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Overname van advertenties/berichten is verboden

Lampionoptocht
met "Zwarte Pietjes

De plaatselijke VOV (Vordense
Ondernemers Vereniging) orga-
niseerde dit weekend een lam-
pionoptocht voor kinderen tot
12 jaar. Geen gewone optocht,
maar eentje waarbij de kinde-
ren zich als Zwarte Piet dien-
den te verkleden cq. te schmin-
ken.

Zo'n 35 kinderen hadden zich bij
het Dorpscentrum verzameld om
met in de hand een lampion een
rondtoer door een gedeelte van
het dorp te maken. Een leuk ge-
zicht al die brandende kaarsjes en
de zwarte toetjes.
Helaas waren voor deze avond de
plaatselijke muziekkorpsen ver-
hinderd. Dus moest er wat op ge-

vonden, want een optocht zonder
muziek is nu niet bepaald vrolijk.
Gelukkig werd er in Lichtenvoorde
een draaiorgel gevonden. Deze
ging voorop in de stoet en bracht
vrolijke Sinterklaasliedjes ten ge
hore. De allerkleinste kinderen be-
hoefden niet te lopen, zij zaten
comfortabel in de "paardetram"
van Pellenberg.
De zwarte Pietjes konden ook een
prijs winnen. De jury bestaande
uit Angelique Sueters, Betty Schu-
rink en Gerharda Berendsen had
het niet gemakkelijk om de
"mooiste" Pietjes aan te wijzen.
Uiteindelijk kwamen er drie prijs-
winnaars te voorschijn t.w. Resly
Bouwmeister, Rik Knoef en Yvette
Rutgers.

Adventsdienst Raad van Kerken
Op zondag 2 december begint
de Adventstijd, de tijd van voor-
bereiding op het naderende
Kerstfeest.

Op deze eerste Adventszondag
wordt er 's avonds in de Christus
Koningkerk een oecumenische Ad-
ventsdienst gehouden uitgaande
van de Raad van Kerken.
Voorganger in deze dienst zal zijn
ds. Maas Beitier en er is muzikale
medewerking van de Gospelzang-
groep "Interchrist" o.l.v. dhr. Piet

Piersma. Het orgel zal worden be-
speeld door mevr. A. van Zant-
voort-Arendsen. Verder zullen de
leden van de liturgische commis-
sie van de Raad van Kerken mede
werking verlenen die samen met
ds. Beitier de dienst hebben voor-
bereid.

Het thema van deze Adventsdienst
is: "Vol verwachting klopt "

De Raad van Kerken nodigt u van
harte uit a.s. zondagavond.

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. Contact editie Ruurlo
en Vorden verschijnen dan op
donderdag 3 januari.

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

Uiterlijk vrijdag 21 decem-
ber 12.00 uur

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

De redactie
Weekblad Contact

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.

Kerstcollecte en Kerstattentie-actie
van en door de Raad van Kerken te Vorden:

Een gebaar van Vordense
meelevendheid!
De kerstcollecte en de daaropvolgende kerstattentie-actie is een
jaarlijks terugkerend initiatief van de Raad van Kerken alhier.
In de week van 10 tot 15 december gaan zeker zo'n honderd col-
lectanten in Vorden en omgeving op pad om gelden in te zamelen
voor attenties ten behoeve van onze ouderen,
zieken en rouwende medemensen.

In aanmerking voor de kerstgroet komen:
- alle bejaarde mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in het ziekenhuis liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van hen die in het afgelopen

jaar een overlijden te betreuren hadden;
- de bewoners van onze tehuizen.

Een van de prettigste dingen die men kan doen, is andere mensen
blij maken. Dat werkt naar twee kanten: Je doet een ander een ple
zier maar je beleeft er zelf ook plezier aan. Dat is het uitgangspunt
van de activiteiten van de Raad van Kerken rondom Kerstmis. Om
deze traditie te kunnen voortzetten, wordt er in de week van 10 tot
15 december een collecte gehouden.
Het spreekt vanzelf dat alle Vordense kerken deze actie van harte
ondersteunen. Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u uw
bijdrage storten op de rekening van de Raad van Kerken nr.
36.64.06.485.

De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voor-
spoedig 2002 toe.

NB De eveneens traditionele Kerstsamenzang vindt plaats op
zondag 23 december in de Dorpskerk; aanvang om 19.00 uur.
Dit jaar met medewerking van het Vordens Mannenkoor en
Excelsior.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 december 1ste advent 10.00 uur ds. M. Beitier. Advents-
dienst Christus Koningkerk Raad van Kerken 19.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 december 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 december 1ste advent 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00
uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur Adventsdienst Raad van Kerken in
Chr. Koningkerk ds. M. Beitier.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 december 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag l december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 december 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
2-3 december Pastor F. Hogenelst, tel. (0573) 25 14 57.

Weekenddienst huisartsen
1-2 december dhr. Haas, Christinalaan 18, Vorden, tel. 55 16 78.
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 30 november- 7 december apotheek Nieuwstad, Nieuw-
stad 72. Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.

Tandarts
1-2 december J.H. Hagedoorn, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.

•Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-
12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekejihuls Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.0O15.45 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, 1530-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 1830-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo; 13.00-1630 uur en 18,00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13:00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich v/enden tot de politie te
Lochcm, Larensewcg 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 op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken 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@destiepel.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) 46 25 678.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; 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/na tuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphènseweg 1c, Vorden, tel. (0575)
5521 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-930 uur.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

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

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

Eppink/Ruiterkanip 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 uur, donderdag 14,00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat i 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 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Njexrwstad 32,
tel. 553405.
Pereonenaiarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzörgirig info/aanvraag ma. t/m vr, van 9.00-10.00
.uur,, tel. 5534 05. :. ; - ; • : : : , ; ; . ' ; i v:: : ; i l l.:: l '••^ •: ;
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel 55 34 05. " ' ;
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12,00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrurh, 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-
sevyeg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnumraer 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 f1,-
(€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 wel gratis herplaatst.

• Cadeautip: CD Vordens
Mannenkoor...!

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

• Slanker en fitter nog voor-
de Kerst? Het kan! Wat is het
geheim? Vraag vrijblijvend in-
fo 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. 06 51106955.

• Open huis: zat. 1 dec. 9.30-
16.00 uur decoratiehobby-
workshops, hobbymaterialen
excl. cadeaus (opdrachten).
Anja Brummelman, Polweg 10a
(Delden) Vorden, tel. (0575) 55
1649.

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

• 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.

• Op dinsdag 4 december en
vrijdag 7 december houden wij
een Kerst-inloop van 19.00
tot 21.00 uur. Op deze avonden
kunt u onder het genot van een
warm drankje en wat lekkers
de onderwerpen bekijken die
we met de kerst gaan maken.
In de Loodse Workshops, Lage
Lochemseweg 5, 7231 PK
Warnsveld.

• CD Vordens Mannenkoor.
Verkrijgbaar bij fa. Sueters.

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

• Kaarten met de kerst? Nu
volop keus bij Wereldwinkel
Vorden.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

• Te huur: gemeubileerde
woonruimte in buitengebied
Vorden tot 1 mei 2002. Tel. 55
6680.

• Te huur: ezels voor bijv.
kerststal, open dagen of ande-
re feestelijkheden. Tevens te
koop: enkele ezelmerries.
Tel. (0575) 46 32 89.

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

• Usvereniging Vorden voor-
verkoop ijsbaanabonnemen-
ten t/m 8 december 2001.
Openingstijden zie Contact vo-
rige week.

• Gevraagd: geel ophoog-
zand. Tel. (0575) 55 67 66.

• Cadeautip: CD Vordens
Mannenkoor...!

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

• Wie zoet is krijgt lekkers ...
chocoladerepen deze maand
nog extra voordelig. Wereld-
winkel Vorden.

• Waar het om draait?
http://www.infoweb.nu/spil.

• Gevraagd: weidegelegen-
heid voor 5 Nieuw L Forrest
veulens. Tel. (0575) 55 67 66.

• Te koop: Jack Russell-pup,
9 weken oud, beige/wit. Heel
apart. Opgegroeid met kinde-
ren. Tel. (0575) 46 21 31.
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kan

ANDERS GENIETEN

SPAANSE WEKEN
Doe je mee?

bolero salade
200 gram 298
Veidvers uit Spanje

komkommers
per stuk 198
Uit de streek Valencia

navelina's £QO
10 voor VWO + 5 gratis

versgesneden andijvie

mmm... aardappelschotel
papas-aioli
500 gram

Versgemak
Spaanse
stoofschotel
400 gram 298
Boordevol sap: dubbelrode
grapefruit
6 voor 490

500 gram 298
Aanbiedingen geldig in week 48

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

www.de-echte-groenteman.nl

SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUIT.

Wegens gezondheidsredenen zijn wij
genoodzaakt om 29 december a.s.

met onze groentewinkel te stoppen.
Maar wij hebben in Freddie Letink

een waardige en vakkundige
opvolger gevonden.
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VAN ASSELïiSi
Er kan er maar één de echte zijn.

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

Openstelling
5 december
Vanwege de verjaardag van Sinterklaas,

sluiten onze kantoren in
Vorden, Hengelo en Steenderen
op woensdagmiddag 5 december

om 16.00 uur

Rabobank
Graafschap-West



Vrijdag 23 november 2001 is onze dochter

Linda

geboren.
Zusje van Mirre en Emma.

Biesterveld 30
7251 VS Vorden

Wij rusten van 13.00 - 15.00 uur.
. . . — . ...... .. .......

. . 1

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Joëlle Julia

23 november 2001.
Zij weegt 3570 gram en is 51 cm lang.

Arjan, Coby en Yasmin Menzing

de Voornekamp 61
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 51 28

Coby en Joëlle rusten van 13.00 tot 15.00 uur. ;

v -
i
': In plaats van kaarten

Maandag 3 december a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Hans Hartemink
Ans Hartemink-Wemtenenk

•
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u
van harte welkom op onze receptie welke
wordt gehouden op zaterdag 15 december
van 14.00 tot 16.00 uur en vanaf 20.00 uur

J in Café-Restaurant „Den Bremer", Zut-
' phen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

•.f.

{ November 2001
; Uselweg 4,7233 SJ Vierakker

) Bij deze wensen wij u tevens prettige Kerstdagen ,
;J en een Voorspoedig 2002.
• ®

C: ......,-. . ....... ... . . O

• • • « • « • • • • • • . • • • • « • • • • « . « . • • « . « . « . « • • r * * * . * * * * * * . * * . * * - * -

Op zaterdag 8 december a.s. hopen wij
l

Wlllem Oldenhave
en

Wilma Oldenhave-Peppelman

samen, met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Wilt u ons feliciteren, dan bent u van harte
welkom van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

Familie Oldenhave
Deldensebroekweg 14
7251 R D Vorden

Smeden] Oldenhave
Spiekerweg 6
7251 RA Vorden

. . .

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die hij ons heeft ge-
schonken en met een bevrijdend gevoel dat zijn
lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het over-
lijden van mijn lieve man, onze lieve papa en opa
Hans

Frederik Johan Meijerman
Hans

in de leeftijd van 58 jaar.

Onze dank gaat uit naar de Vordense huisartsen en
de Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Marijke Meijerman-Meijer

Helma en Freddy
Jhijs

Mirjam

22 november 2001
Margrietlaan 35
7251 AV Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op
dinsdag 27 november in het crematorium „Slan-
genburg" te Doetinchem.

Met leedwezen hebben burgemeester en wethouders
van Vorden kennis genomen van het overlijden van
de heer

J.F. Geerken
oud-wethouder van de gemeente Vorden.

Zij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Vorden, 21 novemebr 2001.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Met verdriet namen wij kennis van het overlijden
van ons gewaardeerde lid, de heer

J.F. Geerken

Jarenlang had hij zitting in de gemeenteraad en het
college van burgemeester en wethouders van Vor-
den.

We wensen zijn familie veel sterkte voor de toe-
komst.

Namens bestuur en fractie
van CDA afdeling Vorden,
B.G.P. Rogmans, voorzitter
M.E. Vaags-Oltvoort, secretaris

Tot ons leedwezen bereikte ons het bericht van het
overlijden van onze oud-voorzitter, de heer

J.F. Geerken

Voor zijn vele verdienstelijke werkzaamheden voor
onze Stichting zijn wij hem zeer erkentelijk.

Bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden

In de leeftijd van 72 jaar is uit onze vriendenkring
rustig ingeslapen

Hans Wassink

Mevr. Kornegoor-Tjoonk
Mevr. Norde-Harmsen
Mevr. Kornegoor-ter Maten
Fam. Wonnink

Vorden, november 2001

Bij halve maan
is hij heengegaan.

Moedig heeft hij gestreden.
Met alles wat hij heeft geleden.

Rust zacht lieve Hans

Ik wens de familie heel veel sterkte toe met dit ver-
lies.

Rob Spanninga

In de leeftijd van 85 jaar is uit onze vriendenkring
rustig ingeslapen

Hendrik Hoetink

Mevr. Kornegoor-Tjoonk
Mevr. Norde-Harmsen
Mevr. Kornegoor-ter Maten
Mevr. Wassink-Lansink
Fam. Wonnink

Vorden, november 2001

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het
overlijden van de heer

F.J. Meijerman
oud-medewerker van de gemeente Vorden.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkind
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Vorden, 26 novemebr 2001.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

In memoriam

Peace be with you
29-11-2000 29-11-2001

Evert Venderink

Voor altijd .. . Lucian, Harmen en Diederick

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

DE MOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Woensdag 5 december zijn wij
tot 4 uur geopend.

Bestel voor uw pakjesavond
een ambachtelijk bereide salade.

Huzarensalade J O,50 per persoon

Russische eieren J 8,50 per persoon

Zalmsalade J y,50 per persoon

Heerlijk bij de koffie

Pepernotenvlaaif 10,95
Zwarte Pietenvlaai ƒ17,50
Verder hebben wij natuurlijk ook choco-

ladeletters, marsepein, borstplaat, peperno-
tenbrood, speculaasbrokken, roomboter-

amandelspeculaasjes, speculaascake,
banketstaven, pepernoten en taai-taai.

Als enige in Vorden hebben wij de befaamde

Belgische Leonidas bonbons
100 gram f 3,95

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek



j£ GEMEENTE BULLETIN yoRDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
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
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D.J. 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.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het
nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders
hun advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burge
meester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de
commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken krijgt u voor de behandeling van het
betreffende agendapunt. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De
voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
4 december om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
-begroting 2002 en Meerjarenbeleidsplan 2002-2005
- verzoek om planschadevergoeding
- bijdrage in de kosten van het Plattelandshuis Achterhoek en Liemers
- Interlokale bedrijfslocatie Vorden Hengelo en Steenderen
- najaarsrapportage 2001

De commissie weizijn, milieu en samenwerking vergadert op dins-
dag 4 december om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- begroting 2002 en Meerjarenbeleidsplan 2002-2005
- samenwerkingsovereenkomst milieu Vorden, Hengelo en Steenderen
-voorzieningen huisvesting onderwijs 2002
- delegatie afgifte gehandicaptenparkeerkaart
- subsidie Muzehof
- (afbouw) subsidielring Stichting Kinderopvang
- beleidsplan 2002 sociale zaken
- najaarsrapportage 2001

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert
op donderdag 6 december om 1930 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
- begroting 2002 en Meerjarenbeleidsplan 2002-2005
- referenda
- wijziging van enige verordeningen in verband met de euro
- Verordening onroerendezaakbelastingen 2002
- Verordening toeristenbelasting 2002
- Verordening rioolrechten 2002
- Verordening afvalstoffenheffing 2002
- Rechtenverordening 2002
- Verordening begrafenisrechten 2002
-verdere inrichting van gemeentelijk coördinatiecentrum bij rampen
- wijziging begrotingen 2001 en 2002
- centrum route
- najaarsrapportage.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december2OO1 om 16.00
uur in het gemeentehuis. Omstreeks 18.00 uur pauzeert de gemeente
raad voor het gezamenlijk gebruiken van een boerenkoolmaaltijd.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- begroting 2002 en Meerjarenbeleidsplan 2002-2005
- samenwerkingsovereenkomst milieu Vorden, Hengelo, Steenderen
- referenda
- voorziening huisvesting onderwijs 2002
- wijzigen van enkele verordeningen in verband met de euro
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2002
- Verordening toeristenbelasting 2002
- Verordening rioolrechten 2002
- Verordening afvalstoffenheffing 2002
- Rechtenverordening 2002
- Verordening begrafenisrechten 2002
- Delegatie afgifte gehandicaptenparkeerkaart
- Verzoek om planschadevergoeding
- Subsidie Muzehof
- (afbouw) subsidieëring Stichting Kinderopvang
- Beleidsplan 2002 sociale zaken
- Verdere inrichting vanhet gemeentelijk coördinatiecentrum bij rampen
- Bijdrage in de kosten van het plattelandshuis Achterhoek en Liemers
-Wijzigingbegrotingen 2001 en 2002
- Centrumroute
- Interlokale bedrijfslocatie Vorden Hengelo Steenderen

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvejgadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen
heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen.

U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

AMENWERKINGSOVEREENKOMST MILIEU VORDEN
HENGELO EN STEENDEREN

Vorden, Hengelo en Steenderen werken samen op het gebied van milieu.
Deze samenwerking moet formeel nog in een overeenkomst worden
geregeld. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor dit te doen.

'R EFERENDA

Op l januari 2002 treedt de Tijdelijke referendumwet (Trw) in werking.
Deze wet geldt tot l januari 2005, en maakt correctieve raadgevende
referenda mogelijk. Correctieve referenda hebben betrekking- op ge
nomen besluiten; niet-correctieve referenda op voorgenomen besluiten.
Per l januari 2005 moet, na wijziging van de Grondwet, een bindend
referendum mogelijk zijn.

De Tijdelijke referendumwet geldt voor bepaalde besluiten op Rijks-,
provinciaal en gemeente niveau. Als Rijk of provincie een referendum
moeten organiseren, dan zijn gemeenten verplicht mee te werken.

Gemeentelijke referenda.
Gemeentelijke referenda kunnen op basis van de Trw gehouden worden
over:
- vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voor-

schriften (verordeningen);
- beslissingen tot het oprichten van, of deelnemen in, privaatrechtelijke

rechtspersonen;
- besluiten tot wijzigen van de gemeentenaam;
- besluiten tot het treffen, wijzigen, of opheffen van een gemeenschap-

pelijke regeling (behalve met andere openbare lichamen dan gemeen-
ten, provincies en waterschappen of rechtspersonen);

- besluiten tot wijziging van de gemeentelijke indeling (grenscorrecties).

Geen referenda zijn mogelijk over:
- bestemmingsplannen;
- (medebewinds)verordeningen zonder beleidsvrijheid
- besluiten tot het intrekken van een besluit naar aanleiding van een

daarover gehouden referendum en verordeningen ter uitvoering van
verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

De gemeenteraad mag bij verordening bepaalde besluiten uitzonderen.
Het gaat daarbij om besluiten die betrekking hebben op:
- de rechtspositie van (gewezen) ambtsdragers;
- gemeentelijke belastingen en rechten (leges);
- het oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen;
- het treffen, wijzigen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling.

Burgemeester en wethouders zijn voorstander van het opnemen van
deze uitzonderingen in een verordening. Zij stellen de gemeenteraad
voor om een verordening die dit regelt, vast te stellen.

ERORDENINGEN EN DE EURO

Door de invoering van de euro moet de gemeenteraad de verordeningen
waarin bedragen in guldens staan, wijzigen. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor dit te doen. De bedragen zijn afgerond
op halve en hele euro's in het voordeel van de inwoners van Vorden.

ERZOEK OM PLANSCHADEVERGOEDING

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek ontvangen om toeken-
ning van een schadevergoeding door het vaststellen van het bestem-
mingsplan "Werkveld Oost."

Het bepalen of en zo ja, hoe hoog een schadevergoeding moet zijn is een
ingewikkelde zaak. Burgemeester en wethouders stellen de gemeente
raad voor om dit door een extern adviesbureau te laten uitzoeken. Dit
kost ƒ 7000- (€ 3176,46).

'B IJDRAGE IN PLATTELANDSHUIS ACHTERHOEK/LIEMERS

Het SPA (Servicecentrum Plattelandsontwikkeling) is een belangrijk kennis-
en informatienetwerk en steunpunt voor plattelandsontwikkeling in de
Achterhoek. In het bijzonder voor iedereen die betrokken is bij de ont-
wikkeling en vernieuwing van het landelijk gebied. Veel agrariërs, parti-
culieren en overheden verzoeken het SPA om advies en steun.
De meerwaarden van het SPA zijn:
- praktische ondersteuning en kennisnetwerk;
- ondersteuning voor promotie van bovenlokale, vernieuwende platte

landsactiviteiten (duurzame landbouw, streekproducten, biologische
landbouw, landbouw en zorgcombinaties, natuurontwikkeling en platte
landstoerisme);

- hulp bij de vertaalslag van plattelandsontwikkeling voor ruimtelijke
ordening en milieu;

- doorverwijsadres voor plattelandsontwikkeling.

De Europese Unie, het Rijk en de provincies maken plannen voor een
kwaliteitsimpuls in het buitengebied. Hier komt geld voor beschikbaar.
Om dit geld doelgericht in te zetten is een speciaal Plattelandshuis voor
de Achterhoek en Liemers ingericht. Het SPA gaat op in het Plattelands-
huis. De bijdrage die Vorden aan het PAL gaat betalen is € 5000,- en een
bedrag van € 3.175,- aan ambtelijke bijstand per jaar.



IEUWE SUBSIDIEVORM VOOR MUZIEKSCHOOL
f

Vorden geeft elk jaar een subsidie aan de muziekschool Zutphen. Met alle gemeenten die de muziekschool subsi-
diëren en de muziekschool is overleg gevoerd over de subsidiëring en de producten die de gemeenten daarvoor
kregen. In dit overleg is afgesproken dat de muziekschool aan de groepen 4 of 5 van de basisscholen lessen
algemene muzikale vorming geeft. Elk kind in de basisschoolleeftijd krijgt dan algemene muzikale vorming.

Dit biedt ook een stevige basis waarop de andere producten van de Muziekschool een goede aanvulling kunnen
zijn. Voor het jaar 2001 krijgt de muziekschool ƒ 137.810- (€ 62.535). In 2002 € 64.725 - (ƒ 142.635-)-

EMEENTELIJKRAMPENCOÖRDINATIECENTRUM

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een bedrag van ƒ 15.000- (€ 6806,70) beschik-
baar te stellen voor het verder inrichten van het gemeentelijk coördinatiecentrum dat bij rampen ingericht
moet worden. Het gaat met name om communicatieapparatuur om contact te kunnen houden met de
hulpverleningsdiensten en om met de medewerkers van de gemeente te kunnen communiceren.

Ook moet er noodverlichting komen en een aansluiting in het gemeentehuis op de kabeltelevisie. Ook delen
zij de gemeenteraad mee dat de delen l en 2 van het gemeentelijk rampenplan is geactualiseerd.

OUWAANVRAAG

Plaats Aanvrager
Kruisdijk 3 Vereniging Natuurmonumenten

inhoud
veranderen van een woning

datum ontvangst
14-11-2001

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
Deldenseweg l

Aanvrager
DJ. Besselink

inhoud
verbouwen van een bijgebouw (voormalige boerderij)

IST, LAATJE NIET VERRASSEN!

In deze tijd van het jaar komt regelmatig mist voor. Mist is heel ver-
moeiend, heel verraderlijk en kan een argeloze weggebruiker volledig
verrassen. Het ene moment is het zicht nog redelijk goed en zijn de voor-
liggers goed zichtbaar, het volgende moment rijd je in dichte mist en zie
je plotseling geen hand voor ogen. Hieronder volgen een aantal tips om
de kans op een ongeval als gevolg van mist te verkleinen.

Raadpleeg ruim voor vertrek via de weer- en verkeersinformatie op radio
en tv of er kans is op mist. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen met
het openbaar vervoer te reizen of, indien mogelijk, later te vertrekken.
Gaat u toch met de auto of motor de weg op, houd dan meer afstand tot
uw voorganger dan u gewend bent.

Let bij autosnelwegen op de signaleringsborden boven de weg. Als daarop
een snelheid wordt aangegeven is er meestal vóór u op de weg iets aan de
hand. De borden geven overigens geen adviessnelheid, maar de maxi-
mumsnelheid.

Verminder bij mist uw snelheid en vergroot de afstand tot uw voorligger.
Rem niet te plotseling als daar geen reden voor is. Rijdt u echter plotseling
een dicht mistgebied binnen dan zult u zo goed als zeker, als (schrik)-
reactie, bovenop uw rem staan. Waarschuw dan vervolgens zo snel mo-
gelijk het achteropkomende verkeer met uw alarmlichten.

Bij mist overdag moet u altijd dimlicht voeren. Bij mist 's avonds of 's
nachts mag u ook groot licht voeren. Dit is echter af te raden, want u ver-
blindt u zelf gauw. Bij mist, sneeuw of regen die het zicht ernstig belem-
mert, mag u daarnaast mistlicht aan de voorzijde voeren. Gebruik mist-
achterlicht alleen bij een zicht van minder dan 50 meter en liever één
mistachterlicht dan twee. Zo worden mistachterlichten niet verward met
remlichten.

Bij hevige regen is het gebruik van mistachterlicht overigens niet toege
staan.

Tot slot: wees bij mist extra alert op de mogelijke aanwezigheid van
kwetsbare weggebruikers, zoals schoolkinderen.

Slopen
Nieuwstad 28a Nedac Sorbo Groep geheel slopen van alle bedrijfsgebouwen

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.

E EURO KOMT

Vanaf l januari 2002 is de euro het wettig betaalmiddel. Dan is het over met de gulden, de mark of de franc.
Het zal wel even wennen zijn. Maar ook wel weer makkelijk bij vakantie in het buitenland. We rekenen een
brood in Spanje of Finland met dezelfde munt af als in Nederland.

Welke landen doen mee aan de euro?
Duitsland Ierland Nederland Griekenland (DING)
Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk (FLOF)
België Italië Portugal Spanje (BIPS)

Hoe lang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunt u alleen nog met euro's betalen.
Tot l april 2002 kunt u guldens gratis wisselen of storten bij een bank waar u een eigen rekening heeft.
Tot l januari 2003 kunt u guldens op uw eigen rekening storten of wisselen, maar hiervoor kunnen provisie
kosten in rekening gebracht worden.
Wie na l januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de Nederlandse Bank om deze in te wis-
selen. Dat kan voor munten tot l januari 2007, bankbiljetten kunnen bij (een filiaal van) de Nederlandse Bank
worden ingewisseld tot 2037.

Automatische omzetting in euro's.
Al het geld op bank- en girorekeningen, verzekeringen, hypotheken etc, wordt automatisch omgezet in euro's.
Daar heeft u geen omkijken naar. Automatische betaalopdrachten blijven doorlopen, maar nu in euro's. Uw
bank zorgt ervoor dat u nieuwe overschrijvingsformulieren krijgt.
De bekende blauwe acceptgiro verandert van kleur: de euro-acceptgiro is lichtgeel. Dat is zo gedaan om ver-
warring te voorkomen.

Cadeautje
Iedereen vanaf 6 jaar kan in december een setje met de Nederlandse euromunten krijgen. Betalen ermee kan
pas vanaf l januari 2002. U kunt er wel vast aan wennen. U krijgt een waardebon waarmee u een eurotót kunt
halen. De waarde van de eurokit is € 3,88 (ƒ 8,55) (l, 2, 5,10, 20 en 50 eurocent en l en 2 euro).

Euromunten te koop vanaf 17 december 20O1
In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u in de regel vanaf l januari 2002 euro's terug als wisselgeld.
Ook als u met guldens betaalt. Het afrekenen kan daardoor wat langer gaan duren dan u gewend bent. U kunt
dit voorkomen door er voor te zorgen om zo snel mogelijk met euro's te betalen. Als u met pinpas, chip- of
creditcard betaalt gebeurt dit automatisch.
Vanaf 17 december 2001 kunt u euromunten aanschaffen. Er zijn dan voor ƒ 25- pakketten te koop met euro-
munten: 4 munten van l eurocent, 3 van 2 eurocent, 5 van 5 eurocent, 5 van 10 eurocent, 5 van 20 eurocent,
5 van 50 eurocent, 3 van l euro en 2 van 2 euro. (€11.35 x 2,20371 = ƒ 25,00).

Rekenen
De officiële koers van de euro is ƒ 2,20371. Moeilijk om mee te rekenen. Handiger is het rekensommetje:

Vermenigvuldig het bedrag in euro's met 2 en tel daar 10% bij op.
5 euro = 2x5 gulden = 10 gulden + 10 procent =ƒ!!,-.
Omgerekend werkt het net zo: 4 gulden: 2 =2 euro -10 procent = € 1,81

Voor wie dit te lastig vindt: er zijn ook handige omrekenmachientjes voor weinig euro te koop.

Op vakantie in 2O01 in een land dat de euro invoert?
Neem geen buitenlands geld mee terug. Het is na l maart 2002 niet meer geldig. De munten kunt u in Neder-
land niet meer omwisselen. Tot l april 2002 kunt u wel buitenlandse bankbiljetten inwisselen, maar u betaalt
transactiekosten.

Meer informatie?
Bel gratis de Eurolijn: 0800-1521, bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. Of kijk op de Eurosite: www.euro.nl.

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

P.R. L.G. Weevers
tel. (0575) 55 14 04

(0575) 55 10 10

Licht in de duisternis
Er is in Roemenië een groot gebrek aan KAARSEN. Elek-

triciteit is er duur en is voor vele mensen niet te betalen,

waardoor veel mensen 's avonds in het donker zitten.

Ook is er veel gebrek aan schrijfspullen zoals papier,

schriften, blokjes mag ook vellen papier zijn, pennen,

potloden enz. en om zich lekker te wassen, ZEEP.
Via de actie schoenendoos hebben veel kinderen dit al

gehoord in Hengelo. Deze zijn al actief bezig, maar toch

... kijkt u nog even of u nog iets heeft voor deze arme
mensen.

De Stichting Commissie Oost Europa zorgt dat het echt

op de goede plaats terecht komt. Deze mensen hebben al

jaren goede contacten in Roemenië.

Hebt u nog iets van de genoemde spullen, nieuw of ge

bruikt en wilt u ook graag licht in de duisternis brengen

voor deze mensen in Roemenië, neem dan contact op

met onderstaande adressen. U mag het ook bezorgen.

Vorden: L.G. Weevers, Nieuwstad 30 (drukkerij).

Hengelo Gld.: fa. Lubbers, Zuivelweg 18; fam. Hiddink,

Vordenseweg 58.

Keijenborg: fam. Tolkamp, Pastorieweg 30, Hennie Thus,

Poelsweg 41; Lucy limbeek, Weeninkweg 2.

Steenderen: fam. Evers, Meidoornstraat 2.



Rabobank doneert
f. 25.000,- aan Vordense
verenigingen
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe centrale kan-
toor in Vorden van de Rabobank Graafschap-West heeft de
bank een bedrag van f. 25.000,00 beschikbaar gesteld ten be-
hoeve van verenigingen in de gemeente Vorden. Met deze ac-
tie heeft de bank aangetoond midden in de samenleving te
staan en zich betrokken te voelen bij wat er in de gemeente
gebeurt.

Een actief verenigingsleven vindt de bank heel belangrijk. Ont-
spanning na alle dagelijkse inspanningen. Bijna iedere vereniging
moet het hebben van mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun
club.
De bank vond de opening dan ook een goede gelegenheid om de
Vordense verenigingen eens extra te belonen. Gezien de vele posi-
tieve reacties vooraf, was deze actie bij voorbaat al een succes. De
verdeling van het bedrag bepaalde de plaatselijke bevolking zelf,
door tijdens het gehouden open huis een stem uit te brengen op
één van de verenigingen die zich in de bank presenteerde.
Afgelopen donderdag was een vertegenwoordiging van alle vereni-
gingen op de bank uitgenodigd toen de uitslag werd bekendge-
maakt. Er heerste onder de aanwezigen eerst nog een lichte span-
ning: "Krijgt onze vereniging ook wat, en zo ja, hoeveel?". Die span-
ning werd snel doorbroken toen Jan Krooi, algemeen directeur van
de bank, meldde dat iedere vereniging die had deelgenomen een
bedrag kreeg toebedeeld.
De verdeling onder de Vordense verenigingen is als volgt:
Naam Toewijzing
Oranjecommissie Medlertol 497,86
P.C.O.B. 488,68
Kranenburg's Belang 626,38
Postduivenver. Vorden 488,68
Zangvereniging Excelsior 470,32
Bridgeclub Vorden en Bridgeclub BZR 709,00
Gospelzanggroep Interchrist 350,98
TAO. Wildenborch 516,22
Muziekvereniging Jubal 424,42
Gym. Vereniging Willen is Kunnen 387,70
De Zonnebloem afd. Wichmond/Vierakker 433,60
Bejaardensoos Vierakker-Wichmond 378,52
Damclub Vorden 415,24
Scouting David G. Alford 681,46
Pelgrum Makelaars/Dash 1.477,98
Vordens Tennispark 477,36
Bejaardenkring Vorden 663,10
Jeugdwerk Vorden 975,22
Ned. Bond. Van Plattelandsvrouwen Vrouwen van nu. 589,66
HVG afd. Vorden, Wichmond, Linde, Wildenborch 608,02
ANBO 598,84
"De Snoekbaars" 552,94
T.T.V Vorden 314,26
De Knupduukskes 892,60
IJsvereniging Vorden 699,82
Toneelgroep Linde 507,04
Hervormd Kerkkoor 451,96
Voetbalvereniging Vorden 771,12
"De deerns van vrogger" 461,14
In de Reep'n Vorden e.o. 507,04
V.R.T.C. de Achtkastelenrijders 855,88
De Zonnebloem afd. Vorden 966,04
Muziekvereniging Sursum Corda 1.074,06
P.K.V. Pluimvee en konijnen vereniging 791,62
S.V. Socii 459,00
Oudheidkundigevereniging 'Oud Vorden' 653,92
Passage 378,52
Schietvereniging RA.W. 314,26
LR & PC "de Graafschap" 690,64
Schietvereniging Wildenborch 406,06
Vrouwenraad Vorden 286,72
Muziekvereniging Concordia 706,86
Totaal: 25.000,74

Binnen afzienbare tijd worden de kantoren van de Rabobank Graaf-
schap-West in Hengelo en Steenderen ook aangepast. De bank wil
in die gemeenten dan een gelijke verenigingsactie gaan houden.

Muziekvereniging Concordia:

Voorlichting Euro
Donderdagmiddag 29 novem-
ber organiseert de Vrouwen-
raad, in samenwerking met het
Cosbo en het SWOV. een voor-
lichtingsbijeenkomst over de
Euro.

Een medewerker van de Rabobank

zal die middag alle aspecten van
de waarde en het gebruik van de
Euro aan de orde stellen en vragen
stellen. Deze bijeenkomst wordt
gehouden in het Dorpscentrum
('t Stampertje).
De toegang is gratis. Iedereen is
welkom.

Feestavond
Plattelandsvrouwen
Het afgelopen voorjaar werd
een feestavond t.g.v. het 5Ojarig
bestaan van de afdeling Vorden
van de Nederlandse Platte-
landsvrouwen, "Vrouwen van
Nu", in verband met de MKZ cri-
sis afgelast.

Deze feestavond wordt nu alsnog
gehouden en wel op vrijdag 30 no-
vember in de grote zaal van het
Dorpscentrum. Het wordt een
avond vol verrassingen, met ande
re woorden het bestuur laat de be
zoekers in het ongewisse over het
programma.

Eerste prijs met promotie!!!
Zondagmorgen vertrok mu-
ziekvereniging Concordia vol
spanning naar het KNFM-con-
cours te Eibergen. De muzikan-
ten waren al vroeg opgestaan
om eerst in het Dorpscentrum
de instrumenten nog een laat-
ste keer warm te spelen en af te
stemmen. Vervolgens werd er
een kopje koffie gedronken ter-
wijl de supporters zich ook bij
de muzikanten voegden. Twee
bussen reden voor om deze ge-
spannen groep mensen naar Ei-
bergen te vervoeren. Een van
deze bussen was gesponsord
door Super de Boer Vorden.

In Eibergen aangekomen konden
de muzikanten zich nog even
voorbereiden op het optreden. Ve-
le weken oefenen lagen achter ze
en nu moesten ze bewijzen wat
Concordia waard was. Uitkomend
in de Ie afdeling was er gekozen
voor de stukken Telemark-Fantasy
en Seagate Overture. Dirigent Hu-
go Klein Severt stak zijn muzikan-
ten nog een hart onder de riem.
Over de laatste repetitie afgelopen
vrijdag was hij zeer tevreden, en
als iedereen het maar aan hem
overliet zenuwachtig te zijn, kon
men een goede prestatie neerzet-
ten.
Burgemeester Kamerling kwam
muzikanten en dirigent nog eens
persoonlijk veel succes wensen. Sa-
men met zijn echtgenote kwam
hij naar Eibergen om het optreden
van Concordia bij te wonen.

Eindelijk was het tijd richting het
podium te gaan. Om kwart over 12
precies begon Concordia aan haar
optreden. Het inspeelwerk Friends
for Life van Dizzy Stratford was
goed om de spanningen weg te
spelen. Daarna begon Telemark-
Fantasy enigszins voorzichtig. Se
agate Overture werd iets beter ten
gehore gebracht. Het was duidelijk
dat de muzikanten allen behoor-
lijke last hadden van hun zenu-
wen. Beide stukken werden echter
prima ten gehore gebracht. De
muzikanten konden opgelucht
het podium verlaten. Het hing nu
allemaal af van de jury.

Na lange uren van wachten waar-
in de spanning steeg vond om half
4 eindelijk de prijsuitreiking
plaats. Van diverse kanten had
Concordia reeds positieve reacties
op hun optreden gehad, dirigent
en muzikanten wilden echter al-
leen maar weten wat de jury ervan
vond. 80 punten gemiddeld is
goed voor een eerste prijs en 85
punten voor promotie. Iedereen
luisterde vol spanning. De eerste
prijs moest er in zitten, maar of
het optreden genoeg was voor pro-
motie was nog twijfelachtig. Ein-
delijk kwam de uitslag voor Con-
cordia. Voor het verplichte werk
85,25 en voor het keuzewerk
86,75. Een gejuich en gegil stegen
op in de Pickerhal te Eibergen. Ie
dereen had het gehoopt, maar nie
mand had het durven dromen.
Concordia gepromoveerd!!! Wat

een ontlading! Er werd gegild, ge
roepen en vooral veel gehuild. Co-
cordia had de afgelopen weken zo
intensief gerepeteerd. Hugo Klein
Severt heeft alles eruit proberen te
halen wat erin zat. Niemand had
echter durven hopen op dit resul-
taat. Wat een blijdschap op alle ge
zichten en wat een tranen.

Toen iedereen weer een beetje be
komen was van deze heftige emo-
ties vertrok de bus met muzikan-
ten en dirigent naar Vorden. Luid
zingend kwamen de muzikanten
Vorden binnen. Bij it Pantoffeltje
stond de drumband van Concor-
dia opgesteld om de muzikanten
een muzikaal onthaal te geven.
Daarna trok Concordia met de
supporters in hun kielzog nog een
•rondje door het dorp om iedereen
hun vreugde te laten zien.
In het Dorpscentrum aangeko-
men waren er felicitaties van de
burgemeester Kamerling. Hij was
zeer opgetogen over deze dag en
zeker over het behaalde resultaat.
Na enige serieuze bedankjes aan
diverse mensen en een grote bos
bloemen voor dirigent Hugo Klein
Severt konden de muzikanten en
supporters nog lang napraten over
deze fantastische dag.

Vorden mag trots zijn op muziek-
vereniging Concordia en zeker op
het feit dat Vorden beschikt over
twee muziekverenigingen die bei-
de uitkomen in de afdeling Uit-
muntendheid.

Hoofdprijs van € 350,- aan Euro Disney waardebonnen

Hoe werkt de Sint Nicolaasactie?
Vanaf maandag 12 november
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 nog op
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 be
langrijk, 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 kun-
nen u verrassen. Alle leden win-
keliers (zie de raambiljetten)
doen mee en geven u graag een
gratis zegel.

Sinterklaas overnacht 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 28 november en vrij-
dag 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.

Grote drukte op open dag
Maatschap Bouwmeester aan
de Schuttestraat heeft vorige
week een geheel nieuwe pluim-
veestal in gebruik genomen.
Voordat de stal met legkippen
werd bevolkt organiseerden
Herbert en Gerdien Bouwmees-
ter-Rozendaal vorige week vrij-
dag eerst nog een open dag
waarvoor een grote belangstel-
ling bestond.

Op het pluimveebedrijf van Bouw-
meester is een geheel nieuwe zo-
genaamde VolèreFreilandstal ver-
rezen. Deze geheel nieuwe stal
biedt plaats aan 21.500 legkippen
en vervangt de oude legbatterij
stal uit 1967 en behoort hiermee
tot een van de modernste stallen

in de Achterhoek. In de nieuwe
Volière stal kunnen de legkippen
in tegenstelling tot de huidige
huisvesting zich in een grote ruim-
te vrij bewegen. Ook hebben de
kippen de mogelijkheid om naar
buiten te lopen. Binnen in de stal
kunnen de hennen zich vrij bewe
gen over de verschillende stellages.
"Het is een geheel andere vorm
van pluimveehouderij dan dat we
gewend waren", aldus Gerdien
Bouwmeester. "Maar om op ter-
mijn pluimveehouder te kunnen
blijven moesten we nieuwe inves-
teringen plegen omdat de huidige
vorm van huisvesting in legbatte
rijen niet meer aan de wettelijke
overheidseisen voldeed en ook dui-
delijk aan vervanging toe was. We

hadden dan ook geen andere keus.
Deze nieuwe huisvestingvorm die
gebonden is aan het aantal hecta-
res grond was voor ons een goed
alternatief. We konden daardoor
ons aantal van vijftienduizend leg-
kippen zelfs nog wat uitbreiden
naar 21.500 legkippen", aldus Ger-
dien Bouwmeester. Verder is de ge
heel nieuwe stal met een lengte
van honderd meter en een breedte
van ruim twintig meter uitgerust
met een mestdrogingsysteem wel-
ke de mest indroogt tot een droge
stof percentage van ruim tachtig
procent.
Aan de open dag verleenden diver-
se plaatselijke en regionale toele
veringsbedrijven hun medewer-
king.



Paardenbrok

Basis:

Besterly f 13,-
Kasper Fauna Food f 13,50

, Havens f 13,50

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

n e t e v e n a
De Wonerij
Accessoires voor

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Vordense Ondernemers Vereniging

Sint Nicolaas

l

i vond V<
voor uw
Si n taan Kopen
Maandag 3 december KOOPAVOND

Dinsdag 4 december KOOPAVOND

Woensdag 5 december TOT 16.00 UUR GEOPEND

Gratis keteïinspectie bij
aus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u zich misschien af of hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn 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 fors 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. i

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31. wij adviseren: pil

VKrans Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen. NEFIT

Ne f i i h o u d t N e d e r l a n d warm

L i e f h e b b e r s v a n s f e e r v o l w o n e n z i t t e n

bi j De W o n e r i j goed. C o m f o r t a b e l e

f a u t e u i l s en b a n k e n , sa lon ta fe l s ,

smaakvo l l e eethoeken en dressoirs

z i j n s l ech t s voo rbee lden van wat

u bi j de Woner i j zoal zul t v inden .

Maar ook voor uw r a a m d e c o r a t i e ,

v e r l i c h t i n g o f v l o e r b e d e k k i n g bent

u bi j De Woner i j aan het j u i s t e adres.

De accesso i res van De W o n e r i j z i j n

s fee rmakers b i j - u i t s t e k en z o r g e n v o o r

een pe rsoon l i j k k a r a k t e r in ieder hu is .

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n

..,-Dc za
van SinterKÏaas

Trek in een feestje?
Dan bent u bij de Keurslager op het goede adres tijdens de feestweken tot en met l januari.

Met overheerlijke gerechten, salades, vlees en vleeswaren die u gelijk in de stemming brengen.

(j^epaneerde schnitzels, ^ ̂
4 stuks € 4" 500 gr. 898

^iefstuk Stroganoff,
100 gr. €170 315 /ndische gehaktballetjes * 79

100 gr.

H^fabsalade,
^100 gr.

uern servelaat,
WO gr. 198

De feestweken bij de
ftiw genieten!

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

Geef het door,
rechts gaat voor



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

De amandel is populair als knab-
belnootje, maar vooral als ingre-
diënt in gebak, taart en snoep. De
amandel (latijn: Prunus Amygda-
lus) is familie van de perzik en de
abrikoos. De boom bloeit in de len-
te met witte of roze bloesem. De
vrucht is hard en oneetbaar. In de
vrucht zit een harde dop en daarin
weer een of twee zaden, de aman-
delen. De amandelboom is afkom-
stig uit West-Azië en werd door de
Grieken in Europa geïntrodu-
ceerd. In Nederland is de amandel
vooral een sierboom; meestal be-
vriest de bloesem door nachtvorst.
Biologische amandelen, jaarop-
brengst zo'n 2 miljoen kilo, ko-
men vooral uit Spanje, Italië en Ca-
lifornië. In Spanje zit bijvoorbeeld
"Almendras de Jijona", een coöpe-
ratie van 14 biologische boeren. In
gangbare amandel teelt worden
volop kunstmest in bestrijdings-
middelen gebruikt, maar de biolo-
gische amandelbomen moeten
het op eigen kracht doen. Er is
geen irrigatiesysteem, waardoor
de wortels zich - op zoek naar wa-
ter - sterk ontwikkelen. De bomen
worden gesnoeid, in de grond

rond de stammen wordt geëgd en
bemest met biologische kippen- en
geitenmest. In het najaar zijn de
amandelen rijp. Ze worden van de
takken geschud met stokken of
schudmachines. Het vruchtvlees
wordt verwijderd en de noten in
de zon gedroogd. Dan worden ze
machinaal gekraakt en de aman-
delen worden eruit gehaald en ge-
sorteerd. Biologische amandelen
worden niet gegast, daarom be-
waart men ze 's zomers in de koe
ling. De biologische kwaliteit
wordt gecontroleerd door een er-
kende Spaanse controle-organisa-
tie.
Er zijn zoete en bittere amande-
len. De bittere worden gebruikt
om de smaak van de zoete te ver-
sterken, onder meer in marsepein,
maar zijn bijna niet meer te krij-
gen. Vaak worden abrikoospitten
als vervanging gebruikt. Voedings-
waarde van 100 gram amandelen:
591 kcal, 19 g eiwit, 59 g vet, waar-
van 4 g verzadigd. Amandelen zijn
rijk aan calcium, ijzer en vitamine
B2. Amandelolie wordt om z'n ho-
ge gehalte aan onverzadigde vet-
zuren en z'n fijne kwaliteit ook
veel gebruikt in huidverzorgings-
producten.
Gebruik in de keuken amandelen
die zijn gepeld, maar nog niet ont-

veld. De smaak is dan beter be-
waard gebleven. Vlak voor gebruik
kunt u ze gemakkelijk ontvellen
door water aan de kook te bren-
gen, de amandelen l minuut te la-
ten meekoken en ze dan koud af te
spoelen. Hierna kunt u de aman-
delen tussen duim en wijsvinger
uit hun velletje drukken.

Recept: frisse marsepein

Voor 200 gram marsepein: 125 g
amandelen - 50 g suiker -1 theele-
pel rasp van een biologische ci-
troen - l theelepel citroensap - l
theelepel agaragarpoeder - 50 g
harde honing.
Amandelen blancheren en fijnras-
pen. Suiker met citroensap en -
rasp mengen en 25 minuten laten
intrekken. Af en toe omroeren.
Suiker-citroenmengsel al roerend
verwarmen. Agar-agarpoeder toe-
voegen en 2 minuten zachtjes ko-
ken. Van het vuur halen, honing
en amandelrasp toevoegen en tot
een samenhangende bal kneden.
Af laten koelen, met plastic folie
afdekken en 8 uur of langer op la-
ten stijven in de koelkast.
Nu kunt u er figuurtjes van vor-
men of bonbons maken door stuk-
jes marsepein door gesmolten cho-
cola te wentelen.

Herstel schapendrenkplaats

20 november jl. is de schapen-
drenkplaats op het landgoed "'t
Schaepenmeer" officieel opge-
leverd door Burgemeester E.J.C.
Kamerling (gemeente Vorden).
De subsidieverordening "Ver-
nieuwing Landelijk Gebied"
van de provincie Gelderland
heeft het mogelijk gemaakt de
oude schapendrenkplaats in
ere te herstellen.

Het landgoed dat circa 65 ha groot
is dankt haar naam aan het nog
aanwezige vennetje, genaamd
"Het Schaepenmeer", wat diende
als drenk- en wasplaats voor scha-
pen.
Het bezit werd in 1953 aangekocht

door de vader van de huidige eige
naren, de heer E. van Woudenberg
Hamstra. Het huidige bosbestand
van "'t Schaepenmeer" bestaat
voor allergrootste deel uit naald-
hout (voornamelijk groveden). Ka-
rakteristiek voor het landgoed is
de afwisseling van visueel open
vlaktes met jonge aanplant, de la-
nen en de oudere, hoog opgaande
bosopstanden.
Vroeger maakte enkele kleine wo-
ningen deel uit van het bezit.

De werkzaamheden waaronder
het aanbrengen van een niet wa-
terdoorlatende mat (bentoniet)
zijn uitgevoerd door Loon- en
grondverzetbedrijf Fa. A. Beeftink

& Zn. te Vorden. Het project is ge
ïnitieerd en begeleid door ARCA-
DIS te Apeldoorn.
Tevens voert ARCADIS het beheer
van het landgoed "'t Schaepen-
meer". De eigenaren willen samen
met ARCADIS een bos realiseren
met diverse funties. Naast de hout-
productie is, mede vanwege de lig-
ging nabij de bebouwde kom, het
recreatieve aspect zeer belangrijk.
Het landgoed is gerangschikt on-
der de werking van de Natuur-
schoonwet 1928, wat inhoudt dat
het landgoed is opengesteld voor
publiek. De wandelpaden die het
landgoed doorkruisen bieden na-
tuurliefhebbers dan ook veel wan-
delplezier.

Sint Nicolaas actie VOV
Ie trekking 22 november 200110 euro prijs

Beus de D. Prins Clauslaan 7 7251 AS Vorden
Bouwhuis Siemes Biesterveld l 7251 VR Vorden
Vlogman B. Margrietlaan 37 7251 AV Vorden
Berentsen A. Hogenkampweg 12 7256 KH Keijenborg
Klein Geltink Sarinkdijk l 7251 MV Vorden
Voskamp Cyril Biesterveld 41 7251 VR Vorden
Arends J. Hackforterweg 25a 7234 SH Wichmond
Berentsen M. De Voornekamp 9 7251 VK Vorden
Cuppers A Eikenlaan 6 7251 LT Vorden
Eggink Mosselseweg 14 7231 KT Vorden
Beerning HJ. De Voornekamp 69 7251 VK Vorden
Stokkink J.R. ündeselaak 22 7234 TB Wichmond
Vreeman G. Zutphenseweg 10 7251 DK Vorden
Harmelink T. Oude Borculoseweg 12 7231 PR Warnsveld
Robbertsen F. Hoetinkhof 114 7251 WE Vorden
Loman Addinkhof 16 7251 VG Vorden
Lubbers L. Hoetinkhof 161 7251 WH Vorden
Lucassen S. Mulderskamp 33 7251 EX Vorden
Luichies A. Het Hoge 46 7251 XX Vorden
Luppins M.E. Hoetinkhof 221 7251 WN Vorden
Memelink v. Garp Het Hoge 25a 7251 XT Vorden
Meulenbrugge Kopanyi T. Enkweg 26 7251 EW Vorden
Polman Mieke Dorpsstraat 22a 7251 BB Vorden
Reeuwijk De Doeschot 13 7251 VH Vorden
Berkhout R. Almenseweg 36 7251 HR Vorden
Slagman J. Het Hoge 35 7251 XV Vorden
Kornegoor M. Galgengoorweg 17 7251 KD Vorden
Kruif de C. Raadhuisstraat 19 7251 AA Vorden
Timmer H. M. Klompelaan 24 7207 KA Zutphen
Leusink B. Lindeboomweg 10 7211 LM Eefde
ünkels D. Hoetinkhof 73 7251 WK Vorden
Berenpas Strodijk 17 7251 RS Vorden
Wissink R. Wildenborchseweg 14 7251 KC Vorden
Rossel Joke Wilhelminalaan 18 7251 EN Vorden
Zweverink Boesveld G. B. Vunderinkhof 3 7251 XA Vorden
Hissink H. Rietgerweg la 7251 HD Vorden
Rust LA Berkendijk l 7821 HE Zelhem
Schoemaker Annet Stationsweg 13 7251 EL Vorden
Hoebink AA. Eikenlaan 19 7251 LT Vorden
Kater Molenweg 13 7251 ED Vorden

Ie trekking 22 november 2001 Waardebonnen van 30 euro

Hovenga Brinkerhof 16 7251 WR Vorden
Baank H. Smidsstraat 15 7251 XS Vorden
Besseling Krijt R. Koekoekstraat 5a 7233 PB Vierakker
Bartels Kostedeweg 8 7251 MZ Vorden
Berends A. De Horsterkamp 7 7251 AZ Vorden
Besselink Kimly Het Hoge 44 7251 XX Vorden
Blom fam. Brinkerhof 94 7251 WP Vorden
Bolderen van Femke Mulderskamp 9 7251 EX Vorden
Geel van S. Staringweg 12 7218 BB Almen
Tilburg Van B. Lekkebekje 6 7251JN Vorden
Voskamp AH. Insulindelaan 8 7251 EK Vorden
Oldenampsen J.H. Burg. Galleestraat 45 7251 EA Vorden
Pasman H. Ruurloweg 38a 7251 LK Vorden
Rossum Aukje Stationsweg 14 7251 EM Vorden
Kuitert H.M. Brinkerhof 57 7251 WX Vorden
Sloot R. Burg. Galleestraat 42 7251 EC Vorden
Rem A. Het Stroo 12 7251 VB Vorden
Rondeel Brinkerhof 34 7251 WR Vorden
üchtenberg D. Het Jebbink 46 7251 BN Vorden
Rossel P.van Vollenhovenlaan 18 7251 AR Vorden

SAAL25jaar
De Stichting Amateur Astrono-
mie Lochem afgekort SAAI
viert dit jaar haar 25 jarig be-
staan. In die 25 jaar heeft zij het
een en ander op sterrenkundig
gebied gepresteerd.

Zoals de oprichting van Publieks-
sterrenwacht Phoenix in 1979 in
Lochem. Sindsdien keken tiendui-
zenden bezoekers door de daar
opgestelde telescopen. Honderden
leken werden in wintercursussen
omgetoverd in enthousiaste he-
melbespieders.
Tijd en reden voor een feest. En
omdat het een feest moet zijn voor
een zo breed mogelijk publiek, zal
de sterrenwacht het decor zijn van
een aantal evenementen waarbij
het accent minder op de sterren-
kunde zelf ligt.
Twee avonden, te weten; 30 no-
vember en 7 december zullen ge
heel in het teken van het lustrum
staan.

30 NOVEMBER
'LICHT IN DE DUISTERNIS'
Peter-Paul Hattinga Verschure zal
het woord voeren deze avond. Aan
de hand van door hemzelf ge-
maakte dia's zal hij een voorstel-
ling presenteren die zich nu eens
niet richt op sterren en maan.
Fraaie opnames van noorderlicht,

lichtende nachtwolken en blikse
montiadingen. Kortom lichten in
de nachtelijke duisternis.

7 DECEMBER
'CULTURELE AVOND'
Een avond voor jong en oud en
voor het oog en voor het oor. De be-
kende troubadoer-verhalenvertel-
ler Gerie Groot Zwaafting zal een
speciaal voor deze avond samenge-
stelde voorstelling geven met toch
een sterrenkundig tintje. Hij
wordt daarbij begeleid door gita-
rist Edwin Voortman.
Daarnaast zal op deze avond de
uitslag bekend worden gemaakt
van een tekenwedstrijd waaraan
een groot aantal scholen uit de re
gio hebben deelgenomen.

EXPOSITIE
Naast deze evenementen is de
ruimte naast de sterrenwacht wor-
den omgetoverd tot een maan-
landschap. Tussen de kraters en
het nodige (achterhoekse) maan-
stof zal er een mini-maanautootie
rijden waar de aspirant astronaut
zijn rijvaardigheid kan testen. Er
wordt een expositie met o.a. een
historisch overzicht van de ge
schiedenis van de sterrenwacht ge
presenteerd.
Info: F. Nauta, Ruurloseweg 56,
Vorden.



Weekaanbieding:

Gevuld speculaas
per 100 gram van f 3,95 voor J. ^5^\J

Pepernotenvlaai
van f 18,25 voor L

Let op!
Kom zaterdag l december om 12.30 uur t/m 13.30
uur je gekleurde en geplakte schoen ophalen.
Sint en Piet zullen er dan ook zijn met een
heerlijke verrassing!

De decembermaand (vanaf 3 t/m 31 decem-
ber) zijn wij elke maandag
de gehele dag geopend.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

FredBosvett
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 5Q

van
Vordens Mannenkoor

Verkrijgbaar bij

SPEELGOED ^^ • . ••••̂ MH BB^ ̂ ^

HUISHOUD-EN ^^ J ̂ ^-°°S
K

HOP o u c i c no
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Zondag 2 december is
Sinterklaas met z'n Pieten
weer aanwezig in ons
pannenkoekenhuis
(vanaf 12.00 uur)

Laat "de Sint" wel even weten dat je komt,
want anders is er misschien geen plaats voor je.

Pannenkoekhuis
'de Vordense Pan'
Gehele jaar geopend van 11.00 - 20.00 uur
(wintermaanden: maandag en
dinsdag gesloten)
Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden
Tel. (0575) 55 41 95
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ALBERT HEIJN BLIJFT ALBERT HEIJN
gelukkig maar... want onze

extra aanbiedingen blijven u verrassen!

oh Rundergehakt pak soo gram
o oO x 500 gram halen -»• ̂  x 500 gram betalen

Fanta, Coca Cola, Sprite
ties 1.5 liter * 2.65 4 f/essen ha/en ->- w flessen betalen

diverse smaken ^JOO
pak 1 liter ó 1.75 3 pak voor ^mM

CnlpS diverse smaken

zak halen ^ f zak betalen

ss

8

200 gram, è 2.39

Page toiletpapier plus
O pak ha/en ^ 2! pak betalen

•t

8
8

ss8s
pak 8 rol a 7.19

Maitre Paul slagroomtaart 499
doos 650 gram van 7.99 voor ^ff 8

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

vrijdag van 8.00 - 27.00 uur l zaterdag van 8.00 - 77.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05

B.

8
8
8
8

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. O6 53730183

SHIATSU MASSAGE
Cursus van 7 avonden vanaf 7 januari 2002.

Info:
Maria van Rijsewijk, tel. (0575) 54 39 24

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575)45 20 20, fax (0575) 45 16.21.



VLAAI VAN DE WEEK:

Abrikozenvlaai f 11,-

Yordense kruidkoek f 4,00

Mueslibroodjes
6 halen 5 betalen

VOLOP:
chocoladeletters: eigengemaakt

pepernoten, speculaas, marsepein,
gevuld speculaas.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEhv.
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

Oh kom er es
kijken.../

Bij al onze Sint
Nicolaascadeaus

Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

É Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.)
TV^I*-xf ̂ .̂  «, /AC~7C\ AC •! O O ATelefoon (0575) 46 12 20

De woonwinkel
va n War nsveld

voor al uw handwerkartikelen
• D/WC borduur/haakgarens • hand werk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida * Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

@ LD(o]y

Dinsdag
alle pizza's

f4,- korting

Woensdag
alle schotels

ƒ4,- korting
Resfauranf
Catering

Bezorgserv/ce

Zutphenseweg l, 7251 DG Vorden

Tel. (0575) 55 42 22

Afhaal maandmenu's
29a Shoarma schotel - met ham,

uien en kaas ƒ 15,-

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

Pizza's
7 Quattro Stagioni - tomaten, kaas,

ham, salami,
champignons,
paprika ƒ 12,-

11 Pizza Real - tomaten, kaas,
Spaanse salami
en champignons ƒ 10,-

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2001

r in
Wij wensen elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar.
Bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys neemt men dit wel erg letterlijic |ej ieo!er krijgt de
om met een gelukzalige glimlach het nieuwe jaar in te gaan.

Gelukzalig omdat men net in het bezit is gekomen yan een fejschecjue met een mooie waarde, of een
nieuwe kleurentelevisie, of een wasdroger, wasmachine, magnetron, videorecorder, afwasmachine,
fiets, diverse dinercheques van Hotel Bakker, die men kan winnen bij de traditionele

EINDEJAARSACTIE.

Als dank voor het in hen gestelde vertrouwen verzorgen Yvonne en Wilbert Grotenhuys ook dit jaar weer
een enorm spektakel.

Wilt U kans maken op één van de vele prijzen (en dat wilt U), dan kunt U mee doen vanaf woensdag
28 november 2001. Het werkt heel simpel.

Vanaf woensdag 28 november 2001 mag U op uw eigen kassabon, met een minimaal besteedbaar
drag van f 35,-- Uw naam en adres, leeftijd vermelden en deze deponeren in de daarvoor bestemde

WERVELWINDKASI

ZATERDAG 29 DECEMBER OM 14.00 UUR komt U naar de feestelijkei prijsuitreiking, waarop e^n leuke
manier de prijzen LIVE bekend zullen worden gemaakt.

Wel is er één uitzondering gemaakt in onze actie. Alleen mensen die persocmlijk aanfeig zijn en tot de
prijswinnaars behoren ontvangen een prijs. Bent U er niet, dan gaat de prijs naar de volgende.

De EINDEJAARSACTIE duurt t/m zaterdag 29 december 2001 om 12.00 uur.
: ' : ' - ' • ' ' ' • ' . ' ' ' ' . '• , ' . . . . ' ; " "

Vanaf deze plek wenst het team van Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys U alvast veel feestelijke
dagen toe, en veel plezier met onze EINDEJAARSACTIE!!!

GROTENHUYS
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden ^Telefoon |0575) 55 271:



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

BADSTOF PYJAMA'S
v.a. mt. 62
(kindermaten)

t/m XXL
(volwassenen)

STERKEN
NACHT & ONDERMODE

Valeweide Bloemen en planten

0 2CYCLAMEN 10,00

«2AZALEAS 10,00

2 KERSTSTERREN 10,0

20 ROZEN 9,95

2 BOS ANJERS 7,95

Fruithandel F. Huusken en Zn.
Hand + pers
SINAASAPPELS

50 voor
98

Florida-
RODE GRAPEFRUIT £98

16 voor

Hollandse KIST a 12 kilo
RODE GOUDREINETTEN

500
4 KILO

Hollandse
TROSTOMATEN
1 kg

98

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
WARME

ROOMBOTER SUPERROOMBOTEB

AMANDEL STAAF

1kg 11,00

1 kg 7,95

4 stuks 6,95

4e gratis 10,00

10,-
Elke week op de markt in Vorden

MAGERE RUNDERLAPPEN

SPEKLAPPEN

GORDON BLEU'S

3 kogelbiefstukjes

Weekoakket vleeswaren

100 gr Elzasser snijworst 2,95
100 gr Schouderham 2,45
100 gr Gekruid spek 2,45

NU VOOR

7,85

5,95



Zonnebloem viert
15-jarig bestaan
15 jaar Zonnebloemwerk in Wich-
mond/Vierakker, dat wil men
graag vieren. Samen met de be
jaardensoos organiseert het be-
stuur van de Zonnebloem op
woensdagmiddag 28 november
a.s. een gezellige middag voor de
doelgroep, vrijwilligers, leden van
de bejaardensoos en andere be-
langstellenden. De cabaretgroep
"Pandora" uit Apeldoorn verleent
haar medewerking met leuke
sketches. Inmiddels zijn de uitno-
digingen verspreid. Mocht men
geen uitnodiging hebben ontvan-
gen en wil men toch graag komen,
is men natuurlijk van harte wel-
kom. Woensdagmiddag 28 novem-
ber in het Ludgerusgebouw te
Vierakker. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met
Ria Klein Kranenburg (tel. 44 12
69).

Presentatie
over Australië
Op woensdagavond 28 november
is er een diapresentatie over reizen
naar Australië in Hotel/restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24.
De reis begint in Alice Springs/
Ayers Rock, het rode hart, centraal
Australië. Vervolgens per Ghan
train naar Adelaide en de Barossa
Valley; bekend om zijn wijn. Ver-
der per auto langs de prachtige
Great Ocean Road door naar Mel-
bourne.
De toegang voor leden van We-
reldcontact is gratis, niet-leden be-
talen entree.
De reisvereniging Wereldcontact
vormt sinds 1959 voor reizigers
een belangrijke schakel tussen Ne-
derland en de verre landen. Door
jarenlange reiservaring, de gunsti-
ge reisvoorwaarden en specialisti-
sche kennis geniet Wereldcontact
al jarenlang het vertrouwen van
meer dan 51.000 leden. Info via
(0575) 52 97 04.

Turnen
Jitske Winkels nam op 17 novem-
ber 2001 deel aan de eerste voor-
ronde rayonkampioenschappen
van het rayon Hanzestreek in Eef-
de. Negen verenigingen namen
hieraan deel. Jitske kwam uit bij
de jeugd, niveau 6. Zij behaalde
met 30.30 punten een 13e plaats.
Er vinden nog twee voorronden
plaats, de beste turnsters uit deze
voorronden gaan naar de finale op
6 april 2002.

Op 24 november 2001 deed Feyoe
na Rabelink mee aan de eerste
wedstrijd persoonlijke regiokam-
pioenschappen Regio Gelderland
Oost in Doetinchem. Er deden in
totaal 27 verenigingen mee aan
deze wedstrijd. Feyoena kwam uit
bij de junioren, niveau 4. Zij be-
reikte met 34,30 punten, een 2e
plaats; dit verschilde 0.1 punt met
de nummer één. Ook hier zullen
nog twee wedstrijden volgen,
waaruit tenslotte een regiokam-
pioen zal komen. Beide Vordense
meisjes komen uit voor "Brinio" in
Lochem.

Cursus
Shiatsu massage
Shiatsu is een Japans woord dat
'vingerdruk' betekent. Het is een
speciale massagetechniek, waarbij
met duimen, vingers, of handpal-
men druk wordt uitgeoefend op
bepaalde punten of banen (meri-
dianen) van het lichaam. Shiatsu
stimuleert de energiestromen en
werkt door het losmaken van de
blokkades. Dit bevordert ontspan-
ning en herstel van de balans.
Iedereen kan leren hoe je een ont-

spannende en heilzame massage
kunt geven. Shiatsu therapeute
mevr. Maria van Rijsewijk geeft
in januari-maart een cursus van 7
avonden. Middels praktische oefe-
ningen leert U daar de algemene
aspecten van Shiatsu massage en
het masseren van nek en schou-
ders, rug en andere delen van het
lichaam. Men leert hoe fijn het is
een goede massage te krijgen en
hoe men die kan geven.
Info: mevr. Maria van Rijsewijk, tel.
(0575) 54 39 24 (zie ook advertentie).

G.O.W. cross
groot succes
De RTV Vierakker-Wichmond orga-
niseerde op zaterdag 24 november
een cross op het Kamphuizen te
Vorden. De deelname was groot
zo'n 55 veldrijders over diverse ca-
tergorieen.
Bij de amateurs won Matthijs
Loohuis, 2e werd John Slot en 3e
Martin Weijers uit Hengelo (gld).
Bij de junioren won Niek Oude Nij-
ewenne uit Geesteren vóór Jona-
tan Obdam uit Baak. Ook de nieu-
welingen stonden aan het vertrek,
bij de nieuwelingen won uiteinde-
lijk Jeroen Poppe uit Nijverdal. Bij
de veteranen won Bonnie Leemrei-
ze uit Beltrum. Thijs v Amerongen
de RTV er zag af van deze wed-
strijd, hij gaf de voorkeur om te
starten in een nationale cross te
Gieten op zondag 25 november.
Dit was voor hem niet zo'n groot
succes, hij reed half cours zijn de
railleur krom waardoor het scha-
kelen niet meer ging. Op een ge-
leende fiets reed hij de wedstrijd
als 8e uit.
De veteraan Rudi Peters uit Wich-
mond reed een goede wedstrijd in
Gieten, op een superzwaar par-
cour behaalde hij een 7e plaats. Bij
de sportklasse reed de Hengeloer
Martin Weijers naar een voor hem
tegenvallende 13e plaats.
Gretha Klein Brinke reed in een in-
ternationaal damesveld naar een
15e plaats. Jan Weevers vertrok bij
de grote mannen, in zijn laatste
cross jaar reed hij knap naar een
14e plaats.

Voetbal

VV VORDEN
Uitslagen 24-25 november
Vorden D2 - Warnsveldse Boys D2
1-2; Vorden D3 - Zutphen Dl 1-6;
Almen El - Vorden E2 14; Vorden
E3 - Dier. Boys El 64; Vorden E4 -
Eefde E2 0-1; Vorden E5 - Brum-
men E4 7-0; Vorden Fl - Eefde F2 2-
4; Zutphen Fl - Vorden F4 2-2.
Vorden Al - Erica A2 13-1.

Programma l - 2 december
Holten Dl -Vorden Dl; Eefde Dl -
Vorden D2; W.H.C.Z. D5 - Vorden
D3; Vorden El - W.H.C.Z. E3; Vor-
den E2 - Eefde El; Gaz. Nieuwl. E3
- Vorden E3; W.H.C.Z. E6 - Vorden
E4; Voorst E2 - Vorden E5.
Vorden Al - Zutphen Al; Vorden
Cl -Zutphania Cl; Vorden C2 -Oe
ken C3.
Vorden l -Viod 1; Kilder 2 -Vorden
2; Vorden 3 - vrij; Vorden 4 - Longa
6; Lochem 7 - Vorden 5.

S.V. RATTI
Programma
Zaterdag l december
Ratti 5 - Haarlo 2; Gazelle Nieuw-
land B3 - Ratti BI; Ratti Cl - AZC
C2.
Zondag 2 december
Erix l - Ratti l (dames); Ratti l -
Gaanderense Boys 1; Longa 30 9 -
Ratti 2; Ratti 3 - DEO 3; Ratti 4 -
Westendorp 2.

SOCIÏ
Programma
Jeugd: Sociï BI - Go Ahead D B2; So-
ciï D - Doetinchem D; Brummen F
- Sociï F.
Senioren: SHE - Sociï; Steenderen 2
- Sociï 2; Doesburg 3 - Sociï 3; Sociï
4 - Erica 9; Sociï 5 - Pax 10.

Bridge

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 19 novem-
ber
Groep A: 1) Dames v. Burk/Hen-
driks 59,7%. 2) Echtpaar Vruggink
58,3%. 3) Dames v. Gastel/Warnaar
56,3%.
Groep B: 1) Dhr. Enthoven/Mw.
Steenbeek 72,2%. 2) Heren Berg-
man/Meijers 70,1%. 3) Echtpaar
Koekkoek 52,8%.
Groep C: 1) Dames Jansen/Reind-
sen 61,1%. 2) Dames Koerselman/
Visser 57,6%. 3) Echtpaar Verwoerd
54,2%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 21 november
Groep A: l Mw. A.W. van Gastel
Dhr. J. v.d. Veen 64,58%; 2 Mw. W.
Gerichhausen Mw. A. den Elzen
59,90%; 3 Mw. K. Vruggink Mw. D.
Hoftijzer 54,69%.

Groep B: l Mw. L. Polstra Dhr. S.
Polstra 60,00%; 2 Mw. I.H.M Fuhri
Snethlage Dhr. G.H. Fuhri Snethla-
ge 59,58%; 3 Mw. H. Stertefeld Dhr.
F. Stertefeld 57,64%.

Groep C: l Mw. J. de Vries Mw. M.
de Leeuw 59,86%; 2 Mw. L. Lamers
Dhr. H.J. Kip 59,03%; 3 Mw. T. Hooy-
veld Mw. V. v. Leuvensteyn 57,08%.

Volleybal

Victoria 2-Pelgrum/Dash l
Op papier leek de uitwedstrijd
naar Didam nou niet een wed-
strijd om veel zorgen over te ma-
ken. Dat bleek ook wel, Victoria
kon maar zes spelers op de been
brengen wat al niet zo'n goede uit-
gangspositie is. De eerste set werd
er goed en geconcentreerd ge
speeld, wat al snel een paar pun-
ten voorsprong opleverde, die tot
bijna het eind goed uitgespeeld
werd. Maar aan het eind van de set
kwam Victoria toch dicht in de
buurt en het had niet veel ge
scheeld of ze hadden de set ge
wonnen. De scheidsrechter zag
een duidelijke touche bal over het
hoofd, zodat het super spannend
werd op het eind 27-29. De eerste
set was binnen.
De tweede set was ronduit slecht.
Veel te veel persoonlijke fouten
wat de tegenstander alleen maar
meer zelfvertrouwen gaf. Geluk-
kig kwamen we aan het eind van
de set weer terug in de wedstrijd.
Deze set hebben we helaas wel ver-
loren met 25-17.
De derde set was een kopie van de
tweede set maar dan omgekeerd.
Nu maakten zij veel onnodige fou-
ten. Hier konden wij van profite
ren door goed geconcentreerd en
tactisch te blijven spelen.13-25.
In de vierde set werd door de
coach Henry Geerdink er flink op-
gehamerd niet dezelfde fout te
maken als in de tweede set. Dit
had als resultaat dat er goed ge
blokt werd en waarna we de set
winnend af konden sluiten met
17-25.
Met 1-3 konden we met een tevre
den gevoel naar huis.

Pelgrum Makelaars Dash meis-
jes B winnen van DVO uit Hen-
gelo

De meisjes BI van Dash, gespon-
sord door "Visser Mode", hebben
afgelopen zaterdag de handen vol
gehad aan de Hengelose volleybal-
sters van DVO. In de eerste set kon
Dash door redelijk spel een voor-
sprong opbouwen. Een goede ser-
vicebeurt van DVO- bracht de
"Hengelse" meiden weer terug in
de set. De pass bleef in deze fase
van de set onder het gebruikelijke
niveau van Dash, waardoor het
team aanvallend geen vuist kon
maken. Nipt wist Dash deze set
toch te winnen met 26-28.
De tweede set gaf hetzelfde beeld,
Dash wist in het begin een voor-

sprong op te bouwen. Deze set
werd attenter gespeeld. Dash re-
ageerde attenter op de vele onver-
wachte ballen van DVO, die vaak
in ÈÈn of twee keer over het net
werden gespeeld. De goede service
van DVO werd beter verwerkt dan
in de eerste set, waardoor Dash tot
aanvallen kwam en de set snel in
winst wist om te zetten: 11-25.
De derde set werd een nek-aan-nek
race, die Dash ook weer in winst
wist om te zetten. Setstand: 21-25.
In de vierde set had DVO, dankzij
een geweldige sprongservice beurt
van Judith Boel, die tien punten
achter elkaar opleverde, al snel het
nakijken: meer dan tien tegenpun-
ten waren de DVO-ers niet gegund.
Volgende week zaterdag speelt het
BI team tegen de nummer twee
van de ranglijst, Orion uit Doetin-
chem. Altijd goed voor spektakel
in sporthal 't Jebbink in Vorden.

Uitslagen
Pelgrum-Makelaars/Dash
volleybal

Heren competitie;
Victoria 2 - PM DASH l 1-3 (27-29,
25-17, 13-25 en 17-25); Harfsen l -
PM DASH 2 3-1; Harfsen 2 - PM
DASH 3 40.

Dames beker;
PM DASH l - Reflex l 3-0 (25-15, 25-
16 en 25-19).

Dames competitie;
PM DASH l - Nefit/Orion 3 3-2
(23-25, 27-25, 20-25, 25-12 en 15-4);
PM DASH 2 - Side Out l 4-0; PM
DASH 3 - Sparta 2 3-1; PM DASH 4
- Victoria l 04; VCV 4 - PM DASH 6
04; Avanti 5 - PM DASH 7 4-0.

Jeugd;
Meisjes B; DVO BI - PM DASH BI
04; Mix C; Revoc XC1 - PM DASH
XC l 1-3; Mix C; Rivo XC1 - PM
DASH XC 2 4-0; Mini D; PM DASH
Dl-ViosEefdeD12-2.

Recreanten dames;
PM DASH l - Devolco 4 2-1.

Programma
Pelgram-Makelaars/Dash
volleybal

Heren beker;
PM DASH l - Longa '59 2 Dinsdag
27-11-2001 om 20.30 uur.

Heren competitie;
PM DASH l - Dynamo 2 Zaterdag
01-12-2001 om 17.15 uur.

Dames competitie;
Dynamo l - PM DASH l Zaterdag
01-12-2001 om 18.00 uur.

Jeugd;
Meisjes B; PM DASH BI - Nefit/
Orion BI.

Mix C; PM DASH XC1 - WIK XC1.

Winterwandeling
Op zondagmiddag 9 december
aanstaande wordt in de Wilden-
borch, voor de elfde keer de
midwinterwandeling gehou-
den.

Er is weer een prachtige route uit-
gezet door het zo aan natuur-
schoon rijke gebied in- en rond de
Wildenborch.
Er kan gekozen worden uit twee
afstanden; ongeveer 7-, of 14 kilo-
meter.

Onderweg worden de deelnemers
getrakteerd op erwtensoep en
glühwein of chocolademelk. Een
groep midwinterhoornblazers zal
weer van de partij zijn om het ge
heel muzikaal op te luisteren.

Gestart kan worden bij de Wilden-
borchse Kapel, Kapelweg l te Vor-
den.

Huisdieren zijn toegestaan, doch
dienen aangelijnd te zijn.

o l • tie varia
Zaterdag, 17 november
Tijdens de nachtelijke uren zijn 10
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Maandag, 19 november
Tussen 10.45 en 14.00 uur is op de
Baakseweg in Wichmond gecon-
troleerd op snelheid. Op dit weg-
deel geldt een maximum snelheid
van 80 km/uur. Er zijn 275 voertui-
gen gecontroleerd. Er zijn 21 over-
tredingen gemeten. De hoogst ge
meten snelheid was 112 km/uur.

Tijdens de avonddienst is een ver-
lichtings- en snelheidscontrole ge
houden op diverse plaatsen in Vor-
den. Er zijn o.a. 3 verhaaltjes opge
maakt voor het overtreden van de
maximum snelheid, er is l verbaal
opgemaakt voor het niet voeren
van de fietsverlichting, l verbaal
voor een defecte koplamp van een
personenauto en l verbaal voor
het voeren van het mistlicht.

Dinsdag, 20 november
's Morgens is er tussen 11.00 en
12.00 uur op de Zutphenseweg
met de lasergun gecontroleerd op
snelheid. Er zijn twee overtredin-
gen geconstateerd. De geldende
maximum snelheid is 50 km/uur,
de hoogst gemeten snelheid was
67 km/uur.

Op de Hengeloseweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. Een bestuur-
ster kwam uit een uitrit, waarbij
ze de van links naderende auto-
mobiliste niet voor liet gaan. Hier-
door ontstond de aanrijding met
alleen materiële schade.

Woensdag, 21 november
Op de Horsterkamp is een snel-
heidscontrole gehouden. Hier
geldt een maximum snelheid van
50 km per uur. Er zijn 10 verhaal-
tjes opgemaakt voor het over-
schrijden van de maximum snel-
heid. De hoogst gemeten snelheid
was 69 km per uur.

Donderdag, 22 november
Op de Zutphenseweg vond een
aanrijding plaats tussen een
vrachtauto, die zijn lading stond te
lossen en een passerende perso-
nenauto. De passerende auto reed
tegen de openstaande deur van de
vrachtauto. Er ontstond materiële
schade.

Bij een 93-jarige inwoonster van
Vorden kwamen 2 mannen op be
zoek, die zich voordeden als re
chercheurs. Na het bezoek van de
mannen, bleek de vrouw geld en
sieraden te missen. Van de "nep"
rechercheurs is geen enkel spoor.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 15 novem-
ber 2001

Gevonden:
- geen.

Verloren:
- mobiele telefoon, merk Nokia.

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



Unieke éénmalige aanbieding:

restanten leren jassen
(merk Pall Mail) kleur: zwart en bruin.
Normaal é99r 74^

nu 495,-
oer stuk

CORNER

o be
Zutphenseweg 8

Voraen
Telefoon

(0575) 55 24 26

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Blind Date

Kijk
voor
meer

nieuws
op:

Crvstal D 'eai

BigNick
Vivelevink
Trainband

Hooked on Red
Red Cars

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

i r» Tol ij n:

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Praktijk voor Klassiek Homeopathie

P. van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN Toldijk

Tel. (0575) 45 20 90

Erkend lid NVKH

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek. Deze

kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een

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

tjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een

'noot'bijdrage 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 'n handje
giro 404040

Deventer

Maak kans op een ballonvaart!
Als u vóór 5 december een

'noot'bijdrage doet, loot u mee voor

een gesponsorde ballonvaart in

de Kinderhulpballon!
VOOR

GOEDE DOELEN

/ NATIONAAL POND» KINDBRHULR |

Örinkpoortstraat 32, 7411 HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: info@kinderhulp.nl



Mantelzorger word je van
de ene op de andere dag
De ledenmiddag van de PCOB
afdeling Vorden was gewijd aan
het thema mantelzorg. De heer
Johan Bobbink, sinds kort se-
cretaris van de afdeling, had de
leiding van de vergadering.

Ondanks de slechte weersomstan-
digheden kon hij een 40-tal be-
langstellenden verwelkomen. Bij
mantelzorg komt sterk naar voren
"Wie is je naaste?" De voorzitter
las een gedicht van Nel Benschop
"Voorzover je dit aan één van mijn
minste broeders hebt gedaan" en
ging daarna voor in gebed.
Hierna werden de inleiders wel-
kom geheten, nl. de dames Anita
Smeets van het Steunpunt Mantel-
zorg Oost Gelderland te Beltrum
en Louise van Uden, werkzaam als
coördinator bij de Stichting Wel-
zijn ouderen te Vorden (SWOV).

Anita Smeets vertelt dat zij sinds 2
jaar werkt als coördinator bij het
Steunpunt Mantelzorg. Dit is een
project van de Stichting Vrijwillige
Intensieve Thuiszorg, een overkoe
peling van 18 vrijwilligersorgani-
saties. Bij mantelzorg is er een per-
soonlijke relatie nl. ouder-kind,
buren of vrienden. Vroeger was
hier de noaberhulp in de Achter-
hoek, maar door vergrijzing, kin-
deren, die ver weg wonen en twee
verdieners komt de mantelzorger
steeds meer in beeld. Alleen al in
de Achterhoek komen ongeveer
35.000 mantelzorgers voor. De
vraag is volgens de inleider: "Hoe
bereik ik deze groep?". Zij zijn niet
georganiseerd en werken veelal in
stilte. Mantelzorg levert 70% van
de totale zorg.
Mantelzorg overkomt je; je rolt er-
in, van de ene op de andere dag,
bijvoorbeeld doordat je echtge-
noot een ziekte krijgt, waardoor
functies uitvallen. Vanuit het
steunpunt wordt informatie gege-
ven, zo mogelijk bemensing en
emotionele steun. Van de mantel-
zorger kan de taak worden ver-

licht bijv. door de inschakeling van
tafeltje dekje of door dagopname
in een verpleeghuis. Het is vooral
belangrijk bij het aanvragen van
hulp, dat de zorgvraag helder in
beeld komt.
Activiteiten van het Steunpunt
zijn, de Mantelzorgsalon in Groen-
lo, samen met de Alzheimerstich-
ting. Hief kunnen ervaringen met
anderen worden gedeeld en krijgt
men het gevoel van (h)erkenning.
Verder zijn er spreekuren in
Zutphen en Winterswijk. Lande-
lijk is er de Organisatie van Thuis-
verzorging (LOT).
Hierna ging Louise van Uden meer
in op de plaatselijke situatie. Ge-
start is met een oppasservice van
dementerende ouderen, in samen-
werking met de buurgemeenten.
Zij vertelt verder over de verschil-
lende activiteiten van de SWOV,
die allen draaien met vrijwilligers.
Dit is een steeds schaarser worden-
de groep. Hoewel er een wachtlijst
is voor de verschillende vormen
van hulp, loopt de dagopvang
goed.
Vervolgens wordt de film vertoont
"Leven is zorg; zorg is leven". Hier-
in worden op indringende wijze
voorbeelden uit de praktijk ver-
toont. Daaruit blijkt dat de man-
telzorger 24 uur per dag werk ver-
richt. Het Steunpunt Mantelzorg
probeert, waar mogelijk deze taak
te verlichten.
Na de pauze ontstaat over dit be-
langrijke onderwerp een levendi-
ge discussie. Daarbij komt naar vo-
ren dat zorg afgeven, vooral in een
familierelatie een moeilijke zaak
is. Veelal wacht men te lang met
het inschakelen van hulp.
De voorzitter was de tolk van alle
aanwezigen en bedankte de inlei-
ders hartelijk met een bouquet
bloemen. Hij wekte de aanwezigen
op de EURO-bijeenkomst op 29
november a.s. 's middags in het
Dorpscentrum te bezoeken, geor-
ganiseerd door de gezamenlijke
ouderenorganisaties.

ZWARTE
PIETEN-
ORKEST
Zaterdag l december zal in het
centrum van Vorden de Sint Ni-
colaassfeer extra worden ver-
hoogd. Een Zwarte Pietenorkest
zal dan op diverse locaties mu-
ziek en Sinterklaasliedjes spe-
len.

Redelijk resultaat
voor De Vogelvriend
De Vordense kwekers van vogel-
vereniging De Vogelvriend heb-
ben goed gepresteerd in Ruur-
lo. Afgelopen weekend werd
daar de kringwedstrijd gehou-
den, waar vijf verenigingen uit
de omgeving aan meededen.

Minpuntje was de positie die de
vereniging innam in het vereni-
gingsklassement. De Vogelvriend
werd met 911 punten vijfde. De
vereniging uit Apeldoorn won het
klassement met 916 punten.
Voorzitter Kees Bink noemde dit
licht teleurstellend, zeker gezien
de kwaliteit van de vogels die bin-
nen de vereniging aanwezig is.
'Een groot aantal leden heeft hier
met dezelfde vogels gespeeld als
enkele weken geleden in de Kra-
nenburg waar wij de Open Natio-
nale wedstrijd organiseerden. Een
aantal van diezelfde vogels halen

nu in Ruurlo veel minder punten.
Mede daardoor zijn we in het klas-
sement gezakt van de tweede naar
de vijfde plaats.' In het klassement
worden de punten van de beste
tien beste vogels van de vereniging
bij elkaar opgeteld.
Een verklaring voor de lagere
waardering van de vogels kan vol-
gens Bink liggen in de andere
keurmeesters en de conditie van
de vogels. Als een vogel iets min-
der lekker in zijn vel zit, beïn-
vloedt dat ook de onderdelen
kleur en houding. Een vogel kan
dus op meerdere onderdelen pun-
ten laten liggen. Of de conditie
echt slechter was dan in de Kra-
nenburg durft Bink niet te zeg-
gen. 'Het kan wel, maar ook de
keurmeesters kunnen een andere
inschatting hebben gemaakt.'
Naast de lagere score van de Vor-
denaren stond overigens een veel

beter resultaat van de verenigin-
gen uit Eefde en Ruurlo ten op-
zichte van voorgaande jaren.

Uitslagen: Ie prijs stel satinet-geel
mozaïek van B. Horsting met 183
pnt, Ie prijs enkel Gloster corona
van R. Ellenkamp met 92 pnt, Ie
prijs stam Gloster consort van W.
Berendsen met 364 pnt, Ie prijs
stel Gloster consort van W. Berend-
sen met 185 pnt, Ie prijs stam Ja-
panse meeuw van B. Horsting met
360 pnt, 2e prijs stel Japanse
meeuw van H. Ellenkamp met 179
pnt, Ie prijs stel Agapornis rosei-
collis lichtgroen van C. Bink met
183 pnt, 3e prijs stel Agapornis nig-
rigenis lichtgroen van C. Bink met
177 pnt, Ie prijs enkel grijsrug-
dwergpapegaai groen man van J.
Harmsen met 91 pnt en Ie prijs
stel pennant rosella van R. Ren-
sink met 181 pnt.

Veel belangstelling Informatieavond
Vordensebeekplan

^}

Voorafgaande aan de ter inzagelegging van het voor-
ontwerpplan Bestemmingsplan Vordense Beek werd
vorige week woensdagavond een informatieavond ge
houden in hotel Bakker.

Op deze avond werd op hoofdlijnen van het bestemmings-
plan ingegaan. Ook was de architect aanwezig die een toe
lichting gaf over het voor het gebied ontworpen bouwplan.
Dat er veel belangstelling bestaat om te wonen op dit voor-

malige bedrijventerrein van de Nedac Sorbo moge blijken
uit de grote opkomst op deze informatieavond.
Nog tot woensdag 19 december ligt het voorontwerpplan ter
inzage op het gemeentehuis en in de bibliotheek.



Geef uw ideeën de ruimte
Bij BouwCenter HCI raakt u niet snel uitgeke-
ken. In de sfeervolle showroom krijgen ideeën
de ruimte om uw keuken origineel vorm te
geven. Bovendien helpen wij u met deskun-
dig advies en een ontwerp op maat! l

BouwCenteriHCI
KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR
BOUWMARKT

BouwCenter HCI
ontwerpt vrijblijvend
een keuken op maat.

Een perfecte keuken begint met een
goed ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat De ontwerpers
van Bouwcenter HCI maken vrijblij-
vend een creatief ontwerp, gericht op
uw situatie en uw woonwensen!

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur

U W K E U S I S R U I M E R B O U W C E N T E R H C

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

Europa
Parket

werkt alleen met eigen
vakmensen welke over

jarenlange ervaring
beschikken.

Vestigingen in Neede en
Barneveld.

TonnyJuf
S - 3J>
l /rT^

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

Tijdelijke woonruimte te huur aangeboden
(maximaal 1 jaar) m.i.v. 1 febf'. 2002.

Eventueel gemeubileerd. Voorhuis van woonboerderij;
gelegen aan de rand van Lochem.

Reacties s.v.p. alleen op woensdag en vrijdag
tussen 18.00 en 19.00 uur op tel. 06 13183679.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Zaterdag l december open huis
Martine Hair & Beauty

Nu de verbouwing klaar is wil
Martine Hendriksen-Damen de
vernieuwde kapsalon, zonne-
studio en schoonheidssalon

aan de Dreef 11 in Hengelo
graag laten zien. Daarom is er
op zaterdag l december van
16.00 tot 18.00 uur open huis.

Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd.

Vier jaar geleden is Martine voor

zichzelf begonnen in huis met een
schoonheidssalon, een kleine kap-
salon, zonnestudio en ambulant
aan huis knippen. Na drie maan-
den was Martine genoodzaakt om
met het knippen aan huis een
klantenstop door te voeren. "Dit
moest ik wel doen omdat ik de
mensen goed en snel wil helpen
zonder dat er wachttijden ont-
staan", verduidelijkt ze.

Eind vorig jaar heeft ze alles op
een rijtje gezet en is het plan
ontstaan om te gaan verbouwen.
Afgelopen maart is de verbouwing
begonnen. De bestaande garage
werd gesloopt en daarvoor in de
plaats kwam nieuwbouw waar
de kapsalon, zonnestudio en de
schoonheidssalon is ondergebracht.

De klant komt aan de voorkant
binnen door een ruime hal met
daarachter de kapsalon en schoon-
heidssalon. Achter de kapsalon is
de personeelsruimte met keuken.
De zonnestudio is beneden gesitu-
eerd. De buitenkant is in een mo-
derne bouwstijl gehouden. Binnen
heeft de nieuwbouw door de war-
me kleurencombinatie een mooie
uitstraling waar de klant zich snel
op haar gemak voelt

"Alles wat hier staat in zelf ge
bouwd", zegt Martine enthousiast.
"Zonder de hulp van mijn vader,
schoonvader, Jurgen mijn man en
vrienden was dit niet geworden
wat er nu staat: een nieuwe kapsa-
lon en zonnestudio. De schoon-
heidssalon heeft een face lift on-
dergaan", geeft de Hengelose aan.
De kapsalon is uitgebreid van één
naar vijf zitplaatsen. Sinds l juli is

naast Martine ook Petra Lankhorst
werkzaam als dames en heren
kapper. In de schoonheidssalon is
ook Dedi Rouwenhorst sinds fe-
bruari 2001 werkzaam als schoon-
heidsspecialiste. Dedi werkt al ja-
ren in deze branche.

"Voor ons alle drie geldt dat wij re-
gelmatig cursussen en trainingen
volgen om van de laatste technie-
ken op de hoogte te blijven. Het
voordeel van 'alles onder een dak'
is dat we klanten een totaalpakket
kunnen bieden zoals bijvoorbeeld
voor bruidjes die zowel make up
als kapsel en voor een zonnebank
hier terecht kunnen", aldus Mar-
tine.

"Door deze verbouwing kunnen
we de klant nog meer service bie-
den". Martine Hair & Beauty blijft
zoals klanten dat voorheen ook ge-
wend waren uitsluitend op af-
spraak werken. "Klanten zijn dan
gelijk aan de beurt en hoeven dan
ook niet of nauwelijks te wachten".

Martine is sinds 3 oktober de trot-
se moeder van dochter Ana Sofie.
"Daarom ben ik ook blij dat Petra
en Dedi hier werken en mij onder-
steunen. Ik hoef dan ook niet alles
meer alleen te doen", zegt ze. Men
kan bij Martine Hair & Beauty zo-
wel overdag als 's avonds terecht.
Als u belt voor een afspraak en u
wordt niet persoonlijk te woord
gestaan, spreek dan het antwoord-
apparaat in en u wordt zo spoedig
mogelijk teruggebeld.

Martine Hair & Beaty is gevestigd
aan de Dreef 11 in Hengelo Gld.
Telefoon: (0575) 46 57 15.



P.KV. Nieuws
Behaalde resultaten van onze
leden op onderstaande shows

Zwarte Piet keept bij E-pupillen

Ornithophilla - Utrecht
Hoenders. Vorwerkhoen: E.H. Rue-
sink 4xG, IxZG, IxF; Wyandotte
kriel: J. Rouwenhorst IxZG, IxF;
Appenzeller spitskuif: H. van Olst
IxG, IxZG; Doornikse kriel: H. van
Olst 2xG.
Konijnen. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink 2xG, IxZG, IxF;
Hollander: T.H.Janssen IxG, 3xZG,
2xF; K. Hietbrink IxZG.

Nut en Sport - Beekbergen
Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers IxG, 2xZG, IxF; R. Bruins-
ma 2xZG, 3xF; Gele v. Bourgondië:
W. Boersma IxG, 5xZG; Wener
blauw: HJ. Nijenhuis IxZG, 2xF;
Rode Nieuwzeelander: H. Gosselink
3xZG; Angora: Comb. 't Wolletje
2xG, IxZG; Tan: L. Jansen 3xZG,
2xF; Ned. Hangoordwerg: DJ.
Grobben 2xG; Pool: GJ. Bierhof
IxG, IxF; Kleurdwerg: GJ. Bierhof
IxZG; DJ. Grobben IxG, IxZG;
H. Gubbels IxG, 3xZG.

P.KV.D. - Diepenheim
Konijnen. Wener Blauw: HJ. Nijen-
huis 2xG, IxZG; Rode Nieuwzee-
lander: J. Bakering 3xG, 3xZG, 2xF;
Alaska: J. Bakering 3xG; Angora:
Comb. 't Wolletje 3xG, 2xF; Tan: L.
Jansen 2xZG, IxF; Hollander: K.
Hietbrink 3xG, 2xZG.

van Pallandtshow - Varsseveld
Hoenders. Vorwerkhoen: E.H. Rue-
sink IxZG.
Sierduiven. Duitse Modena: S.
Jansen 5xZG; Arab. trommelduif:
S.Jansen IxZG.
Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers 2xF; R. Bruinsma IxG,
2xZG; Gele v. Bourgondië: W.
Boersma IxG, 4xZG, IxF; Rode
Nieuwzeelander: H. Gosselink
2xZG, IxF; G. Lenselink IxG, 2xF;
Angora: Comb. 't Wolletje 2xG,
3xZG; Rex: M.G. Lijftogt IxG, 2xZG;
Tan: L. Jansen 3xF; Ned. Hangoor-
dwerg: J. Martens 3xZG, IxF.

B.P.K.V. - Ruurlo
Hoenders. Lakenvelder: E.H. Rue-
sink IxG; Vorwerkhoen: E.H. Rue-
sink 2xG; Welsumer: M. Jansen
3xG, 3xZG.
Sierduiven. Duitse Modena: S. Jan-
sen 2xG, 3xZG, IxU.
Watervogels. Kwakereend: M. Jan-
sen 5xZG, IxF.

Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers IxG, IxZG, IxF; A.GJ.
Eggink IxG, IxF; Wener blauw:
HJ. Nijenhuis IxG, IxZG, 2xF;
Rode Nieuwzeelander: J. Bakering
3xG, 2xZG, IxF; G. Lenselink 3xZG;
Alaska: J. Bakering 2xG, 2xZG; Tan:

L. Jansen IxG, IxZG, IxF, IxU: Ned.
Hangoordwerg: A.GJ. Eggink 2xG,
IxZG; Kleurdwerg: GJ. Bierhof
3xZG.

Clubshow P.K.V. - Vorden
Hoenders. Hollands hoen: Bart
Tiessink 3xG, 2xZG; Lakenvelder:
E.H. Ruesink IxG, IxZG; Barnevel-
der: M. Klein Bramel IxG, 2xZG;
Mechelse hoen: G. Nijkamp 2xG;
Vorwerkhoen: E.H. Ruesink 3xG,
IxF; Bielefelder: G. Nijkamp IxZG;
Sussex: G. Nijkamp 2xZG; Appenz.
spitsduif: H. van Olst IxG, IxZG;
Appenz. baardhoen: H. v. Olst 2xG;
Leghorn: A.J. Dijkstra 2xZG, 2xF;
H.E. Rietman 2xG; Wyandotte: J.
Rouwenhorst 5xG, IxF; Brahma: G.
Nijkamp IxG, 2xZG; Australorp: G.
Nijkamp IxG, 2xZG; E.H. Ruesink
2xZG, IxF; Mod. Eng. vechthoen:
H. v. Heerde 3xZG, 3xF; Welsumer
kriel: H. Regelink IxG; Vorwerk-
kriel: H. v. Heerde IxG, IxZG, 2xF;
H. Regelink 3xG; Wyandotte kriel:
H. Berenpas 5xG, 2xZG: S.G. 't
Beeckland IxG, IxZG; T. Zeven-
hoeken IxG, 4xZG; H. Siemes 4xG,
3xZG, IxF; Amrocks: H. Pardijs
2xG, 4xZG; Mod. Eng. Vechtkriel:
H. v. Heerde 2xG, 5xZG, 3xF.
Sierduiven. Pauwstaart: M.D. Zeven-
hoeken 3xG, 2xZG; Arab. trommel-
duif: W. Rietman 5xG, 2xZG, 2xF;
Vinkduif: HJ. Pardijs 2xG, IxZG.
Konijnen. Gr. Lotharinger: H. Borg-
man-Berenpas 2xZG, 3xF; Franse
Hangoor: J.F.H. Dekkers 2xZG, 3xF;
R. Bruinsma 2xG, 3xZG, IxF; D.
Kuiper IxG, 2xZG; Nieuwzeelan-
der wit: M. Boersbroek IxG, 2xZG,
IxF; W.H. Arends IxG; Gele van
Bourgondië: W. Boersma 3xG.
3xZG, 3xF; Californian: W.H.
Arends IxG, 6xZG, IxF; Wener
blauw: HJ. Nijenhuis IxZG, IxF;
Rode Nieuwzeelander: G. Lense-
link IxG, 4xZG, 2xF; J. Bakering
2xG, IxZG, 2xF; H. Rietman IxG,
2xZG; H. Gosselink 2xG, 2xZG, IxF;
EJ. Kamperman 2xZG; Alaska: H.
Pardijs 4xG, IxZG; J. Bakering
2xZG; Rex: M.G. Lijftogt IxZG, IxF;
Angora: Comb. 't Wolletje IxG,
3xZG, IxF; Tan: L. Jansen 2xZG,
2xF; Hollander: T.H. Janssen 5xZG;
K. Hietbrink 7xZG, 2xF; A.J. Eve-
rink 4xG, 6xZG, 2xF; Saskia Loo-
man IxG, 3xZG; T. Zevenhoeken
IxG, 3xZG, 2xF; Hulstlander: A.
Dijkstra 3xZG, 2xF; Rus: EJ. Huur-
nink IxZG, IxF; Ned. Hangoor-
dwerg: L.M. Nijland-Wolters IxG,
2xZG; A. Eggink 2xG, 2xZG, IxF;
J.F.H. Dekkers 2xG, 2xZG; Nienke
Woerts 2xG, IxZG; T.H. Janssen
IxZG; J. Martens 2xG, IxZG, 3xF;
DJ. Grobben 2xG, 2xZG; Pool:
Wiebe Franssen IxZG; Kleur-
dwerg: GJ. Bierhof IxG, 2xZG;
HJ. Nijenhuis IxG; H. Gubbels
4xZG, IxF.

Willem Siebelink Kampioen

4e Harry Stapelbroek toernooi
De Doetinchemse biljarter Wil-
lem Siebelink heeft bij Café
Uenk voor de derde keer op rij
het 4e Harry Stapelbroek Toer-
nooi winnend afgesloten!

In een moeizame finale tegen Lo-
chemer Henk Leussink wist hij
met de nodige zweetdruppels de
winst toch naar zich toe te trek-
ken! Met één remise en de rest
overwinningen bij dit driedaagse
biljarttoernooi was Siebelink op-
nieuw de sterkste van het acht-
koppige deelnemersveld. Door dit
resultaat mocht hij definitief de
"Harry Stapelbroek Trofee" in ont-
vangst nemen die onder luid ap-
plaus werd uitgereikt door Annet
Barendsen.

Uitslag:

1. W. Siebelink
2. H. Leussink
3. H. Schröer
4. E. te Molder
5.J. Tijdink
6. R. Peters
7. B. Veger
8. R. Spijkerman

ptn.
13
9
9
8
7
6
4
0

moy.
22.22
12.70
11.54
12.93
8.70

14.67
6.56
4.91

h.s.
128
114
80
75
57
90
39
28

De Organisatie wil nog één be-
langrijk punt kwijt voor alle men-
sen die op welke manier dan ook
aan dit toernooi meewerkten en
voor de enorme menigte aanwezi-
gen die allemaal samen dit 4e Har-
ry Stapelbroek Toernooi zo fantas-
tisch hebben gemaakt.

Een overwinning zat er niet
meer in, maar met goed keep-
erswerk hielp zwarte piet Fran-
cesco afgelopen zaterdag de E2
van Ratti een grotere nederlaag
te voorkomen. Na afloop had
hij bovendien voor zowel de
voetballers van Ratti als voor
die van tegenstander Longa een
flinke hand vol strooigoed.

Tijdens de intocht op zaterdag 17
november bleek, dat Sinterklaas
had gehoord van de matige resul-
taten van de E2 van Ratti. In Pan-
nenkoekenrestaurant Kranenburg
ontlokte hij piet Heurbie de toe-
zegging om bij de eerstvolgende
thuiswedstrijd in ieder geval één
helft het doel van de E2 te verdedi-
gen. Zijn knecht heeft vervolgens
uitlatingen van de Goedheiligman
in het verleden een hele staat van
dienst opgebouwd als eerste doel-
man van Reatti Madrid. Met veel
bravour toonde Heurbie op het po-

dium van het Pannenkoekenres-
taurant aan nog over de nodige
vaardigheid te beschikken.
De leiders van de E2, Sabine Lub-
bers en Willem Schmitz, waren
erg blij met de gedane toezegging:
eindelijk een oplossing voor hun
keepersprobleem. Maar de span-
ning van een rentree bezorgde
Heurbie reeds de volgende dag
buikpijn en op maandag meldde
hij zich met ernstige stressver-
schijnselen in de ziektewet. Zijn
beste vriend Ritchie voelde daarna
wel voor een toneelstukje en zegde
Sint toe Heurbie te vervangen.
Toen de invaller echter geveld
werd door de griep zat Sinterklaas
met de handen in het haar. Geluk-
kig bleek een derde piet, Frances-
co, bereid naar De Kranenburgse
velden af te reizen.

Zaterdag had deze Francesco al
snel de harten van de spelers en
het toegestroomde publiek gesto-

len. Weliswaar kon ook hij de E2
niet aan een overwinning helpen,
maar hij zorgde wel voor een span-
nende tweede helft en liet zien,
dat hij niet alleen als keeper, maar
ook als veldspeler zijn mannetje
stond.

Overigens hadden de pupillen-
teams van Ratti zaterdag toch een
goede dag. Na het optreden van
Francesco won de El zijn thuis-
wedstrijd van Lochem, terwijl de
Fl en de Dl met mooie overwin-
ningen uit Eibergen en Rietmolen
terugkeerden. Bovendien waren
de spelers van het D-team zater-
dagavond "ploeg van de week" bij
De Graafschap. In een sfeervolle
omgeving zagen ze van dichtbij
hoe hun helden wonnen van
Sparta. Ook lukte het heel wat Rat-
ti-talenten om in een echt stadion
voor veel publiek hun strafschop
langs een echte profkeeper te
schieten.

GENDA V O R D E N

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

dé 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 Platte
landsvrouwen. Feestavond 50-
jarig jubileum in Dorpscen-
trum.

DECEMBER
3 Bridgeclub Vorden.
5 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
6 HVG Wichmond-Vierakker Sin-

terklaasfeest.
6 Bejaardenkring Dorpscen-

trum.
10 Bridgeclub Vorden.
12 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

12 BZR bridgen.
12 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme.
13 Kerstviering Kapel Wilden-

borch.
14 ANBO Spelmiddag in het

Dorpscentrum.
15 Toneeluitvoering Krato in Pan-

nenkoekenrestaurant Kranen-
burg.

16 Kerstwandeling Kranenburgs
Belang, Pannenkoekenrestau-
rant Kranenburg.

17 HVG Dorp Vorden Kerstviering.
17 Bridgeclub Vorden.
18 Passage Vrouwenbeweging

Kerstviering.
19 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 HVG Wichmond-Vierakker

Kerstviering met ouderen.
19 BZR bridgen.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerst.
21 HVG Linde Kerstviering.
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' GEBRUIKTE
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PEUGEOT-RIDDERHOF Selectie OFFICIEEL
PEUGEOT
DEALER

I063D
I063D
I063D
I063D
I063D
I063D

205 3 D
205 3 D

206 3D
206 3D

306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3 D

.0 Accent

. l Accent, 5-versn.

. l XN, Imv. A.spoiler, mlv.

.5 D Accent, trh. stb. el.sp. cpv.

. l Sport, Imv

. l Sport, Imv. A.sp. sch.k.dak

.4 Géneration, cpv., el.r.

.4 Ace

.4 XS, cpv. stb. el.r. 15'lmv

.4 XS, cpv. stb. el.r. 15'lmv

.4 Plus

.4 Plus, radio, sch.kdak

.4 SX, cpv. el.r. stbekr. ab.

.6 XR Plus

.9TD XS, abs, Imv. trh. mlv.

48.000 km
120.000 km
81.000 km
77.000 km
26.000 km

1995
1995
1996
1998
1999

21.000 km 2000

60.000 km 1997
122.000 km 1993

41.000 km 1999
23.000 km 1999

80.000 km 1994
72.000 km 1994
25.000 km 1998
52.000 km 1994

140.000 km 1998

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 306 Break 1.6 XS

Deze Peugeot is zilvergrijs metallic en heeft een
l .6 Itr. motor voor sportieve prestaties.
Electrisch bedienbare ramen, een schuif/kanteldak en
centrale portiervergrendeling maken deze 306 XS
extra compleet.
Praktisch, veelzijdig én comfortabel, dus uitstekend
geschikt voor het hele gezin. Deze alleskunner heeft
slechts 48.000 km gereden en is van december 1997.
Voor f. 24.950,-- bent u de nieuwe eigenaar inclusief
l jaar volledige garantie.

406 5D 2.0 ST HDi 90pk Break, trh. mlv. 53.000 km 2000

605 4D 2.0 Sli, trekh. 156.000 km 1994

Partner l .9 D Combispace, el.r. stbekr. 182.000 km 1997

Expert l.9TD Comfort 108.000 km 1999

Openingstijden: Maandag-donderdag: 0800 - 18.00 u.: Vrijdag: 08.00 - 20.00 u.: Zaterdag: 09.00 - 16.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: WWW.PEUGEOT-RIDDERHOF.NL

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N P E U G E O T PEUGEOT

U

HOlSlM , ,
Spoorstraat 28

• RUURLO (0573) 452 000

Telefoon (0573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

KEHSÏBÜNILN
in alle maten en

soorten.

Boomkwekerij

Menkhorst
Beekstraat 3

Hengelo (Gld.)

md BTW

ll|, Wildkamp

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcu/o (Old.)

T»l. 05*5-272795
• W.hl (Old.)

T»f. 0314-083319

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

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO 9OOtbekledilig

rei. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harrnsenvakschi1ders.ri]

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Vraag naar onze
monstercollecties 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

28
RUURLO "^0573)^452 föböf

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

De parketconcurrent
Nieuw in Neede!!!

Laminaat v.a.: XI A 95

Eiken, beuken ri

Brede planken XI
Eiken v.a.:
Massieve brede XI
delen Kersen: II,
Hogere kortingen dan b(j andere parketzaken!

Korting tot 70%
Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!

Vestiging Neede, Tel. 0545-294456 Bremstraaf23
Ook in Barneveld, Tel. 0342-404220 Harselaarseweg 51

Geopend: dl t/m vrij van 9.00 -17.00 uur

zaterdag van 10.00 -16.00 uur

HOLTSLAG
g Spoorstraat 28
• RUURLO (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



Biej ons in
d'n Achterhoek
"'k Zal zo wel 's op motn stapn a'k nog weer biej 't lechte in huus zal
wean.".
Oh maor iej kont t'r nog wel kommen en iej heb toch lech op 'n auto".
"Jao, stel ow veur da'k dat neet hadde, maor 'k heb t'r now eenmaol
een hekkei an umme in 't duuster te riejjen",
Ow ogen bunt toch nog wel goed?". Oh jao, 'k kan nog bes zien maor
ik vuule mien neet zo op mien gemak at 't duuster is en dan met al
die tegenliggers met die niejermoodse lampen op. Daorumme stap ik
now toch maor op".

Gerritjen Beekhuuzen was een dag biej eur zonne op bezuuk, in
Losser, een beheurlijk uut de kloetn ewassen darp neet wiet van En-
schede, Eanske zoat de Tukkers zegt. 'n Dag deur hadn ze mekare de
niejtjes uut de femilie, buurte en wet ik wat al neet meer veteld en
waarn now weer adig biej-epraot. En dan was 't weer goed, ze kwam-
men jao wel vaker biej mekare. Die vieftig kilometer die ze uut me
kare wonen was jao met 'n auto de moeite neet. Ok veur Gerritjen
neet want ze kon de weg van Zellem nao Losser wel dreumen, zo vake
was ze d'r met eur peugeot wel hen ereen.

Gerritjen schot eur jas an en zoch eur spullekes biej mekare. "Hier, de
foto's nog, dan ko'j die an de femilie in Zellem laotn zien. Eur zonne
was pas viefentwintig jaor etrouwd ewes en van dat fees op de boot
waarn nogal wat foto's emaakt.'t Was goed vier uur too Gerritjen in
'n auto stappn. "Dat red ik nog wel veur 't duuster wod", dach ze biej
zichzelf. Zo tot kwat oaver vief was 't nog wel lech um dizzen tied.

Ze had een kilometer of vief ereen too d'r inens een bord ston met
wegomlegging. Rech deur, waor zee gewoonlijk hen ree en waor ze
ok vandan ekommen was ging neet, dat was now eenrichtings-vekeer.
Dat was eur vanmaarn ens neet op-evalln. Wat now, links of rechts.
Rechtsaf maor, meschien kwam ze een ende wieter wel weer op de
goeie weg nao huus. Maor dat veel eur vies tegen. Van alle borden
zaog zee, van Patmos tot van Heek, van Wesselenbrink tot Zuud-
Eschmarke maor naans gin bord waor Hoksebargen op ston. En die
kante mos ze toch wel uut.

Met al dat gezuuk en gejaag was 't onderhand al biej vief uur en zat
ze nog neet op de goeie weg. Jao een bord waor op ston :"Losser, 7 km.
Zowiet was ze dus pas opeschotn met dat hen en weer riejen. Maor 's
effen vraogen, daor leep t'r ene. Den kon eur de goeie weg wiezen.
Maor ze mos now wel in 't donker op huus an. Gelukkig veur eur
kwam ze zonder scha in Zellem. En 't had ok nog een goeie kante.
"Now durf ik in 't vevolg ok wel weer in 't donker te riejjen", zei ze
later. Elk naodeel hef ok zien veurdeel, 't schient dat dat ok opgeet
biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Meisjes hebben de overhand
bij 50-jarig W.I.K.

Pelgrum Makelaars
Dash dames l
Nadat Pelgrum Makelaars Dash
afgelopen donderdag de beker-
wedstrijd tegen Reflex heel
makkelijk had gewonnen met
3-0, begonnen de dames afgelo-
pen zaterdag vol goede moed
aan de wedstrijd tegen Nefit
Orion 3.

In de eerste set begon Dash sterk
en ze stonden al snel een paar
punten voor, maar toen begon
Orion ook beter te draaien waar-
door het toch nog spannend werd.
De set werd uiteindelijk gewonnen
door Nefit Orion met 23-25.
In de 2e set nam Pelgrum Make-
laars Dash l revanche, ze starten
wederom heel sterk en na een paar
goede servicebeurten had Dash al
een redelijke voorsprong opge-
bouwd. De thuisspelende ploeg
wist deze voorsprong te behouden
tot het einde van de set. Ze won-
nen met 27-25.

m de derde set kwam Nefit Orion
beter in hun spel en aan de zijde
van Pelgrum Makelaars Dash wer-
den enkele persoonlijke fouten ge
maakt. Dash vocht zich later in de
set nog goed terug, maar helaas
kwam deze inhaalslag te laat. De
set werd verloren met 17-25.
Pelgrum Makelaars Dash wilde
echter niet verliezen en na een
goede pep-talk van coach Gerrit
ümpers, met de mededeling, dat
er geen genoegen genomen werd
met minder dan 3 punten, ging
het team nog fanatieker spelen.
Dit spel werd beloond met winst
in zowel de 4e als de 5e set. De 4e
set won Pelgrum Makelaars Dash
met de overtuigende cijfers 25-12
en de vijfde set werd eveneens een
walk-over met 15-4.
Volgende week speelt het Ie da-
mes team van Pelgrum Makelaars
Dash tegen Baderie/Dynamo in de
Oranjezaal in Neede.

Tentoonstelling A.E. van Arkel
Zaterdagmiddag l december
vindt in de galerie van de bibli-
otheek te Vorden de opening
plaats van een tentoonstelling
over de periode dat de heer A.E.
van Arkel burgemeester van
Vorden was. (periode 1947 -
1974).

Dhr. Van Arkel, inmiddels overle
den, bewaarde vrijwel alles wat
zich in zijn burgemeestersloop-
baan in Vorden afspeelde. De ver-
zameling omvat dan ook veel ma-
teriaal uit deze periode. Het is te
vens een deel van de geschiedenis
van het dorp. Ook treft men veel
foto's uit die jaren.
Dhr. Van Arkel was ook landelijk

een bekende burgemeester. Diver-
se reportages in week-en dagbla-
den om schreven hem als "de fiets-
ende burgemeester", aangezien
hij in de maanden juli en augus-
tus steevast de gids was bij de we
kelijkse fietstochten langs de kas-
telen in Vorden. De -expositie die
duurt vanaf 4 december tot en
met 12 januari kwam mede tot
stand dankzij de medewerking
van zijn dochter, mevrouw Meta
van Arkel.
De opening op zich wordt zater-
dag verricht door de heer J.v.d.
Broek, die in de ambtsperiode van
van Arkel als gemeentearchtitekt
nauw met hem heeft samenge-
werkt.

Het is niet zo opmerkelijk door
te stellen dat bij gymverenigin-
gen over het algemeen meer
meisjes dan jongens lid zijn.
Springen met een touwtje,
evenwichtsbalken, oefeningen
met een lint, of turnen met
hoepels, allemaal turnelemen-
ten die meisjes meer aanspre-
ken. Bij de 50 jarige gymvereni-
ging W.I.K. uit Wichmond/ Vier-
akker is het al niet anders. Ster-
ker nog, de vereniging telt 65 le-
den. Meer dan 50 behoren tot
het vrouwelijke geslacht!

Neem bijvoorbeeld de groep 9 t/m
11 jaar. Deze groep onder vaste lei-
ding van Han Velthorst en de as-
sistenten Renske Langwerden,
Marlien Vaartjes en Judith Velt-
horst, bestaat uit 15 gymnasten,
waarvan slechts drie jongens.
"Neem maar gerust van mij aan
dat deze jongens zich niet door de
meiden laten ondersneeuwen. Zij
zijn duidelijk aanwezig", zo zegt
sekretaresse Janet Hesselink.
En Janet kan het weten. Niet al-
leen assisteert zij, samen met Lies-
ke Wessels bij de kleutergroep (3-6
jaar, jongens en meisjes), zelf is zij
ook al vanaf haar kleutertijd, dus
al ruim 30 jaar, nauw betrokken
bij het wel en wee van W.I.K. De let-
ters staan voor "Willen Is Kun-
nen". Zeer wel van toepassing op
de club uit de kernen Wichmond
en Vierakker. Het "willen" stamt
uit de beginperiode. Men wilde en-
kele jaren na de oorlog toch wel
graag in deze buurtschappen een
eigen turnvereniging. Men was
immers aangewezen op bijvoor-
beeld "Sparta" in Vorden, een paar
kilometer verderop.

Dominee Garritsen, de vader van
Liselore, U weet wel de ex van Paul
van Vliet, vernam van de ambities
van een groepje jongelui om een
eigen gymnastiekvereniging op te
richten. Hij stimuleerde het initia-
tief en zo zag W.I.K. op 4 december
1951 het levenslicht. Toen vooral
een christelijke vereniging, die ei-
genlijk vanuit de Hervormde kerk
werd opgericht. Gymattibruten
had men niet, die werden bij
"stukje en beetje" overgenomen

van een turnvereniging uit Zut-
phen.
Dien Weide, het oudste nog leven-
de lid, was nauw bij de oprichting
betrokken. Het groepje gymnasten
turnde in "Withmundi", de plek
waar nu een peuterspeelzaal is ge
vestigd. W.I.K bleef er tot 1984.
Toen werd er in Wichmond een
sporthal gebouwd, de plek waar
de leden elke dinsdag hun oefe-
ningen doen. Janet Hesselink be-
waart nog altijd goeie herinnerin-
gen aan de "Withmundi-tijd". "Als
de trampoline eraan te pas kwam,
moesten we om goed te kunnen
springen, vanuit het toestellenhok
een aanloop nemen", zo zegt ze.
Het was in die beginjaren niet ge
makkelijk om de vereniging in
stand te houden. Eind vijtiger ja-
ren brak er een moment aan waar-
bij de leden zich afvroegen "door-
gaan of stoppen". Er waren door al-
lerlei omstandigheden nog maar
een handjevol leden over. Wel le-
den met het turnhart op de juiste
plaats, want zij zetten de schou-
ders er onder met als resultaat dat
de vereniging bleef bestaan! Een
zekere mijnheer Gerkes gaf toen
les.
De jaarlijkse uitvoeringen vonden
plaats in het Ludgerusgebouw. Ja-
net Hesselink: "Altijd een heel ge
doe, alle toestellen moesten dan
naar het andere gebouw worden
versleept. Er waren altijd twee uit-
voeringen, op vrijdag- en zaterdag-
avond. Er was namelijk maar
ruimte voor een beperkt aantal
toeschouwers, vandaar dus die
twee avonden". Toen W.I.K. in 1984
naar de sporthal vertrok telde de
club circa 50 leden. De laatste ja-
ren schommelt het aantal net bo-
ven de 60.
Janet Hesselink: "Ik denk dat in de
leeftijdsgroep 6-8 jaar wel 70 tot 80
procent van de kinderen uit Wich-
mond/Vierakker lid zijn van de
club. Wanneer de kinderen echter
naar de middelbare school gaan
dan duurt het vaak niet lang meer
of ze stoppen. Op de fiets naar
school in Zutphen, veel huiswerk
en ook gym op school zijn daarvan
de oorzaken," zo zegt ze. Vandaar
ook dat de seniorengroep (dames
en heren in de leeftijd 20- 60 jaar)

ook zo'n beetje rond de veertien Ie
den blijft schommelen. Han Velt-
horst geeft leiding aan deze groep.
De groep 6 t/m 8 jaar staat ook on-
der leiding van Han Velthorst,
dochter Judith, Renske Langwer-
den en Marlien Vaartjes. De groep
12 jaar en ouder: Han Velthorst en
Janet Hesselink. Door de jaren was
de voorzittershamer ook overwe-
gend in handen van vrouwen zo-
als bijvoorbeeld bij Miny Klein Leb-
bink, Zwennie Langwerden, Lieske
Wessels. Wim Berendsen vormde
de uitzondering op deze "regel"!

Bij W.I.K. zijn ze van het bestaans-
recht binnen de gemeenschap hei-
lig overtuigd. Men wil deze zelf-
standigheid ook graag behouden
dus is er geen enkele behoefte om
bijvoorbeeld een onderdeel van de
sportvereniging Sociï te worden of
bijvoorbeeld te fuseren met de
andere Vordense turnvereniging
"Sparta". Wel bestaat er met laatst-
genoemde vereniging jaarlijks een
samenwerking. Ieder jaar nemen
de twee clubs in april de organisa-
tie van het turnonderdeel sprin-
gen (trampoline, lange maat, kast,
paard) voor hun rekening. Deze ac-
tiviteit wordt georganiseerd voor
de "Hanzestreek", een onderdeel
van Regio Gelderland Oost.
Mede door de onlangs positieve re
sultaten van de Nederlandse turn-
sters, met daarbij op de WK. een
prachtige zilveren plak voor Rens-
ke Endel, zal dat volgens Janet Hes-
selink ook een positieve uitwer-
king hebben op geheel turnend
Nederland en dus ook (hoe klein
ook) op de gymnastiek in het oos-
ten van het land. In financieel op-
zicht kan W.I.K. zich ook bedrui-
pen. Mede door de jaarlijkse olie
bollenactie.
Zaterdagavond l december geeft
W.I.K. in de sporthal een jubileum-
uitvoering, met aansluitend in de
cantine van "Sociï" een receptie.
Het bestuur van W.I.K bestaat mo-
menteel uit: Lieske Wessel, voor-
zitter; Janet Hesselink secretares-
se; Renske Langwerden, penning-
meester en de drie "jonge" be
stuursleden Marlien Vaartjes, Ju-
dith Velthorst en Hannie Groot
Roessink.

Sinterldaastoer met ruim
honderd deelnemers
Voor de toerrijders in ons land
zitten de ritten er voor dit jaar
bijna op.

Op het programma staat nog de
zgn. "snertrit" welke op zondag 2
december in Hoogeveen verreden
wordt, de "Wildrit" op zondag 9
december in Nijmegen en de zgn.
"Lange Onderbroekentocht" op

zondag 16 december in het Drent-
se Havelte.
Leden van de VAMC "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden zullen
aan deze tochten deelnemen.
Dit weekend was "De Graafschap-
rijders" zelf gastheer van de "Sin-
terklaastoer", een tocht met een
lengte van 130 kilometer en die
was uitgezet door Gerard Hart-

man en Martijn Jansen. Ondanks
het miezerige weer kwamen zon-
dagmorgen toch nog honderd en
elf deelnemers bij het clubhuis
aan de Eikenlaan opdagen. Onder
hen deelnemers uit alle delen van
ons land. De organisatie had voor
iedere deelnemer na afloop wat
lekkers klaar liggen in de vorm
van speculaas of chocoladeletter.



Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg • Eibergen - Gooi - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

badjassen
+ applicatie
kwaliteit
fleece
mt. 92-152
norm. 32,50
nu voor:

€11,34

mode voor het héle gezin

week 48-01
aanbiedingen
geldig t/m
9 december

modekoopjes g'»±Tes

meisjes en
jongens-
truien
meten
zonder col
normaal 49,95

blouses
uni
van 29,95 voor:

€15,88 €7,94

nacht-
hemden
mt. 116-176
norm. 19,95
nu voor:

€5,88

pyjama's
div. modellen
mt. 92-164
norm. 19,95
nu voor:

€6,81

Uchtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Ulft - Oldenzaal - Ommen - Haatte - Terborg - Vorden - Wiet den - Winterswijk - Zevenaar

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

TUINVERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes '•

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

'De Boggelaar'
Café-restaurant - kegel- en zalencentrum

Vordenseweq 32
7231 PC Wamsveld
Telefoon 0575 551426

f
•

. :

'• '• „,-J: •

Reserveren gewenst

0575 551 426

kerstavond en
Ie kerstdag a la carte

2e kerstdag
Middeleeuwse avond

met Bourgondisch buffet

Avondvullend
programma, aanvang

19.00 uur met o.a.:
l nnib.ulour ( .erv C iroot 7 u a a t t i n k ,

ddersoor en
Ridder Bertram van (.iel re l vents.

l'rijs ƒ97,50 p. p.
n van S tol 12 jaar ƒ 40,-

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
•Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

TIMMERFABRIEK

BESSELINGBv
voor alle
machinale houtbewerkingen

Wegens toenemende werkzaam-
heden zoeken wij een

allround
werkplaatstimmerman
Vereisten o.a.: goede motivatie • collegiaal • flexibel

flexibele medewerker
voor plm. 20 uur per week

Werkzaamheden: het vervoeren van door ons vervaar-
digde producten en eenvoudige
werkzaamheden in onze werkplaats.

Wij bieden u een prettige werkomge-
ving met goede arbeidsvoorwaarden.

Wilt u graag bij ons komen werken?
Dan kunt u schriftelijk reageren:
t.a.v. de heer J. Besseling,
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
Belt u liever: dan graag na 18.00 uur 0575-520881

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel, (0575) 55 73 10
Fax (0575) 5573 11
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weevers



Lubbers Wonen & Slapen
Woonboulevard Doetinc

vanaf nu

aat verhuizen
em

an onze.

Banken Fauteuils Kasten Wandmeubelen Eethoeken
Kleinmeubelen Slaapkamers Waterbedden Slaapkamerkasten

Woonaccessoires Cadeauartikelen
Uit voorraad leverbaar:

POCKETVERING MATRAS 90 x 200 cm, van 845,- voor 69 5f -

LATEX MATRAS 90 x 200 cm, van 795,- voor

LATTENBODEM ELEKTRO 2 motoren, 90 x 200 cm, van 1.025,- voor 695,-

BOXSPRING met binnenveringmatras, 90 x 200 cm, van 895,- voor 695,•
Andere maten op bestelling leverbaar

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

iv onen lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00
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