verblijven. Sint heeft laten weten het leuk te
vinden als de kinderen van Vorden hem te-
keningen, brieven en kaarten zullen sturen.
Wil je zien hoe de slaapkamer eruit ziet dan
kan men woensdag 21 november, vrijdag 23,
woensdag 28 en vrijdag 30 november daar
tussen 15.30-16.30 uur terecht.



De Stiepel
Won i n g c o r p o rat i e

Ons kantoor aan de Dr Grashuisstraat 8 in Zelhem is

gesloten
vanaf 14.00 uur

op donderdag 29 november 2001
in verband met een werkconferentie.

Dr. Grashuisstraat 8 7021 CL Zelhem Postbus 233 7020 AC Zelhem
Telefoon: (0314) 626126 Fax: (0314) 62 61 58 Reparatieverzoeken: (0314) 62 61 40

Internet: www.destiepel.nl • e-mail; info@destiepel.nl

CHTWÖLLEN
ONDERDEKEN

Deze zachte, zuivere scheerwoHen onderde-
kën zorgt, behalve voor vochf regulatie, ook
voorde juiste temperatuur. Een weldctad bij
Spier- en gewrichtspijnen.

1 ̂ persöons 90 x 200 cm
van f 159.- VÖOf ƒ 99.- {€44.92}

Ook tóverijaar in
andere

LAMMERS
J O M S E R V l C E W ! N K E L

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon (0575) 55 14 21

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin
naar het vanouds bekende adres

Uit voorraad leverbaar:
Diverse soorten dakgevormde bomen
Diverse soorten leigevormde bomen
Bolbomen Catalpa, Acacia. Prunus en Esdoorn
Fruit- en laanbomen
Coniferen en sierheesters
Beuken, ligustrum voor hagen

Tip: Plant een echte Moerbei-boom (zwarte vruchten)
Fruitbomen hoog, halfstam, struikvorm

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

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

Nieuw!

Ruitersport-

afdaling

in 't fëkhuis,

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur er\

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport Het Pakhuiö 20°°*2*eut,ele
Varsseve\dseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 51 96 • Privé (0543) 45 20 32 • Mobiel 06 22481510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Gratis ketelinspectie bij
raus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? l )an vraagt u /ich misschien at ot hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zi jn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een tors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel.

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31. Wij adviseren

'VKrans Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen. NEFIT

Nefit houdt N e d e r l a n d w a r m

!SMAN
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

•liet Hoge 3 7251 XT Vorden

iel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl



TV opnames bij bloembinderij
de Elzentuin in Vorden

Mountainbike-dinic
met Jan Weevers

Begin oktober kreeg Gerda
Kamperman van bloembinderij
de Elzentuin een telefoontje
van Yorin (voorheen Veronica)
of ze wel eens een bloemschik-
wedstrijd organiseerde.

Yorin zocht een lokatie om t.v.
opname's te maken van een
bloemschikwedstrijd voor het pro-
gramma Happy de Peppy.

terse invloeden, warme kleuren
zoals donkerrood, paars, goud,
donkerblauw, uivormen, luxe stof-
fen, zoals fluweel, brokaat en zijde
gekleurd glas, gouddraad, kralen,
bijzondere blemen.

De dames konden kiezen uit
mooie materialen en bloemen,
doch en waren ook verplichte ele-
menten. Zo moesten er 3 soorten

De deelneemsters mochten het
gemaakte stuk mee naar huis ne-
men, de winnares ontving boven-
dien een oorkonde.

De eerste uitzending van het pro-
gramma Happy de Peppy is op
maandag 26 nov. as. Wanneer de
opname's van de Elzentuin wor-
den uitgezonden was bij het ter
perse gaan van Contact nog niet

Welnee: zei Gerda, maar wat niet
is kan nog komen, dus werd er ?en
wedstrijd bloemschikken op touw
gezet. Op vrijdagmiddag 5 oktober
was het dan zover. Presentatie
Harry Vermegen kwam met een
cameraman en geluidsman naar
buurtschap 't Medler voor de op-
names.

De deelneemsters, 8 cursisten van
de Elzentuin, moesten een kerst-
stuk maken in de stijl Byzantine,
wat deze winter de trend is. De
kenmerken van deze stijl zijn: oos-

vruchten verwerkt worden: een
kaars, kerstballen, een prothea, ro-
zen en kraaltjes.

De beschikbare tijd was 50 minu-
ten. De jury bestaande uit de da-
mes Marien van Doorn en Daniel-
le Heuvelink, 2 collega bloemisten
beoordelen de stukken op techniek,
materiaal gebruik, originaliteit en
kleurgebruik. Alle winnares kwam
uit de bus Herma Nijenhuis uit Lo-
chem. Ellis ten Have en Brigit
Zents beiden uit Vorden werden
tweede en derde.

bekend. Elke maandag kijken dus.
Op dit moment zijn bij de Elzen-
tuin de voorbereidingen voor de
Kerst in volle gang. Op 24 en 25 no-
vember as. zijn er open dagen. Cur-
sisten en belangstellenden zijn
van harte welkom om ideeën op te
doen voor kerstdecoratie's voor
binnen en buiten.

Er zijn kerstartikelen en bloem-
schikmaterialen te koop. De koffie
is gratis. De Elzentuin is te vinden
aan de Ruurloseweg 116 te Vorden.
(Zie ook de advertentie).

Op zaterdag 24 november a.s.
organiseert Free-wheel een
mountainbike clinic met de be-
kende mountainbiker Jan Wee-
vers uit Hengelo (Gld), afgelo-
pen weekend nog eerste bij het
Kampioenschap van Oost Ne-
derland.

De clinic is zowel bedoeld voor de
geoefende als voor de beginnende
mountainbiker, die nog niet over
eigen materiaal beschikt.
Tijdens de clinic zal met name
aandacht worden besteed aan de
techniek van het rijden op de
mountainbike onder verschillen-
de omstandigheden, zowel wat on-
dergrond als wat weersomstandig-
heden betreft. Men leert veilig af-
dalen en gedoseerd klimmen,
waarbij zowel de techniek van het
rijden als economisch omgaan
met de eigen energie een belang-
rijke rol spelen.
De clinic begint met een koffie
ontvangst bij Taveerne de Wilden-

borcherhof en een korte inleiding
over het programma van de och-
tend.
Na de inleiding gaan de deelne-
mers op pad met Jan Weevers, die
wordt bijgestaan door mountain-
bike-journalist en -instructeur
Karst Zijlstra uit Arnhem en voor-
malig wedstrijdrijder Christiaan
Punter. Na afloop is er gelegenheid
vragen te stellen over trainingsop-
bouw, materiaal, kleding, voeding
etc.
De deelnemers kunnen bij de Wil-
denborcherhof douchen en hun
fiets schoonmaken. De organisatie
is in handen van Free-wheel uit
Vorden, waar ook de mogelijkheid
is om materiaal te huren. Het dra-
gen van een helm is verplicht.
De clinic wordt gegeven in het
Grote Veld en op de Lochemse
Berg, waar verschillende fraaie
routes zijn uitgezet.
Voor meer informatie en aanmel-
ding kan men bellen met Free-
wheel (0575 554228).

Sfeervol evenement voor jong en oud

Reurlse Midwinterhoornwandeling

Op zondag 2 december wordt in
Ruurlo de inmiddels bekende
Reurlse Midwinterhoornwande-
ling gehouden. Dit evenement
keert ieder jaar terug op de
eerste advent. De wandeling
begint bij Tannekoekboerderij
De Heikamp' aan de Hengelose-
weg2.

Vanaf de eerste advent mogen de
midwinterhoorns worden gebla-
zen. In de maanden december en
januari zal men op meerdere plek-
ken in de Achterhoek en Twente
de tonen van deze hoorns kunnen
horen. Op de midwinterhoorn
wordt geblazen tot Drie Koningen
op 6 januari. Niet voor niets noem-
de men deze hoorn midwinter-
hoorn. Blazen na 6 januari geldt
als taboe. Ruurlo zal het spits af-
bijten met de midwinterhoorn-
wandeling op 2 december.

Er zijn dit jaar twee wandelingen
uitgezet: een route van circa ne-
gen kilometer en een wat langere
route. De looptijd is ongeveer drie
a vijf uur, inclusief rondleiding in
het kasteel en bezichtiging van de
Cactus Oase. Het is een schitteren-
de wandeling door de bossen van
Ruurlo. Verspreid over de route
staan de midwinterhoornblazers
opgesteld. Afwisselend in het land-
schap en op markante punten be-
oefenen zij hun hobby (in de na-
bijheid van een vuurkorf, die voor
de nodige warmte zorgt).
Door het luisteren naar het geluid
van de blazers kan de route ge-
volgd worden. De 'Midwinterho-
arnbloazers' zijn te allen tijde be-
reid uitleg te geven over deze spe-
ciaal in de winter gehouden folk-
lore. Hun verhaal over de traditio-
nele achtergrond van de midwin-
terhoorn zal voor menigeen boei-
end zijn.

In de route is een aantal beziens-
waardigheden opgenomen.
- Zo zal er bij 'Pannekoekboerde

rij De Heikamp' een demonstra-
tie midwinterhoornmaken wor-
den gegeven. Bovendien krijgen
de deelnemers aan de tocht de
kans om ook eens op zo'n hoorn
te blazen.

- De Cactus Oase van Anny Cac-
tus zal bezichtigd kunnen
worden. Deze cactus-wonder-
wereld bestaat uit GOOOm2 kas
met unieke planten, waaronder
ook de bekroonde cactussen.
Het is een adembenemend ge-
heel.

- Het kasteel Ruurlo heeft zijn
deuren openstaan, een bezich-
tiging is mogelijk. Het kasteel
dateert grotendeels uit de zes-
tiende en zeventiende eeuw en
is vijf eeuwen bijna onafgebro-
ken bezit geweest van de Van
Heeckerens. Sinds 1978 is het
kasteel eigendom van de ge-
meente Ruurlo en is nu ge-
meentehuis.

In het kasteel harpspel door l ikata-
r ina Levental. Deze harpiste was
vorig jaar in het kasteel en vele
mensen hebben toen van haar spel
kunnen genieten.

Ook dit jaar sponsort dhr. R. Swie-
nink van Buitengoed 't Sikkeler de
midwinterorganisatie weer en zorgt
ervoor dat Ekatarina Levental haar
harpspel ten gehore brengt.

Onderweg zijn er mogelijkheden
tot gebruik van consumpties, een
koek-en-zopietent is aanwezig. De
kaarten voor deelname zijn te
koop aan de start bij 'De Heikamp'.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij
de VVV Ruurlo. tel. (0573) 45 39 26.

Sorbo wint
P.O.P. Award Benelux
De Nedac Sorbo Groep te Duiven
heeft afgelopen week de Gouden
(Pauw) P.O.P. Award onderschei-
ding ontvangen voor de beste
verkoopdisplay (huis en tuin
actiematig).

De Nedac Sorbo Groep was de
enige in zijn presentatie (Sorbo
afwasbol) die het maximale aantal
punten kreeg. Zeker voor een pro-
duct als de afwasborstel (bol) is dit
een uitstekende prestatie.

Deze display wordt nu ingezet
voor de hoogste Europese onder-
scheiding in Parijs. De display is in
samenwerking met Kappa Zedek
in Deventer ontworpen. Kappa
Zedek heeft als producent hier-
voor ook de Gouden Award ont-
vangen.

Namens de Nedac Sorbo Groep
heeft inkoopdirecteur dhr. Henk
de Jonge de onderscheiding in
Breda in ontvangst genomen.



NVOB
Bouwopleidingen

DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN
werken samen in de regio:

Borculo & Lichtenvoorde

Lochem Aalten
Borculo Beltrum

Eibergen Groenlo
Neede Lichtenvoorde
Ruurlo en Winterswijk

en Vorden

Kom eens in Borculo of Lichtenvoorde
kijken, want wij kunnen de volgende

opleidingen bieden:

Metselen Timmeren Werkplaatstimmeren
Voegen Tegelzetten

restauratie timmemn/metseien

Bel voor een afspraak!

Wat kun je bij ons verwachten?
Vier dagen werken en een dag naar een Regionaal

Opleidings Centrum. Er wordt vijf dagen loon betaald!!

Wie kan er bij ons terecht ?
Iedereen die belangstelling heeft voor een baan en
opleiding in de bouwnijverheid is van harte welkom.

SWV "De Bouwopleiding"
A. Schweitzerstraat 27, Lichtenvoorde, tel.: 0544-3761 86

e-mail: into@bouwopleiding-og.nl
www.bouwopleiding-og.nl

NVOB Opleidingsbedrijf "De Achterhoek"
Bosberg 21, Borculo, tel.: 0545-274777

e-mail: nvob@worldonline.nl www.nvob-achterhoek.nl

BASISSCHOOLPROJECTEN IN
LICHTENVOORDE EN BORCULO

Leerlingen vermaken zich prima
Ze verveelden zich geen moment. De
vele basisschoolleerlingen vermaakten
zich prima met de verschillende activi-
teiten tijdens het basisschoolproject van
de opleidingsbedrijven in de bouwsector.
De kinderen van 11 en 12 jaar oud kon-
den zelf aan de slag en dat beviel ze uit-
stekend. Timmeren, metselen, schilde-
ren, solderen en bezig zijn met electro.
Alles werd enthousiast aangepakt. De
basisschoolprojecten Samenwerkings-
verband De Bouwopleiding Oost-
Gelderland in Lichtenvoorde en oplei-
dingsbedrijf De Achterhoek in Borculo
werden druk bezocht en verliepen zonder
één wanklank. "De projectweken, die we
ieder jaar houden, waren een regelrecht
succes. De leerlingen hebben spelender-
wijs kennis kunnen maken met de ver-
schillende beroepen in de bouw. We heb-
ben er een goed gevoel aan overgehou-
den", aldus Fons Luttikhoid van De
Bouwopleiding en Wim Veerbeek van
opleidingsbedrijf De Achterhoek. Ook
de leerkrachten spraken van een goed ini-
tiatief. "Je ziet gewoon dat de kinderen
het leuk vinden. Dit zijn erg nuttige
dagen." De kinderen kregen in
Lichtenvoorde en Borculo een prima
beeld van dé mogelijkheden in de bouw.
Ze konden de handen uit de mouwen ste-
ken en zelf voorwerpen maken. "Dat
werkt nog het beste", vertelt Tonny
Spekschoor, instructeur van De

Bouwopleiding. "Ik moet zeggen dat de
kinderen erg leergierig waren. Ze pakten
alles aan. Ik denk dat velen geinteres-
seerd zijn geraakt in de bouw en dat was
ook de bedoeling." Zo konden de kinde-
ren bijvoorbeeld zelf een appelkrooshuis-
je voor vogels en een spaarcilinder
maken. Maar ook een muurtje metselen
viel in de smaak. Hans van de Jozefschool
in Lichtenvoorde had er zichtbaar lol in.
"Ik vind het prachtig. Maar het valt nog
niet mee dat metselen. Het lijkt zo sim-
pel." Verderop was Maaike bezig een
spelletje boter kaas en eieren van hout te
maken. Het frezen van een groefje in het
houten plankje gaat haar goed af. "Mooi,
hè", roept ze trots. Haar klasgenootjes
knikken instemmend, maar ze leggen
daarna snel de laatste hand aan een hou-
ten voederhokje. De gemaakte materia-
len mogen de kinderen mee naar huis
nemen. Aan het slot van het project krij-
gen ze daarnaast een tas vol materialen
mee. Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen van deze materialen op school een
kunstwerk maken. De drie mooiste en
kunstzinnigste creaties komen in aan-
merking voor een geldprijs van 300, 200
en 100 gulden.

Voor meer informatie over de basis-
schoolprojectweken kunt u de volgende
internetsites raadplegen: www.bouwop-
leiding-og;nl www.nvob-achterhoek.nl.

NVOB
Het Nederlands Verbond van
Ondernemers in de Bouwnijverheid
(NVOB) is Nederlands grootste onder-
nemersorganisatie in de bouw. Ruim
4.000 bouwbedrijven door het hele
land verspreid zijn aangesloten bij het
NVOB. Dat betekent dat rond zestig
procent van alle uitvoerende bouwbe-
drijven lid is van het NVOB. De
NVOB-aannemer is te herkennen aan

het NVOB-iogo op onder meer brief-
papier, busjes en bouwborden. Vanuit
Borculo opereert de NVOB-afdeling
De Berkelstreek en vanuit
Lichtenvoorde NVOB-afdeling
Gelderland-Oost. Beide afdelingen
verzorgen opleidingen voor nieuw per-
soneel. Uit deze twee afdelingen zijn
de opleidingsbedrijven ontstaan. In
Borculo gaat het om opleidingsbedrijf
De Achterhoek en in Lichtenvoorde
om Samenwerkingsverband De
Bouwopleiding Oost-Gelder land.

Baarn, 26 oktober 2001

PROBLEEM NA DE VERBOUWING?

Bouwbemiddeling weet raad
Bouwen is mensenwerk en er kan
dus altijd wel iets misgaan. Dat
ondervond ook Ar jan van Roon
bij de verbouwing van zijn huis.
"We hadden alles zorgvuldig
voorbereid, en waren heel tevre-
den over de samenwerking met
onze aannemer. Groot was dus de
teleurstelling toen bij de opleve-
ring bleek dat er toch iets niet
naar wens was."

Elke aannemer die bij het NVOB is aan-
gesloten heeft vakmanschap hoog in het
vaandel staan. Van de allereerste voorbe-
reidingen van de verbouwing tot en met
de oplevering. Maar een '100-procent-
alles-goed-garantie' bestaat niet.
Wanneer er toch iets fout is gegaan, zal
dat in de meeste gevallen door de aanne-
mer worden hersteld; of de fout nu tij-
dens de bouw geconstateerd wordt, bij
oplevering of zelfs nadat de bewoners
hun intrek hebben genomen. Maar het
kan gebeuren dat opdrachtgever en aan-
nemer er samen niet uitkomen. "Zo was
het bij ons ook," vertelt Arjan van Roon.
"Toen ons huis werd opgeleverd, bleken
de bakstenen van de serre niet de juiste

kleur te hebben. We hadden nog wel
samen met de aannemer de monsters
bekeken en de keuze bepaald. Bij
navraag bleek dat het kleurverschil te
maken had met het feit dat het hand-
werk is. Maar wij stonden op het stand-
punt: besteld is besteld. De aannemer
bleef echter op zijn standpunt staan: u
bent akkoord gegaan. Samen hebben we
Bouwbemiddeling van het NVOB inge-
schakeld." Deze service is speciaal
bedoeld om meningsverschillen die kort
na oplevering zijn ontstaan op te lossen.
Snel, zonder kosten, en - heel belangrijk
- tot tevredenheid van beide partijen. De
bouwbemiddelaars zi jn door de wol
geverfde deskundigen die alle ins en outs
van het bouwproces kennen. De bemid-
delaar onderzoekt de klacht en arran-
geert een gesprek waarbij opdrachtgever
en aannemer aanwezig zijn. Samen
wordt zorgvuldig bekeken wat de beste
oplossing is. Arjan: "Heel fijn dat een
deskundige de zaken helder op een ri j t je
zet en met objectieve blik naar de feiten
kijkt. Wij zijn er met de aannemer
gelukkig uitgekomen. Samen kwamen
we overeen dat de aannemer een nog
openstaande rekening kwijtschold.
Zonder Bouwbemiddeling was dat waar-
schijnlijk niet gelukt."

AANKONDIGING

De volgende keer, dat wordt in week 52, dan ruimschoots

aandacht voor : Van leerling tot ondernemer.



Een tuin met
een zilveren
randje

Nieuw winterprogramma

Verschillende bomen en hees-
ters zijn wintergroen. Met an-
dere woorden: ze behouden
hun blad in de winter. Deze
planten vallen tussen alle blad-
verliezende soortgenoten juist
nu op. Wanneer die bladeren
bovendien zo'n mooie witte of
zelfs zilverkleurige rand heb-
ben, is de wintersfeer in de tuin
compleet.

Soms is die witte of zilverkleurige
bladrand heel smal. Bij andere
planten is het blad soms meer wit
of zilverachtig dan groen. Hoe
minder groen, hoe bonter de
struik of boom.
De keuze in planten met wit- en
zilverbont blad is groot. Onder de
hulsten is bijvoorbeeld de witbon-
te Ilex aquifolium 'Argenteomargi-
nata' een aanrader. Er zijn nog
meer witgerande zusjes van deze
hulst. Het leuke van hulst zijn bo-
vendien de rode bessen. Die geven
aan deze struik in de winter nog
iets extra's.
De huls 'Argenteomarginata' kan
uitgroeien tot een hoge struik van
wel 5 meter. Hij heeft daarom de
ruimte nodig. Osmanthus hetero-
phyllus 'Variegatus' lijkt op de
hulst, maar is een stuk kleiner. Die
houdt het met l meter wel voor ge
zien. Deze dubbelganger van de
hulst wordt ook niet veel breder
dan l meter. Daar kun je in een ge-
woon tuintje nog eens mee aanko-
men. Osmanthus heeft echter niet
zoals de hulst opvallende bessen
in de winter.

PLANTEN MET EEN VLEKJE
Een andere bekende tuinplant
met diverse bonte vormen is de
klimop (Hedera). Hier zien we niet
alleen soorten met een vaak brede
witte rand, maar ook varianten
waarbij het hart van het blad uit-
gesproken licht gekleurd is. Elk

blad lijkt op die manier op een
klein kunststukje.
Bonte vormen treffen we aan bij
de klimmende klimop en bij de
klimop die een bolronde struik
van pak weg l meter hoog maakt.
Een goede klimmer met witte
bladranden is Hedera colchica
'Dentata Variegata'.
Onder de olijfwilgen (Eleagnus)
zijn eveneens verschillende soor-
ten waarvan het blad bont is, zoals
Eleagnus pungens "Maculata'. Het
blad is hier groengeel gevlekt. Net
als bij de gewone olijfwilgen heeft
het blad van 'Maculata' een zilver-
achtige zweem. Het is juist de
combinatie van groene en gele
vlekken met dat laagje 'zilver', die
laat zien dat bonte planten ook
heel apart kunnen zijn.

BONTE HAAG
Heel bekend zijn de bonte struik-
jes die in talrijke voortuinen het
haagje tussen het gras of het
bloemperk met bijvoorbeeld het
trottoir vormen. Officieel heten
deze planten Euonymus fortunei.
'Emerald Gaiety' en 'Silver Queen'
zijn prachtige, witbonte soorten
van deze Euonymus. Beide Eme-
ralds zullen als haagje niet teleur-
stellen. Maak er ook eens schalen
en bakken mee op.

Bont blad valt niet bij iedereen in
de smaak. Tot op zekere hoogte is
dat begrijpelijk. Een tuin vol bonte
heesters en bomen is veel te veel
van het goede. Dat oogt gewoon te
druk. Met overleg toegepast, kan
een bonte plant echter een aan-
winst voor iedere tuin zijn.

Alle genoemde soorten zijn min of
meer wit- en zilverbont. Een rond-
je tuincentrum leert dat er ook tal
van geelbonte planten zijn. Ook
daarmee kunnen leuke accenten
in de tuin worden aangebracht.

In het Noorder Dierenpark
wordt een speciaal winterpro-
gramma uitgevoerd in de
maanden december, januari en
februari. Het programma be-
staat uit rondleidingen, de-
monstraties, kijkjes achter de
schermen, lezingen en work-
shops over tal van onderwer-
pen.

Er zijn meer dan dertig program-
ma's voor gezinnen, volwassenen
en ook speciaal voor kinderen.
Zo kunnen deelnemers een blik in
de keuken werpen. De dieetkeu-
ken, waarin de maaltijden voor al-

le dieren worden klaargemaakt,
wel te verstaan. Wat krijgt een fla-
mingo te eten en hoe wordt de
maaltijd van een slingeraap sa-
mengesteld?

Het is ook mogelijk om met
de hoofddierenverzorger op zijn
avondronde mee te lopen. Staan
de giraffes rustig? Hebben de vo-
gels genoeg te eten? Hoe staat het
met de jonge dieren? Er is veel te
controleren op zo'n ronde.
Kinderen kunnen alles te weten
komen over poep in een program-
ma waar een keur van keutels en
drollen aan bod komt. Ook kun-

nen ze enge dieren van dichtbij be-
kijken. Zijn sprinkhanen wel zo
eng als mensen vaak denken en
hoe zit het met spinnen?

Wie wil deelnemen aan één of
meer onderdelen, kan het pro-
gramma opvragen bij het Noorder
Dierenpark om vervolgens te reser-
veren voor het onderdeel van zijn
of haar keuze. Hierbij geldt na-
tuurlijk wel "vol is vol". Het Noor-
der Dierenpark is gedurende de
wintermaanden dagelijks ge-
opend. Vele presentaties zijn over-
dekt en onder alle weersomstan-
digheden even aantrekkelijk.

Veelzijdige Advents- en
Kerstmuziek Idinlct in
Zutphense St. Janskerk
In de komende weken vinden er
in de sfeervolle ruimte van de
St. Janskerk in Zutphen een
aantal bijzondere vieringen en
concerten plaats als voorberei-
ding op het naderende Kerst-
feest. Muziek van bekende en
minder bekende kerstliederen,
het aloude Gregoriaans tot de
warme en subtiele koorklan-
ken uit de Russisch-Orthodoxe
kerstliturgie.

GREGORIAANSE VESPERS
Voor het zesde achtereenvolgende
jaar verzorgt het Gregoriaans Ge
tijdenkoor op de vier zondagen
van de Adventstijd op zondagmid-
dag de Latijnse Vespers.
De Vespers, een van de zes kerke-
lijke Getijdenvieringen, ook wel
'Lucinarium' genoemd, vindt
plaats bij het overgaan van de dag
naar de nacht op het uur waarop
de lichten worden ontstoken.
De kern van deze vieringen vor-
men de vijf Psalmen en Antifonen,
gevolgd door de Adventshymne
'Creator Alme Siderum', het Mag-
nificat en de Maria-antifoon 'Alma
Redemptoris Mater'.
De vieringen worden steeds afge-
sloten met het zingen van het be-
kende 'Rorate Caeli'.

Hoezeer deze vieringen van rust
en bezinning met de prachtige
Gregoriaanse muziek wordt ge
waardeerd, bleek wel uit de grote

belangstelling in de afgelopen ja-
ren.
Er zijn duidelijke tekstboekjes met
zowel de Latijnse als Nederlandse
teksten beschikbaar zodat deze
vieringen goed te volgen zijn.
De Vespers vinden plaats op zon-
dag 2, 9,16 en 23 december.

KERSTCONCERT OEKRAÏNS
KAMERKOOR BLAGOVIST
KIEV
Met de hernieuwde kennismaking
van Russisch-Orthodoxe koormu-
ziek, uitgevoerd door het befaam-
de Ensemble Blagovist uit Kiev,
zullen we ongetwijfeld een groot
aantal belangstellenden een bij-
zonder plezier doen.
Drie jaar geleden verzorgde Blago-
vist in de St. Jan een indrukwek-
kend programma met prachtige
koorklanken uit de rijke koorlite
ratuur van Pasen.
Opnieuw komen zij tijdens hun
korte verblijf in Nederland naar
Zutphen, waar zij naast een aantal
uitvoeringen in de Randstad, een
bijzonder Kerstprogramma ten ge
horen brengen.
Blagovist, dat uitsluitend uit pro-
fessionals bestaat, behoort tot de
absolute top van koren uit de
Oekraïne. Onder leiding van hun
dirigent Miroslav Goelkovski zingt
het koor schitterende en stemmi-
ge Kerstmuziek uit de Orthodoxe
kerstliturgie en kerstliederen uit
de onuitputtelijke volktraditie.

De rijke en specifiek warme koor-
klanken, wat minder robuust en
grof dan van veel meer bekende
Russische koren, vormen een inte
ressante brug tussen de koorcul-
tuur van het westen en die van
Rusland.
Het concert van Blagovist vindt
plaats op zaterdagavond 15 de
cember. Toegangskaarten zijn van-
af l december a.s. in de voorver-
koop verkrijgbaar bij de VVV in
Zutphen.

KERSTVESPER CAPPELLA
ST.JAN
Daags voor Kerstmis, op zondag-
avond 23 december, klinken er in
de sfeervolle St. Janskerk opnieuw
Kerstliederen, dit keer uitgevoerd
door de Cappella St. Jan o.l.v. Jean
van Cleef.
Schitterende meerstemmige kerst-
muziek uit verschillende perioden
vormen in deze bijzondere Kerst-
vesper telkens de inleiding van Ie
zingen uit de H. Schrift, waarin
het verhaal van de Menswording
wordt verteld. Na iedere lezing zin-
gen we samen met het koor een
van de bekende kerstliederen.
De Vesper wordt besloten met het
Magnificat van Josquin des Prez
gevolgd door een korte overwe
ging en zegen door pastor N. Derk-
sen. Organist is Theo Meurs.
Voor de restauratie van het histori-
sche Timpe-orgel wordt een toe
gang gevraagd.



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI
Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14

o
Sinterklaas kleurwedstrijd

Hoofdprijs: een echte bergskelter

Haal nu een kleurplaat in de winkel en lever deze voor 1 december weer in.
Voor elke deelnemer een kleine attentie.

Kijk
voor
meer

nieuws
op:

Stationsweg 16
Vorden

Tel.(0575)551583

RUNDERLAPPEN 1 kg 10,00

1kg 10,00

HAMLAP of
FRICANDEAU

4 ROLLADESCHIJVEN 5,00

10,00
4 FILETLAPJES
peper, naturel of Dordogne

VERSE, DROGE OF
ROOKWORST
per stuk 3,50 - 3 voor

BALKENRRIJ kilo

10,00
6,95

Weekpakket vleeswaren

100 gr AM B. ACHTERHAM

100 gr VARKENSROLLADE

100 gr ONTBIJTSPEK

3,25
2,45
2.45
8,15

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden

« BOS ROZEN A 20 STUKS 9,95

<* 2 BOSSEN ANJERS 7,95 Bloemen

02 AZALEA'S 10,00

* 3 KAAPS VIOLEN 4

* 4 BLOKKEN STEEKSCHUIM 5

,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

II DANK
Het Nationaal Reumafonds bestaat 75 jaar.

Dat is ook 75 jaar steun van hulpvaardige mensen. Mensen
die geld geven, collecteren of anderszins ons werk steunen.

Tijdens ons jubileum is dit een boodschap aan al die honderdduizenden die de reumabestrijding helpen.
Namens anderhalf miljoen mensen met reuma: "DANK!!!". Reuma is een ziekte met beperkingen, pijn en

onzekerheid. En is nog altijd niet te genezen. Blijf het Nationaal Reumafonds helpen.

(\J

C\J

REUMABESTRIJDING Nationaal Reumafonds
Voor vragen over (leven met) reuma: De Nationale Reumalijn 0900 - 2030300 (22cPm) www.reumafonds.nl

(deze mededeling is door de media gratis geplaatst)



De eerste nailstudio in Vorden

Mevr. Jolinda Wentink vindt
dat mooi verzorgde handen
(nagels) een visitekaartje zijn
voor een vrouw.

Ze studeerde voor nailverzorging
in Deventer, behaalde alle nodige
certivikaten en zo begon het. Ze
startte een nailstudio, op het Stroo

11, ze is de eerste in Vorden. Ze
maakt kunstnagels op maat, plakt
en vijlt deze op bestaande nagels
in elk gewenste vorm. Er zijn vele
mogelijkheden, French manicure
o.a. ziet er heel natuurlijk uit.

Daarnaast kunnen de nagels in al-
le denkbare kleuren gelakt wor-

den, zelfs met glittersteentjes of
met tovernagellak.
Kunstnagels aanbrengen, duurt
ruim twee uur. Voor nagelbijters
zijn kunstnagels een goede oplos-
sing om van het bijten af te ko-
men. Ook a.s. bruidjes zijn in voor
kunstnagels. Men kan op afspraak
een behandeling regelen.

in het Dorpscentrum
De Vordense Ondernemers Ver-
eniging heeft voor de komende
weken voor Sint Nicolaas een
slaapkamer ingericht in het
Dorpscentrum. Hier zal Sint Ni-
colaas tot en met 5 december
verblijven.

Sint Nicolaas heeft laten weten dat
hij het leuk vindt als kinderen
wensjes, tekeningen, brieven en
kaarten sturen. Op die manier kan

hij zijn slaapkamer in het Dorps-
centrum leuk inrichten. Sint Nico-
laas heeft in Vorden een speciaal
postadres waar de tekeningen,
brieven en kaarten naar toe kun-
nen worden gestuurd.

Het postadres is:
Postbus 100, 7250 AA Vorden.
De slaapkamer van Sint Nicolaas
kan door de kinderen bezichtigd
worden tussen 15.30 en 16.30 uur

op woensdag 21 november, vrijdag
23 november, woensdag 28 novem-
ber en vrijdag 30 november.
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging heeft op het laatste moment
nog van Sint vernomen dat ver-
schillende Pieten zijn slaapkamer
zullen bezoeken.
Jullie kunnen dan komen kijken
hoe druk ze zijn met jullie pakjes
en hoe ze de vele post voor de Sint
verzorgen.

Hoofdprijs van € 350,- aan Euro Disney waardebonnen

Hoe werkt de Sint Nicolaasactie?
Tot en met woensdag 5 decem-
ber ontvangt u bij alle deelne-
mende winkeliers (herkenbaar
aan de raambiljetten) voor elke
ƒ 5,- die u besteedt een Sint Ni-
colaaszegel.

Vijf van deze zegels dient u op een
deelnemerskaart te plakken en de-
ze van uw naam en adres te voor-
zien. Wanneer u de kaart daarna
in de daarvoor bestemde bus bij
Schoenenzaak Giesen, Super De
Boer Grotenhuys, Rabobank, Sue-

ters of Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg te Kranenburg of Bes-
selink Supermarkt te Wichmond
deponeert, loot u de volgende trek-
king(en) mee naar één van de prij-
zen, die de Vordense Onderne-
mers Vereniging beschikbaar heeft
gesteld. Dit jaar bestaan de prijzen
uit waardebonnen van € 10,- en
€ 30,-. De trekkingen zijn op 22 en
29 november en op 6 december in
het Dorpscentrum.
Mocht u de eerste of volgende trek-
kingen geen prijs hebben, niet ge

treurd, want uw kaart doet ook in
de volgende trekking(en) weer
mee. Vroeg kopen is in dit geval
belangrijk, want dan hebt u drie-
maal kans op een prijs en vooral in
het begin zijn er natuurlijk veel
minder kaarten, waardoor u meer
kans hebt om te winnen.

Vraag om zegels want ze kunnen
u verrassen. Alle leden winke-
liers (zie de raambiljetten) doen
mee en geven u graag een gratis
zegel.

GLTOVorden-
Warnsveld-Zutphen
GLTO afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen krijgt tijdens de leden-
vergadering, welke dinsdagavond
27 november as. in Hotel Bakker
gehouden zal worden, bezoek van
professor Dr. C.MJ van Woerkum.
Deze professor is hoogleraar be-
stuursrecht en communicatie aan
de Landbouwuniversiteit te Wage-
ningen. Dhr. Van Woerkum staat
bekend als een autoriteit op het
gebied van communicatie.

Communiceren met overheidsor-
ganen. Hoe haal je het maximale

uit je onderhandelingspositie. Dit
soort aandachtspunten zal prof.
Van Woerkum deze avond behan-
delen. Gezien de actualiteit van dit
onderwerp zijn ook de beleids-
medewerkers en de hoofdbestuurs-
leden van de GLTO uitgenodigd,
alsmede GLTO- afdelingen uit de
regio.

Waar ligt Hengelo?
Samen met de afdeling "Vrouwen
van Nu' en 'Passage' uit Warns-
veld, organiseert de GLTO afdeling
Vorden-Warnsveld-Zutphen op
woensdagmiddag 21 november en

op vrijdagavond 23 november de
jaarlijkse feestavond. Op genoem-
de dagen wordt door eigen leden
het blijspel 'Waar ligt Hengelo' op-
gevoerd.

Voor de inwoners uit de Achter-
hoek is het niet zo moeilijk om te
weten waar Hengelo ligt. Maar
toch is dat voor sommigen niet zo
eenvoudig en vooral niet als je van
plan bent om eens lekker te genie-
ten van een welverdiende vakan-
tie. Kortom veel verwikkelingen in
'Waar ligt Hengelo'. Vrijdagavond
23 november is er na afloop gele
genheid tot dansen met medewer-
king van Eduard ten Have.

Nog geen toestemming
bouw tribune
Middels acties zoals bijvoor-
beeld de bingo, heeft de Activi-
teiten Stichting van de voetbal-
vereniging "Vorden" gelden
bijeen gebracht, waarvan een
deel zal worden aangewend
voor de bouw van een tribune
op het hoofdveld.

Voorzitter dhr. Herman Vrielink
deelde mede dat de gemeente
voorlopig nog geen bouwvergun-
ning kan verlenen aangezien het
momenteel nog niet duidelijk is
wat de plannen zijn m.b.t. het
zwembad c.q. gemeentelijk sport-
park. Zo wordt er onder meer ge-
sproken over het bouwen van re
creatiewoningen op het gemeente-
lijk sportpark. Of dat allemaal
doorgaat weej ik niet. In elk geval
geeft de gemeente binnenkort

meer duidelijkheid", aldus dhr.
Vrielink. Inmiddels is zo'n beetje
het "halve bestuur" van de voet-
balclub verdwenen. Geheel los van
elkaar besloten Bert Beek, Peter
Hoevers, Frank Meulenbroek en
Jenny Hartman, elk om persoonlij-
ke reden af te treden. In hun
plaats kwamen Wilco Klein Nen-
german, Edwin Meyer en Henk
Steenblik in het bestuur.

Voor de functie van dhr. Bert Beek
(penningmeester) wordt nog een
kandidaat gezocht. Zolang die nog
niet is gevonden zal Bert Beek de
honneurs blijven waarnemen. Het
ledental is zowel bij de junioren
als senioren licht stijgende.

Het contract met trainer Jie-Fan-
chung is met een jaar verlengd.

Wie helpt ons ?

Oud Vorden krijgt zo nu en dan
oude foto's en/of ansichtkaar-
ten die men niet kan 'plaatsen'
in Vorden.

Via Contact zou men zo een
oproep willen doen tot identifi-

catie. De eerste keer gaat het
om twee foto's van een zekere
'Carolina Hoeve', een huis dat
men niet kan thuisbrengen, en
één foto van een (verbouwde)
boerderij. Gaarne informatie
aan dhr. H. Wullink, tel. 5513 42.

Bloedafname
Op maandagavond 26 novem-
ber wordt weer de jaarlijkse
bloedafname avond gehouden
van het Ned. Rode Kruis in
school 't Beeckland, Het Hoge
41 te Vorden (let op adres).

Men hoopt weer vele donateurs te
mogen ontmoeten. Mocht men
nog verdere inlichtingen wensen
dan kan men bellen naar 55 17 01
(GJ. Brummelman).
(Zie ook de advertentie).



KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Zutphenseweg 85 in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.
Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke
procedure rond de aanpak van deze verontreinigingen.
Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn
terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de
Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie
melden. De provincie stelt onder andere de burgers
hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Gemeente Vorden heeft gemeld dat de bodem aan
Zutphenseweg 85 in Vorden verontreinigd is. Ook heeft
Gemeente Vorden een saneringsplan ingediend, waarin
staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van het besluit volgen wij de
zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent dat het
besluit op grond van de melding niet gedurende vier
weken ter inzage zal worden gelegd. Wel heeft iedereen
de gelegenheid om zijn mening te geven over de
melding

provincie
GI DE;RI.AND

Op verzoek sturen wij u een afschrift van het besluit
waarin ernst, urgentie en het jaar waar de start van de
sanering uiterlijk moet plaatsvinden, worden vastgesteld
en het besluit waarin wij instemmen met het sanerings-
plan. Wij sturen u dit afschrift zodra het besluit is
genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties

sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het informatienummer van .de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water,
telefoon (026) 359 99 90.

Arnhem, 16 november 2001 -
nr. MW2001.2942

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - wnd. griffier

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl

MEDEDELING

Bodemverontreiniging Nieuwstad 28a in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.
Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke
procedure rond de aanpak van deze verontreinigingen.
Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn
terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de
Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie
melden. De provincie stelt onder andere de burgers
hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Handelsonderneming Poelgeest heeft gemeld dat de
bodem aan Nieuwstad 28a in Vorden verontreinigd is.
Het betreft een bodemverontreiniging met chroom als
gevolg van activiteiten van de voormalige leerlooierij.
Ook heeft Handelsonderneming Poelgeest een
saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze
verontreiniging gaat aanpakken. De verontreiniging zal
functiegericht gesaneerd worden waarbij de bovenste
meter verontreinigde grond zal worden verwijderd,
waarna aanvulling met schone grond zal plaatsvinden.
De bodem ter plaatse is na sanering weer geschikt voor
de functie 'wonen met tuin'.

Op 10 september 2001 hebben wij de ernst, de urgentie
en het jaar waarin de start van de sanering moet
plaatsvinden, voorlopig vastgesteld. Daarnaast hebben
wij aangegeven dat wij van plan zijn in te stemmen met
het saneringsplan.

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening te
geven over ons plan om met het saneringsplan in te
stemmen.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de
melding en waarbij betrokken dat geen inspraakreacties
zijn ontvangen, stellen wij vast dat het hier gaat om een
ernstig en urgent geval van bodemverontreinging.

De start van de sanering moet uiterlijk plaatsvinden
binnen l jaar na afgifte van ons besluit. Daarnaast
stemmen wij in met het saneringsplan.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na
toezenden van dit besluit (volgens stempel).
Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan provincie
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. In het
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- naam en adres van degene die bezwaar maakt;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar

gemaakt wordt;
- waarom" bezwaar gemaakt wordt;
- ondertekening bezwaarschrift.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht
worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. Een afschrift van het bezwaarschrift moet
worden meegestuurd. Voor dit verzoek moeten
griffierechten betaald worden.
Over de hoogte en de wijze van betaling van dit
griffierecht kan informatie verkregen worden bij de Raad
van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Wilt u meer weten?
Bel het informatienummer van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water,
telefoon (026) 359 99 90.

Arnhem, 16 november 2001 -
nr. MW200I.2I08I

kunst en cultuur in het oude hertogdom
'De Gouden Eeuw van Gelre'

provincie
GI DE;RI.AND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - wnd. griffier

Van l december 2001 tot en met
10 februari 2002 is in het Stede-
lijk Museum Zutphen, Rozen-
gracht 3, de tentoonstelling 'De
Gouden Eeuw van Gelre; kunst
en cultuur in het oude hertog-
dom' te zien.

Rond 1500 beleefde het oude her-
togdom Gelre, mede dankzij de
niet aflatende veroveringsdrift
van hertog Karel van Gelre, zijn
Gouden Eeuw. In deze bloeiperio-
de, die eindigde in de tijd van de
reformatie en de Tachtigjarige
Oorlog, besloeg het hertogdom
Gelre een gebied van Roermond
tot Utrecht, Friesland, Groningen
en een deel van het huidige Duits-
land.

Machtige Gelderse hertogen gaven
opdracht tot kunst die behoort tot
de absolute Nederlandse top: schit-
terende manuscripten, schilderij-
en en prenten, polychrome heilig-
beelden, reliekhouders, altaar-
stukken, kerkelijk zilver en meubi-
lair.

De expositie omvat meer dan 300
unieke objecten. Een groot gedeel-
te van deze kostbare kunstwerken
en waardevolle documenten komt
uit kerken, bibliotheken en archie-
ven en zijn normaal niet of nau-
welijks te zien.

Bezoekers kunnen aan de hand
van de thema's 'Het Hertogdom
en zijn bestuurders', 'Kastelen, ste

den en handel', 'Kerken, kloosters
en religieuze cultuur' en 'Boekcul-
tuur: handschriften en oude druk-
ken' genieten van de getoonde
schatten van de hertogen van Gel-
re. Bij de tentoonstelling ver-
schijnt een tweedelig handboek in
de vorm van een wetenschappelij-
ke opstelbundel en een catalogus
met kleurenafbeeldingen van bij-
na alle tentoongestelde objecten.
Te koop in een beperkte oplage als
set in de Museumwinkel.

Voor het onderwijs is een speels en
educatief lesprogramma beschik-
baar. Een leskist met een introduc-
tievideo waarin kennis gemaakt
wordt met de monnik, ridder, hof-
nar, muntmeester en pelgrim. In
het museum zullen de vijf perso-
nages met behulp van middel-
eeuwse 'verkleedkleren' en voor-
werpen tot leven worden gewekt.

De aanleiding voor de tentoonstel-
ling is het 150-jarig bestaan van de
"Historische Verein für Geldern
und Umgegend". Ter gelegenheid
hiervan is een groot en grensover-
schrijdend project opgezet met
o.a. subsidie van verschillende Eu-
regio's, provincies en diverse parti-
culiere stichtingen en sponsoren.
De tentoonstelling was eerder te
zien in Kevelaer, Duitsland. Nog
tot en met 18 november in Nijme-
gen, Museum Het Valkhof, na
Zutphen te zien in het Stedelijk
Museum Roermond van 2 maart
tot en met 28 april 2002.

Vrijdag 30 november 2001

Themadag Vrouwen
plannen de toekomst
van de Achterhoek*
Barst men van de ideeën over
de groene ruimte en de recon-
structie in de Achterhoek en de
Liemers? Maar vindt men het
moeilijk om deze plannen om
te zetten in concrete oplossin-
gen? Dan is men van harte wel-
kom op de themadag 'Vrouwen
plannen de toekomst van de
Achterhoek".

Vrijdagmorgen 30 november in za-
lencentrum "de Luifel", Dorps-
straat 11 te Ruurlo.

PROGRAMMA
De themadag "Vrouwen plannen
reconstructie" heeft een geva-
rieerd programma.

De opening wordt verzorgd door
dagvoorzitter Alex Gerritsen van
het Waterschap Rijn en IJssel.
Daarna volgen er een aantal inlei-
dingen, o.a. van Jos Roemaat (voor-
zitter van de GLTO), Henk van
Brink (voorzitter Waterschap Rijn
en IJssel en Reconstructiecommis-
sie Achterhoek en Liemers) en Alti-
na Evenhuis-Meppelink (Burge-
meester gemeente Wisch en voor-
zitter van de Streekcommissie Ach-
terhoek West). Zij zullen ook mee-
doen aan de forumdiscussie die
daarop volgt. Tot slot zal Gerrit-Jan
van der Veen van DLV Adviesgroep
de bijpassende cursus toelichten.

De komende jaren gaat er veel ge
beuren in de Achterhoek, er is veel
geld beschikbaar gesteld om hier-
aan inhoud te geven. Draagvlak,
betrokkenheid en initiatieven van-
uit de bevolking zijn hierbij essen-
tieel. Deze morgen zal vooral in
het teken staan welke rol vrouwen
hierin kunnen spelen.

INITIATIEFNEMER
Deze dag is een initiatief van het
landelijke project "Vrouwen aan
de slag" in samenwerking met
SPA. In dit project worden agrari-
sche en niet-agrarische vrouwen
op het platteland gestimuleerd
hun eigen keuzes te maken voor
de toekomst voor wat betreft rela-
tie, leven, wonen en werken.

Het project - gefinancierd door het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Visserij - wordt uitgevoerd door
een aantal samenwerkende platte
landsorganisaties.

GRATIS DEELNAME
Deelname aan de themadag
"Vrouwen plannen reconstructie"
is gratis. Opgave voor 28 november
bij: SPA, telefoon (0314-625000),
e-mail post@stichtingspa.nl of
bij GLTO (0314-626262) email
hwitjes@glto.nl.

II DANK U il

Het Nationaal Reumafonds bestaat 75 jaar.
Dat Is ook 75 jaar steun van hulpvaardige mensen. Mensen
die geld geven, collecteren of anderszins ons werk steunen.

Nam*r» anderhalf miljoen mensen met reuma: "DANK!!!". Reuma is een ziekte met beperkingen, pijn en
onzekerheid. En Is nog altijd niet te genezen. Blijf het Nationaal R.um.fond. helpen.

«MMKjjgM Nationaal Reumafonds
Voor vragen over (leven met) reuma: De Nationale Reumaltjn 0900 - 20303OO <«<*., www.reumafondi.nl

«ton mnteMIng ti door d. nwdta «r.ll. sr.pU.UI)



Kerst-
ideeën-show
De firma Wijnbergen te Laren
heeft voor de tweede keer een
Kerst-ideeën-show van 22 t/m 25
november as. Hiervoor wordt
naast de bestaande winkel een
ruimte gecreëerd waar een 70-
tal Kerst-bloem-arrangementen
worden tentoongesteld.

Deze arrangementen zijn bedoeld
als idee/voorbeeld voor uw eigen
kerstversieringen.

Medewerkers zijn aanwezig om ie
dereen van adviezen te voorzien.
De benodigde materialen zijn veel-
al bij de firma te koop. Wil men

bloemwerk voor de familie/vrien-
den/relaties dan kan men hier de
mogelijkheden zien.

Tevens wordt de vernieuwde win-
kel geopend die met 50m2 is uitge-
breid. Naast de show is de winkel
en bloemenkas in een geheel
nieuw jasje gestoken en met
prachtige bloemenplanten, potte
rie en kado-artikelen aangekleed.

De entree is gratis en een wel-
komstdrankje staat voor u klaar.
Men is van harte welkom aan de
Deventerweg 25 te Laren (Gld.).
Voor openingstijden zie de adver-
tentie elkers in Contact.

Dansavond
in Doetinchem
Zaterdag 24 november a.s. wordt
er in zaal 'de Veldhoen' te Doetin-
chem een dansavond georgani-
seerd, m.m.v. 'The Evening Stars'.
Voor aanvangstijd zie de contactjes.

Taxatiedag
Kunst en
Veilinghuis 'De Wereld'
Op zaterdag 24 november as. orga-
niseert Veilinghuis 'De Wereld' in
Deventer een taxatiedag van kunst
en antiek. Men kan dan schilderij-
en, porselein, aardewerk, glas, tin,
klokken en meubelen gratis laten
taxeren door een beëdigd taxateur
r.z. Grote meubelen kunnen thuis
getaxeerd worden.
Men kan die dag terecht van 's
morgens tot in het midden van de
dag. Veilinghuis 'De Wereld' is ge
vestigd aan de Mr. H.F. de Boerlaan
21107, Deventer. Tel. (0570) 62 79 90.
Info: www.veilingdewereld.com
E-mail: info@veilingdewereld.com.

Edet Wipe & Clean
huishoudpapier nu
ook in handige box!
Keukenpapier heeft Nederland
veroverd! De voordelen zijn
overduidelijk: hygiëne, snel-
heid en gemak.

In 82% van de gezinnen is deze
handige huishoudhulp te vinden.
Maar er zijn nog veel meer plaat-
sen, zowel binnen- als buitenshuis,
waar hygiënisch papier een uit-
komst biedt!

Denk maar eens aan de badkamer,
kinderkamer, kantoor, garage, ter-
ras, auto, boot en caravan. Echter,
deze plaatsen vragen om een an-
dere oplossing dan een keukenrol
en daar speelt Edet graag op in.

Daarom zijn er vanaf week 44
naast Edet Wipe & Clean huishou-
drollen ook Edet Wipe & Clean
huishouddoekjes in een unieke
handige box.
De rol voor het grotere werk in de
keuken en de losse velletjes in de
box voor al die andere plaatsen in
en om het huis.
De Edet Wipe & Clean box doseert
de velletjes één voor één. Het be
hulpzame doseersysteem biedt
steeds, uitnodigend voor gebruik,
het volledig uitgevouwen vel aan
dat gemakkelijk met één hand uit
de box kan worden genomen. De
compacte box is uitgevoerd in vier
frisse designs.
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nlWeevers

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities



Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

0573-253101 - Fax 0573-253109 - MC*M 0650281046

We e ver s Net

Nieuwstad 30,:7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575):55 73 il
£-rnail: info@weevei's:net
•internet: www.weevers.net

*WT Weevers

De verbouwing is achter de rug.
Daarom willen we onze vernieuwde

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon
graag laten-zien.

Zaterdag TL december a. s
van 16.00 - 18.00 uur.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Hair & Beauty

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon

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

-jttfc-
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Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461622

Kerstshow
vrijdag 23 nov. van 10.00 - 21.00 uur

zaterdag 24 nov. van 10.00 - 16.00 uur
zondag 25 nov. van 10.00 - 17.00 uur

v.o.f.
c h o o r s t e e n v e e g bed r i j fs c n o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

TUINVERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in: „^n v^..,
sierbestrating .i •} •

tuinhout Î Jr «^
tuinhuisjes ^B «

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurioseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 55 1217

Adverteren in Contact?
Vraag naar de

vele mogelijkheden van
doorplaatsing in meerdere edities

DE SPANNEVOGEL

De Spannevogel heeft nu

MEUBELS IN DE OPRUIMING
in de showroom in Hengelo Gld.

Kasten, bankstellen en nog veel meer!
Ook vele andere, aantrekkelijke
aanbiedingen te kust en te keur!

Kom gauw kijken in onze showroom en
overtuig uzelf! 3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:

meubelen - slaapsystemen

tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl

ottééw&iow
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SINT-

KOOPZOtiVAG

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

Confacf/es?

café - restaurant

't (hapert van 't

Presenteert u op QKerstdaa, cm 18. 00 uur
^Kerstbuffet.

veavfeai heldere bouillon

Daarna een koud buffel
met diverse heerlijke voorgerechten

***

"QSauze drankje
***

<^€ierna volgt het warme buffet met een keur aan vlees,
vis en mldqerechlen, met uiteraard verschillende soorten

aardappelen en ajoenten.
***'

<3ü// tot slot hebben we noa een heerlijk dessertbuffet
met bavarois, roomijs, verse fruitsalade, mousses, jlensjes,

warme kersen en pattisserie.
***

QZjffie met een bonbon.

72rysp.p.JL 79.SO

Q^vr meer informatie en /of reserveren
kunt u om altijd bellen

't QfóPapen pan 't
l '14

td (QS?S) SS 66 3*

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



'Meester* Reindsen neemt
afscheid van Christelijke
basisschool Het Hoge

Informatie over Infrastructuur

'Ik zal je eerlijk vertellen, toen
ze mij in 1979 vroegen of ik het
hoofd van de school de heer
Zeevalkink zou willen opvolgen,
heb ik toch een poos geaarzeld.
Zeevalkink opvolgen? Waar haal
je het lef vandaan. Zeevalkink
was een autoriteit! Toen zei een
collega tegen mij: 'Hennie doe
het nu maar. Wat je moet doen
is gewoon Hennie Reindsen
blijven'. Ik heb toen op het ver-
zoek van het schoolbestuur (die
benoemt immers) 'ja' gezegd.

Tegen de collega's heb ik gezegd,
wij blijven gewoon collega's. Al-
leen ben ik een collega met eenm
speciale opdracht. Ik ben altijd die
naar geweest en nu voel ik mij
hoofddienaar", zo zegt dhr. Hen-
nie Reindsen, de man die op 29 no-
vember afscheid neemt als direc-
teurvan de christelijke basisschool
Het Hoge. Het omgaan met kinde
ren heeft hem altijd geboeid. Zegt
hij: "Je moet zorgen voor een goeie
wisselwerking, ervoor zorgen dat
het kind het op school naar de zin
heeft. Als de kinderen inderdaad
met plezier naar school gaan dan
doen ze ook wel de in hun ogen
minder leuke dingen. Ze doen het
dan toch, voor de meester"!

Zijn de schoolkinderen in al die ja-
ren veel veranderd? Dhr. Reindsen:
" Eigenlijk niet zoveel. In feite is
het enigste verschil dat ze tegen-
woordig wat "brutaler" zijn. Zij
durven te zeggen wat ze denken.
Zegt laatst een leerling uit groep
zeven tegen mij: "zeg meester, wat
heb je toch een lekker kaal kop-
pie". Heerlijk toch. Of ik krijg een
tekening van een jongetje uit
groep 4 met de tekst " voor Hen-
nie, van Sebastiaan". Prachtig.

Toen ik pas bij de school op het Ho-
ge begon, moest ik toch wel even
wennen aan de autoritaire manier
waarop de leerkrachten toen les
gaven en zij zich ten opzichte van
de kinderen opstelden. Het "blaf-
fen", hoe goed ook bedoelt, schrok
mij af en dacht ik bij mezelf "Hen-
nie op die manier wil ik het niet
doen", zo zegt dhr. Hennie Reind-
sen, waarbij geen kwaad woord
over de collega's van het eerste
uur. De tijden zijn veranderd en zo
ook de wijze van lesgeven.

GEMIS
En dat laatste, het lesgeven, voelt

hij momenteel toch wel een beetje
als een gemis. "Als directeur heb je
zoveel managementbezigheden,
dat daar bijna geen tijd meer voor
is. Ik sta nog maar zo nu en dan
voor de klas. Daar geniet ik trou-
wens wel van, heerlijk nog een
beetje schoolmeester zijn", zo zegt
hij. Het gevoel om "later" school-
meester te worden, ontstond bij
dhr. Hennie Reindsen zo rond zijn
zestiende jaar. Geboren en geto-
gen in Zelhem, naar de Mulo in
Doetinchem. En dan komt vanzelf
de vraag, wat ga ik later doen.

"Voor mij zelf dacht ik aan drie
dingen, de bosbouwschool, de
zorg of het onderwijs. Het is uit-
eindelijk dus het onderwijs gewor-
den, een keuze waar ik nooit spijt
van heb gehad", De basis werd ge
legd aan de Groen van Prinsteren-
school (kweekschool) in Doetin-
chem. Vijfjaar inclusief de hoofd-
acte. Na de studie eerst in militaire
dienst, bij de luchtmacht in Breda,
later vliegbasis Twente. Hij "schop-
te" het tot 2e luitenant (materieel-
officier). Dhr. Hennie Reindsen
heeft "zijn tijd" niet uitgediend.

Daar was een telefoontje van het
schoolhoofd in Varssel debet aan.
Men had daar een onderwijzer no-
dig. De school in Varssel, een chris-
telijke school met destijds drie lo-
kalen waar christelijk onderwijs
werd gegeven en één lokaal voor
openbaar onderwijs.
Dhr. Hennie Reindsen kijkt met
genoegen op die tijd terug. En hoe
klein is het wereldje soms toch.
Dhr. Reindsen: "Op de school in
Varssel werkte een dochter van
Zeevalkink als kleuterleidster.
Toen er in Vorden op m'n huidige
school aan het Hoge een vacature
was, werd ik gepolst.

Zeevalkinks dochter heeft blijk-
baar goeie dingen over mij verteld,
want het schoolbestuur benoem-
de mij. (Dominee Janssen was toen
voorzitter van het schoolbestuur).
Ik denk wel dat Zeevalkink bij de
ze benoeming de belangrijkste
stem in het kapittel had", zo zegt
dhr. Hennie Reindsen lachend.

Nu het moment van afscheid ne
men nadert, ziet hij er toch wel
een beetje tegenop. "Nee, niet te
gen het afscheid zelf. Ik ben er
naar toegegroeid. Ik word 61, het is
mooi geweest.

Toch zal ik de school missen, dat
weet ik zeker. Het dagelijks om-
gaan met collega's en kinderen
valt weg en dat zal toch even wen-
nen zijn". De christelijke school
aan het Hoge is met zijn 320 leer-
lingen de grootste basisschool in
Vorden. Hoewel Hennie Reindsen
daar best wel trots op is, ventileert
hij dat niet naar buiten. "Het dorp
heeft drie goeie basisscholen. Op
elke school wordt uitstekend on-
derwijs gegeven. Dat zeg ik met
name tegen ouders die informatie
over onze school inwinnen.

Natuurlijk zijn er ook ouders die
hun kinderen naar onze school
willen sturen, niet zozeer omdat
het een christelijke school is, maar
omdat de school "dicht bij hun
huis" is en de verkeersveiligheid
voor het kind daarbij een rol
speelt. Ik zeg dan wel tegen deze
ouders dat de kinderen wel ver-
plicht zijn om aan alles mee te
doen. Wellicht krijgen ze dan toch
wat mee, waar ze in hun verdere
leven hun voordeel kunnen doen",
aldus Hennie Reindsen.

SPORT
Dhr. Hennie Reindsen is een echte
sportfanaat. Voetbalde vijftien jaar
in het eerste elftal van Zelhem.
Toen hij in Vorden kwam haalde
de heer L.G. Weevers ( directeur
Drukkerij Weevers) hem over om
bij de zaterdagafdeling van Ratti
te komen voetballen. Ook daar
heeft hij een aantal jaren ge-
speeld. Tennissen doet hij, net als
echtgenote Annie ook dolgraag.
Over haar zegt hij: "Ik ben een be
voorrecht mens. Annie is de vaste
thuisbasis. Zij zorgt voor alles".

Buitenshuis neemt dhr. Hennie
Reindsen het roer weer over. Maar
dan wel het roer van de zeilboot
waarmee ze de komende jaren
veel willen "rondtoeren". De vrije
tijd lonkt immers. En dobberen ze
eenmaal op de wateren, dan is er
volop gelegenheid om liedjes van
"Kasbendjen" te zingen, want dat
is het echtpaar Reindsen ook, fan
van "Kasbendjen", al is het alleen
maar vanwege zoon Erik die deel
uitmaakt van deze populaire Vor-
dense band.
Overigens zullen het met de zeil-
boot kleine tochtjes worden, want
oma en opa Reindsen kunnen
immers hun twee kleinkinderen
niet zo lang missen!!

Leerlingen van groep 7/8 van de
Openbare Dorpsschool kregen
op 5 november bezoek van een
Go Infra ambassadeur en het
Inframobiel. De heer P.J.B. Wol-
bert werkzaam bij Dostal We-
genbouwbedrijf bv te Vorden,
vertelde op boeiende wijze over
zijn werk en over de infrastruc-
tuur in het algemeen.

Vragen: Wat is infrastructuur? Wat
kun je worden in deze branche en
welke opleiding heb je daarvoor
nodig? werden beantwoord. Daar-
na gingen de leerlingen meten en
uitzetten op het schoolplein, het
Inframobiel werd bezocht voor het
spelen van SIMcity 3000 en naar
aanleiding van de video 'Weg van
het water' werden vragen beant-
woord.

In heel Nederland is veel vraag
naar jongeren die willen werken
aan of voor infrastructurele pro-
jecten. De Delta werken, de HSL,
de uitbreiding van Schiphol, de
verbreding van allerlei snelwegen
en de aanlag van de Betuwelijn,
zijn slechts enkele voorbeelden
van zulke projecten. De komende
jaren worden er miljarden gul-
dens geïnvesteerd in deze en ande
re projecten. Maar om ze te kun-
nen uitvoeren moeten er wel men-
sen zijn, zeker in de toekomst. De
Go Infra compagne is bedoeld om
jongeren kennis te laten maken
met de grond-, water- en wegen-

bouw sector om zo de instroom in
die sector te verhogen. De jonge-
ren worden benaderd als ze voor
een belangrijk keuzemoment in
hun studie staan.

Scholen die willen, kunnen een
gastles aanvragen via 0900 - 8212
223 (22 cent per minuut), zij krij-
gen dan bezoek van één van de
ambassadeurs en de voorlichtings-
bus van de campagne. Het lespak-
ket 'Tunnelen' voor de bovenbouw
(groepen 7 en 8) van de basisschool
kan worden gedownload van het
internet: onderwijs.go-infra.nl"

De leerlingen in de basisvorming
van het voortgezet onderwijs ont-
vangen het simulatiespel en de
leerlingen in de bovenbouw van
het voortgezet onderwijs kunnen
aan de slag met het beroepenspel.
Het simulatiespel en het beroe-
penspel kunnen ook worden ge-
download van het internet http://
onderwijs.go-infra.nl

Tevens kunnen scholen van het
voortgezet onderwijs het Infra
Voorlichtingscentrum te Harder-
wijk bezoeken. In het kader van
vakken als techniek, aardrijkskun-
de, natuur- en wiskunde kunnen
in een simulatie bouwput 24 doe
opdrachten worden uitgevoerd.

Jaarlijks maken honderden scholen
in het land op deze manier kennis
met het begrip infrastructuur.

o l i l i e varia GROEP

Vrijdag 9 november
Tijdens de nachtelijke uren zijn 12
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Zaterdag 10 november
Tijdens een algemene verkeerscon-
trole hebben twee fietsers een bon
van ƒ 50,- gekregen voor het niet
voeren van de verlichting. Een van
hen gaf een valse naam op wat
hem nog eens ƒ 180,- kostte.

Donderdag 15 november
Tijdens de surveillance zijn 6 be
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Geen van hen
had gedronken.

Bij de DA drogist heeft men gepro-
beerd in te breken. De glaslat van
de deurruit is verwijderd. Men is
niet binnen geweest.

Aan de Burg. Galleestraat heeft
zich een aanrijding voorgedaan.

Een bestuurder van een personen-
auto zag, vermoedelijk door de
laagstaande zon, een geparkeerde
vrachtauto over het hoofd. Ze reed
haar auto klem onder de vracht-
wagen en raakte licht gewond aan
hand en been. De auto is geheel
vernield.

Gevonden/verloren voorwerpen
m.i.v. 9 november
Gevonden:
- horloge, merk Citizen.

Verloren:
- sleutel met bruin leren hanger;
- huissleutel en brievenbussleutel;
- mobiele telefoon, Nokia 3310,

zwart/grijs in hoesje.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdagvan 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

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 Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

NOVEMBER
21 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
21 HVG Wichmond-Vierakker: over-

gangsconsulente mevr. La Croix.
21 Bridgeclub BZR Vorden.
22 PCOB mevr. A. Smeets over

mantelzorg in 't Stampertje.

26 N.B.v.P. Vrouwen van Nu. Doe
dag in Dorpscentrum.

26 Bridgeclub Vorden.
27 Passage ds. Beitier, ethiek.
28 Bridgeclub BZR Vorden.
28 HVG Linde Sinterklaasavond.
28 Welfare Handwerkmiddag in

de Wehme (kraamverkoop).
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 N.B.V.P. Vrouwen van Nu. Euro-

middag in samenwerking met
Vrouwenraad.

29 COSBO voorlichtingsmiddag
over de Euro in 't Stampertje.

29 HVG dorp Vorden Sint Nicolaas-
avond.

30 Nederlandse Bond van Plat-
telandsvrouwen. Feestavond
50-jarig jubileum in Dorps-
centrum



Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar

huis in decembersfeer wil bren-
gen, of om er gewoon van te

genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot

kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 22 nov. van 9-18 uur;
vrijdag 23 nov., zaterdag 24 nov.
van 9-21 uur en zondag 25 nov.

van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

Bloemsierkunst

DEVENTERWEQ 25, LAREN
TEL. 0573-401285

eerste klas leidingisolatie
= 2 meter.

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (Old.)

Ifcf. 0545-272795
• Wefcf (Old.)

Tal. O314-083319

Europa
Parket

werkt alleen met eigen
vakmensen welke over

jarenlange ervaring
beschikken.

Vestigingen in Neede en
Barneveld.

KEKSTBÖWltW
in alle maten en

soorten.

Boomkwekerij

Menkhorst
Beekstraat 3

Hengelo (Gld.)

HOijSLAG
l RUURLO

U thuis

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

Winterbanden
• veilig bij sneeuw en vorst

• ook bij regenweer geschikt
• door speciale samenstelling van het rubber

heeft de winterband meer grip op de weg

Informeer naar de mogelijkheden

WTOBAHDfN

Onze prijzen zijn altijd all-in
Slotsteeg 18, Hengelo Gld.

Tel. 0575-462779
Ook OP zaterdag geopend.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

Telefoon (0573) 45 13 06

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

Spoorstraat 28
(0573)452000

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO 9OOtbekleding

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel0654220156

Landini

DEMO TOUR

De Landini-tour komt met het geheei vernieuwde
Landini programma. KOM KIJKEN, en PROBEREN.

Maak kans op prachtige PRIJZEN!

Dinsdag 27 november
van 10.00 - 17.00 uur

LMB H. ARENDS
Dorpsstraat 5 - Wichmond

prolink.nl
t professionals

Zutphen - Dootlnchsm - Wlntcrtwtjk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internot Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservtce

Schrijf nu in voor da cursussen!
voor iMrttculloron on bodrUvonl

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis • HTML pro - Website onderhoud Webmaster
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt N«.d»rt«nd b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 OC Baak

Tel: 0575 - 441344

1050:

Helmink volgt de nieuwste

trends op de voet. Ook op

het gebied van slaapcomfort

kunt u bij ons beslist slagen.

Met een enorme keuze in

ledikanten, boxsprings, water-

bedden, matrassen, bedbodems

r en bedtextiel van gerenommeer-

f de merken als Eastborn, Akva,

Vroomshoop, Avek, Zondag en

Recor Bedding. Ook voor deskun-

dig advies staan wij voor u klaar.

De laatste trends in slaapcomfort?
Natuurlijk bij Helmink Meubelen!

Lekker, niet duur en
kindvriendelijk!

Daarvoor gaat u op Tweede Kerstdag naar:

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'

Wij serveren u vanaf 12.00 uur een heerlijk

PANNENKOEK-
KEUZE-MENU

(3-gangen)

Volwassenen f 30,-
kindermenu's van f 10,- en f 15,-
Voor de kinderen ligt er een kerstcadeautje klaar.

Wij raden u aan tijdig te reserveren.

5 DECEMBER GESLOTEN
EERSTE KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG

GESLOTEN.

Tevens kunt u bij ons vlees- en vissalades
bestellen voor de kerstdagen en voor

oud en nieuw vanaf f 8,50 p.p.

FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden

Telefoon (0575) 55 62 89

\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

E i b e r c) e n
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen

A A

www.helminkmeubelen.nl

M O O IE R B i J :. \ U T H U l S .

van!

HOLTSLAG
l RUURLO s"ooretraat28

(0573) 452 000
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij, ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even



Voetbal

WVORDEN
Vorden moest thuis aantreden te-
gen koploper Longa. De ploeg uit
Lichtenvoorde staat reeds op af-
stand op kop in de 3e klasse C met
19 punten uit tien wedstrijden. De
spelers van Vorden begonnen dan
ook met samengeknepen billen
aan de wedstrijd. De tactiek van
Vorden was duidelijk. Een extra
man achter de bal en Longa mocht
het spel maken. De Vordense ach-
terhoede verdient een compli-
ment voor het vertoonde spel,
want alhoewel Longa sterk op de
aanval speelde met vlotte en snel-
le combinaties kon het zich nau-
welijks echte kansen creëren. Een
frommel goal op slag van rust
bleek tevens de eindstand te zijn.
Vorden had in de tweede helft
meer open kansen dan Longa. Het
veldspel van de ploeg uit Lichten-
voorde was beter.

Longa kwam met één bedoeling
naar Vorden. Winnen met klin-
kende cijfers. Het zette Vorden dan
ook vanaf het eerste fluitsignaal
onder druk. Vorden speelde vanuit
een gesloten defensie en daar had-
den de Longa spelers het moeilijk
mee. De vordense achterhoede on-
der leiding van Erik Oldenhave
hield zich goed staande. De eerste
doelrijpe kans was zelfs voor Vor-
den, toen Niels Vos een terugspeel-
bal onderschepte en op keeper
Boschker afstevende, maar hij
kreeg de bal niet goed onder
controle. Aan de andere kant zag
de rechterspits een voorzet op de
buitenkant van de paal belanden.
Longa had het betere van het spel,
maar kon geen vuist maken tegen
de kordaat spelende achterhoede
van Vorden. Verdedigend speelde
Vorden sterk, maar in de opbouw
werden er te veel persoonlijke
fouten gemaakt. Vorden had grote
moeite met de korte dekking en
het agressieve spel van Longa.
Toen de thee al ingeschonken
was, moest Vorden toch zwichten.
Een lage cornerbal verdween bij
de eerste paal door een kluwen
van spelers in het doel 0-1. Qua
veldspel verdiende Longa de voor-
sprong.
In het begin van de tweede helft
eenzelfde spelbeeld als de eerste
helft. Geleidelijk aan kwam Vor-
den wat meer aan aanvallen toe
en de counters waren gevaarlijk.
In de 70e minuut schakelde
Vorden razendsnel om en stond
Ronald de Beus oog in oog met de
goalie van Longa. De Beus schoot
op het lichaam van keeper Bosch-
ker. Na het inbrengen van Ronnie
de Beus en Ronald Visser kwam er
wat meer vaart in het spel en was
er sprake van een gelijkopgaande
wedstrijd. Een snelle combinatie
van Rob Enzerink en Ronnie de
Beus bracht de Beus in kansrijke
positie, maar hij werd terugge-
floten voor buitenspel. Vorden
stroopte de mouwen verder op,
want het dacht nog een punt
binnen te kunnen slepen. Het mid-
denveld van Vorden werd sterker
en via dieptepasses op Visser en de
Beus werd gevaar gesticht. Een
vrije trap van Oldenhave werd
door Ronald de Beus rakelings
overgekopt en even later was
Ronald Visser de verdediging te
snel af, maar zijn schot ging naast.
De laatste tien minuten werd het
een open wedstrijd, waar ook Lon-
ga nog een aantal mogelijkheden
kreeg. Een verdiende overwinning
voor Longa. Komende zondag is
Vorden vrij.

Uitslagen 17-18 november
Voorwaarts Dl - Vorden Dl: 4-1
Vorden D2 - Be Quick D2: 3-2
Vorden D3 - Dierense Boys Dl: 1-9
Gaz. Nieuwland E2 - Vorden El: 4-3
Brummen E2 - Vorden E2:1-3
Vorden E3 - Oeken E2: 8-3
Vorden E4 - Brummen E3: 2-2
Vorden E5 - Gaz. Nieuwland E5:1-6
Vorden F2 - Oeken F2: 0-3
Vorden F3 - Gaz. Nieuwland F3:1-2
de Hoven F2 - Vorden F4:1-3

Vorden Al - Steenderen Al: 7-1
Vorden Cl-SVBV Cl: 8-0
Vorden C2 - Steenderen C2: 04
Vorden l - Longa l: 0-1
Ajax Br. 2-Vorden 2: 2-0
Vorden 3 - Be Quick 3:1-0
Vorden 4 - Grol 8: 04
Ruurlo 6 - Vorden 5: 0-8

Programma 24-25 november
Vorden D2 - Warnsveldse Boys
Vorden D3 - Zutphen Dl
Be Quick E2 - Vorden El
Almen El - Vorden E2
Vorden E3 - Dierense Boys El
Vorden E4 - Eefde E2
Vorden E5 - Brummen E4
Vorden Fl - Eefde F2
Warnsveldse Boys F3 - Vorden F2
Vorden F3 - Be Quick F4
Zutphen Fl - Vorden F4
Vorden Al - Erica A2
Neede 2 - Vorden 2 (beker)

SOCIÏ
Uitslagen:
Jeugd: Zutphania F - Sociï F: 1-7
Sociï E - Doesburg E: 2-5
Zelos D - Sociï D: 0-8
Helios B2-Sociï BI: 7-1
Senioren: Anadoeloe - Sociï: 0-2
Warnsveldse Boys 2 - Sociï 2:1-1
Loenermark 4 - Sociï 3: 3-2
Sociï 4 - Erica 8:1-1
Sociï 5-AZC 6: 3-0

Programma:
Jeugd: Warnsveldse Boys F - Sociï F
Zeddam E - Sociï E
Wolfersveen D - Sociï D
Senioren: Sociï - De Hoven
Brummen 7 - Sociï 5

RATTI
Ratti - SVGG
Afgelopen zondag moest Ratti het
opnemen tegen de koploper van
de 6e klasse F, SVGG. Deze ploeg is
met een aantal andere ploegen in
de strijd om rechtstreekse promo-
tie naar de 5e klasse. SVGG had tot
aan afgelopen zondag nog maar l
wedtrijd verloren en de rest over-
tuigend gewonnen. Ratti daaren-
tegen voetbalt de laatste tijd ook
behoorlijk goed. Helaas levert dat
niet altijd het gewenste resultaat
op, maar na de overwinning tegen
Halle was men vol vertrouwen.
De eerste minuten waren dan
ook voor Ratti. Men begon vel en
met het goede voetbal wist SVGG
eigenlijk geen raad. Mathijs Nijhof
had mogelijkheid om Ratti binnen
5 minuten al op een 1-0 voor-
sprong te zetten. Echter, nadat hij
de keeper had omspeeld lag een
laatste verdediger letterlijk in de
weg. Voor Ratti was dit het sein om
door te gaan. Enkele kleine mo-
gelijkheden voor een voorsprong
deden zich voor, een doelpunt
leverde dit echter niet op.
SVGG kon na een kwartier toch
Ratti meer onder druk zetten. De
spelers waren ondanks het goede
begin niet fel genoeg meer en
SVGG profiteerde daar goed van.
Een snelle uitbraak werd in het
zestienmeter gebied onreglemen-
tair gestopt door doelman Bert-Jan
Kolkman. De penalty die volgde
was een buitenkansje voor SVGG,
0-1. Ratti leek vervolgens de kluts
behoorlijk kwijt, van goed voetbal
was geen sprake meer, sterker nog
men begon behoorlijk achter de
feiten aan te lopen. Opnieuw was
het SVGG dat wel het doel wist te
vinden. De rust was dan ook een
welkome gast voor Ratti.
In de rust zette trainer Flip Pel-
grum de groep goed de wacht aan,
meer strijd en beter voetbal was
het motto voor de tweede helft. De
preek van de trainer had zijn uit-
werking. Al binnen vijf minuten
wist Ratti het doel van SVGG wel
te vinden. Na een goede voorzet
van invaller Mark Suetters wist
Mathijs Nijhof de bal het net in te
duwen. Ratti ging daarna herhaal-
delijk op zoek naar de 2-2. Kleine
kansen via opnieuw Mark Sueters
en Senad hadden echter niet het
gewenste resultaat. SVGG had
geen antwoord op het goede ge
dreven spel van Ratti en mocht uit-
eindelijk de handen dicht knijpen

met een 1-2 overwinning. Voor
Ratti was een gelijkspel verdiend
geweest, op basis van de eerste tien
minuten in de eerste helft en de
gehele tweede helft. Echter, men
krijgt niet altijd wat men verdiend
(en andersom ook wel eens).

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 14 november:
Groep A
l Mw. A. van Burk/Mw. N. Hendriks
61,46%; 2 Mw. R. den Ambtman/
Mw. R. Thalen 57,81%; 3 Mw. W.
Gerichhausen/Mw. A. den Elzen
55,21%.
Groep B
l Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
65,47%; 2 Dhr. G. Gille/Dhr. H.
GrootBramel 63,39%; 3 Mw. I. van
Alphen/Mw. W. Warnaar 53,02%.
Groep C
l Dhr. H. de Bruin/Mw. A. Hartman
62,34%; 2 Mw. T. Speulman/Dhr. P.
Speulman 56,51%; 3 Mw. T. Hooy-
veld/Mw. V. v. Leuvensteyn 55,47%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen 12 november:
Groep A
l Echtp. Vruggink 71,5%; 2 Dames
v. Burk/Hendriks 58,3%; 3 Heren
Weijers/Thalen 54,9%.
Groep B
l Echtp. Wientjens 67,2%; 2 Heren
Hissink/Den Elzen 56,8%; 3.Dames
Arnold/Warnaar 55,2%.
Groep C
l Dames Gr. Bramel/Tigchelaar
55,7%; 2 Echtpaar Speulman
54,2%; 3 en 4 Echtpaar Vreeman
en de Dames Kamphorst/De Leeuw
53,6%.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/ DASH

Pelgrum Makelaars/Dash l -
Longa3
Donderdagavond 15 november
speelde het eerste damesteam van
Pelgrum Makelaars/Dash uit in
Lichtenvoorde tegen Longa 3. De
eerste set begon Dash matig; er
werden domme fouten gemaakt
die niet nodig waren. Halverwege
de eerste set kwam Dash iets meer
in haar eigen spel en liepen de
teams gelijk op. Dash nam aan het
einde van de set een lichte voor-
sprong met 18-20. Dash wist de set
te pakken met 22-25.
De tweede set begon Dash veel be-
ter, ze speelde haar eigen spelletje
waardoor de tegenstander Dash
niet meer kon bijbenen. Al snel
was het na 5-8, 5-12 geworden.
Dash hield de voorsprong en bleef
geconcentreerd spelen. Het aantal
onnodige fouten was veel kleiner
dan in de eerste set. Deze set werd
dan ook makkelijk gewonnen met
14-25.
In de derde set werd Pelgrum Ma-
kelaars/Dash iets slordiger, waar-
door Longa toch telkens behoorlijk
in de buurt kon blijven. Toch wist
Dash op tijd een gaatje te slaan
waardoor ook deze set gewonnen
werd en wel met 21-25.
In de vierde set was Dash heel
sterk. Door snel spel en overal bij-
zitten veroverde Dash een voor-
sprong van 4-12 en later 6-15. Toen
Dash echter de 15 was gepasseerd
werd het team wat minder gecon-
centreerd, maar na een snelle ti-
me-out was dit ook verholpen.
Dash won ook deze set met 15-25.
Een klinkende 4-0 overwinning en
dus de verdiende 5 punten. Na af-
loop complimenteerde coach Ger-
rit ümpers zijn team met het goe-
de spel.
Aankomende donderdag speelt
Pelgrum Makelaars/ Dash l een
bekerwedstrijd in Vorden tegen
Reflex uit Duiven. Zaterdag speelt
zij ook in Vorden, maar dan voor
de competitie tegen Orion. Men is
allebei de keren van harte uitge-

nodigd om te proberen Dash naar
de overwinning te schreeuwen.

Moeizame overwinning Dash
Na de wedstrijd van vorige week
tegen koploper Bovo uit Aalten,
waar de heren van Pelgrum make-
laars/Dash kansloos verloren,
moest er afgelopen zaterdag thuis
tegen Avanti uit Lochem gewon-
nen worden. Eigenlijk waren de
Vordenaren dit aan hun stand ver-
plicht. In de eerste plaats nemen ze
met de achtste plaats een hogere
positie in op de ranglijst. Daar-
naast is het team thuis nog onge-
slagen. De start van de wedstrijd
gaf echter een ander beeld te zien.
In de eerste set ging er veel mis
aan Vordense kant. Opslagen gin-
gen veelvuldig uit en de service-
pass was zeer matig. Het snelle
spel van Dash kon daardoor niet
worden gespeeld, iets dat wel no-
dig was om de tegenstander de wil
op te leggen. In plaats daarvan
kwam Avanti lekker in de wed-
strijd en nam het snel een voor-
sprong. Coach Henri Geerdink wis-
selde in deze eerste set veelvuldig
om het tij te keren. Zowel de spel-
verdeling als de verdediging werd
aangepast. Het hielp niet, zodat er
aan het eind van de set een stand
van 14-25 op het telbord stond.

In de tweede set pakten de Vorde-
naren van begin af aan de draad
wel goed op. Met snel volleybal en
weinig persoonlijke fouten bena-
derde Pelgrum Makelaars/Dash
het normale niveau. De set werd
winnend afgesloten met 25-13.

Het niveau van de tweede set kon-
den de heren in de derde set niet
vasthouden. Na een hele tijd gelijk
op te gaan in de stand, werd de set
uiteindelijk beslist in het voordeel
van Avanti met 22-25.

De vierde set maakte duidelijk dat
de wedstrijd twee gezichten had.
Avanti zakte nu ver weg in spelni-
veau. Bovendien begonnen de
mannen uit Lochem te praten te
gen de scheidsrechter. Dash profi-
teerde hiervan en maakte gehakt
van Avanti. De set werd gewonnen
met 25-10.
In de alles beslissende vijfde set
speelden de Vordenaren niet
groots, maar deed het wat het
doen moest. De set ging met 15-12
en daarmee de wedstrijd met 3-2
naar Pelgrum Makelaars/Dash.
Coach Henri Geerdink sprak na
afloop van een matige wedstrijd.
Daarmee verwoorde hij het gevoel
van teleurstelling bij de spelers,
ondanks de behaalde drie punten.
Volgende week zaterdag hopen de
Vordenaren beter te spelen tegen
Victoria uit Didam, dat de negen-
de plek op de ranglijst in neemt.

Uitslagen:
Heren;
PM DASH l - Avanti 1: 3-2 (14-25.
25-13, 22-25, 25-10 en 15-12)
PM DASH 2 - Gorssel 1: 04
PM DASH 3 - Avanti 2:1-3
PM DASH 3 - DES 2:4-0 (inhaalwed.)
Dames;
Access/BVC l - PM DASH 3: 3-1
ROHDA l - PM DASH 4: 2-3
PM DASH 5 - Rivo 2:1-3
PM DASH 6 - Avanti 6: 3-1
PM DASH 7 - Harfsen 3: 04
Jeugd;
Meisjes C; Torn. Cl - PM Dash Cl: 4-0
Mix C; PM Dash XC1 - Avanti XC1:04
Mix C; PM Dash XC2 - Avanti XC2:04
Recreanten;
PM DASH heren -Voorwaarts 2:1-2

Programma
Heren; Victoria 2 - PM DASH l
Harfsen l - PM DASH 2
Dames; PM DASH l - Nefit/Orion 3
PM DASH 2 - Side Out l
PM DASH 3 - Sparta 2
PM DASH 4 - Victoria l
Gorssel l - PM DASH 5
VCV 4 - PM DASH 6
Avanti 5 - PM DASH 7
Jeugd;
Meisjes B; DVO BI - PM DASH BI
Meisjes C; Nefit/Or. C2 - PM Dash Cl
Mix C; Revoc XCl - PM DASH XC1
Mix C; Rivo XCl - PM DASH XC2

Damm en

DOSTAL WEGENBOUW
3e team Dostal Vorden stunt.
Ook de lagere teams van damclub
Dostal Vorden zijn actief in de
competitie. Het eerste en tweede
team acteren op landelijk niveau,
het derde en vierde daarentegen
doen het wat rustiger aan op dis-
trictsniveau. Scheelt in de eerste
plaats heel wat kilometers en je
kunt lekker ontspannen dammen.
Het derde Vordense team zag zijn
goede optreden van de laatste ja-
ren beloond met een debuut in
de eerste klasse van district Oost
Gelderland. Na een moeilijke start
met drie opeenvolgende neder-
lagen hebben de Vordenaren zich
hervonden en de weg omhoog
ingeslagen. Eerst werd het sterke
team uit Terborg overtuigend ver-
slagen met 4-1 en de afgelopen
week was de trotse koploper uit
Winterswijk aan de beurt! Jan Hoe
nink tekende voor een invalsbeurt
en blakend van zelfvertrouwen zei
hij "zet mien moar aan het eerste
bord". De teamleider kon zich wel
vinden in deze verrassende ope-
ningszet. De gastheren uit Win-
terswijk werden hierdoor op het
verkeerde been gezet en keken
binnen de kortste keren tegen een
achterstand aan. Jan Hoenink
kon het weliswaar niet bolwerken
tegen het jeugdige talent Danny
Slotboom, maar Martin Boers-
broek en Gert Hulshof profiteer-
den optimaal van de verwarring
bij de tegenstander. Martin Boers-
broek nam een fraaie combinatie
met een winnende doorbraak
naar dam. Gert Hulshof koos voor
een listige positionele aanpak en
vouwde de tegenpartij op.
'Er langs en er overheen' is een
veel gehoorde uitspraak en Theo
Sl,tter voegde de daad bij het
woord. Al vroeg deelde hij een ver-
nietigende tik uit aan Eric Oonk
en met de opponent in de touwen,
raapte Theo de punten op. De
onverwachte drie-een voorsprong
werd niet meer uit handen gege-
ven. Bennie Hiddink, Saskia Buist
en tot slot Henk Klein Kranenbarg
consolideerden de voorsprong
met goede puntendelingen, waar-
door de teamleider Gerco Brum-
melman zich zelfs een nederlaag
kon permitteren. Dankzij de 3-2
overwinning klimt het derde team
op naar de middenmoot. Het vierde
team van damclub Dostal Vorden
bestaat uit een viertal routiniers.
Zij schuiven hun partij in de derde
klasse van district Oost Gelderland
en zeker niet onverdienstelijk! In
de huidige jaargang staan zij op
een uitstekende derde plaats met
vijf punten uit vier wedstrijden.
De belangrijke wedstrijd tegen
Ulft werd nipt gewonnen met 1-0
dankzij een beslissende treffer
van Henk Peeters. Ook tegen het
genoeglijk spelende Almen kwam
het Vordense viertal met de hak-
ken over de sloot, 2-1 dankzij zeges
van Henk Lenselink en Jan Hoe-
nink. Tegen de gasten uit Doetin-
chem moesten zij echter een ge-
lijkspel toestaan, de enige zege
kwam op naam van supersub
Jürgen Slütter. De kampioenskan-
sen werden echter voorlopig te-
nietgedaan door een ongelukkige
nederlaag tegen de koploper uit
Laren: 1-3. Jan Hoenink tekende
voor de winst maar zijn wapen-
broeders lieten hem deze keer in
de steek. Vooral Henk Esselink zit
in een dipje en is naarstig op zoek
naar zijn vorm.

Passage
De leden van Passage komen op
dinsdag 27 november bijeen voor
hun maandelijkse vergadering.
Het onderwerp voor deze avond is
'ethiek, het is dichterbij dan je
denkt'. Ds. M. Beitier zal de avond
inleiden en door middel van vra-
gen de bezoeker aan het denken
zetten. Men begint de bijeenkomst
in het Dorpscentrum. Men wordt
van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.



Lubbers Wonen & Slapen gaat verhuizen naar Woonboulevard Doetinchem
Profiteer daarom vanaf nu van onze...

r

Banken Fauteuils Kasten Wandmeubelen Eethoeken' Kleinmeubelen < Slaapkamers
Waterbedden Slaapkamerkasten Woonaccessoires Cadeauartikelen

-) m.u.v. woningtextiel.
Opslag voor latere levering mogelijk.

Vraag naar onze
monstercollecties
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lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

A.s. zaterdag 25 november van 12.00 tot 18.30 uur
in verband met besloten groep

gesloten.
Vanaf 18.30 uur bent u weer van harte welkom.
Kerkstraat 3, Vorden • Telefoon (0575) 55 15 19

Leverancier van:
Björnson, Mountain, M.T. Vlach, Adventure Line,
Havep, enz. enz.
ZONNIGE WINTERSE AANBIEDINGEN

DE ECHTE ORIGINELE KISTJES ook voor dames.
Werkbroeken vanaf 37.50
Thermo-blouses vanaf 32.50
Schipperstruien vanaf 29.50
Wintercollectie jassen, jacks zeer voordelig.
Neem de proef op de som.
Overalls vanaf 42.50

Alles van wax: hoeden, petten, mutsen, enz.

Klompenfabriek, museum en markthandel Sueters
Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg

Telefoon (0575) 46 30 30 • Fax (0575) 46 25 48
www.sueters.nl

Bij talloze kinderen In Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek. extraatjes is er vaak niet Kinderhulp helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee?

Deze kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld In

een tehuis geplaatst Daar vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor

Met een 'noot'btjdrage van ƒ25.- op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n

heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

Help de Sint 9n handje... giro 404040 Deventer

Maak kans op een
ballonvaart!
Als u vóór 5 december een 'noot'bijdrage

do«t, loot u mee voor een ge-

sponsorde ballonvaart in de

Kinderhulpballon!

NATIONAAL

Brfnlcpoortstraat 32, 74 1 l HS Dev«nter. Tel. : OS70 - 6 1 1 899
Internet www.klndirhulp.nl e-mail: info@klnderriulp.nl



drukker i j Weevers

OW

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

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

a m
F

n n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-taoard formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,
LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA,

VP

«i!
ISO 9002

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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