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Welfare dames tevreden G e m e e n t e V o r d e n

Hoewel afgelopen woensdag-
middag het bezoek minder was
dan voorgaande jaren, zijn de
dames van de Welfare van het
Rode Kruis Vorden toch tevre-
den over de omzet.

De bazaar werd gehouden in het
verzorgingstehuis "De Wehme"
waar de dames een leuke collectie
handwerken in de aanbieding
had, die door de deelneemsters,
wonende in de Wehme of thuis
zijn gemaakt. Verder een sortering
geborduurde en gehaakte kleed-
jes, sokjes, poppenkleertjes etc.

Moeders die hun kinderen naar de
bazaar hadden meegebracht za-
gen hun kroost "opgewonden"
grabbelen. Er was in de grabbelton
voor de kleintjes immers altijd
prijs!

De elf vrijwilligers die deze mid-
dag organiseerden, waren woens-
dagmorgen reeds vroeg in touw
om alle spullen klaar te zetten. En
organiseren kunnen de dames
wel. Dat bleek tijdens de jongstle
den gehouden gemeenteraadsver-
kiezing. Toen was er ook in de
Wehme een stembureau ge-

vestigd. De dames hadden daar
een kraampje met spullen neerge-
zet en zie de "stemmers" kochten
onderwijl voor een bedrag van 180
euro. "Mooi meegenomen", aldus
de reactie van de dames.

Overigens wordt de opbrengst van
de bazaar, die enkele honderden
euro's bedraagt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te
kopen. Verder worden er voor de
deelneemsters enkele gezellige
middagen georganiseerd, terwijl
ook de verjaardagen niet worden
vergeten.

VOORAANKONDIGING
11 EN 12 DECEM

ÖTE TELEVISIE AK1TE BIJ
DUTCHPC-ELECTRONICS
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GAAT
OPEN
Blader snel verder.

Dat wordt niet gewoon meer t Cl dl)

Adventsconcert
Zondagmiddag 12 december
wordt er in de Hervormde kerk
een Adventsconcert gegeven
waarbij uitsluitend werken van
Johan Sebastiaan Bach ten ge-
hore zullen worden gebracht.

Deze werken worden uitgevoerd
door Mirjam Berendsen, organiste
van de kerk, in samenwerking met
het projectkoor " Ensemble Capric-
cio uit Vorden onder leiding van
Kees van Dusseldorp. Naast het
Praeludium und Fuge in C zullen

diverse beroemde orgelkoralen
worden uitgevoerd, waaronder
het prachtige Adventskoraal" Nun
komm ' der Heiden Land". Deze
koralen zullen worden omlijst
door de gezongen koralen, met
daarnaast nog enkele andere koor-
werken waaronder een deel uit
het Magnificat. De toegang is gra-
tis, wel wordt er bij de uitgang ter
bestrijding van de kosten, een col-
lecte gehouden. Het concert be-
gint om 15.30 uur. (De kerk is van-
af 15.00 uur geopend).

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur ds.D. Bargerbos uit Gorssel 2de Advents-
zondag.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 december 10.00 uur ds. M. Schwarz, Hummelo

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. D. Wester-
neng 2de Advent.

RJt kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur F. Hogenelst Eucharistieviering mmv Can-
temus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 4 december 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 5 december 10.00 uur Eucharistieviering mmv Herenkoor

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.



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

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

Tandarts
4-5 december B.WAM. Polman. Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

Streeknekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c. tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 1030-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Persont'üalanm>ring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcr/.orumg info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale VrijwilligejHulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invuÜen van (aanvraagformulieren.

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

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding en het omgaan met verlieserva-
ringen en levensvragen. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2.50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

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

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

• Houden van lekker eten?
Elke donderdagavond Gast
Aan Tafel (max. 8 pers.) Res.
52 22 75.

• Vaak last van hoofdpijn,
stress of weinig energie. Pro-
beer dan eens voetreflexolo-
gie. Leuke tip voor de feest-
maand: geef eens cadeaubon,
tevens korting in december.
Bel naar praktijk Balans:
(0575) 55 1989.

• Gevraagd: hulp bij paarden
voor 4 maal per week op maan-
dag, dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag. Tel. (06)
52420391.

• Opnieuw beschikbaar zit-
/slaapkamer met gez. gebr.
van keuken en badkamer. Te-
vens is er weer één plaats vrij
met volledig pension. Tel.
(0573) 45 37 60.

• Beleggersstudieclub Ru-
bel heeft plaats voor enkele
nieuwe leden. Doel v.d. vereni-
ging is verkrijgen en vergroten
van kennis van beleggen, heeft
u belangstelling neem dan con-
tact op met info@weversfp.nl of
(0573)430801.

• Te huur: Kerstbomen zoek
nu uw kerstboom uit Fam. Kap-
pert, Ruurloseweg 87, Kranen-
burg, tel. (0575) 55 69 35 of 06-
15540958.

• Vrijdag 10 december 19.00-
21.00 uur 2e hands kleding-
beurs (ook zelfgemaakte), Sta-
tionsstraat 18, Ruurlo.

• Kerstdennen te koop v.a.
€ 4,50. H. Weenk, Schutter-
straat 12, tel. (0575) 55 66 59.

• Recital van Julia Dinerstein,
altviool en Anastasia Safonova,
piano op zondagm. 12 dec. van
15.00-17.00 uur in Oranjerie,
Vordenseweg 2 te Ruurlo.
Kaartverk. a € 15,- incl. 1 cons.
v.a. 14.00 uur a.d. ingang v.d.
zaal. KKR-leden € 1,- korting.

• Te huur: voor tijdelijke be-
woning een gemeubileerde
woning in het buitengebied. Tel.
(0575)551602.

• Een origineel en vooral ge-
zond idee voor de feestda-
gen: geef uw relatie of familielid
een bon voor een ontspannende
stoelmassage kado. Monique
Oltvoort (0573) 45 39 09.

• Kerstbomen, alle maten en
soorten. Bertus Waarle, Hams-
veldseweg 2, 7251 LR Kranen-
burg. Tel. (0575) 55 68 65, mob.:
(06)511 48066.

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

• De Pomoloog voor snoeien,
advies en aanplant van uw
fruitbomen. Tevens voor al uw
tuinonderhoud. Bel Marcel
Tross, tel./fax (0545) 29 30 03
of (06) 22 33 06 26.

• Weet u hoeveel vitaminen,
mineralen en spoorelementen
U dagelijks binnen krijgt? Met
Herbaliffe krijgt U alles in de
juiste verhouding binnen!
Gevolg... U voelt zich FTTÜ! Nies-
ke (06) 54 32 66 69.

• De stichting veiling commis-
sie Vorden houdt elke 1 e en 3e
zaterdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan
de Schuttestraat 20 te Vorden.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel.(0575)463610.

• Te huur: Sint en Piet
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen, tel.
(0575)452001.

• Te koop: lichtslang div.
kleuren en lengtes slechts €
0,70 p/m + div. keramiek kerst
deco. Weevers-druk, Halseweg
3, Zelhem. (06) 531 54 507.

• Wilt u deelnemen aan een
Reiki-cursus in Vorden, neem
dan contact op met Rianne Leij-
ten, tel. (0575) 55 35 38 (na
18.00 uur).

• Te koop: Kerstbomen di-
verse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoorweg
7a, Vorden.

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

• Vrijdag 10 dec. a.s. van
19.30-21.00 uur houden wij
een zitting in sporthal het Jeb-
bink voor leden van HSV de
Snoekbaars die contact willen
betalen en de vergunningen ge-
lijk meenemen.

• Origineel kinderspeelgoed
kan Sint bij de Wereldwinkel
kopen. 2 en 3 december in Vor-
den ook de avonden open!

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur ge-
vorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Gezocht 10 mensen die on-
der begeleiding willen afslan-
ken. Geef u op voor onze Slank-
Frt groep. Bel G.VZ Healthcare.
Tel.(0575)553641.

• Wandelen in 2005? Kijk op
www.voettochten.net of vraag
info: (0575) 45 17 18 (06 - 512
545 78). GEA Voettochten
voor een wandelweek of een
trektocht in het mysterieuze
Tsjech. Boheems Natuurpark
Ceské Svycarsko.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

DE RADSTAKE
4 december

Heropening
Jachthut

11 december
Ouderavond
met va en moe

naar de dancing toe

ELKE ZATERDAG

FEEST!
De Radstake

Twenteroute 8 - 7055 BE Hedweg
Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

t Heerlijk avondje
is gekomen!

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 1653

Vlaai van de week:

Sinterklaasvlaai
6-8 stukken € OaS^O

Dinsdag = brooddag

3 wit tyger € 4.00
Weekendaanbiedingen:

Molenspeculaas
10 stuks € O«Ow

Brood van de maand

Vicorn € 1.95
Multi-vitaminen-meergranenbrood

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HORSTMAN

4T HOINTDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855.

Dagmenu's
1 t/m 7 dec. 2OO4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 1 december
Wildbouillon / Holl. biefstuk met kruidenboter, aardappels en
groente

Donderdag 2 december
Rundvleesgoulash met gekookte aardappels en salade / bavarois
met slagroom

Vrijdag 3 december
Champignonsoep / visstukjes in een wijnbeslag gebakken, saus
tartaar, frieten en sla

Maandag 6 december
Gesloten.

Dinsdag 7 december
Wienerschnitzel met geb. aardappels en groente / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, hulsgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Heel bijzonder, heel gewoon-
Gewoon... heel bijzonder!

Mike Adnan Bonatz
Zoon van

René Bonatz en Marjori Berenpas

Woensdag 24 november 2004

Mike is 50 cm lang en weegt 3080 gram

Nieuwstad 17
7251 AD Vorden
Tel. (0575)55 1589

Op zaterdag 11 december zijn wij

Wim en G er da Hissmk-Walgemoet

40 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.30 uur in zaal "De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

» Rietgerweg 1
l 7251 HD Vorden
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DINSDAG T/M ZATERDAG
NIEUW bij uw groenteman:

de lekkerste noten-rijstcrackers en zuidvruchten.
Daarom deze week bij aankoop van € 7.50 groente

en fruit een bak pinda's GRATIS
max. 1 per klant

Blanke witlof ,_ ^ _

kilo NU € 1 jj mm mr

Hollandse appels /\ —M r*
ALLE SOORTEN per kilo NU € \f f f mr

Vers gesneden
rode bieten 4 ^ C
500 gram € 1 jj mm mr

Cherry tomaatjes ^ o A
doosje € V f O mf

s. J
SALADE v/d WEEK

Oosterse salade
^mmf250 gram nu \y~^~-9m^^

€1.50 J Klein
Raadhuisstraat 51 b \^
7255 BL Hengelo Gld^m
Tel. (0575) 46 10 54

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

CADEAU IDEEËN
~ \̂
Wist u dat wij ook leuke cadeau manden
verkopen met heerlijke produkten zoals
vruchtensappen, Franse confitures, noten,
vruchten in luxe glazen potten en nog
veel meer lekkers.

Dit en nog meer cadeau ideeën staan ge-
presenteerd in het midden van onze win-
kel. Neem gerust eens een kijkje!

Leuk om te geven, lekker om te krijgen.
^ J

"Veilig in Jezus' armen".

Verdrietig, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn
strijd voorbij is, geven wij u kennis van het overlij-
den van mijn lieve man en onze zorgzame vader
en opa

Hendrik Jan Zweverink

in de leeftijd van bijna 78 jaar.

G.A. Zweverink-Maalderink
Jennie en Hendrik-Jan Dijkman

Edwin t, Sandra
Gerrie en Henk Pasman

Richard, Esther
Theo en Gerianda Zweverink

Jochem en Sandra
Sabine, Wouter

7255 DL Hengelo Gld., 24 november 2004
Zorgcentrum "De Bleijke", kamer 8
Beukenlaan 37.

Om gezondheidsredenen van moeder heeft de begra-
fenis in besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 27
november op de Algemene begraafplaats te Hengelo
Gld.

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

"Deze surprise valt vast goed
in de smaak"

Al druk in de weer met het maken van surprises?
En daardoor weinig tijd om te koken? Maak 't uzelf

makkelijk met onze unieke surprisesalade.
Wat er allemaal in zit verklappen we uiteraard niet.

Wel beloven we dat de smaak u aangenaam zal
verrassen.

Keurslagerkoopje
Gepan. schnitzels

Speciaal aanbevolen
Surprisesalade

4 stuks €

100 gram €

Weekaanbieding
Lasagne

Special
Carpaccio Misto

Weekaanbieding
Entrecöte

per portie 500 gram €

100 gram €

100 gram €
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Vleeswarentrio
100 gram Gebr. gehakt +
100 gram Ardenner boterhamworst +
1 oo gram Runderrookvlees ^ 69

samen voor de phjs van € «^ •

DENK AAN DE:

Zakken aktie
BIJ UW KEURSLAGER!

5̂ | Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Hypotheken
LX v_^ Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/ Pensioenen

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

Stamppotten uit -, cn
Grootmoeders keuken € I ,DUp-p.

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus" waar elke zaterdag
en zondag vanaf 14.00 uur 20 soorten schnitzels- en kipgerechten
worden geserveerd, waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, het

bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Reserveer vroegtijdig voor de Kerst



Muurschildering voor de Wehme

Een aantal weken geleden is
Joanne Wunderink op verzoek
van een medewerker van de
Wehme begonnen aan een
muurschildering in het woon-
zorgcomplex.

Inmiddels is dit project afgerond
en het resultaat mag er zijn. Joan-

ne heeft hiervoor stage gelopen bij
een kunstenares. Het schilderwerk
in het woonzorgcomplex is haar
eerste grote muurschildering. Het
schilderen doet ze in haar vrije tijd.
Geïnteresseerden in haar werk
kunnen rustig gaan kijken op haar
site: www.artpainter.nl. Ook in de
hal van het woonzorgcomplex han-

gen kunstwerken van deelnemers
van een schilder- en tekengroep uit
Wichmond/Vierakker/Vorden on-
der leiding van Rien Overveld. Er
zijn o.a bloemstillevens, land-
schappen, dieren en fantasiestuk-
ken te zien. Wij wensen u veel kijk-
plezier toe als u de expositie en de
muurschildering gaat bekijken.

Kerstkollecte en
Kerstattentie-aktie

van en door de Raad van Kerken:
Een gebaar van Vordense meelevendheid!

De kerstkollecte en de daarop-
volgende kerstattentie-actie is
een jaarlijks terugkerend ini-
tiatief van de Raad van Kerken
alhier.

In de week van 6 tot 11 decem-
ber 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 j aar;
• alle langdurig zieken;

• alle mensen die rond Kerstmis
in het ziekenhuis liggen;

• de partners, ouders of huisgeno-
ten 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 ple-
zier aan. Dat is het uitgangspunt
van de activiteiten van de Raad
van Kerken rondom Kerstmis. Om
deze traditie te kunnen voortzet-
ten, wordt er in de week van 6 tot
11 december een collecte gehou-

den. Het spreekt vanzelf dat alle
Vordense kerken deze actie van
harte ondersteunen. Mocht u de
kollecte gemist hebben, dan kunt
u uw bijdrage storten op de reke-
ning van de Raad van Kerken nr.
3664.06.485.

De Raad van Kerken wenst u geze-
gende kerstdagen en een voorspoe-
dig 2005 toe.

NB
De eveneens traditionele Kerst-
samenzang vindt plaats op zon-
dag 19 december in de Dorpskerk
; aanvang om 19.00 uur. Dit jaar
met medewerking van R.K. '30+
Koor'.

Toneelauditie

Wüiterwandeling
Wildenborch
Zondag 12 december is er voor
de liefhebbers weer een winter-
wandeling in de Wildenborch.
Al voor de veertiende keer
wordt deze succesvolle wande-
ling georganiseerd waarvoor
steeds veel belangstelling be-
staat.

De organisatie is er opnieuw in ge
slaagd een mooie tocht uit te zet-
ten door de prachtige omgeving in
en rond de Wildenborch. Ook dit
jaar kan er gekozen worden uit
een korte route van ongeveer 7 ki-

lometer en een langere route van
zo'n 14 kilometer. Onderweg wor-
den de deelnemers getrakteerd op
erwtensoep en glühwein of choco-
lademelk. Op een aantal plaatsen
staan midwinterhoornblazers met
hun bijzondere blaasinstrumen-
ten om de sfeer helemaal com-
pleet te maken. Deelnemers kun-
nen starten tussen 11.30 uur en
13.30 uur bij de Wildenborchse
Kapel, Kapelweg l te Vorden.

Ook de hond mag meelopen, maar
moet wel aangelijnd te zijn.

Vogelvereniging De Vogelvriend
valt in de prijzen
Vogelvereniging De Vogel-
vriend uit Vorden heeft afgelo-
pen weekend een derde prijs in
de wacht gesleept.

In Apeldoorn streed het samen
met vier andere verenigingen uit
de regio om de Kringwedstrijd.
Vorden moest met 909 punten zijn
meerdere erkennen in de vereni-
ging uit Apeldoorn die met 918
punten op de eerste plek eindigde
en Neede die 914 punten wist te
behalen. Het puntentotaal komt
tot stand door de punten van de
tien beste vogels van de aangeslo-
ten leden bij elkaar op te tellen.

Op individueel niveau werd er be-
ter gepresteerd. De leden wisten
de volgende prijzen mee naar huis
te nemen: Kleurkanaries: 2e prijs
enkel W. Berendsen met Geel in-
tensief 52-091 pnt, 2e prijs enkel
W. Berendsen met Geel schimmel
52-91 pnt, Ie pr stam G.J. Schuma-
ker met Agaat rood intensief 364
pnt, Ie pr enkel G.J. Schumaker

met Agaat Rood intensief 50-89
pnt, Ie pr enkel BA.M. Horsting
met Zwart geel moz. Type l 51-91
pnt, Ie pr stel BA.M. Horsting
Bruin Opaal geel moz type l 181
pnt, Ie pr enkel Agaat Opaal Geel
moz type 2 51-90 pnt, 2e pr enkel
Satinet geel moz type 2 49-89 pnt.
Postuurkanaries: Ie pr enkel W.
Berendsen Gloster corona 91 pnt,
2e pr enkel W. Berendsen Gloster
corona 90 pnt, 2e pr stam W. Be
rendsen Gloster Consort 356 pnt,
3e pr enkel W. Berendsen Gloster
consort 90 pnt, Ie pr enkel E. Ko-
renblik Duitsekuif 90 pnt. Hybri-
den: 2e pr enkel BAM. Horsting
Kanarie x Groenling 89 pnt. Parkie-
ten: 2e pr stellen JA Berendsen Ag-
ap ros Pallid lichtgroen 179 pnt, 2e
pr enkel JA Berendsen Agap ros
Pallid donkergroen 89 pnt, 3e pr
enkel WJ.M. Peters Agap ros Ko-
balt Bleekmasker 89 pnt, Ie pr en-
kel K. Bink Oogring dwergpape-
gaai 90 pnt, Ie pr enkel DJ. Harm-
sen Cathanaparkiet lichtzeegroen
90 pnt.

Oudheidkundige
vereniging 'Oud Vorden'
In de zeer goed gevulde zaal van
Hotel Bakker met leden van
"Oud Vorden" werd op woens-
dag 24 november jl. een diale-
zing gehouden door dhr. W.F.J.
Boeijen uit Schaijk met als titel
"De roerige periode 1940-1945
in Brabant en Gelderland".

Met vele unieke dia's en een ten-
toonstelling van folders en twee
door dhr. Boeijen zelf geschreven
boeken stond de spreker stil bij
Brabantse en Gelderse gebeurte-
nissen uit de roerige periode
1940/1945.

Onderwerpen als vlieghistorie, cri-
sis, dreiging en de hoogtijdagen

van de mobilisatie en de bevrij-
ding 1944/1945 werden door de
spreker enthousiast verteld. Als ge-
miste kans voor de Slag om Arn-
hem liep als een rode draad door
de lezing heen het aan de Maas
aangelegde vliegveldje Keent, ook
bekend geworden als Airstrip B 82
Grave, ooit gelegen in de oksel van
een Maasmeander tussen Grave en
Ravenstein. De presentator haalde
ook de historische banden aan
met onze grote rivieren. De Maas,
Waal en Rijn waren immers lasti-
ge obstakels voor onze troepen.
Het was voor aanwezigen een zeer
interessante avond en voorzitter
HJ. Reindsen bedankte dhr Boe-
ijen voor de boeiende lezing.

Kleurplatenwedstrijd
Amnesty

Er zijn al veel mensen, maar er
kunnen er nog veel meer bij!

Op zondagavond 12 december to-
neelauditie! m de school 't Beeck-

land aan Het Hoge te Vorden. in-
formatie Ron Bastiaanet 55 10 33.

De maand december is ieder
jaar weer een drukke maand
voor Amnesty International. Op
10 december is het de Interna-
tionale dag van de mensenrech-
ten. Ook zijn er de jaarlijkse
kerstactiviteiten.

Amnesty International afdeling
Vorden heeft gemeend dat het ook
belangrijk is dat de kinderen be-
reikt worden. Dit heeft men vorm
gegeven door middel van een
kleurplatenwedstrijd.

Op alle scholen in de gemeente
Vorden zijn er tekeningen uitge-
deeld voor de groepen 3,4 en 5. Er
liggen een aantal exemplaren in

de bibliotheek voor kinderen die
buiten Vorden naar school gaan.
Zij kunnen deze kleuren en mee-
nemen naar huis, om ze vervol-
gens in te leveren in de biblio-
theek, aan de Zutphenseweg 37 of
op 10 december bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuis.
Daar vindt ook de 10 decemberac-
tie plaats. Dit is tevens de laatste
mogelijkheid om de kleurplaten
in te leveren. De prijsuitreiking zal
plaats vinden op de kerstmarkt
van zaterdag 18 december aan-
staande.

In "Contact" van woensdag 8 de
cember volgt nadere informatie
over de 10 december actie.



de STENTOR
Gelders/Zutphens Dagblad

Gelderlander
vraagt:

BEZORGER/STER
voor:

(VORDEN)
Omgeving: Beatrixlaan, Clauslaan, Margrietlaan,

van Vollenhovenlaan, Alexanderlaan, Christinalaan,
de Horsterkamp.

Voor het bezorgen van ca. 75 kranten bij abonnees
in deze omgeving ontvang je:

120 euro per maand

(excl. bijlagen en ...)

(... gratis krant + regenkleding / winter- + vakantievergoeding / bonus en trouwheidspremies).

INLICHTINGEN: 0575-551969 of 0570-686429

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Rundergehakt
500 gram 2,60 kilo

490

De... flinke hartige
Vleesbanketstaaf
per stuk
(in roomboter gebakken) Grote klasse.
In voorverwarmde oven 10-12 min. op 200 "C

300

Hamlappen
500 gram 325

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

t e i e i b

Bizz Knits (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd

Sokkenwol
„,

per bol

HEERLIJK ZACHT

(2 = lange sjaal)

Borduurstoffen - borduurzijde -

kruissteek - kussens - tafellakens -

borduurpakketten, o.a. Lanarte - Per-

min - Vervaco - Pallo, enz.

OOK ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN!
Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

M

.ENSINK
SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
'savonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

RNSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

Witte broodjes

1.75
Voor het heerlijk avondje

Speculaasvlaai

6 voor

Pepemoten aktie:

Woensdag 1 dec.
2e pakje speculaas
voor de halve prijs

groot
090 C9
^Jm klein %^B

90
of

Pepernotenvlaai

Ook Sint vindt de

"enige echte"

ZWANEHALZEN
van origineel recept

heerlijk voor pakjes-avond

90

l

Echte Bakker
VAN ASSELT

ook met slagroom
ofadvokaat

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528

Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 15 19

Wilt u Kerstmis graag thuis
vieren? Wij kunnen u ons

KERST-
VERRASSINGSMENU

(2 of 3 gangen) thuis bezorgen.

Ook maken wij verschillende
salades voor u klaar.

U mag het ophalen of wij be-
zorgen

Kerstmis 2004
Catering / Salades / IJstaarten

hiizarensalade met ham, gerookte hamrolletjes, gevuld eitje,
rosbief, salami, coburgcr ham en verschillende worsisoorten.
Stokbrood en kruidenhoter, knoflooksaus l'rijs p.p. € 6,00.

SALA1 DE ROTONDE:
huisgemaaktc rundvleessaladc met hocnham. huisgemaakte

j4t-br.ult.-n vleessoorten, rollaüe, roshicf, garniturt-n, putê,
schwarzwalder schinkcn enz.

Stokbixxxl en kaïidmhotcr en knoflooksau.s. l'rijs p.p. € 7,2S.

SALADE NOORDZEE:
huisgemaaktc /aJmsalade met o.a haring, /ulmsoorten,

verschillende gerookte vissoorten en passende garnimren. Stok
brood met knoflooksaus. cocktailsaus en kruidenboter.

Prijs p.p. € 8,75.

llaluuitisc ijsUuirt: vruchtcnijstaart met vers fruit,
afgegarneerd (6-8 personen) € 9,75

Italiaanse tjstaart: chocolade noten ijstaart met noten en
chocolade algeganiccrd (6-8 personen) € *),75

Scbwarzivalderkirsch ijstaart: (origineel recept)
(10-12 personen) € 15,00

DE FOLDER LIGT BU ONS KLAAR! BESTELLEN: (0575) 55 15 19.

R E S T A U R A N T

e &cv\ie.r i^oey q
bij ^estau^cmt y\vervanus of
ae, CVaiacjene van Kuuno
Waag gratis cmze

www. ave.v\ar\ us.nl

Do^pssfmal 2, 7261 AW RwiJo Tel. 0573-̂ 51122 Fa?c 0573-4537W

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



Brandweerlieden Jan Oosterink en Wim Bijenhof aan vooravond van hun afscheid:

'Als de pieper gaat, giert de adrenaline
nog steeds door het lijf'!!

Nog een maand en dan is het zo
ver, dan zit de brandweercarriè-
re bij de vrijwillige brandweer
Vorden er voor hen beiden op.
Wim Bijenhof (59) beëindigt op
30 december (die dag wordt hij
60 jaar) aanstaande zijn werk-
zaamheden. Jan Oosterink (
eveneens 59) moet nog één dag
langer. Voor hem is het op 31
december einde oefening!

Jan Oosterink: "Ik word volgend
jaar 60 en zou eigenlijk nog een
paar maanden langer door moe
ten, maar vanwege de herindeling
( gemeente Bronckhorst) wordt er
per l januari 2005 een punt achter
gezet". Normaliter moet een
brandweerman op 55 jarige leef-
tijd stoppen. Dat ligt bij Jan en
Wim anders. Toen zij deze leef-
tijdsgrens bereikten werd een be-
roep op hen gedaan nog paar jaar-
tjes " bij te tekenen". De reden
hiervan was dat er bij de Vordense
brandweer een aantal bevelvoer-
ders in opleiding was en zou er te
gelijkertijd bij een vertrek van bei-
de brandweermannen, in één keer
te veel ervaring verloren gaan.
Vandaar ook dat de toenmalige
brandweercommandant Peter van
Zanten zich sterk maakte om het
tweetal nog een poos voor het
korps te behouden. En met succes!

Dat bleek tijdens het gesprek dat
wij vorige week met beide man-
nen in de brandweergarage aan de
rondweg hadden. Het wordt voor
hen een afscheid met toch wel een
tikkeltje heimwee en weemoed.
Jan Oosterink maakt al 37 jaren
deel uit van het korps. Wim Bijen-
hof nadert de 35 jaren. Nu nog
steeds als " oude rotten" in het
vak, giert de adrenaline bij het af-
gaan van de pieper nog volop door
het lijf. "Je springt op, "knapt" met
de auto weg naar de brandweerga-
rage"! En dan gaat het razendsnel!
Jan Oosterink:" Nog maar pas gele
den, ergens in Vorden een brand,
de pieper gaat bij alle 25 leden van
het korps. Echt waar, binnen drie
minuten ging de eerste auto met
voor in de chauffeur en bevelvoer-
der en vier brandweerlieden ach-
terin, op weg naar de brand en
spoedig daarna de tweede brand-
weerauto. Onderweg worden de
taken verdeeld, zodat een ieder bij
aankomst direct weet wat hem te
doen staat", zo zegt Jan Oosterink.

Datzelfde gebeurt ook wanneer de
brandweer op weg is naar een on-
geluk. Ook dan wordt onderweg
besproken wie wat gaat doen. Dat
is nu eenmaal de " veranderde"
taak van de brandweerman anno
2004. Wim Bijenhof: " Vroeger wa-
ren het vrijwel uitsluitend bran-
den waar we mee te maken kre
gen. Tegenwoordig is de verhou-
ding ongeveer één brand op tien
ongelukken. Dat is in de loop der
jaren zo gegroeid. Overal wordt de
brandweer bijgehaald. Alleen al
vorig jaar drie keer een ongeluk
met dodelijke afloop. Vooral wan-
neer er mensen bij betrokken zijn
die je kent, niet altijd even gemak-
kelijk", zo zegt hij.

SLACHTOFFERHULP
Overigens is er altijd bij dit soort
situaties een nabespreking waar-
bij brandweer, politie en zo moge
lijk ook ambulancepersoneel bij
wordt betrokken. Indien noodza-
kelijk wordt ook "slachtofferhulp"
ingeschakeld. Dat was onder meer
het geval bij de vuurwerkramp in
Enschede, toen ook brandweerlie
den uit Vorden bij de hulpverle
ning aanwezig waren. Ook bij
branden bij de Bonte Wever in
Slagharen en een papierfabriek in
Eerbeek werd assistentie van de
Vordense brandweer ingeroepen.

Deze laatst genoemde branden in
Slagharen en Eerbeek kwalificeren
Jan Oosterink en Wim Bijenhof als
een " mooie brand", want brand-
weerlieden kunnen echt wel ge
nieten van een brand, waarbij wel
nadrukkelijk door hen wordt ge
steld dat het dan gaat om niet ge
vaarlijke branden en geen slacht-
offers ( dat geldt zowel voor mens
als dier), waarbij bedoelt de vol-
doening die het blussen geeft en
dan met name het sein " brand
meester". Wim Bijenhof noemt
als voorbeeld de brand in Vorden
bij een "Doe het Zelf' centrum in
1974. Een heerlijke brand voor een
brandweerman!

Jan Oosterink kan zich de eerste
brand waarbij hij betrokken was,
nog zeer goed herinneren. Zegt
hij: " Dat was in 1968, een brand
bij hotel Leemreis in Hengelo. Een
beste fik. Ap Lettink was onze be
vervoerder. Ik kreeg opdracht de
spuit ter hand te nemen en de wo-
ning van meester Geurtsen, naast

hotel Leemreis, nat te houden.
Veel toeschouwers, dus zo nu en
dan even de straal op het publiek
richten.. Prachtig toch! Trouwens
toen wij vanuit Vorden naar Hen-
gelo reden en wij hoorden van de
brand bij Leemreis, steeg er in de
brandweerwagen een luid gejuich
op. Ha fijn, een mooie brand", zo
werd er gereageerd.

Ook Wim Bijenhof kan zich de eer-
ste brand waar hij bij betrokken
was ook nog goed voor de geest ha-
len. Zegt hij: " Ik was toen al drie
jaren bij de brandweer en dan ein-
delijk een grote brand bij boerde
rij Makkink in de Hegerhoek,
waarbij het hele achterhuis van de
boerderij afbrandde. Dat gebeurde
in 1973 op een autoloze zondag.
Wij vonden het prachtig dat wij op
deze zondag wel in een auto
mochten rijden", zo zegt Wim la-
chend. Al pratend rollen de anek-
dotes over tafel, waarbij Wim en
Jan toch ook wel duidelijk de
moeilijkheidsgraad van de heden-
daagse brandweerman onder de
aandacht brengen, situaties waar-
door de lol van het werk soms be
duidend minder wordt en dat alle
maal toegespitst op één ding: "
soms wordt je gek van al die regels
waar we als brandweer mee te ma-
ken hebben".

Dat heeft waarschijnlijk ook zijn
weerslag op het "op peil" houden
van het korps. Wanneer er vroeger
iemand bij de brandweer wilde,
dan besloot het korps in zijn tota-
liteit of de bewuste kandidaat de
brandweer mocht komen verster-
ken, of hij in de groep paste e.d.
"Tegenwoordig speelt dat allemaal
niet meer. Wanneer er een adver-
tentie wordt geplaatst waarin een
oproep wordt gedaan om bij de
brandweer te komen", mogen we
blij zijn dat er op gereageerd
wordt," zo zegt Jan Oosterink.

BEGINPERIODE
Dat Wim Bijenhof 35 jaren gele
den door de toenmalige brand-
weercommandant Jan v.d. Broek
werd gevraagd om bij de brand-
weer te komen, was niet zo ver-
wonderlijk, want Wim zijn vader
had ook jaren deel van het korps
uitgemaakt. Jan Oosterink kwam
er bij door toedoen van zijn
schoonvader Herman Weustenenk
( ook brandweerman). Deze zei te

gen Jan: We hebben een
chauffeur op de brandweerauto
nodig, net iets voor jou". Wel, Jan
ging een kijkje nemen en was ge
lijk " verkocht". Een beginperiode
met een opleiding door de brand-
weercommandant zelf. Nadat in
1973 de "perslucht" zijn intrede
deed, ging het heel wat professio-
neler en dat is in al die jaren alleen
maar toegenomen. De hedendaag-
se brandweerman moet cursus na
cursus volgen om toch maar bij te
blijven.

Wim Bijenhof en Jan Oosterink
blijven toch nog op een andere
manier voor de vrijwillige brand-
weer in Vorden behouden. Na hun
brandweerpensioenering gaan zij
een andere rol vervullen. Wim en
Jan gaan de kantine beheren en

zullen daarnaast nog wat andere
klussen in de brandweergarage
verrichten. En houdt het korps een
nabespreking, dan zitten beide hè
ren " eerste rang" en luisteren zij
onder het koffie inschenken en
passant even mee met alles wat er
over de brandweer wordt verteld.
Alleen met dit verschil, de adrena-
line zal zich niet meer laten gel-
den! Oh ja, Wim en Jan hebben
voor toekomstige brandweerman-
nen nog een advies: wil je bij de
brandweer, zorg dat je gemoti-
veerd bent, zorg dat je stressbe
stendig bent en dat je goed in
teamverband kunt werken. Want,
zo motiveren beide heren:" het is
een geweldig korps in Vorden met
onderling een zeer goede sfeer en
dat wil men tot in lengte van da-
gen zo houden"!

Voorzitter Herman
Vrielink teleurgesteld
Herman Vrielink, voorzitter
van de voetbalvereniging " Vor-
den" heeft er richting leden zijn
teleurstelling over uitgespro-
ken dat hij van de " Stichting
Vordens Sportpark" taal noch
teken heeft vernomen op een
brief die hij een jaar geleden
aan deze Stichting heeft ge-
stuurd. In genoemde brief heeft
"Vorden" een verzoek inge-
diend voor een financiële bij-
drage voor de uitbreiding van
een aantal kleedkamers op het
huidige sportcomplex aan de
Oude Zutphenseweg.

Herman Vrielink: " Wij hebben
met name op de zaterdagmorgen
een gigantisch tekort aan kleedka-
mers. Op die morgen komen circa
150 pupillen in competitieverband
in actie. Dat betekent dat er zich
heel vaak drie teams tegelijkertijd
in één kleedkamer moeten omkle
den en douchen. Het is gewoon
noodzakelijk dat er in het verleng-
de van de huidige kleedkamers er
drie bij aangebouwd worden met
aansluitend een extra kleedruimte
voor de scheidsrechters en een bal-
lenhok. Vandaar ons verzoek aan
de "Stichting Vordens Sportpark"
om ons financieel te ondersteu-
nen", zo zegt hij.

De Vorden- voorzitter meent daar
aanspraak op te mogen maken
aangezien het financiële "potje"
dat genoemde Stichting beheert,
bestemd is voor de plaatselijke
sport in het algemeen. Terug in
het verleden.

De "Stichting Vordens Sportpark"
is midden jaren tachtig door toe
doen van wijlen Jac. H. de Jong,
president directeur van de Nedac
Sorbo Groep in het leven geroe-
pen. Hij heeft toen een fors bedrag
beschikbaar gesteld. De bedoeling
was destijds om ter hoogte van de
rotonde rondweg, Baakseweg, een
sportcomplex aan te leggen, waar
verschillende sportverenigingen
in Vorden (voetbal, tennis e.d.) on-
derdak zouden krijgen.

Dit plan is vanwege diverse bezwa-
ren, ten aanzien van de ligging af-
geketst en in de ijskast gezet. Het
door Jac. H. de Jong gevoteerde be-
drag zou vervolgens ten goede ko-
men aan de Vordense sportclubs
in zijn algemeenheid. Geruchten
deden de ronde dat de eerste club,
die daarvan zou hebben geprofi-
teerd de tennisvereniging V.T.P (
"Vordens Tennis Park" ) zou zijn
geweest en dat de tennisclub des-
tijds toen het vanuit het dorp naar
de huidige locatie verhuisde, de
vereniging voor de aanleg van ba-
nen, accommodatie e.d. een subsi-
die van de 'Stichting Vordens
Sportpark' zou hebben ontvangen!

Nu de voetbalvereniging dringend
het aantal kleedkamers moet uit-

breiden, meent "Vorden" bij mon-
de van voorzitter Herman Vriel-
ink, ook voor een bijdrage van de
"Stichting Vordens Sportpark" in
aanmerking te mogen komen.
Herman Vrielink: " Wij hopen bin-
nenkort alsnog een reactie van
"Vordens Sportpark" te ontvan-
gen, want wij moeten wel verder.
De kleedkamers moeten er in elk
geval in 2005 komen, vandaar dat
wij inmiddels toestemming van de
leden hebben gekregen voor een
eventuele kredietaanvraag.

Jan v.d. Laan, voorzitter van de
Stichting Vordens Sportpark, be-
treurt het dat de voetbalvereni-
ging "Vorden" eerst de pers heeft
ingeschakeld. Waarom ons niet
even gebeld?, zo vroeg hij zich af.
Van der Laan: " Even ter verduide-
lijking, bij mijn weten heeft Vor-
dens Tennis Park nooit geld van de
Stichting Vordens Sportpark ont-
vangen. Er is destijds wel een ver-
zoek daartoe geweest, maar die is
door het toenmalig bestuur van de
Stichting Vordens Sportpark niet
gehonoreerd. Wel heeft de voetbal-
vereniging Vorden ter gelegenheid
van haar nieuwe accommodatie al
eens 25.000 gulden subsidie gehad
alsmede 4000 gulden voor een
kaartjesloket.

Verder heeft "De Kraanvogel"
20.000 gulden ontvangen voor de
aanschaf van gymtoestellen. Na-
dat het beoogde sportcomplex aan
de Rondweg is afgeblazen is in ons
bestuur wel aan de orde geweest,
om het geld onder de sportclubs in
Vorden te verdelen.

Daar hebben wij toch van afgezien
en hebben wij besloten om clubs
onder bepaalde voorwaarden te
helpen, wanneer zij tenminste ook
met een onderbouwd voorstel ko-
men. Binnenkort zullen wij ons in
het bestuur beraden over hoe ver-
der met de Stichting Vordens
Sportpark en daarover naar buiten
toe, uitleg geven". Ook zal de voet-
balvereniging "Vorden" antwoord
krijgen op haar verzoek om een fi-
nanciële bijdrage," aldus Jan v.d.
Laan.

Tijdens de jaarvergadering van de
voetbalclub "Vorden" die in het
clubhuis " De Ark" werd gehouden
werd bestuurslid Wilco Klein Nen-
german bij acclamatie herkozen.
Henk Steenblik stelde zich niet
meer herkiesbaar. Zijn plaats
wordt ingenomen door Mare van
der Linden. In zijn openingswoord
ging voorzitter Herman Vrielink
nog even in op het "jubileumjaar
2004".
Het 75 jarig bestaan dat met tal
van activiteiten werd gevierd. Ver-
der werd er dit jaar een oefenhoek
aangelegd en kreeg de voetbalver-
eniging door toedoen van de Acti-
viteiten Stichting een tribune aan-
geboden.
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Ambachtelijk bereid
in eigen keuken:
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Zalmsalade € 4*50pp

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek
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Jansen & gal
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Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
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(Industrieterrein Revelhorst)
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SCHOOLTINK SCHILDERWERKEN

Geachte bewoner(s)

Warnsveld, 30 november 2004

Geachte heer, mevrouw,

Eens is uw interieur toe aan een fris en nieuw gezicht. Dit kan zijn vanwege onderhoudsredenen,
of wellicht omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur al dan niet in combinatie met nieuw
behang.

De RS Schildersgroep Schooltink Schilderwerken, adviseert u graag en zet uw wensen om in
werkelijkheid. Uiteraard wilt u dat het werk efficiënt en professioneel wordt uitgevoerd. Het begrip
"efficiënt en professioneel" is voor de RS Schildergroep een vanzelfsprekendheid.
Wij dragen zorg dat uw wanden, plafonds en kozijnen weer strak in de verf zitten en zorgen voor
een perfecte wandafwerking.
Ook deze winter brengen wij u het maximale uit ons vakmanschap.

Winterschilder voordeel:
Met RS Schildersgroep Schooltink Schilderwerken brengt de winterschilder u een vorstelijk
voordeel. In de wintermaanden krijgt u een korting van € 30,00 per man per dag!
Nog meer voordeel krijgt u indien uw woning ouder is dan 15 jaar. In dat geval profiteert u van het
lage BTW tarief van slechts 6% BTW. Een extra besparing van 13%!

Met vriendelijke groeten van uw winterschilder,

RS Schildersgroep B. V. Schooltink Schilderwerken

W Julianalaan 2
7211 GT Eefde

Telefoon
0575 523 409

Fax
0575 543 753

W Internet
rsschildersgroep.nl

Een gezellige en sportieve afsluiting
van het jaar 2004 met collega's, vrienden,
familie of buren !!!!!!!!

Volleybalvereniging TORNAX
organiseert op vrijdagavond 7 januari 2005
vanaf 19.00 uur wederom een oergezellig

OUDEJAARS
(dit jaar dus een nieuwjaars)

VOLLEYBALTOERNOOI

Weet u nog hoe gezellig het vorig jaar was...

Inschrijving t/m 19 december
(kosten € 25 per team,
minimum leeftijd 16 jaar,
minimaal twee dames en
maximaal twee competitiespelende
volleyballers)

Aanmelden bij:
Elly Jas
Hermien Oudenampsen
Erna Klein Geltink

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

f**^

rïli^,__
Voor 5 december
het heerlijk avondje

Uit eigen bakkerij

Chocoladeletters
Roomboter * Speculaas

* Banketstaven
* Banketletters
* Borstplaat

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Speculaassnitt € 5.00



Unieke samenwerking motorclubs Vorden, Hengelo, Zelhem resulteerde in prachtig verlopen Nederlands kampioenschap Enduro

Fraaie prestatie Marcel Bulten in 40+ Klasse
Ingetogen maar 'Van binnen"
met een triomfantelijk gevoel
kwamen zij zaterdagmiddag
aan het slot van de KNMV kam-
pioensrit over de finish. Met
"zij" worden bedoeld Hans Vo-
gels uit Best die uitkwam in de
klasse A (inters t/m 125 cc & t/m
250cc 4- takt); Ralf Hubers uit
Middelaar klasse B (inters 126
cc t/m 250 cc 2- takt & 251 cc t/m
450 cc 4- takt); Erik Davids uit
Holten klasse C (inters 251 cc en
hoger: 2 takt & 451cc en hoger 4-
takt); Eelco Janssen Twello klas-
se D ( nationalen t/m 125 cc 2-
takt & t/m 250 cc 4- takt) Jeroen
Vriezekolk uit Empe klasse E (
nationalen 126 cc t/m 250 cc 2-
takt & 251 cc t/m 450 cc- 4 takt);
Jarno van Ekris uit Westzaan
klasse F ( nationalen 251 cc en
hoger 2- takt & 451 cc en hoger
4- takt); Ed Wigman uit Gies-
beek klasse G ( nationalen 40
plus). Zij allen werden afge-
vlagd als de Nederlandse endu-
ro kampioen in hun klasse.

De kampioensrit van de KNMV die
voortreffelijk werd georganiseerd
door drie motorclubs te weten:
VAMC "De Graafschaprijders" uit
Vorden; HAMOVE uit Hengelo en
ZAMC uit Zelhem was een drie-
daagse rit die veel van rijders en
organisatie vergde. En tot slot van
het motorsportfestijn was er op
zondag nog de "Off- road" rit ge-
heel op Hengelo's grondgebied.
Ook de organisatie zelf was uiter-
mate tevreden over het verloop.
Gerben Vruggink: " Het is inder-
daad allemaal perfect verlopen.
Geen wanklanken, sportieve races
wat wil je nog meer. Of we in de
toekomst weer gezamenlijk een
dergelijke kampioensrit willen or-
ganiseren? Toch maar even niet
aan denken, dit'evenement kostte
ons wel erg veel energie. Laten we
het in 2005 voorlopig maar weer
even houden op de "Oost Gelder-
landrit" die wij volgend jaar okto-
ber organiseren. Zelhem zal zich
weer met de " Jan van Beekrit"
gaan bezig houden, terwijl HAMO-
VE weer de "Offroad" zal organise-
ren", aldus de VAMC voorzitter.

Nog even terug naar het begin van
de kampioensrit. We schrijven
donderdagmorgen 25 november,
zo tegen de klok van half twaalf.
Een prachtige zonovergoten dag
met een temperatuur van rond
het vriespunt. Bij de molen aan de
"Varsselring" is het één en al be-
drijvigheid.
De "helpers" zijn in afwachting
van de dingen die te gebeuren
staan. De medewerkers in de re-
flecterende jassen kijken voortdu-
rend op hun horloge. Dagen van
veel voorbereiding zijn achter de
rug. De mannen zijn nu klaar voor
het "echte werk". Dus de hoogste
tijd dat er wordt gestart. En dan
was het zover, het ronken van de

Marcel Bulten gehuldigd.

motoren klonk de aanwezigen als
muziek in de oren. Mike Koch uit
Huizen was de gelukkige, hij
mocht als eerste van start, het voor
hem onbekende traject in.

BENZINESTRAAT
" Voor ons als medewerkers inder-
daad prachtig weer. Voor de endu-
ro rijders eigenlijk veel te mooi. Ik
had liever gezien dat ze van hier-
uit zo de blubber in zouden rij-
den", zo zegt de man die bij de mo-
len het "normale" verkeer regelde.
De inters reden op deze openings-
dag drie ronden van 40 kilometer
en de nationalen twee ronden. On-
derweg per ronde twee crossproe-
ven van resp. 4 en 8 kilometer. De
route liep deze donderdag over
Hengelo 's en Zelhem 's grondge-
bied. Vrijdag kregen de rijders be-
duidend meer " voor de kiezen".
Deze dag op het Vordense grond-
gebied voor de inters vier ronden
van 75 kilometer en voor de natio-
nalen drie ronden. Bovendien per
ronde drie proeven van resp. 8, 4
en 4 kilometer. In de "benzine-
straat" nabij het zwembad in Vor-
den leek het wel markt. Verspreid
over een paar honderd meter ston-
den de helpers klaar om de rijders
van proviand en van benzine te
voorzien. En er gingen deze dag
heel wat litertjes "vocht" in de
tank want op deze vrijdag kwa-
men ook de zogenaamde één dag
licentiehouders aan de start.

Vordenaar Erwin Plekkenpol was
ook ter plekke, aan de ene-kant ba-
lend als een stekker dat hij vanwe-
ge een handblessure niet mee kon

doen ( Erwin was in oktober nog
volop in de race voor het nationaal
kampioenschap, maar moest toen
helaas voortijdig afhaken) aan de
andere kant is hij toch ook weer
zoveel sportman om waardering
te hebben voor zijn collega enduro
rijders, met name voor Erik Davids
uit Holten de nieuwe Nederlandse
kampioen en Mark Wassink uit Lo-
chem die uiteindelijk in het totaal-
klassement tijdens deze "driedaag-
se" als tweede eindigde. Ook maak-
te Erwin van de gelegenheid ge-
bruik om zijn steun en toeverlaat
Marcel Bulten ( tevens de sponsor
van Erwin) een hart onder de riem
te steken.

En met succes, want zoals hierbo-
ven omschreven Marcel reed een
voortreffelijke wedstrijd. Een
tweede, een derde en een vierde
plaats betekende in het eindklasse-
ment "zilver". Marcel Bulten: "Ik
kijk met een heel goed gevoel op
deze kampioensrit terug. Best wel
pittig, met name vrijdag was het
zwaar. Toen de wedstrijd zaterdag
voorbij was, was bij mij de tank
ook leeg", zo zegt hij. In het lande-
lijk klassement eindigde Marcel
Bulten op een eervolle achtste
plaats met 146 punten. Ruim hon-
derd punten achter op de natio-
naal kampioen Ed Wigman en dan
te bedenken dat Marcel Bulten
vier wedstrijden ( per wedstrijd is
er voor de winnaar 30 punten te
verdienen) verstek heeft laten
gaan omdat hij dan bezig was om
Erwin Plekkenpol bij te staan. As-
piraties om in de toekomst meer
wedstrijden te gaan rijden heeft

Marcel Bulten niet, zo liet hij zon-
dagmorgen weten.

"OEREND HARD"
Zaterdag, de derde wedstrijddag
reden de inters drie en de nationa-
len 2 ronden van elk 75 kilometer
op het grondgebied van Zelhem.
Plus per ronde vier proeven van 8,
4, 5, en 5 kilometer alsmede een
slotcross nabij het pare ferme. Tij-
dens deze slotcross, bijgewoond
door honderden toeschouwers,
ging het zaterdagmiddag "oerend
hard", waarbij met name Barend
Hayer ( nationalen) en Erik Eggens
( inters) zich onderscheidden. Zij
kregen later op de avond beiden
een beker voor het feit dat zij in
hun categorie over drie dagen de
snelste tijd hadden neergezet. Wat
betreft het "pare ferme", daar wer-
den elke dag na afloop van de wed-
strijd de motoren "ingeleverd"
waarbij bewakers met honden er
s'nachts op toe zagen dat niemand
het pare ferme zou kunnen betre-
den.

Zaterdagavond tijdens de feestelij-
ke uitreiking van de prijzen bracht
Erik Eggens namens alle rijders de
vele vrijwilligers dank voor hun
hulp. "Zonder hen geen enduro",
zo sprak Eggens. De Vordense
band "Kasbendjen" vond het tijd
worden dat het motorgeronk was
afgelopen, want zo zong Hans
Krabbenborg "makkers staakt Uw
wildgeraas, want het heerlijke
avondje is gekomen". En het werd
een "heerlijk" avondje waarbij Kas-
bendjen tussen het spelen van het
Wilhelmus door voor de kampioe-

nen in de houding ging staan,
waarbij Hans en de zijnen lieten
horen dat ook deze band "oerend
hard" kan gaan!

In dezelfde feesttent werd donder-
dagavond ter gelegenheid van het
100 jarig bestaan van de KNMV een
receptie gehouden. Hiervoor wa-
ren onder meer de sponsors,
grondeigenaren en de loon- en
grondverzetbedrijven uitgeno-
digd. Zij waren in grote getale op
komen "draven" en heerste er een
gezellig sfeertje in de tent waar
menig pinde op een goede afloop
van het sportevenement werd ge-
nuttigd. De drie voorzitters, Henk
ten Brake ( HAMOVE Hengelo),
Gerben Vruggink ( De Graafschap-
rijders Vorden) en Dick Bulten
(ZAMC Zelhem) brachten de KNMV
de felicitaties over.

Henk ten Brake: " Uniek dat deze
drie clubs gezamenlijk deze kam-
pioensrit hebben georganiseerd en
bieden deze "vierdaagse" graag als
cadeau aan de KNMV aan. Een
KNMV die wel oud maar nog lang
niet is versleten", zo sprak hij. Ger-
ben Vruggink: "Na de 12 kilometer
crossproef van deze donderdag
zijn de scherpe kantjes nu wel van
de banden af'. Ook hij repte over
een unieke samenwerking. "Ook
uniek dat wij negen verschillende
crossproeven in de kampioensrit
hebben opgenomen", aldus de
VAMC voorzitter, die dank bracht
aan de ruim 400 vrijwilligers.

Dick Bulten betrok in zijn toe-
spraak de toekomstige gemeente
Bronckhorst: " Wij hebben als drie
clubs samen ruim duizend leden
en hebben altijd, elk afzonderlijk,
een goede band met het gemeente-
bestuur gehad. Mooi voor de poli-
tiek van de nieuwe gemeente
Bronckhorst om dat te weten", zo
sprak hij nadat ook hij de 275
grondeigenaren en de 18 loon- en
grondbedrijven had bedankt voor
hun medewerking. Loco burge-
meester Peters van Hengelo prees
het organisatievermogen van de
drie clubs en voegde daar aan toe:
" zonder vrijwilligers zoals bij dit
evenement houdt een gemeen-
schap op te bestaan".
Jan de Geus, vice voorzitter van de
KNMV had voor de organisatie nog
een opsteker van jewelste in petto:
" Deze drie clubs hebben met deze
organisatie een niveau bereikt die
je bijna op geen één internatio-
naal motorsportevenement aan-
treft. Ze begrijpen in deze regio
hoe ze sponsors moeten werven en
hoe ze met deze sponsors moeten
omgaan. Voeg daar aan toe dat de
organisatoren van deze kam-
pioensrit, bijna allemaal zelf mo-
tor hebben gereden. Dan kun je
met recht spreken over een TOP
EVENEMENT ", aldus Jan de Geus!

Crossers in actie.

UITSLAGEN DRIE DAAGSE
ENDURO
Inters
Klasse A:l Mike Koek Huizen; 2 Hans
Vogels Best; Erald Lammertink, Rijssen
Klasse B :1 Erik Eggens Duiven; 2 Toine
van Dijk Maarheeze; 3 Ralf Hubers Mid-
delaar
Klasse C: l Erik Davids Holten; 2 Mark
Wassink Lochem; 3 Anton v.d. Wete-
ring Oss
Nationalen
Klasse D: l Berend Hayer Beilen; 2 Ed-
win Straver Nieuwendijk; 3 Jurgen v.d.
Goorbergh Breda.
Klasse E: l Mare Hanegraaf Heeswij k-
Dinther; 2 Jeroen Vriezekolk Empe; 3
Roberto Curré Velp.
Klasse F: l Michel Reins, Barchem; 2 Jar-
no van Ekris Westzaan; 3 Marco Konijn
Westzaan.
Klasse G: l Wilhelm Palthe Wierden; 2

Marcel Bulten, Vorden; 3 Ed Wigman,
Giesbeek
Klasse H: l Teus Visser Krimpen a/d/ Ijs-
sel; 2 Maikel Roeterdink Wilp; 3 Jurgen
Overveld Ruurlo.

EINDSTAND KAMPIOENSCHAP
VAN NEDERLAND
Klasse A: Hans Vogels, Best (nationaal
kampioen) punten; 2
Klasse B: Ralph Hubers, (nationaal kam-
pioen)
Klasse C: Erik Davids, Holten (nationaal
kampioen)
Klasse D: Eelco Jansen, Twello Remco
(nationaal kampioen)
Klasse E: Jeroen Vriezekolk Brummen
(nationaal kampioen)
Klasse F: Jarno van Ekris Westzaan (na-
tionaal kampioen)
Klasse G: Ed Wiegman, Giesbeek
(nationaal kampioen)



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersf erk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € I 89.°°

3 slaapkamers
met een prima sf uk tapijt

totaal max. 32 m3 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795 .°°

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

16 m2, keuken 8 m2 o//es uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten pri/'s naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

pn/sopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

VOORVERKOOP

TRA STUKS
KORTING

STUK1]®%

2 STUKS tl

3 OF MEER

kassakorting
Op de gehele najaars- en

wintercollectie

isser
M O D E

f r

H u , !

VOOl feestdagen
een fris interieur?

Winterschilderpremie
€ 30,- per man per dag
(particulieren)

slkkens nu profiteren
van onze

tjuisS : winterschilderkorting

Pl̂ \l\j € 30,- per man^B •••̂ •r ••*• •• -

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

niet op reeds afgeprijsde artikelen

Workshop Look & Learn Winter 2004-2005
bij Martine Hair & Beauty erg geslaagd

In het voorjaar organiseerde
Martine Hair & Beauty de
workshop: Spring is in the (H)
air & Beauty, dit was een enorm
succes, veel klanten vroegen of
er nog een vervolg op kwam. Al-
le klanten werden middels een
mailing benaderd en konden
zich opgeven voor de workshop
Look & Learn Winter 2004-2005.

Martine: "in eerste instantie had-
den we 4 sessies ingepland, door
de enorme belangstelling werden
dit er 7, dat is natuurlijk hartstik-
ke leuk". Mensen die zich hadden
opgegeven konden in de kapsalon
terecht voor tips en advies op het
gebied van föhnen en styling van
het haar, ook kregen de mensen
advies over het gebruik van pro-
ducten, en konden ze zelf ervaren
dat het gebruik van de juiste pro-
ducten, een enorme kwaliteitsver-
betering en verzorging van het
haar betekend. Ook konden de
mensen kennis maken met de
laatste haarmode.

In de schoonheidsalon kregen de
deelnemers advies over het aan-

brengen van make-up, in de mees-
te gevallen kozen de deelnemers
ervoor om een oog op te laten ma-
ken door een van de schoonheids-
specialistes om vervolgens zelf het
ander oog op te maken. Dedi: "veel
mensen gaven aan dat met name
het aanbrengen van oog make-up
niet altijd even makkelijk is, op de-
ze manier hadden ze een voor-
beeld en kon men zelf oefenen,
wanneer het niet lukte konden wij
tips en advies geven over de hoe
veelheid te gebruiken make-up en
de wijze van aanbrengen, het was
erg leuk om te zien dat mensen
onze adviezen gebruikten en zelf
in staat waren om zichzelf erg
mooi op te maken, op deze manier
konden de mensen ook ervaren
welke make-up het beste bij hen
past, en konden ze kennis maken
met de laatste make-up kleuren".

Namens massagepraktijk Personal
Touch was Leonie Eenink aanwe-
zig, mensen konden ervaren dat
de stoelmassage voor een verkwik-
kende werking kan zorgen.
Leonie: "steeds vaker stellen be-
drijven hun werknemers in de ge

legenheid om op de zaak gebruik
te maken van een stoelmassage,
dit wordt door de werknemers als
erg positief ervaren, de stoelmassa-
ge is erg praktisch want de men-
sen kunnen hun kleding gewoon
aanhouden".

De deelnemers konden ook kennis
maken met Spraysun, dit is een
bruiningsproduct op natuurlijke
basis, naast verstuiver is deze nu
ook als doekje op de markt en
daardoor nog gebruiksvriendelij-
ker. Veel nationale en internatio-
nale sterren gebruiken Spraysun.
Menig deelnemer had na de
workshop Look & Learn Winter
2004-2005 een complete metamor-
fose ondergaan, een willekeurige
bezoeker merkte op dat ze zich in
een aflevering van het populaire
televisie programma Looking
Good waande.

Martine laat tot slot weten dat er,
mede dankzij het enthousiasme
en de inzet van haar team, zeker
een vervolg komt op de Workshop
Look & Learn Winter 2004-2005.

(Particulieren)

Tevens 6%
i.p.v. 19% BTW

bij woningen van 15 jaar en ouder

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl
fff? Website: www.boerstoel.nl

Omdat het werkt!
®HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTEN
EN COPIEREN

• verenigingsdrukwerk
• feestgidsen
• programma's
• strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of
opnamemodellen aanleveren.
Wij zorgen dat het geprint of gecopieerd
wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d rukke r i j
H
Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86



ABC - Automotive Business Consultancy
betrekt nieuw kantoor in Zutphen

Met te weinig mogelijkheden
in het bestaande huiskantoor
heeft Jur Ooijman van ABC be-
sloten de stap te nemen naar
een bedrijvencomplex aan de
Revelhorst in Zutphen. ABC
heeft de bovenetage in gebruik
genomen van het pand aan de
Gelderhorst 6. Met een eigen in-
gang, hal, overloop en kantoor
met vergaderfacüiteit, heeft
ABC een nieuwe stap gezet naar
de toekomst. De benedenver-
dieping van dit pand wordt ge-
bruikt door Bosch Car Service,
een nieuwe autoreparatiefor-
mule in Zutphen.

Jur Ooijman geeft aan: In 2001 zijn
we begonnen met 2 partners en in
2002 zijn we doorgegroeid naar 3
partners. Onze kantoren zijn Rot-
terdam, Groningen en nu ook Zut-
phen. Op dit moment zoeken we
partners in Noord Holland en in
Limburg om echt landelijk dek-
kend onze diensten te kunnen
aanbieden.

Onze overkoepelende naam "Ad-
viesgroep ABC & Y-consult" begint
steeds bekender te worden, waar-
bij Y-consult nadrukkelijk actiefis
bij de niet-technische bedrijven.
Hier zijn interim management en
ISO begeleiding de belangrijkste
producten.

De groep is eenvoudig op internet
te vinden onder adviesgroep.org
ofabcinfo.nl

ABC is voornamelijk actief bij de
technische bedrijven. Deze dien-
sten zijn niet alleen beperkt tot de
automobiel branche, maar we zijn
inmiddels een bekende naam ge-
worden in het gehele technische
midden en klein bedrijf en zelfs
bekend bij gemeentelijke instellin-
gen en bij de gemeenten zelf!

Met name onze praktische insteek
bij de verplichte risico inventari-
satie en onze mogelijkheden met
betrekking tot veih'gheidsopleidin-
gen en ISO begeleiding zijn hier de

mond op mond reclame produc-
ten. In de autowereld adviseren
we inmiddels een 30 tal bedrijven
en verschillende dealernetwerken
en gaat het met name om de verta-
ling van de marktontwikkelingen
naar het noodzakelijke scenario
per bedrijf of bedrijvengroep. Met
name de vraag; wat moeten we
doen (of juist laten) om te overleven
in deze snel veranderende wereld?

De mogelijkheden die de zoge-
naamde MONTI regelgeving voor
autobedrijven inmiddels biedt, Ie
vert een sterk veranderende auto-
wereld op!

De autobezitter zal hier nog zeker
meer van gaan merken en vaak
ten voordele als het de prijs betreft.

Nog werk aan de winkel dus voor
ABC! Een groter kantoor, nu met
trainings- en vergadermogelijk-
heden, kan ons helpen de groeien-
de klantenkring van dienst te zijn,
aldus een actieve Jur Ooijman.

Politie verandert indeling teams
Politiezorg blijft hetzelfde
De politie Noord- en Oost-Geld-
erland verandert per l januari
2005 de indeling van de distric-
ten Achterhoek en IJsselstreek.
De politie volgt hiermee de
gemeentelijke herindeling. Op
deze manier kunnen politie en
gemeentebestuur goed blijven
samenwerken.

De grenzen van de politieteams
zullen vanaf l januari samenvallen
met de grenzen van de nieuwe ge
meentes. De politie in de IJssel-
streek bestaat vanaf l januari uit
vier teams: Voorst, Lochem, Brum-
men (inclusief Eerbeek) en Zut-
phen (inclusief Warnsveld). Nu zijn
dit er nog vijf. Politiedistrict
Achterhoek gaat van tien teams
naar acht grotere teams. Dit zijn:
Bronckhorst, Berkelland, Lichten-
voorde-Groenlo, Winterswijk, Aal-
ten, Oude IJsselstreek, Doetinchem
(inclusief Wehl) en Montferland
(inclusief Didam). Didam behoort
nu nog tot de politieregio Gelder-
land-Midden en zal dus per l janu-
ari aan Noord- en Oost-Gelderland
worden toegevoegd. De regio
Noord- en Oost-Gelderland zal licht
groeien in aantal personeelsleden.
Formeel worden de nieuwe teams
overigens pas in 2005 definitief
vastgesteld, nadat de nieuwe bur-
gemeesters hierover zijn gehoord.

De structuur van de politie veran-
dert dan wel behoorlijk, maar de
werkwijze blijft hetzelfde. Inwo-
ners zullen dan ook weinig mer-
ken van de verandering. Al jaren
werkt de politie met wijkagenten,
die de vooruitgeschoven post zijn
in de wijk. Dit is ook na de herin-
deling het geval. De wijkagenten
blijven daarom zoveel mogelijk
werken in hun eigen wijk. Ook de
politie-inzet verandert niet.

De politie Noord- en Oost-Gelder-
land wil klantvriendelijk en effici-
ënt werken. Daarom werkt de re
gio met aangifte op afspraak,
internetaangifte en vaste ope
ningstijden voor alle politiebure
aus. Internetaangifte kan op elke
tijd en elke plaats, voor een aantal
kleinere delicten.
Aangifte via internet is beschik-
baar via www.politie.nl. Persoon-
lijk aangifte doen op het politiebu-
reau kan natuurlijk ook, maar al-
leen op afspraak. Een afspraak kan
worden gemaakt door middel van
een telefoontje naar 0900-8844.
Elk politiebureau is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. Deze vrije
inlooptijden zijn niet bedoeld om
aangifte te doen. Dit om lange
wachttijden aan de balie te voor-
komen.

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 (eld

voor extraatjes Is er vaak niet. Kinderhulp

helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met

een noot'-bijdrafe van € 15.- op jiro

•404040 bezorft u een kind al 'n heerlijk

avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel

Help de Sint
'n handje...
giro 404040

Maak kam op e*n

AU u vóór 5 december

een 'noot'bljdrage doet

loot u mee voor een

gesponsorde ballonvaart ^̂ ,̂

in de Kinderhulpballon' ^^

Brinkpoort«ra« 32.741 l HS D.
Tel.: 0 5 7 0 - 6 1 l 899

Internet: www.kinderhulp.nl
«-mail: info@kinderhulp.nl

Uniek Kerstconcert in Lochem door
Holland Boys Choir, Jan Vayne en Louis van Dijk

dat hij ongekende mogelijkheden
had en werd zijn spel bijzonder
hoog gewaardeerd door het pu-
bliek. Jan Vayne's unieke stijl ken-
merkt zich door een enorme dictie
gekoppeld aan virtuositeit. Naast
een groot aantal platina platen
viel vooral zijn bijzondere optre-
den tijdens de inauguratie van de
tweede ambtstermijn van presi-
dent Clinton op. Zijn talenten
maakten hem geliefd bij zowel
klassieke als populaire muzieklief-
hebbers. Als enige virtuoos in zijn
soort brengt hij met zijn grandio-
ze sprankelende spel menige com-
positie tot leven en weet hij zijn
publiek tot de laatste noot te boei-

Maandagavond 20 december
a.s. in de Grote Kerk in Lochem
een bijzonder Kerstconcert met
wereldberoemde Christmas Ca-
rols en pianospel van allure!
Een unieke samenwerking tus-
sen een van de meest bekende
Europese jongenskoren: Hol-
land Boys Choir en de uiterst
succesvolle pianisten Louis van
Dijk en Jan Vayne staat garant
voor een bijzonder Kerstcon-
cert.

Holland Boys Choir bestaat dit jaar
20 jaar en vierde dit met een grote
toernee door geheel Nederland.
Pieter Jan Leusink ontwikkelde
Holland Boys Choir naar de Engel-
se koortraditie maar met een ei-
gentijds gezicht wat past in onze
cultuur. De jongens krijgen hun
muzikale opleiding aan het mu-
ziekinstituut in Elburg waar zij 3
maal per week repeteren. Een veel
gelezen reactie in de pers is dat de
jongens met hun enorme gedre-
venheid, enthousiasme en talent
een uitvoering brengen, die voor
Nederlandse begrippen ongewoon
is. De unieke synthese die tijdens
optreden met Holland Boys Choir,
Jan Vayne en Louis van Dijk ont-
staat, wordt door de concertbezoe-
kers als bijzonder ervaren.

Jan Vayne verdiende zijn sporen
op de Nederlandse Concertpodia.
Al op jonge leeftijd werd duidelijk

en.

Louis van Dijk is bekend om zijn
enorme improvisatie talent. Hij
maakte vele CD's waarvan diverse
met goud en platina werden be-
kroond. Zijn spel is bijzonder,
waarbij een groot gevoel voor stijl
gekoppeld aan een enorme virtuo-
siteit de grootste kenmerken zijn.
Naast de koorbegeleiding zullen
de beide pianisten op twee vleu-
gels te horen zijn: spectaculair en
boeiend voor het publiek!

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
VW in Lochem, VW in Zutphen,
VW in Ruurlo, VW in Vorden en
VW in Borculo. Tel. reservering:
(0525) 68 48 19 of via internet:
www.hollandboyschoir.com

P.K.V. nieuws
behaalde resultaten van onze leden op onderstaande shows
P.K.V.D. DIEPENHEIM
Watervogels
Mandarijn eend: J. Rouwenhorst
IxF. Versicolortaling: IxF. Rood-
schoudertaling: 1XZG, IxF,
Konijnen
Vlaamse Reus: A.J. Dijkstra IxG,
3xZG. Franse Hangoor: R. Bruin-
sma 2xZG, IxF; Bram Bruinsma
IxZG, IxF. Wener: H.J. Nijenhuis
IxG, 3xZG. Rode Nieuwzeelander:
J. Bakering 6xZG. G. Lenselink
2xZG, IxF. Angora: comb. 't Wollet-
je IxZG, 2xF. Tan: L. Jansen 3xZG,
IxF. Hollander: T. Zevenhoeken
IxG, 2xZG. F. Kietbrink 2xZG, IxF.
Ned. Hangoordwerg: T. Zeven-
hoeken IxG, IxZG. Kleurdwerg: J.
Grobben IxG, 2xZG.
Cavia's
T. Zevenhoeken IxG, 2xZG.

REGGESHOW RIJSSEN
Konijnen
Rode Nieuwzeelander: H. Gosse
link IxG, 3xZG, 4xF.

ORNITHOPHILLA UTRECHT
Hoenders
Vorwerkhoen: E.H. Ruesink 2xG,
IxZG, IxF.
Konijnen
Rode Nieuwzeelander: G. Lense-
link 2xG, 2xF. Hollander: Th. Jans-
sen 5xZG, 2xF. K. Hietbrink 2xF.

VAN PALLANDT SHOW
VARSSEVELD
Hoenders
Holl. hoen: Bart Tiessink 2xG,
IxZG. Vorwerkhoen: E.H. Ruesink
IxZG, IxF. Australorp: E.H. Rue-
sink 2xZG.
Konijnen
Franse Hangoor: R. Bruinsma
2xZG, 2xF. Bram Bruinsma IxZG.
Gele van Bourgondië: W. Boersma
IxG, 3xZG. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink 2xZG, IxF. Angora:
comb. 't Wolletje 3xZG, IxF. Ned.
Hangoordwerg: J.W. Martens 3xG,
2xZG.

CLUBSHOW P.K.V. VORDEN
Hoenders
Holl. hoen: Bart Tiessink 2xG,
3xZG, 2xF. Lakenvelder: E.H. Rue-
sink 4xZG. Twents hoen: DJ. Lijf-
togt 2xG, IxZG. Vorwerkhoen: E.H.
Ruesink IxG, 2xZG, IxF. Wyandot-

te: J. Rouwenhorst 3xF. Belg. vecht-
hoen: H. van Heerde IxZG, IxF.
Mod. Eng.-vechthoen: H. van Heer-
de IxG, 2xF.
Dwerghoenders
Holl. kriel: Sil Ruesink 2xG, 2xZG.
Barnevelder kriel: Ulenhof College
2xG. Vorwerk kriel: H. Regelink
IxG. H. van Heerde IxZG, 2xF. Or-
pington kriel: BJ. van Dijke IxG,
4xZG, IxF. Appenz. spitskuif: H.
van Olst 3xZG, IxF. Wyandotte
kriel: T. Zevenhoven 3xZG, IxF. J.
Rouwenhorst IxZG, 2xF. H. Siemes
2xG, 4xZG, IxF. Oud eng. vecht-
kriel: H. van Heerde IxZG, 2xF.
Mod. eng. vechtkriel: H. van Heer-
de IxG, 2xZG, 2xF.
Sierduiven
Pauwstaart
M.D. Zevenhoeken 3xG, 3xZG, IxF.
Konijnen
Vlaamse Reus: Th. Janssen IxF. A.
Dijkstra 2xG, 5xZG, IxF. Gr. Lotha-
ringer: H. Borgman-Berenpas 3xG,
4xZG. C.J. Willemsen IxG, 2xZG.
JJ. Roording IxZG. Franse hang-
oor: K.C.L. Brummer IxG, 2xF. Jory
Brummer 2xZG. Bram Bruinsma
2xZG. R. Bruinsma IxG, 2xZG. D.
Kuiper 5xZG. A. Eggink IxG, IxF.
Nieuwzeelander wit: H. Bolwien-
der 6xZG. Gele van Bourgondië: W.
Boersma 2xG, 2xZG, 2xF. Californi-
an: P. Arends 3xG, IxZG. W.H.
Arends IxG, 3xZG. Wener: H.J. Nij-
enhuis IxZG, 3xF. Rode Nieuwzee
landen J. Bakering 3xG, 2xZG, 2xF.
H. Gosselink IxG, 3xZG, 2xF. G.
Lenselink IxG, IxZG, 6xF. M. Boers-
broek IxG, IxZG, IxF. Alaska: J. Ba-
kering 2xZG. H. Pardijs 3xZG, IxF.
Angora: comb. 't Wolletje IxG,
3xZG, IxF. Tan: L. Jansen IxZG,
4xF. Thrianta: Sharon Eggink 2xG,
IxZG. Hollander; Th. Janssen IxG,
IxZG. AJ. Everink 5xG, 2xZG. K.
Hietbrink 2xZG, 3xF. T. Zevenhoe-
ken 2xG, 2xF. Hulstlander: A. Dijk-
stra 2xZG. Rus: W.H. Arends IxG,
IxZG, IxF. EJ. Huurnink 2xZG,
IxF. Ned. hangoordwerg: T. Zeven-
hoeken IxG, J. Martens 3xG, 3xZG,
IxF. Dennis Eggink 2xG, IxZG. L.
Nijland-Wolters IxZG. Kleurd-
werg: DJ. Grobben 2xG, IxZG. H.
Gubbels 2xZG, 5xF.
Cavia's
borstelhaar: T. Zevenhoeken IxG,
2xZG, IxF.



Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo (Gld.) U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel,
dekens, linnengoed, lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel
schoon inleveren, eventueel andere aanbiedingen eerst even contact
opnemen tel. (06) 27 43 53 95. Voor Vorden kunt u inleveren bij
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p.).

DEEL VAN DE INLEVERING VAN 10 NOVEMBER

Goede kwaliteit Wijn
uit Roemenië
Voor de aanstaande feestdagen kan men wijn bestellen, welke uit
Roemenië komt. U steunt een goed doel en de wijn is van zeer
goede kwaliteit. Wij hebben een proef genomen en zelfs een wijn-
liefhebber was zo enthousiast dat hij gelijk 100 flessen bestelde.

Ook voor de kerstpakketten een leuke aanvulling voor bedrijven.
De prijs is zeer laag slechts 5 euro per fles.

Bestellingen bij:
J. van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo (Gld.), tel. 46 32 41.

Warme oren en voeten
voor Roemenië
Op 10 november was er weer de gelegenheid om breiwerk voor
Roemenië in te leveren. Velen kwamen met tassen vol om hun
spullen trots te tonen. De week daarna zijn velen bezig geweest
om van alle spullen leuke kerstpakketjes te maken. Gebreide sok-
ken, sjaals en mutsen werden samen met kleur- en schrijfspullen,
kaarsen, zeep, een stukje speelgoed, of wat er passend is voor de
leeftijd voor wie het pakketje bestemd is, ingepakt. Er zijn bijna
675 pakketten, wat dozen vol truien en vele dekens ingepakt, die
dit jaar gebracht zullen worden naar Toplita, een bergdorp (waar
ook de gaarkeuken is opgezet, 2 jaar geleden. Alle spulletjes zijn
gekregen en nieuw, of zo goed als nieuw.

Mensen die graag willen breien, het mag het hele jaar door, kun-
nen bij ons 'gekregen wol' halen. Hebt u wol thuis maar breit u
niet meer, wij zijn blij met alle soorten wol, ook restjes. Andere
spulletjes zijn natuurlijk ook welkom. We willen iedereen, die op
welke manier dan ook heeft bijgedragen dat er weer mooie pakket-
jes verstuurd kunnen worden, hartelijk bedanken voor hun inzet.

Op zaterdag 27 november wordt een vrachtwagen vol spullen
geladen, samen met de schoenendozen en breipakketten en in
de loop van volgende week zullen deze in Roemenië aan komen.

Jo Lubbers tel. 46 31 50
Jo Dinkelman tel. 46 12 41
Hermien Hiddink tel. 46 22 38

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met
het bestuur.
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo,
tel. 46 04 04
Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem,
tel. 0314 64 18 96
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE
Hengelo, tel. 46 27 66.
lid: Roald Harmsen, Varsselseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86
/ Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7,7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41
Administratie: Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel.
463241.
P.R.: LG. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.

Dorpsbelang
Wichmond - Vierakker

Weer dansles in Dorpscentrum

Dorpsbelang Wichmond -Vier-
akker i.o. heeft gelijk met de
gemeenteraad verkiezing een
enquête gehouden onder de in-
woners binnen haar gebied.

Tot nu toe zijn er al zo'n 150 stuks
reacties binnengekomen, waarvan
op een enkeling na allemaal posi-
tief. Reacties komen echter nog
steeds binnen en zijn ook nog van
harte welkom.

Het oprichtingscomité heeft dan
ook besloten om samen met de
aangemelde leden een belangen-
vereniging op te richten. Momen-
teel worden er toekomstige be-

stuursleden benaderd en de huis-
houdelijke reglementen onder-
zocht om een vereniging te kun-
nen oprichten. Nadat deze resp.
zijn gevonden en opgesteld krij-
gen de aangemelde leden een uit-
nodiging
voor een oprichtingsvergadering
welke gepland staat begin volgend
jaar. Het comité is dan ook van me
ning dat de belangenvereniging
Wichmond - Vierakker een vol-
waardige gesprekspartner voor
het gemeente bestuur in de nieu-
we gemeente Bronckhorst zal wor-
den. Het oprichtingscomité, Mat-
tie Bakker, Alie Bink, Derk Bruil,
Jan Klein Lenderink en Ria Tijssen.

Het Dorpscentrum heeft het
initiatief genomen om na het
vervallen van de danslessen in
Vorden door dancemaster Vee-
lers op zoek te gaan naar een
nieuwe dansschool.

Het Dorpscentrum vond het erg
spijtig dat de danslessen in Vorden
vervielen met name voor de jonge-
re jeugd. Men is toen zelf actief op
zoek gegaan om te zien of er een
andere dansschool bereid was om
in Vorden dansles te geven. En dat
is gelukt!

Vanaf januari zal bij voldoende
deelname een cursus van 15 les-
sen worden gestart door dans-
school 'Dancemaster Wensink'.
Afhankelijk van de vraag is er een

cursus voor beginners, gevorder-
den en volwassenen, zoals het er
nu naar uitziet op de donderdag-
avond. Uiteraard vinden de lessen
plaats in het Dorpscentrum.

Wensink is geen onbekende in
Vorden. Voor velen zal de naam
een bekende klank hebben omdat
men dansles heeft gehad van de
vader van de huidige heer Wens-
ink.
Over een aantal weken wordt u via
Contact op de hoogte gesteld van
de preciese dagen , tijden, kosten
etc. Het Dorpscentrum hoopt hier-
mee de dansactiviteiten in Vorden
nieuw leven in te blazen.

Kijk voor informatie ook op:
www.dorpscentrum.nl

Biologische appelbomen in
je schoen:

Nationale
campagne voor
biologische
Sinterklaascadeaus,
nu ook in Vorden
Natuurvoedingswinkel De VIJF-
SPRONG is het verkooppunt ge-
worden van appelboomche-
ques in het kader van de Natio-
nale Campagne Nederland
gaat Biologisch. Tal van maat-
schappelijke organisaties zo-
als ANWB, Dierenbescherming,
Wakker Dier, Biologica, FNV,
Natuur & Milieu en Milieude-
fensie hebben hun achterban
opgeroepen deze Sinterklaas
te zorgen voor een biologisch
cadeautje in de schoen, waarbij
gedacht kan worden aan een
appelboomcheque.

De ontvanger van de cheque adop-
teert een halfjaar lang een biologi-
sche appelboom en krijgt elke
maand 5 heerlijke biologische ap-
pels. Het succes van de biologische
adoptie is enorm. Aan 'Adopteer
een Appelboom' ging 'Adopteer
een Kip' vooraf.

Binnen eenjaar tijd bereikte Biolo-
gica samen met haar partners Trio-
dos Bank, Wakker Dier, de Natuur-
voedings Winkel Organisatie
(NWO) en Natudis, met steun van
stichting Doen, dat er ruim 25.000
biologische kippen geadopteerd
werden. Naar aanleiding van het
succes is de campagne dit jaar uit-
gebreid met 'Adopteer een Appel-
boom'. Consumenten kunnen kie-
zen uit 6 biologische appelboom-
gaarden, over het land verdeeld in
Schalkwijk, Lisserbroek, Dronten,
Lobith, Tuil en Meijel, waar ze een
eigen biologische appelboom kun-
nen adopteren.

Symbolisch, waarbij de adoptant
elke maand appels kan ophalen in
de natuurvoedingswinkel en één
keer per jaar naar het plukfeest
mag, of fysiek waarbij een bord
met de naam van de adoptant aan
een appelboom wordt bevestigd
en alle appels van die boom op één
moment in de oogsttijd geplukt
mogen worden en de boom op een
aantal andere momenten bezocht
mag worden.

Inmiddels hebben meer dan
30.000 consumenten de biologi-
sche landbouw op deze manier
een hart onder de riem gestoken
door echt een band aan te gaan
met de sector Alle informatie over
het adopteren van appelbomen is
te vinden op www.adopteereenap-
pelboom.nl

Thea van Hoof van de Vijfsprong
Natuurvoeding is dolenthousiast
over de campagne. "Door een bio-
logische appelboom cadeau te
doen heb je én een bijzonder origi-
neel cadeautje voor een aantrekke-
lijk bedrag, én werkje voor een ap-
pel en een ei mee aan meer biolo-
gische boerderijen in ons land en
dus ook meer natuur en minder
vervuiling.

Wat weinig mensen weten is dat
de biologische fruitteelt 25 keer zo
milieuvriendelijk is als de gangba-
re teelt!" Appelboomcheques zijn
voor € 14,75 te koop bij De Vijf-
sprong Natuurvoeding in een ca-
deau-envelop. Sinterklaas gaat bio-
logisch en daar hebben we met z'n
allen ook nog heel veel plezier van
als de goedheiligman al lang weer
terug is naar het zonnige Spanje.
Verkoopadres: Vijfsprong Natuur-
voeding, Reeoordweg 2 Vorden,
tel. 554202

Een halfjaar lang een adoptiekip
cadeau doen kan ook.
Kijk op www.adopteereenkip.nl
en bestel de bon.
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ONZE NIEUWE EDAH IS ECHT
Bij Edah Lekker&Laag verrassen we je
wekelijks met goedkope aanbiedingen.
Tijdelijke afprijzingen en op=op stunts. Kijk
voor een compleet overzicht in de Edah
Lekker&Laag weekfolder.

LEKKER&LAAG

Edah
koffiepads
diverse smaken, zak 18 stuks 1.35

GRATIS bewaarblik t.w.v. 2.99
bij aankoop van 3 zakken

Hertog roomijs,
yoghurtijs
of slagroomijs
diverse smaken,
bak 1000 ml -2=4*

..,.,.

"...de volle
smaak
t van de

verse slagroom

'Gewone' prijzen kennen we niet. Bij ons
vind je elke dag meer dan 6.000 altijd
lage prijzen. Vergelijk ze en ontdek dat
je Edah Lekker&Laag kassabon altijd voor-
deliger is.

Schapendonk
worstenbroodjes
pak 6 stuks

LU Prince
diverse soorten,
pak vanaf 138 gram
JUT

89

6152
altijd
lage
prijzen

Clementines
net 2 kilo

Edah
gekruide minikrieltjes
of gekruide aardappelgolfjes
zak 425 gram

Crolsch
krat 24 flesjes
a 300 ml of
krat 16 flesjes
a 450 ml

Je bespaart nergens zo veel,
zo snel en zo gemakkelijk.

Makkelijker winkelen: eerst de zware artikelen, dan de rest.
Inspirerende versafdeling brengt u op lekkere ideeën.

Extra veel Edah merk producten voor extra veel voord

liter 76

Edah
pizza margaritha,
tonijn of hawaii
vers bereid, 360 gram -Jï29"

Courmet-

of fondueschotel
per kilo 1&99

Remia schepsaus
diverse smaken
bakje 280 ml

r 2e gratis
85 ^ liter 1.52

Spaar ook voor 'n gratis
boodschappenpakket

Raadhuisstraat 53, Hengelo.
Open: maandag t/m woensdag van 8.00 tot
20.00 uur. Donderdag en vrijdag van 8.00 tot
22.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Aanbiedingen en prijzen zijn geldig voor
bovenstaand (e) filia(a)l(en) t/m zaterdag 4
december 2004. Zet- en drukfouten en prijs-
wijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikan-
ten-maatregelen voorbehouden. Aan perso-
nen jonger dan 16 jaar wordt geen alcohol-
houdende drank verstrekt, www.edah.nl

'ïi"\ Edah servicelijn: van maandag t/m
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
kunt u gratis bellen met onze service-
afdeling.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah

L



ONZE NIEUWE EDAH IS NU

Boodschappen doen bij Edah Lekker&Laag
geeft je een rijk gevoel. Want je krijgt er
veel méér voor je euro's. Duizenden artike-
len blijvend in prijs verlaagd. En met alle
Edah Merk producten bespaar je extra veel.
Hier alvast een voorproefje.

Cantos koffiepads, zak 18 stuks 1.29
Douwe Egberts roodmerk snelfiltermaling,
pak 250 gram 1.35
Edah roodmerk snelfiltermaling, pak 250 gram 95
Max Havelaar koffie aroma, pak 250 gram 1.79
Senseo Rio de Janeiro, zak 75 gram 1.59
Edah roodmerk oploskoffie, pot 200 gram 2.99
Edah cappuccino, zak 200 gram 1.99

Iglo
visschnitzels
pak 300 gram
altijd laag

i

'

Nescafé a la carte café amaretto,
doosje 144 gram 1.89
Nesquick cacao, bus 400 gram 1.49
De Ruijter anijsblokjes, pakje 150 gram 89
Edah rooibosthee, doosje 20x1,5 gram 99
Pickwick Engelse melange, pak 160 gram 1.49
Pickwick kamillethee, doosje 20x1,5 gram 135
Edah halfvolle koffiemelk, fles 500 gram 59
Friesche Vlag Goudband, pak 500 gram 1.19
Edah koffiecreamer, pot 400 gram 87
Friesche Vlag Langlekker halfvolle melk,
pak 1000 ml 69

Mondelice magere vruchtenyoghurt,
6 bekertjes 120 gram
Cessibon spuitroom naturel,
spuitbus 250 gram
Campina Yogho Yogho aardbei, pak 1000 ml
Edah yoghurtdrink bosvruchten, pak 1000 ml
Alpro drink chocolade, pak 1000 ml
Karnemelk, dagvers, pak 500 ml
Edah volle melk, pak 1000 ml
Groene koe biologische halfvolle melk
pak 1000 ml
Meilinde halfvolle melk, pak 1000

Jarig? Baby? Trouwfeest?
Gratis vlaai!

Op woensdag l december als je op onze openingsdag jarig bent.
Op donderdag 2 december als je baby de dag daarvoor is geboren.
Op vrijdag 3 december als je deze dag gaat trouwen.
Op zaterdag 4 december als je die dag zilveren of gouden bruidspaar bent.
Alleen geldig in de week van de opening. Breng een document mee
waaruit blijkt dat je recht hebt op 'n gratis vlaai. Met de felicitaties van
Edah Lekker&Laag!

Voor deze
boodschappen

betaalde je
bij EDAH slechts

137,15...
...en bij de

Lekker&Laag

Je voordeel:

1.09
2.69

59

95
1.49

1.39

72

Friesche Vlag Milk&Fruit sinaasappel,
pak 1000 ml
Yakult 7-pack, pak 455 ml
Edah biogarde naturel roer, beker 500 ml
Groene koe biologische magere yoghurt,
dagvers, pak 1000 ml
Vifit Optimel vanille yoghurt, pak 1000 ml
Campina slagroomvla vanille, pak 1000 ml
Meilinde vanillevla, pak 1000 ml
Danone Activia aard
Edah magere yoghu
Landle Milch yoghur
emmer 1000 ml
Mona vlaflip, tray 2>
Edah halfvolle vanilli
Mona griesmeelpud
beker 500 gram
Edah toetje met roo
beker 200 gram 29
Edah verse slagroom, spuitbus 250 gram 1.69
Campina Goede Morgen drink kiwi mandarijn
pak 500 ml 79
Yoki drink perzik/banaan GST, pak 1000 ml 89
Botergoud elke dag, kuipje 250 gram 90
Blue Band margarine, pakje 500 gram 89
Becel dieet, kuipje 250 gram 89
Edah margarine plantaardig, pakje 250 gram 39
Blue Band halvarine, kuip 500 gram 89
Becel Pro-Activ, kuip 250 gram 2.59
Becel Bak b Braad, pakje 200 gram 69
Remia vloeibaar bak & braad, flacon 400 ml 99
Edah slagroomijs caramel, bak 875 ml 2.59
Hertog slagroomijs, bak 1000 ml 2.49

Edah mega choco classic, doos 3 stuks 1.89
85 Crizzy cornets, doos 8 stuks 1.09

Edah minifrites zak 1000 gram 85
69 Edah boerenkool deelblokjes,
65 doos 450 gram 59
59 Groko spinazie, doos 450 gram 35

1.59 Iglo spinazie mini's, pak 450 gram 65
de ossenhaastournedos,

4.79
ilet, doos 400 gram 2.39
t, pak 200 gram 2.69
aart, doos 750 gram 2.99
omsoesjes,

69
gnese, pak 400 gram 99

schotel, pak 450 gram 3.09
n pizza 4 cheeses,

gram 1.99
Edah pizza tonijn, doos 400 gram 1.99
Mora pizza crossa venetiana,
doos 300 gram 2.15
Oetker pizza Ristorante Hawaii,
doos 340 gram 2.19
Wester rietsuiker, pak 1000 gram 99
Edah Sweetlife, pot 75 gram 99

Heinz
Sandwichspread
pot 450 gram

altijd laag

Edah zoetstoftabletjes,
navulverpakking 500 stuks 2.89
Natrena classic, dispencer 100 zoetjes 1.36

Je bespaart nergens zo veel, zo snel
en zo gemakkelijk.

Altijd duizenden lage prijzen en verrassende aanbiedingen.
Makkelijker winkelen: eerst de zware artikelen, dan de rest.

Inspirerende versafdeling brengt u op lekkere ideeën,
veel Edah Merk producten voor extra veel voordeel.

Edah cornflakes, pak 375 gram 99
Kellogg's Smacks, pak 375 gram 1.89
Weetabix, pak 215 gram 1.49
Edah krokante muesli, pak 375 gram 99
Shephart muesli, zak 1000 gram LIS
Edah cakemeel, pak 500 gram 39
Tarwebloem, zak 1000 gram 19
Honig kwarktaart naturel, pak 340 gram 2.49
Interall pannenkoekmix, pak 400 gram 25
Atlanta broodmix meerganen,
pak 500 gram 1.09
Edah paneermeel, pakje 150 gram 36
Ruf bakpoeder, 5 zakjes a 10 gram 49
Saroma aardbei, pakje 75 gram 55

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



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

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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Te huur twee
volkstuintjes
Er zijn twee volkstuintjes te huur:
één op het binnenterrein tussen
het Hoge en de Berend van Hack-
fortweg, grootte ongeveer 65 m2,
tegen een huurprijs van € 15,77
per jaar en één op het binnen-
terrein tussen de Hoetinkhof, van
Heeckerenlaan en de Dr. Lulofs-
weg, grootte 225 m2, tegen een
huurprijs van € 26,66 per jaar.
Heeft u interesse? Aanmelden kan
bij de heer P. van Eykel, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), tel. 55 75 12.

Dit jaar nog een (nieuw)
paspoort nodig? Vóór
17 december aanvragen!

Om vanaf 4 januari paspoorten,
rijbewijzen en andere producten
die de afdeling burgerzaken (in de
nieuwe gemeente heet deze afde-
ling Publiekszaken) levert, af te
kunnen geven, moet een groot
aantal werkzaamheden worden
verricht. Onder meer moeten de
computerbestanden aan elkaar
gekoppeld worden. Heeft u voor
het eind van het jaar nog een
(nieuw) paspoort nodig dan moet
u dit voor 17 december aanvragen
bij de gemeente. U kunt het pas-
poort dan uiterlijk 24 december
nog ophalen. Voor een rijbewijs
kunt u in principe tot 24 decem-
ber terecht. Mits de apparatuur
blijft werken! Ook hiervoor geldt.
Hoe eerder hoe beter!

Gemeentehuis eerder
dicht op 10 december
Op vrijdag 10 december is het
gemeentehuis vanaf 11.00 uur
gesloten. Alleen de afdeling
burgerzaken is tot 12.00 uur
bereikbaar.

Vergadering regioraad
Regio Stedendriehoek
15 december
De regioraad van de Regio Steden-
driehoek vergadert op 15 decem-
ber 2004 in het Regiokantoor,
Prins Willem Alexanderlaan 1419
in Apeldoorn. De vergadering is
openbaar en begint om 11.00 uur.
De agenda en de daarbij behoren-
de voorstellen liggen na 6 decem-
ber 2004 voor eenieder ter inzage
in het gemeentehuis van Vorden.

In de Regio Stedendriehoek werken
12 gemeenten samen: Apeldoorn,
Bathmen, Brummen, Deventer,
Epe, Gorssel, Lochem, Olst, Voorst,
Vorden, Warnsveld en Zutphen.

Verhuisbericht gemeente

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

Tussen kerst en oud en nieuw
zijn wij door verhuizing geslo-
ten. Alleen de afdeling burger-
zaken is beperkt bereikbaar (op

werkdagen van 9.30 uur tot 10.30
uur) op de u bekende adressen
voor het aangeven van geboorte
en overlijden.

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

Gemeentehuis:

Raadhuisstraat 20, 7255 BN
Hengelo (Bestuur, afdelingen
Publiekszaken en Werk, inkomen
en zorg en Openbare orde en
veiligheid)
Telefoon: (0575) 75 02 50 (Centraal
nummer)
Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:

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

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

Openingstijden:

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

Doe ook mee aan de nationale VROM-enquête! j
Het ministerie van VROM wil
graag weten welke onderwerpen
Nederlanders het belangrijkst
vinden op het terrein Milieu,
Ruimte en Wonen. Daarbij kan
het gaan om nieuw of ander
beleid en regelgeving. Maar ook
over de controle op de naleving
van regels. Een aantal van deze
onderwerpen wil zij daarna sa-
men met geïnteresseerden uit-
werken in concrete adviezen voor
verbetering of verandering. De ad-

viezen worden aangeboden aan
de minister en de staatssecretaris.

Op de internetsite van VROM
kunt u in de nationale VROM-
enquête aangeven welke
maatschappelijke onderwerpen
volgens u de hoogste prioriteit
moeten krijgen. De resultaten van
de enquête worden gebruikt als
onderwerp voor vier landelijke
publieksbijeenkomsten waarin
burgers de meest belangrijke

onderwerpen verder uitwerken.
Het is onmogelijk om vooraf alle
onderwerpen in de enquête te
benoemen. Het ministerie van
VROM vraagt u dan ook nadrukke-
lijk om zelf onderwerpen aan te
dragen die u belangrijk vindt of
juist mist in het huidige beleid.
U kunt uw bijdrage leveren aan
dit project door de enquête in te
vullen, op www.vrom.nl/
publieksagenda. Het invullen
duurt ongeveer 15 minuten.

Een nieuw tijdperk breekt aan.
Vorden, Hummelo en Keppel, Hengelo (Gld),
Steenderen vorden op 1 januari 2005
Bronckhorst.

Een oud tijdperk wordt afgesloten...
De f n houdt c
best; ituurlijk

• voorbij gaan' [
• i jd dus voor een onverge
eidsfeest voor alle inwc

Kom op 15
december naar Sporthal 't Jebbink,

dat voor de gelegenheid in winterse
kerstsferen is omgetove- -,lpha
Showband geeft een
optreden en voor hapjes en drankjes
wordt gezorgd!

open vanaf 20.00 uur
Toegang: natuurlijk gratis



UlT D E R A A D
"Op 25 november vergaderde de gemeenteraad besluitvor-
mend. Het nieuwe Wvg-beleid (Wet voorzieningen gehandi-
capten) voor Bronckhorst is vastgesteld. Het krediet voor
breedtesport (voor de introductie van een nieuwe vorm van
bewegingsonderwijs en ondersteuning van vrijwilligers in de
sport) is verstrekt. Verder is het Welzijnsplan 2004-2006
gewijzigd aangenomen. Het krediet voor de bibliotheek voor
automatisering en de aanschaf van boeken is (nog) niet ter
beschikking gesteld, omdat de gemeente hiervoor een een-
malig krediet wil verstrekken en de bibliotheek een structu-
reel bedrag wil. Hierover moet nader overleg tussen beide
partijen plaats gaan vinden. Tot slot heeft de raad het voor-
bereidingskrediet voor een nadere uitwerking van de plannen
voor een vrij liggend fietspad aan de Wilden-
borchseweg beschikbaar gesteld onder
voorwaarde dat het nog niet uitgegeven
wordt. De reden hiervoor is dat de gemeente
Lochem in verband met de herindeling
haar medewerking voorlopig opschort.
De raad wil dat eerst bekeken wordt of
de provinciale en Europese subsidies
ook worden verstrekt
als het fietspad alleen Raadsvoorzitter
in de gemeente Vorden E.J.C. Kamerling
wordt aangelegd."

Nieuwe zijlader voor het legen van
de groene en grijze containers in
buitengebied-wijken 27 en 57
in de gemeente Vorden.
Containers uiterlijk 07.00 uur
's ochtends aan ae weg!

Vanaf maandag 22 november leegt een nieuwe zijlader van Berkel Milieu de containers in de
genoemde wijken in het buitengebied. Voor een omschrijving van die wijken zie de afval-
kalender 2004 van de gemeente Vorden.
Het tijdstip waarop dit nieuwe type auto bij u langs komt kan elke week anders zijn dan u nu
gewend bent. Plaats daarom uw container(s) altijd uiterlijk 07.00 uur 's ochtends langs de weg.
Wilt u, als het uw inzamelwijk betreft, de eerstvolgende keer dat uw container(s) geleegd
moeten worden hiermee rekening houden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu;
telefoon 0575-545 646, bereikbaar op werkdagen van 09.00- 12.30 en 13.00- 16.00 uur. berkel milieu

Streekcommissie De Graafschap vergadert op 7 december
Streekcommissie De Graafschap
vergadert op 7 december 2004
om 16.30 uur bij hotel Bakker
in Vorden. De vergadering is
openbaar. Belangrijkste agenda-

punt is de beoordeling van de
projecten in de Ie tranche 2005
van het jaarprogramma 2005
van streekcommissie De Graaf-
schap.

Het jaarprogramma ligt tijdens
kantooruren ter inzage bij
het secretariaat. Deze is gevestigd
in het kantoor van Plattelands-
huis, Hummeloseweg 85

in Zelhem, tel. (0314) 62 50 00.

Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelder-

land over de besteding van pro-
vinciale en Europese gelden ten
behoeve van de streek De Graaf-
schap. Zij doet dit ieder jaar in de
vorm van eenjaarprogramma.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Larenseweg 3, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, datum ontvangst:

16 november 2004
• Oude Zutphenseweg 11, voor het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst:

24 november 2004

Req ' i ILe re b o u w v e r g u n n i n g e n
Biesterveld 3, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:
18 november 2004

• Larenseweg 4, voor het verbouwen van een woning, datum ontvangst:
23 november 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Onsteinseweg 21, voor het vernieuwen van een bergruimte, vrijstelling voor:

vervangende bouw bijgebouw
• sPieter van Vollenhovenlaan 3, voor het plaatsen van een schutting, vrijstelling

voor: hoogte ander bouwwerk

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• IJselweg 17, voor het veranderen van een boerderij, vrijstelling voor: vrije

doorgang deurkozijnen
• Schuttestraat l, voor het vergroten van een bijgebouw, vrijstelling voor:

geldend bestemmingsplan

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Beatrixlaan 9, voor het geheel slopen van een asbest dakbeschot van een

garage/berging
• Onsteinseweg 21, voor het gedeeltelijk slopen van een berging

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het venten met oliebollen op 28 december
• Vergunning verleend voor de verkoop van vetbollen op 27 november
• Vergunning verleend voor het houden van een kindermiddag op 18 juni 2005

van 14.00 tot 17.00 uur

• Midzomerfeest op 18 juni 2005 van 20.00 tot 01.30 uur op de feestweide bij
kasteel Vorden

• Vergunning verleend voor het gebruik van zwakalcoholische drank voor gebruik
ter plaatse voor het midzomerfeest op 18 juni 2005 van 14.00 tot 17.00 en
20.00 tot 24.00 uur

• Vergunning verleend voor het plaatsen van een reclameaanduiding voor het
pand Kerkstraat la

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Wiersserbroekweg tussen de
Mosselseweg en de Schoneveldsdijk van 29 november t/m 27 december, of zoveel
langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer.

Monumentenwet
V e r z o e k e n o m v e r g u n n i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat van 2 december,

gedurende 14 dagen, in het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monu-
mentenwet 1988 van Vereniging Natuurmonumenten voor het verbouwen van een
boerderij met bijgebouwen tot zorgboerderij op het perceel Hackfortselaan 1.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat van 2 december,
gedurende 14 dagen, in het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van het R.K. kerkbestuur St. Willibrordusparochie voor
het aanpassen van het portaal in de toren van de Willibrorduskerk,
Vierakkersestraatweg 31 in Vierakker.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren
brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Nieuwe tenues voor s.v Ratti - heren 3 Voetreflexzonetherapie

-I
,

Op de /oto staan vlnr: Jeroen Bleumink, Bert Berenpas, Marcel Dekkers, Gerrit Pardijs, Wouter Mokkink, Tony Overbeek,
Raymond Lichtenberg, Bastiaan Meijerink en Freerk Boekelo (vz). Op de voorgrond vlnr: Erik Brummelman, Gerard Wissink,
Frans Lebbink, Leo Wissink, Gerrit Berendsen, en Dinand Hartman. Op de foto ontbreekt Gerrit Uenk

Afgelopen zondag speelden de
heren van Ratti-3 in nieuw te-
nue de thuiswedstrijd tegen het
zesde elftal van Witkampers. De
nieuwe shirtsponsor van Ratti-3
is hoveniers- en bestratingsbe-
drijf Bleumink, dat reeds acht
jaar aan het Lekkebekje in Vor-
den is gevestigd.

Eigenaar Jeroen Bleumink - tevens
spelend als voorstopper bij het der-

de - zegde toe ook de trainingspak-
ken voor hetzelfde elftal te zullen
sponsoren, als de Rattianen aan
het einde van het seizoen op de
zesde plaats zullen eindigen.

Ondanks de goede voornemens
van de spelers is de kans daarop
echter verwaarloosbaar klein.

Unaniem zijn de spelers van me-
ning dat het vooral "het spelletje"

en de gezelligheid van de "derde
helft" zijn, die hen wekelijks weer
bij elkaar brengen. Of in de woor-
den van Jeroen Bleumink: "Ons
doel is dat we de wei in kunnen!"

De wedstrijd van afgelopen zondag
werd overigens door Ratti gewon-
nen met 3-2. De Kranenburgse
doelpunten kwamen voor reke-
ning van Gerrit Pardijs (tweemaal)
en Dinand Hartman.

Zacht water
uit Vordense kranen
Tientallen jaren is er over het harde water geklaagd. En zijn er door
boze inwoners van Vorden brieven over geschreven naar de WOG
en later naar het Gelderse Waterleidingbedrijf. Ziigediend voor
beschadigde huijn er claims ingediend voor beschadigde huis-
houdelijke apparatuur dat door kalkaanslag voortijdig was be-
schadigd en voor hoge onkosten zorgde. Maar de directie van de
provinciale waterleverancier verkeerde als monopolist in de pretti-
ge omstandigheid dat men zich van die vele klachten niets aan
hoefde te trekken. Met loze beloften zijn de inwoners van onze ge-
meente heel lang op sleeptouw gehouden.

Dat veranderde gelukkig toen
door een fusie van Gelderland met
Overijssel het waterbedrijf Vitens
werd opgericht. Een nieuwe direc-
tie ging serieus nadenken over dit
ernstige ongemak. Er zou een ge-
heel nieuw waterwinstation wor-
den gebouwd in de gemeente
Overbetuwe dat zou gaan zorgen
voor zacht water in de hele Achter-
hoek. Maar die installatiee en in-
frastructuur zouden pas in het
jaar 2007 klaar zijn.

De fusie van de twee waterleiding-
bedrijven vond plaats rond maart
2002. Kort daarvoor had burge-
meester Kamerling (in zijn Nieuw-
jaarsrede op 2 januari 2002) de in-
woners van Vorden aangeradenge-
raden nu eens echt massaal te
gaan protesteren tegen de slechte
kwaliteit van het Vordense leiding-
water. Negentien inwoners deden
dat. Hun protest werd overgeno-
men door de Werkgroep 'Beterwa-
ter!', bestaande uit Bep Keuter, Jan
van Burk en Harry van Rijn. Die
ontketenden een grote protestak-
tie dank zij de medewerking van
'Contact' en van enkele particulie-
ren die een bijdrage schonken
voor de onkosten van de aktie. Er
werden maar liefst ruim 700
'klaagbrieven' geschreven door de
inwoners van Vorden. Die werden
in september 2002 in zeven al-
bums aangeboden aan directeur
van Willigen van Vitens die wel be-
grip toonde voor deze protesten
maar de werkgroepleden naar
huis stuurde met de mededeling
dat ook Vorden moest wachten tot

in 2007 het nieuwe waterwinsta-
tion klaar zou zijn.

Intussen ging de werkgroep door
en mobiliseerde ook TV-Gelder-
land die in een uitzending door
een deskundig ingenieur liet vast-
stellen dat de hardheid van het
Vordense water veel harder was
dannn door Vitens was opgegeven
(geen 18 maar 25 graden Dvan Vi-
tens ingezien dat het zo niet lan-
ger kon en werd versneld het be-
sluit genomen het waterwinsta-
tion Vorden ook in de toekomst te
blijven gebruiken. Dat betekende
dat daardoor een investering van 6
miljoen Euro verantwoord was om
bij dit station een g g door Vitens
was opgegeven (geen 18 maar 25
graden Duitse Hardheid (tussen
twee haakjes: Vitens geeft nu wel
toe dat de hardheid van het Vor-
dense water in de afgelopen jaren
gemiddeld 22 graden was).

De van het Vordense water igemid-
deld 22 graden was). De werkgroep
diende daarna een klacht in bij de
Inspectie van het Ministerie van
VROM. Waarschijnlijk werd toen
ook door de directie rd toen ook
door de directie t in bij de Inspec-
tie van het Ministerie van VROM.
Waarschijnlijk werd toen ook
door de directie rote onthardings-
installatie te bouwen. Daardoor
zou de gemeente Vorden drie jaar
eerder dan gepland de beschik-
king krijgen over water van de
juiste hardheid van 10 graden DH.

Die nieuwe installatie is op don-

derdag 25 november 2004 in wer-
king gesteld en heet resultaat is al
merkbaar. Het is nu al mogelijk
een lekker kop thee te zetten met
gewoon kraanwater en er is geen
duur bronwater meer nodig. En op
de langere termijn zullen koffie-
zet- en andere huishoudelijke ap-
paraten minder storing en kostba-
re reparatijke apparaten minder
storing en kostbare reparaties krij-
gen. Ook het gebruik van wasmid-
delen kan bij dit zachte water ver-
minderd worden.

Al met al blijft de vraag wie ervoor
heeft of hebben gezorgd dat Vor-
den in deze strijd om hard water
driejaar eerder geholpen kon wor-
den. Was het burgemeester Ka-
merling die nu, net aan het eind
van zijn ambtsperiode, toch met
veel voldoening terug zal kijken
op zijn moedige daad om als eer-
ste burger van de gemeente voor
dit goede doel een opstandig
ambtsdrager te worden.? En die
ook in de vergaderingen van aan-
deelhouders van Vitens de belan-
gen van zijn burgers heeft verde-
digd? Of was het de Inspectie van
VROM die heeft vastgesteld dat de
waterkwaliteit van Vorden ver be-
neden peil was? Of de directie
vaaavaie vadirectie van Vitens zelf
die aandacht heeft gegeven aan dit
probleem en tenslotte een oplos-
sing heeft gevonden? Of was het
toch de aktie van de werkgroep
'Beterwater!' die de inwoners heeft
pe inwoners heeft geholpele pro-
test te laten horen? De precieze
toedracht zalgestimuleerd een
massaal protest te laten horen?

De precieze toedracht zal wel
nooit bekend worden en dat is ook
eigenlijk niet van belang. De
hoofdzaak is dat de inwoners van
Vorden en omgevingg nu eindee-
adelige gevolgen heeft voor vee
kostbare apparatuur, na tientallen
jaren aan het lijntje te zijn gehou-
den, nu eindelijk kunnen genieten
van iets waar ze recht op hebben:
water dat goed smaakt en geen
nadelige gevolgen heeft voor veel
kostbare huishoudelijke appara-
tuur.

Voetreflexzonetherapie is een
goede en prettige manier om li-
chaam en geest weer in balans
te brengen.

Het werkt ontspannend, voert af-
valstoffen af en stimuleert de
bloedsomloop. Misschien heeft
men wel eens over Voetreflexzone-
therapie gehoord maar het zelf
nooit ervaren? Wil men eens een
behandeling ondergaan bel dan
eens voor een afspraak. De maand
December krijgt u korting.

WORKSHOP VOETMASSAGE
In januari is er weer een workshop
voetmassage. De dtum is nog niet
bekend, maar wilt u meedoen
kunt u zich in december alvast op-
geven. Op deze workshop leert
men door middel van eenvoudige
technieken een ontspannende
voetmassage te geven en men ont-
vangt een massage.

Wil men meer informatie bel dan
naar: Praktijk Balans, tel. (0575)
55 19 89 (zie ook Contacties).

Reildcursus
Reiki komt uit Japan en bete-
kent Universele Levensenergie.
Deze levensenergie stroomt
door ieder mens. Deze stroom
kan door stress geblokkeerd ra-
ken, waardoor ziektes of pro-
blemen kunnen ontstaan.

Door jezelf of een ander Reiki te
geven wordt het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een
diep gevoel van ontspanning. Door
regelmatig te behandelen wordt je
weerstand en vitaliteit vergroot.
Reiki ondersteunt bij allerlei soor-
ten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt
ook de oorzaak. Bovendien gaat
Reiki zeer goed samen met regulie-
re medische behandelingen, maar
komt nooit in de plaats daarvan!
Reiki is een krachtige, liefdevolle
energie die je niet kunt sturen of
beïnvloeden. Iedereen kan Reiki Ie
ren. Voor een cursus Reiki heb je
geen speciale voorkennis of vaar-
digheden nodig. Ook je opleidings-
niveau speelt geen rol.

Sinds april 2004 ben ik in opleiding
om zelf Reikimaster te worden.

Het is mijn grootste wens om an-
deren kennis te kunnen laten ma-
ken met Reiki en hopelijk gaan zij
net zo enthousiast met Reiki aan
de slag als ik.

Op dit moment mag ik natuurlijk
nog geen mensen opleiden, maar
ik kan je wel kennis laten maken
met Reiki door je eens een behan-
deling te geven.

Ik heb lia van 't Veen, mijn oplei-
dend Reikimaster van 13 t/m 15 ja-
nuari 2005 (2 avonden van 19.30-
22.30 uur en op zaterdag van 10-17
uur) uitgenodigd om bij mij aan
huis een Reiki-1-cursus verzorgen.
Informatie is te vinden op:
www.reiki-vorden.nl

Ook kun je mailen naar:
leijten@reiki-vorden.nl of bellen
met Rianne Leijten (Reikimaster-
student) tel. (0575) 55 35 28 (na
18.00 uur), (zie Contacties).

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Kasteel Vorden hoort bij
Vorden en dat moet zo blijven!
Hoewel hier niet geboren en geto-
gen, ben ik toch genoeg Vordenaar
om mij verontrust af te vragen:
wat gebeurt er per l januari met
het kasteel dat tot het eind van de-
ze maand als gemeentehuis van
ons allemaal is?

Ruim 100 jaar geleden hadden wij
in Nederland weinig interesse in
wat onze voorvaderen hadden na-
gelaten aan b.v. mooie oude ge-
bouwen. We braken ze liever af en
het woord 'cultureel erfgoed' was
ons geheel vreemd. Vandaag aan
de dag weten we dat we zuinig
moeten omgaan met onze culture-
le erfenis, maar dat we er ook trots
op mogen zijn. Want zijn ze niet
fantastisch, die negen landgoede-
ren met hun specifieke bouwwer-
ken uit vervlogen tijden, die ons
dorp omringen - en zeker kasteel
Vorden! Maar.... zal dat zijn publie-

ke functie behouden of moet ik er
rekening mee houden dat er een
reële kans bestaat dat het enige
echte van de 'kastelen' waaraan
Vorden zijn bekendheid dankt en
dat bovendien te bezichtigen was.
alleen nog met een verrekijker be-
wonderd kan worden?
Juist omdat het zo kort dag is voor-
dat de 'bijl' valt, doe ik een drin-
gende oproep aan u allen om als-
nog massaal onze stem te laten ho-
ren. Laten we met een handteke-
ningenactie de gemeenteraad dui-
delijk maken dat wij graag willen
dat het kasteel een publieke func-
tie voor Vorden blijft houden.
Daarom: kom vanaf vandaag uw
handtekening zetten op de lijsten
bij het VW, want: Kasteel Vorden
hoort bij Vorden en dat moet zo
blijven!!!

Antoinette Timmer-Gerritsen
vrijwillige medewerker van

het VW te Vorden

bel:
Weevers 551010

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

U) een ia/nee sticker ontvangt u Contact wel.

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



www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
•voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
rt (0544) 37 70 08

BORCULO
tt (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

n

70 JAAR

WEEKBLAD
j CONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

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

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

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

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86
| E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575)51 2306
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 12'86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

LE MAGAS IN . NL, HARDWARE SHOP,
SPECIALIST IN PDA'S EN NAVIGATIE

Garmin Strcetpilot I I I Deluxe 'I om l o m Go Benelux

Nu voor 669,-- euro

Nokia 6600 + Route 66 BT

Nu voor 592,— euro

Windows Media Center
Starters Kit

Voor 279,— euro

Voor meer aanbiedingen, Pda's, navigatiesoftware,
Mobiele telefoons, standalone navigatieoplossingen en

hardware,kijk op onze website w w w Jem agasxi nl
Le M agasin, S tatbnsw eg 17, 7251 EL Vorden

DORPSHUIS LUDGERUSGEBOUW VIERAKKER/WICHMOND

De huidige

beheerder
verruilt het dorpshuis voor een sportkantine.

Hierdoor is de mogelijkheid vrij voor een enthousiaste
man/vrouw de exploitatie over te nemen

en uit te bouwen.

Het gebouw wordt thans gebruikt door plaatselijke
verenigingen en voor feesten en partijen.

Huidige omzetgegevens ontvangt u nadat u aan
onderstaand adres een persoonlijke sollicitatie heeft ge-

schreven, waarin u aangeeft in aanmerking te willen
komen voor de exploitatie.

Correspondentieadres:
Stichting Beheer Ludgerusgebouw,

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker.

Schrik ie Rot Tocht
Vanaf het begin één grote donkere verrassing. Een huiveringwek-
kende, spannende tocht met schrikeffecten waar je U tegen zegt.

Een wel heel onverwacht stukje natuur
wordt aangedaan. Heb het lef om deze tocht
te boeken VOOr € 15,- p.p. (incl. 3 consumpties)

Vanaf 2 personen
te reserveren voor
vrij. 17 december
vrij. 28 januari
zat. 12 februari
Voor grotere groepen
ook op andere data. Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. 0544-352222.

www.sourcycenter.nl. info@sourcycenter.nl

Helmink. Specialist in
zitcomfort op maai

Verantwoord zitcomfort vraagt om maatwerk!
Comfortfauteuils worden aangemeten naar uw persoonlijke wensen en
lichaamseigenschappen. Eventueel meten we bij u thuis of we halen u op.

Helmink heeft

een uitgebreide

collectie relax-

fauteuils voor alle

leeftijden, van

modern tot

klassiek.

Leverbaar met ver-

stelbare rug/zitting,

zit- offauteuillift of

hoog/laag instellingen

en in diverse kleuren

stof of leer. Eventueel

uitgevoerd met massage-

programma's. En u kunt

kiezen tussen electrische

of handbediening.

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK
meubelen

WWW.HELMINKMCUBiLEN.NL

HELMINK MAAK M o o i e R BIJ THUIS.

Zonder hak- en breekwerk
terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfis de Timmerij

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

Kair-^s—
f Coaching «n 8«wu«twot<l»J

„Er is meer "
14 DECEMBER 2004

/Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

n ieuw!
- €N

T€L O573 - 22 11 77



Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 22 nov.
Groep A:
l dhr. en mw. Vruggink 63,3%; 2
mw. Walter Kilian/mw. v. Gastel
60,0%; 3 mw. v. Burk/mw. Hen-
driks 58,8%.

Groep B:
1 dhr. en mw. Koekkoek 63,5%;
2 mw. Veenhuis/mw. Westerhof
59,0%; 3 dhr. Gr. Bramel/mw.de
Vries 56,6%.

Woensdag 24 november
Groep A:
l mw. Hendriks/dhr. Bergman
65,42%; 2 mw. Simonis/mw. Web-
bink 59,58%; 3 dhr. en mw. Tha-
len 56,25%.

Groep B:
1 Mw. Lamers/Dhr. Kip 70,83%;
2 Mw. Bouman/Mw. van Manen
62,50%; 3 dhr. en mw. Koekkoek
52,08%.

Voetbal

RATTI
Zaterdag 4 december
Ratti 4 - AZSV11; Ratti Cl - Kon. UD
C2; Ratti El -VIOD E4; Doetinchem
D4 - Ratti Dl; VIOD E5 - Ratti E2;
Lochem SP B3 - Ratti BID

Zondag 5 december
Ratti l - Baakse Boys 1; Ratti DA1 -
Oeken DA1; Wolfersveen 4 - Ratti 2;
VIOS B. 5 - Ratti 3

Ratti l - RVW l (dames)
Afgelopen zondag waren de da-
mes uit Renkum afgereisd naar de
Kranenburg. Het was Ratti dat
druk zette door vlotte aanvallen te
creëren. Echter zoals wel vaker het
geval is, had RVW aan één uit-
braak in de vijftiende minuut ge
noeg om simpel de 0-1 op het sco-
rebord te zetten. Een domper voor
Ratti dat goede kansen had gehad,
maar deze nog niet wist te benut-
ten. Een terugspeelbal van een ver-
dedigster van RVW op de keepster
zorgde voor een mooie positie voor
een indirecte vrije trap.

Genie Brummelman wist de bal
perfect te plaatsen op Yvonne
Wenzkowski. Zij stond vrij bij de
tweede paal en het was een onmo-
gelijke bal om te koppen dus nam
ze de bal aan op haar borst; dit was
al voldoende voor de gelijkmaker.
1-1 Ratti ging op zoek naar de 2-1
en er kwamen mooie kansen door
goed te combineren. Na een half
uur spelen was het Gerrie Brum-
melman met een schot op het
doel. De keepster van RVW had de
bal echter niet klemvast waarop
Marielle Peters alert de bal binnen
gleed. Eindelijk de verdiende voor-
sprong. RVW kwam nog een keer
gevaarlijk uit met een één op één
situatie met de keepster Ciske Sip-
man, maar zij wist echter Ratti te
behoeden voor de gelijkmaker. Zo
werd de rust bereikt met een 2-1
voorsprong.

Na de rust was het RVW dat goed
begon en druk zette op de achter-
hoede van Ratti. De dames van Rat-
ti pepten elkaar weer even op, zo-
dat iedereen weer harder in de du-
els ging en alerter ging voetballen.
Een voorzet van Petra Oosterdij k
zorgde ervoor dat Wencke Olthuis
deze perfect binnen schoot. 3-1
RWC liet zich steeds meer terug
zakken, waardoor Ratti meer druk
kon blijven zetten.

Nog geen twee minuten later was
het dan ook spits Gerrie Brummel-
man die ook kon tekenen voor een
doelpunt. De voorspong was met
een 4-1 een feit en deze wedstrijd
mocht en kon eigenlijk niet meer
uit handen worden gegeven. Ratti
bleef druk zetten en RVW wist hier
niet goed mee om te gaan. In het
laatste kwartier werd er nog twee

maal het net gevonden. Wencke
Olthuis zorgde met een prachtige
voorzet ervoor dat Petra Ooster-
dijk de bal resoluut binnenschoot.
Wencke Olthuis zelf zorgde daar-
na nog voor de 6-1 door een schot
op het doel te richten waarop de
keepster van RVW de bal verkeerd
inschatte en de bal langs haar han-
den in het net zag belanden. Met
een eindstand van 6-1 werden er
eindelijk weer drie punten bin-
nengehaald die de dames van Rat-
ti zo hard nodig hebben. Nog twee
wedstrijden te gaan voor de win-
sterstop dus Ratti moet nog flink
aan de bak, voordat de dames bij
kunnen tanken. De eerstvolgende
wedstrijd zal aanstaande zondag
zijn en dan vind het wederduel
plaats tegen Oeken thuis.

SOCII
Uitslagen 27 en 28 november
SociiEl-WHCZE8:12-0
Socii Cl - Eerbeekse Boys C2: 2-3
WilpAl-SociiAl:4-l
Sotii 2 - SVBV 2:4-1

Programma 4 en 5 december
Steenderen El - Socii El; Socii Dl -
Doesburg Dl; Socii Cl - WHCZ C3;
Socii Al - Holten Al; Barneveld -
Socii; Socii 2 - Lochem 4; Socii 3 -
Erica '76 10; Socii 4 - Warnsveldse
Boys 4; Warnsveldse Boys 5 - Socii 5

WVORDEN
Uitslagen zaterdag 27 november
Lettele AID - Vorden Al: 4-4
Apeldoornse B2D -Vorden BI: 8-2
Pax Cl-Vorden Cl: 2-2
WG '25 Dl -Vorden D1D: 1-5
Vorden D2 - AVW '66 D3: 2-0
Keijenb. Boys D2 -Vorden D3:9-2
Vorden El - DW E4: &0
Vorden E3 - Doesburg SC El: 1-3
AZCE2-Vorden E2:Afg.
Vorden E4 - Doetinchem E3: 7-3
Gaz. Nieuwland E2 -Vorden E5:2-7
AZCF1-Vorden Fl:Afg.
Vorden F2 - VIOD F3: Afg.
Warnsveldse Boy F5 -Vorden F3:1-0
Hoven de F2 - Vorden F5: Afg.

Uitslagen zondag 28 november
Vorden 2 - Gendringen 2: Gestaakt
wegens beenbreuk Gendringen
speler
Vorden 3 - Steenderen 2:3-2
Vorden 5 - Baakse Boys 2:1-1

Programma zaterdag 4 dec.
Vorden Al - Lettele AID; Gorssel
BID -Vorden BI; Diepenveen Cl -
Vorden Cl; Vorden C2 - Schalkhaar
C3; Pax D2 - Vorden D1D; Concor-
dia-W D3 - Vorden D2; Warnsveld-
se Boy D4 - Vorden D3; Concordia-
W E2 - Vorden El; Vorden E2 - Pax
E2; Zeddam El - Vorden E3; Pax E4
- Vorden E4; Vorden E5 - Halle E2

Programma zondag 5 dec.
AD '691 -Vorden 1; Silvolde 2 -Vor-
den 2; Steenderen 2 - Vorden 3;
Vorden 5 - Steenderen 3; Vorden 6
-SHE6

Volleybal

PELGRUM DASH
Uitslag 23 november
Vollverijs Dl - Pelgrum Dash D3:2-3

Uitslagen 25 november
Side Out Dl - Pelgrum Dash D2:2-3
Pelgrum, beker Hl - VCV Hl: 0-3

Uitslagen 26 november
KSV Dl - Pelgrum Dash Dl: 40
ASV Hl - Pelgrum Dash H2:3-1

Uitslagen 27 november
Wevoc MB2 - Pelgrum MBS: 3-1
Longa '59 MCI - Pelgrum MCI: O4
Sparta MB1 - Pelgrum Dash: 0-4
Rabobank D6 - Pelgrum D6:4-0
Pelgrum Dash H3 - Rohda Hl: 04
Pelgrum Dash D4 - Marvo '76 D2:4-0
Pelgrum Dash D5 - Vios D4: 3-2
Pelgrum Hl - Greven Bovo H4:1-3

PROGRAMMA
Dinsdag 30 november
Pajodos - Pelgrum Dash H2

Donderdag 2 december
Pelgrum Dash Dl - KSV Dl (beker-
wedstrijd)

Vrijdag 3 december
Pelgrum Dash MB1 - WSV MA1 (be-
kerwedstrijd)

Zaterdag 4 december
Smash 68 MB1 - Pelgrum Dash MB3

Sparta MB1 - PM Dash MB1:0-4
Zaterdag 26 november moest het
MB1 team van Dash, gesponsord
door Visser Mode Vorden, naar Zel-
hem voor de wedstrijd tegen Spar-
ta. Dash was gehandicapt dor het
wegens ziekte ontbreken van üse
Elbrink en de door een blessure ge
plaagde Martine Slütter. Ook Ilse
Waarle kon niet geheel fit aan de
wedstrijd beginnen. Het team
werd daarom versterkt door Maai-
ke Draayer, speelster uit het B2
team van Dash.

Dash begon in de eerste set wat ha-
perend aan de wedstrijd, waar-
door de beginfase van deze set
voor Sparta was. Dankzij goede op-
slagbeurten van Karin Kamphuis
en Jorien Steenblik, kon Sparta zo
onder druk gezet worden dat zij
de bal alleen maar op een simpele
manier over het net brengen,
waardoor het voor Dash makkelijk
aanvallen was.

Ook vanuit de tweede lijn werd re
gelmatig gescoord, setstand: 9-25.
De tweede set gaf een nagenoeg
geüjk beeld: 13-25.

In de derde set kreeg Sparta meer
vat op het spel van Dash, mede
doordat Dash in een wat ongebrui-
kelijke teamopstelling het veld in
werd gestuurd met Hanneke
Kamphuis op een aanvalspositie in
plaats van op haar gebruikelijke
spelverdelersplaats. Ook deze set
was Dash toch te sterk voor Sparta:
18-25.

In de laatste set was het zaak om
geconcentreerd te blijven spelen
om met vijf punten weer naar Vor-
den te vertrekken. Hoewel moei-
zaam, lukte dit met 21-25.

Aanstaande vrijdag speelt het
team een bekerwedstrijd tegen
WSV MA1 in sporthal 't Jebbink in
Vorden, aanvang 19.00 uur. Zater-
dag 4 december is een vrije zater-
dag.

KSV - Pelgrum/Makelaars Dash
Op vrijdag 26 november vertrok-
ken de dames van dash met 7
speelsters naar Vragender, met
versterking van Elly Nijenhuis (d2)
en Marije Heijink (mb). Door bles-
sure/ziekte en feest waren Bertine,
Barbara en Diewertje afwezig.

Met een andere opstelling dan nor-
maal begon Pelgrum/Makelaar
Dash redelijk aan de eerste set.
Dash heeft in de eerste set tot 5-9
voorgestaan, maar hierna werd er
steeds minder gescoord aan de
kant van Dash. Bij KSV verliep de
aanval lekker, waardoor ze won-
nen met 25-19.

In de tweede set keek Dash steeds
tegen een achterstand aan en hier
kwam geen verandering in. Deze
set werd met 25-17 verloren.

De derde set was een kopie van de
eerste twee sets. Er was weinig ser-
vicedruk en de blokkering kon er
niet bijkomen. Hierdoor was het
voor KSV makkelijker om te scoren
en ze wonnen deze set met 25-15.

In de vierde set ging het in het be
gin redelijk gelijk op, maar toch
kon KSV uitlopen tot 24-14. Door
een goede service beurt kwam
Dash nog iets terug, maar deze set
werd toch verloren met 25-20.

Aanstaande donderdag (2 decem-
ber) speelt Pelgrum/Makelaars
Dash weer tegen KSV uit Vragen-
der, maar dan voor de beker. De
wedstrijd word om 20.00 in sport-
hal 't Jebbink te Vorden gespeeld.

Squash

De drie hoogste heren teams van
Vorden hebben afgelopen zondag
thuis-wedstrijden gespeeld. Squash
Vorden 3 speelde tegen Zevenaar l
en Kontrast l uit Dalfsen. Squash
Vorden 3 komt uit in de 2e klasse
heren en staat nu in het midden
van de poule.

Kontrast l staat twee plaatsen ho-
ger, op de 4e plek, maar het ver-
schil tussen beide teams (8 pun-
ten) is zeker in te halen. Zevenaar
l staat met 5 punten verschil drie
plaatsen onder Vorden. Dit bete
kende dat het voor Vorden extra
belangrijk was om de punten te
winnen.

Rob Laarhoven en Hans Morde wis-
ten deze zondag beide partijen te
winnen, maar zij moesten wel
voor de games strijden. Rene
Vliem won met lage gamestanden
van Rik Spies van Kontrast l, maar
verloor zijn wedstrijd daarentegen
tegen Zevenaar l.

Erik Reindsen won juist van Paul
Leunen van Zevenaar l en moest
aan Kontrast l de overwinning ge
ven. Totaal gezien een prima dag
voor Squash Vorden 3 want van
beide teams werd met 4-1 gewon-
nen.

Squash Vorden l en Squash Vor-
den 2 hebben tegen elkaar ge
speeld en beide hebben ook ge
speeld tegen Sports Planet l uit
Westervoort. Squash Vorden l
staat op een 2e plaats in de poule
en heeft de punten hard nodig om
kampioen te kunnen worden.
Squash Vorden 2 en Sports Planet
l bevinden zich beide in het twee
de deel van de poule.

De beide Vordense teams speelden
deze competitiedag met een inval-
ler en konden toch de betere zijn
tegen Sports Planet 1. Squash Vor-
den l won van dit team met 5-0 en
Squash Vorden 2 had iets meer
moeite, maar won toch met 3-2.

De onderlinge strijd tussen de Vor-
dense teams was zeer spannend,
omdat alle spelers elkaar goed
kennen en ook regelmatig met el-
kaar trainen. Het einde van deze
competitiedag werd afgesloten
door een klassepartij tussen JK
Veldink (Squash Vorden 1) en Milja
Dorenbos (Squash Vorden 2).

Beide spelers komen elkaar regel-
matig tijdens toernooien tegen en
weten dat ze elkaar aan gewaagd
zijn. De vorige competitiewed-
strijd tegen elkaar werd gewon-
nen door JK en daarom was het
tijd voor Milja om revanche te ne
men.

Direct aan het begin van de wed-
strijd moesten beide spelers al
hard knokken. De eerste game was
voor Milja, de tweede werd gepakt
door JK, de derde was nipt voor
Milja, maar in de vierde game wa-
ren alle punten voor JK De 5e, en
tevens laatste game, moest de be
slissing brengen.

Het publiek, dat ruimschoots aan-
wezig was om deze strijd te bekij-
ken, kon genieten van een spel
waarin de beide spelers elkaar uit-
daagden in snelheid, techniek,
tactiek en lenigheid. Milja bleek in
de laatste game net iets sterker en
won daarom de wedstrijd met 3-2.

Milja, overigens de enige vrouw
die uitkomt in de heren-klasse van
de Euregiocompetitie, behaalde
hiermee het enige punt binnen
voor Squash Vorden 2 en dat bete
kende een 4-1 overwinning voor
Squash Vorden 1.

Kom kijken op zondag 12 decem-
ber en moedig onze spelers aan!

Uitslagen zondag 28 november
Squash Vord. l - Sports Planet l: SO
Squash Vord. 2 - Sports Planet 1:3-2

Squash Vord. l - Squash Vord. 2:4-1
Squash Vorden 3 - Zevenaar 1:4-1
Squash Vorden 3 - Kontrast l: 4-1

Programma zondag 12 dec.
Thuiswedstrijden:
Squash Vorden 3 - Citadel 3;
Squash Vorden 3 - Golden Tulip
Zutphen 1; Squash Vorden 5 -
Squash Plus 3; Squash Vorden 7 -
Squash Plus 3; Squash Vorden 5 -
Squash Vorden 7.

Uitwedstrijden:
Hengelo 3 - Squash Vorden 4; Hen-
gelo 4 - Squash Vorden 4; De Scheg
l - Squash Vorden 6; Squash Plus 4
- Squash Vorden 6; Sports Planet 2
- Squash Vorden 8; De Tuunte l -
Squash Vorden 8.

PV de Graafschap
Zaterdag 27 november en zon-
dag 28 november j l. waren er
springwedstrijden voor pony's.

LAAG-SOEREN
jermaine Pellenberg met Silvia een
Ie prijs in de klasse B. Martine Bij-
enhof met Taran een 5e prijs in de
klasse B. Marieke Rouwenhorst
met hyazinthe een Ie prijs in de
klasse M.

LOCHEM
Jermaine Pellenberg met Silvie een
Ie prijs in de klasse B.

Schrijfactie

Amnesty
International
Komende week worden de brie-
ven voor de thuisschrijvers
weer bezorgd en verstuurd via
de e-mail. In één van de brieven
wordt aandacht gevraagd voor
de zaak van Iskandar Khudo-
berganov, die in de dodencel
zit.

Hij is in november 2002 ter dood
veroordeeld in verband met zijn
vermeende betrokkenheid bij het
voorbereiden van een bomaanslag
in Tasjkent. Hij kan elk moment
geëxecuteerd worden, ondanks
verzekeringen van het tegendeel
door de Oezbekistaanse regering.
Zijn executie zou worden uitge
steld zolang de mensenrechten-
commissie van de VN zijn zaak in
onderzoek heeft.

Desondanks heeft Amnesty Inter-
national berichten ontvangen dat
de overheid van Oezbekistan in-
middels twee ter dood veroordeel-
den heeft geëxecuteerd hoewel de
commissie óók voor hen bemiddel-
de.

Khudoberganov meldde in een
brief dat hij tijdens zijn gevangen-
schap is gemarteld en gedrogeerd.
Tijdens de rechtszitting trokken
twee getuigen hun verklaringen
tegen Khudoberganov in.

Zij verklaarden dat zij door marte
lingen gedwongen waren Khudo-
berganov te beschuldigen. Khudo-
berganov heeft tuberculose, maar
hij heeft nooit enige medische
zorg gekregen.

In de brief wordt verzocht dat
Iskandar Khudoberganov niet
wordt geëxecuteerd zolang het
onderzoek naar zijn zaak door de
VN Mensenrechtencommissie nog
loopt. Ook wordt gevraagd om
hem de nodige medische zorg te
verlenen.
Tot slot wordt er oproep gedaan
om alle andere doodvonnissen om
te zetten.

Wilt u ook schrijven voor Amnesty
International, kijk op amnesty-
vorden@hotmail.com of bel naar
(0575)553711.



CING DISCOTHEEK

ROCKCAFE: KABAAL

Boiiiiiis opstapplaatsen
Vonten, De Herberg 21:40

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

Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Ruurlo, Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

Te Koop
Vanaf 4 dec.
DE HEESTERHOF
Varsselseweg 20
Hengelo (Gld)
Telefoon (06) 533 62 300

Ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur za. 8.00 -17.00 uur
Verschillende soorten en maten onder andere
de schitterende NORDMANN die bijna geen
naald laat vallen. Gratis thuisbezorgd in de regio,

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

OittMrp •* Ufr-«
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Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en nieuw gezicht. Van-
wege onderhoud of renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur of
nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt uitgevoerd.
Denk dan aan de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en vakwerk, maar ook
vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder particuliere en zakelijke
opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag! En u hebt ondertussen
uw handen vrij voor andere activiteiten.

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.harmsenvakschildeTS.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

3e nationale cyclo cross
kasteel Vorden

fokampioenschappen
ord & Oost

Zaterdag 4 december
ma:

10.30 uur: Masters
10.32 uur: Vrouwen / Ju ouwen / www.rtwierakkerwichmond.nl

Nieuwelingen meisjes
11.30 uur: Nieuwelingen
12.30 uur: Amateurs A + B
13.30 uur: Junioren
14.30 uur: Elite / Beloften
15.45 uur: 1 ronde, 1 start voor jongens en meisjes

6 t/m 12 jr. uit Vorden en omgeving

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

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

Sponsoren:

Ook adviseur in

SieMadc
Gilden weg 1, Zelhem
Tel. 0314 - 62 36 58

Indoor Sport Vor
SCHEPPER KEUKENS Rabobank

Graafschap-West



Geurende, kleurende winterbloemen ProWonen nieuwe naam
voor De Stiepel en WoonWavier

Winterbloders, zoals de loverhazelaar, zorgen voor een kleurtje in de wintertuin

Veel mensen denken dat er bui-
ten 's winters hooguit een ker-
stroos bloeit, maar wie even bij
kwekers en tuincentra rond-
kijkt ontdekt al snel veel meer
planten die uitgerekend de win-
ter als bloeitijd hebben geko-
zen. Ze zijn inderdaad betrek-
kelijk zeldzaam (geen honder-
den, maar tientallen soorten)
en trekken dan ook volop de
aandacht. Helemaal als ze ook
nog eens lekker geuren en dat
komt vaker voor dan u waar-
schijnlijk denkt.

Winterbloeiende heesters komen
meestal erg mooi uit als ze voor
een wat donkerder achtergrond
staan, een haag bijvoorbeeld of
een muur. Sommige bloeien aan
kale takken, andere zijn winter-
groen. Allemaal hebben ze syste-
men ontwikkeld om de kou ook
bloeiend fier het hoofd te bieden.
Enkele door tijdens vorst tijdelijk
het vocht uit de bloemen te pom-
pen, andere door het suikergehal-
te in het sap op te voeren. Dat
werkt als antivries.

EEN RUIME VARIATIE
AAN WINTERBLOEIERS
Heel geliefd zijn diverse sneeuw-
ballen, bijv. Viburnum x bodnan-
tense. Deze soort kent sterke culti-
vars die van herfst tot lente dicht-
bezet zijn met trossen opvallend
geurende bloemen (roze bij

'Dawn', donkerroze bij 'Charles La-
mont'). Veel andere sneeuwballen,
bijv. V. tinus 'Eve Price' bloeien wit
en geuren wat subtieler. De naakt-
bloeiende jasmijn, Jasminum nu-
diflorum, bloeit geel van decem-
ber tot april. Plant hem zo dat u
hem vanuit huis goed kunt zien.

Toverhazelaars, o.a. Hamamelis x
intermedia, verrassen in de herfst
al met een prachtige bladkleur,
maar excelleren in de winter met
spinachtige bloemen in allerlei
tinten (meestal geel, maar oranje
bij 'Jelena', wijnrood bij 'Diane',
bruinrood bij 'Feuerzauber' en vio-
letrood bij 'Lansing'). Diverse ma-
honiestruiken steken vanaf febru-
ari hun geurende, gele bloeiaren
boven het stekelige blad uit, bijv.
Mahonia media 'Charity', 'Buck-
land' en 'Winter Sun'. De Japanse
kers Prunus subhirtella 'Autumna-
lis Rosea' bloeit roze van novem-
ber tot maart.

h
De identieke 'Autumnalis' bloeit
wit. Gele kornoelje (Cornus mas) is
aan het eind van de winter hele
maal overdekt met gele bloempjes
(ook goed op de vaas!). Er zijn zelfs
winterbloeiende kamperfoelies,
bijv. de struikvormige Lonicera x
purpusii 'Winter Beauty' en de
eveneens wit bloeiende L. fragran-
tissima. Beide geuren verrukkelijk
zoet. Even heerlijk geuren de gele
(met paars hart) klokjesbloemen

van de echte winterbloeiers (Chi-
monanthus praecox), fantastische,
langzaam groeiende struiken (tot
2,5 m hoog). Bij goed weer kan ook
de staartaar (Stachyurus praecox)
al aan het eind van de winter bloei-
en (tot in april, in diverse gele tin-
ten). De verschillende winterhei-
des, vooral de wintergroene Erica
carnea- en E. darleyensis-cultivars,
stelen dichter bij de grond (en in
bakken) de show met bloeitinten
die variëren va'n roze en lila tot
paars en wit. Ze zijn er ook met
geel of anders gekleurd loof.

ONDERHOUD
Al deze planten zijn meer dan vol-
doende winterhard. Een feest om
ze in de tuin te hebben. Geef in het
voorjaar een goede basisbemes-
ting met organische mest. Als
snoei nodig is, kan dat na de bloei.
In pot gekweekte planten kunt u
ook nu tijdens vorstvrije perioden
in de grond zetten.

TUINTIPS VOOR DECEMBER
Deze maand is ideaal voor winter-
snoei, reparatie, onderhoud en
constructiewerk in de tuin. Ook
het planten en verplanten van bl-
adverliezende bomen struiken
kan prima. Zolang het niet vriest.
De rest van het tuinwerk ligt vrij-
wel stil, maar u kunt nog steeds de
lege plantenbakken vullen met
kleurige, lage winterbloeiers en
besdragers.

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 extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint'n handje.

Helpt u mee! Met een 'noot'bijdrage van € 15,- op giro 404040 bezorgt u een kind

al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even. Als u dit vóór 5 december doet

maakt u bovendien kans op een prachtige ballonvaart in de Kinderhulpballon!

NATIONAAL FOND* KINDERHULP

Brinkpoortstraat 32, 74 1 1 HS Deventer, Tel.: 0570 - 6 1 1 899

Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: info@kinderhulp.nl

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

ProWonen is de nieuwe naam
van de wooncorporatie die op l
januari ontstaat uit een fusie
tussen De Stiepel uit Zelhem en
Woonklavier uit Eibergen. De
naam is bedacht door een aan-
tal medewerkers. De nieuwe
huisstijl is ontworpen door Rob
van der Loos uit Lichtenvoorde.

Het woordje Pro zegt iets over de
manier waarop wooncorporatie
ProWonen haar taak wil uitoefe-
nen. Betrokken, positief, toeganke-
lijk en professioneel. Om dit te be-
nadrukken heeft het woordje Pro
de warme kleur oranje gekregen.
Het woord Wonen wordt stevig
neergezet met de kleur blauw-
paars. ProWonen wil een organisa-
tie zijn die met beide benen in de
samenleving staat, betrokken bij
wat er gebeurt in haar werkgebied.
Dit wordt in het woordmerk nog
eens benadrukt door de verlaagde
W. Een oranje label met het woord
wooncorporatie is een speels on-
derdeel van de nieuwe huisstijl.

ProWonen beheert straks zo'n
8000 woningen in de kernen Bor-

culo, Eibergen, Hengelo (Gld), Lich-
tenvoorde, Neede, Ruurlo, Vorden
en Zelhem. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat er in alle acht ker-
nen een woonwinkel komt. De
klanten en relaties worden in de-
cember persoonlijk geïnformeerd
over de nieuwe naam en nieuwe
huisstijl. Zij kunnen straks nog
steeds terecht op de vertrouwde
adressen. Alleen de huurders uit
Vorden vallen vanaf l januari on-
der het werkgebied van de woon-
winkel Borculo. En vanwege de ge
meentelij ke herindeling valt Ma-
riënvelde onder het werkgebied
van Zelhem.

De ondersteunende taken worden
nu nog uitgevoerd vanaf twee
hoofdkantoren. De afdelingen
Vastgoed en backoffice Wonen
werken vanuit Zelhem. De afdelin-
gen Middelen, Strategie en de di-
rectie zijn gevestigd aan de Borcu-
loseweg in Eibergen. Het nieuwe
hoofdkantoor van ProWonen
komt straks in Borculo met vol-
doende ruimte voor alle afdelin-
gen. De bouw hiervan begint in
2005.

PLUS is Beste Wijnsupermarkt
van Nederland
In de onlangs uitgekomen Su-
permarktwij ngids van Nicolaas
Klei komt PLUS als Beste Wijn-
supermarkt van .Nederland uit
de bus. PLUS heeft in deze gids
de meeste 'omfietswijnen'. Ook
in de Wijnalmanak van Hu-
recht Duijker, die vorige maand
uitkwam, kreeg PLUS de meeste
geselecteerde en bekroonde wij-
nen van alle supermarkten in
Nederland.

Klei heeft in zijn gids maar liefst
27 PLUS wijnen bekroond als 'om-
fietswijn'. Dit is nog meer dan vo-
rig jaar toen PLUS 19 'omfiets-
wijnen' had. De term 'omfietswijn'
gebruikt Klei voor wijn die zo goed
is dat de consument er beslist even
voor moet omfietsen.

In de Wijnalmanak van Duijker
scoren de wijnen van PLUS ook bij-
zonder goed. De bekende wijn-
schrijver selecteerde 75 wijnen
van PLUS, waarvan hij er twintig

Formule

PLUS
SdB
Konmar
Edah
AH
C1000

Aantal
omfietswijnen

27
18
18
17
14
l

heeft bekroond als Sterwijnen.
Wederom meer dan vorig jaar,
toen PLUS met 19 Sterwijnen ook
al op de hoogste plaats eindigde.

EÉN FLES GRATIS
Natuurlijk wil PLUS ook de consu-
ment mee laten genieten van deze
goede uitslag. Van 29 november
t/m 4 december ontvangt de klant
bij aankoop van een fles Mosaico
marche rosso eenzelfde fles gratis.
Deze wijn wordt in de Supermark-
twij ngids geclassificeerd als om-
fietswijn en is dus het proberen
meer dan waard!

Attractiepark Slagharen
wint internationale prijzen
Het International Association
of Amusement Parks and
Attractions heeft een Brass
Ring toegekend aan Attrac-
tiepark Slagharen, voor haar
brochure. Voor haar televisie-
commercial ontving Slagharen
de tweede prijs.

De Brass Ring is een internationale
marketing prijs die jaarlijks wordt
uitgereikt aan attractieparken met
de beste uitingen op het gebied
van promotie en reclame.

Directeur Henric Bemboom nam
namens Attractiepark Slagharen
de onderscheidingen in ontvangst.
'Het is een eer', is haar reactie
vanuit Orlando. 'Het geeft aan
dat onze vakgenoten onze promo-
tionele uitingen hoog aanslaan.'
IAAPA heeft ruim 5000 leden in

meer dan 85 landen. In 2001 werd
de oprichter van Attractiepark
Slagharen, de heer J.H. Bemboom,
opgenomen in de Hall of Fame van
deze internationale overkoepelende
organisatie van attractieparken.

Het attractiepark bestaat sinds
1963. Wat begon als een aantal
vakantiehuisjes met een pony, is
inmiddels uitgegroeid tot een in-
ternationaal bekend amusement-
spark met ruim veertig attracties,
shows en zwembaden voor het he-
le gezin, en diverse verblijfsaccom-
modaties.
In totaal beschikt Attractiepark
Slagharen over meer dan vijf-
duizend bedden, verdeeld over
vakantiehuisjes, wigwam tenten
en stacaravans. Dit seizoen ont-
ving Attractiepark Slagharen ruim
l ,3 miljoen bezoekers.

Al gekeken op WWW.COntaCt.nl

voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?



Advertorial

Het eerste jaar in de nieuwe
organisatievorm is bij RS

Schildersgroep B.V. een feit. 'Een
korte terugblik geeft een gevoel
van positieve voldoening,' vertel-
len directieleden Edwin Spikker
en Henry Rouw. 'Twee elkaar
vreemde organisaties naar elkaar
toe laten groeien om ze vervol-
gens samen te smelten tot een
team vraagt aandacht tot in de
details. De volgende stap was het
aantrekken van een aantal nieuwe

RS Schildersgroep B.V.:
Een jaar onderweg

LIEBRAND SCHILDERWERKEN

SCHOOLTINK SCHILDERWERKEN

mensen, en ook hier was buiten
het individuele vakmanschap
welke vanzelfsprekend aan de
basis ligt, het leggen van teamver-
band met elkaar het uitgangs-
punt'. Dat is gelukt, de RS
Schildersgroep is uitgegroeid tot
een enthousiast team, waarin de
sfeer meer dan uitstekend is. Dat
is belangrijk want daar plukt iede-
re opdrachtgever de vruchten van,
immers uitstekende vakmensen
met passie voor hun vak, en loya-
liteit naar de organisatie leveren
kwaliteit, en kwaliteit leveren is
een blijvend streven van de RS
Schildersgroep.

Ook het samenwerkingsverband naar
overname, welke de RS Schildersgroep is
aangegaan met Schrage Schilders en
Afwerkingbedrijf blijkt een goede keuze,
n u-t name naar de zakelijke markt schept
dit mogelijkheden voor de RS
Schildersgroep, en voor de bestaande
klantenkring van Schrage Schilders is het
een geruststellende gedachte dat de con-
tinuïteit van de vertrouwde organisatie is
gewaarborgd.

Winterschilder, voor binnenwerk
een vorstelijk voordeel
'Of het nu een kantoor, bedrijfspand,
verzorgingshuis of woonhuis betreft, er
komt een moment dat ook uw pand
aan een nieuw fris gezicht toe is', aldus
Spikker en Rouw. 'De RS Schilders-
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\> SCHILDERWERKEN)

www.rssc/7//dersgroep.nl

In augustt
RS Schildersgroep tot een groot succes te maken.

Het team bestaat uit enthousiaste en vakbekwame mensen.

bedraagt de korting € 12,50 per man
per dag'.

Vier seizoenen onderhoud
'Daar waar vroeger buitenschilderwerk
in het algemeen een seizoensarbeid
werd gevonden, praten we nu binnen de
branche over "vier seizoenen onder-
houd". De naam zegt het al; buiten-

Vorstelijk voordeel voor
afgeschermd

buiten onderhoud

een

per man per dag.

was het ook noodzakelijk dat de verfin-
dustrie nieuwe producten ging ontwik-
kelen welke speciaal voor dit doel
geschikt zouden zijn.

Er zijn inmiddels zeer goede afscherm-
systemen, en ook duurzame verfproduc-
ten op de markt die aan de benodigde
doelstellingen voldoen'.

De RS Schildersgroep neemt het
vier seizoenen onderhoud zeer
serieus
Naast het feit dat de RS Schildergroep al
werkt met de meest recente technolo-
gieën op productgebied in alle seizoenen,
heeft de RS Schildersgroep zodanig geïn-
vesteerd dat goed geconditioneerde
ruimtes creëren ook door hen kan wor-
den ingevuld. Maar dan is succes nog niet
verzekerd. De aanloop naar succes vraagt
veel positieve inzet van alle medewerkers
uit de organisatie, dus uiterst belangrijk in
deze is de motivatie van je vakmensen.

De RS Schildersgroep
voor al uw wensen

meuwste mogelijkheden »*^£~£ £* is te behalen.
Uueraard vertellen we u welk voorfc l . brenp:il

ln overleg met u bepalen *"£££ u ^ekerd dal de RS
we onze offerte uit. Als «^^

Schildersgroep uw opdracht pro
zorg uitvoert.

en met de grootste

Spikker en Rouw: 'Het teamverband dat
heerst binnen de RS Schildersgroep
draagt ook in deze problematiek zijn
positieve steentje bij. Het gehele concept
draagt zorg dat het door de RS
Schildergroep gehanteerde kwaliteitslabel
gehandhaafd blijft, maar ook de continuï-
teit voor onze organisatie krijgt niet de

vier seizoenen problematiek weer een
positieve move. Want continuïteit binnen
de RS Schildergroep betekent samen
verder, en als je als team daar niet vrolijk
van wordt '

Voor meer informatie:
www.rsschildersgroep.nl

groep draagt zorg dat uw kozijnen,
wanden, plafond weer strak in de verf
zitten. U hebt ondertussen de handen
vrij voor andere activiteiten.

En de RS Schildersgroep brengt u niet
enkel het gemak en vanzelfsprekend
vakwerk, maar ook een vorstelijk voor-
deel: in de wintermaanden van 15
november 2004 tot 18 maart 2005
krijgt u namelijk als particuliere
opdrachtgever een korting van € 30,00
per man per dag. Ook de zakelijke
opdrachtgever(s) behalen voordeel bin-
nen de winterschilder periode, voor u

schilderwerk in alle maanden van het
jaar realiseren, en dat met de garantie dat
er op de kwaliteit niet behoeft te wor-
den ingeleverd. Een groot aantal
opdrachtgevers is hier inmiddels van
overtuigd. En dagelijks breidt dat aantal
zich uit. Dit verschijnsel loopt in even-
wicht met de gehele schildersbranche.
Ook hier is verschil merkbaar, daar waar
het ene bedrijf geheel is uitgerust om
winterwerk goed te kunnen realiseren,
moet een ander deze stap nog geheel of
gedeeltelijk maken. Maar daar waar het
nu mogelijk is goed geconditioneerde
ruimtes te creëren d.m.v. afscherming,

RS Schildersgroep b.v.
jufenaban 2,7211 GTEdfc

Tel. 0575-540147
Fax 0575-543753

E-mail:
espikker@rsschildersgroep.nl
hrouw@rsscmldersgioep.nl
lnternef.rsschildersgroep.nl

* De heren Henry Rouw en Edwin
Spikker vormen de directie van RS
Schildersgroep.



Titel 3e nationale cyclo cross In Vorden

Tweede cydo cross in eenjaar
RTV Merakker Wichmond orga-
niseert de derde editie van de
cyclo cross dit keer in hetzelfde
jaar als de tweede editie. Twee
redenen liggen hieraan ten
grondslag.

In de eerste plaats is het de RW ge
lukt, de districtskampioenschap-
pen Noord Oost binnen te halen.
Dit zijn kampioenschappen, waar-
voor renners en renster zich kun-
nen kwalificeren voor het nationa-
le kampioenschap, komende janu-
ari in Zeddam (9 januari).

En omdat deze wedstrijden ui-
teraard voor het NK vereden moe-
ten zijn, moest de datum naar vo-
ren ! Normaal zat Vorden altijd
een week achter het NK en was het
vaak een revanche wedstrijd.

In de tweede plaats bleek, dat na
het NK in de hoogste categorie de
animo niet heel erg groot meer

was, omdat de prijzen vaak ver-
deeld waren. De echte toppers zo-
als Groenendaal kozen dan voor
het buitenland en de voorberei-
ding naar het WK en de subtop-
pers namen een vakantie om daar-
na weer fit voor een beperkt weg
programma te zijn.

EEN GOEDE KEUS
Het duurde even voordat bij de
bond de kogel door de kerk was,
maar gezien de locatie en het en-
thousiasme van de organisatie is
uiteindeüjk voor Vorden gekozen.

Dit betekende wel, dat de organi-
satietijd met een anderhalve
maand verkort werd en dat er heel
veel werk verzet moest worden in
korte tijd. Maar het blijkt een goe-
de keus, want door de districtkam-
pioenschappen is er een hoop
extra aandacht en het aantal in-
schrijvingen is uitstekend te noe
men.

Vooral de hoogste Elite categorie is
nu al prima te noemen. Joost
Postuma van de Rabobank, die on-
langs in de ronde van Spanje nog
twee uitstekende tijdritten reed, is
van de partij en onze eigen Thijs v
Amerongen nederlands kampi-
oen, gaat dit seizoen voor het eerst
in deze hoogste categorie uitko-
men.

Momenteel hoopt de organisatie
stiekem nog op deelname van Ger-
ben de Knegt, die na een zware
crash, deze zomer, aan het terug-
komen is op het hoogste niveau.

De inschrijvingen zijn nog niet he-
lemaal gesloten, dus volgende
week zal men defintieve deelname
kunnen aankondigen.

Gelukkig dus al veel blijde gezich-
ten bij de organisatie, omdat ook
de sponsors de ambitie hebben we
ten te waarderen.

TC Renovatie wil
'gekke handel'

Nationale
Zonnebloemloterij
Datum trekking: 15 november

De Nationale Zonnebloemloterij
2004 is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie (L.O.
690/0086/001.04 d.d. 8 januari
2004).

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:
prijsnr. lotnr. bedrag
Ie prijs 0594012 €15.000,00
2e prijs 0819303 € 10.000,00
3e prijs 0308659 € 10.000,00
4e prijs 1219324 € 5.000,00
5e prijs 0737161 € 5.000,00
6e prijs 0265644 € 5.000,00
7e prijs 1165484 € 2.500,00
8e prijs 0258485 € 2.500,00
9e prijs 0787757 € 2.500,00

10e prijs 1332908 € 2.500,00
l Ie prijs 0780026 € 1.000,00
12e prijs 1410205 € 1.000,00
13e prijs 0779396 € 1.000,00
14e prijs 0741275 € 1.000,00
15e prijs 1039104 € 1.000,00
16e prijs 0154734 € 500,00
17e prijs 0315779 € 500,00
18e prijs 0665045 € 500,00
19e prijs 0778298 € 500,00
20e prijs 1212347 € 500,00
21e prijs 1179531 € 500,00
22e prijs 0058591 € 500,00
23e prijs 0493539 € 500,00
24e prijs 0322736 € 500,00
25e prijs 0258421 € 500,00

De volgende prijzen op de loten
met de volgende eindcijfers
26e prijs 20152 € 100,00
27e prijs 11977 € 100,00
28e prijs 47811 € 100,00
29e prijs 0957 € 50,00
30e prijs 9623 € 50,00
31e prijs 0743 € 50,00
32e prijs 063 € 15,00
33e prijs 296 € 15,00
34e prijs 681 € 15,00
(onder voorbehoud van typefouten)

Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot, desgewenst aange
tekend, te zenden aan Nationale
Vereniging de Zonnebloem, t.a.v.
de loterij, Postbus 2100, 4800 CC
Breda met vermelding van het giro-
of banknummer waarop de geld-
prijs gestort moet worden.

Belangenbehartiging
Ouderenbonden noodzaak
De PCOB afdeling Vorden be-
sprak tijdens haar middag-
bijeenkomst de toekomstplan-
nen van deze organisatie.

Voorzitter Jan Olthaar heette de
aanwezigen hartelijk welkom,
zelfs gasten uit Spijkenisse waren
aanwezig. In het bijzonder werd
verwelkomd de inleider voor deze
middag, de heer Roei Hartman uit
Warnsveld, voorzitter van het ge
west Gelderland en lid van het lan-
delijk bestuur van de PCOB.
Spreker stelde eerst de vraag:
"Waarom bent u lid van de PCOB,
zowel landelijk als in Vorden?" De
afdeling zal in de toekomst, samen
met de andere Ouderenbonden,
contact moeten leggen met de ge
meente Bronckhorst. Ook wordt
gewerkt aan de belangenbeharti-
ging in de regio. De PCOB afdeling
hoort nu nog bij Warnsveld en
Zutphen, maar per l januari
as.verandert dit. De plaatselijke
Bonden komen op voor de belan-
gen van de ouderen nu in Vorden,
later in Bronckhorst, o.a. voor de
taken wonen, zorg en mobiliteit.
Voor Gelderland gebeurt deze be
langenbehartiging door de Samen-
werkende Bonden van Ouderen
(SBOG). Deze stichting is tot stand
gekomen, omdat de Provincie de
afzonderlijke Ouderenbonden
niet meer subsidieerde, maar al-
leen in gezamenlijk verband. Het
provinciaal bestuur van de PCOB

bestaat uit vertegenwoordigers
van de verschillende regio's. Dit
zal worden gewijzigd in personen
met een deskundigheid, bijv. op
het terrein van vervoer. Het jaar-
lijkse hoogtepunt is de Ontmoe
tingsdag, die eind oktober in Lun-
teren wordt gehouden; daar ko-
men ongeveer 350 belangstellen-
den naar toe. Hierna werd inge
gaan op de landelijke organisatie,
waar nu een bestuur is, bestaande
uit 7 personen. De heer Hartman
maakt sinds mei 2003 daar ook
deel van uit. Het landelijk bureau
is gevestigd te Zwolle, waar 33
medewerkers werkzaam zijn (23
voltijdsbanen). Zij voeren het
werkplan uit, dat door het bestuur
is vastgesteld, onder leiding van de
directeur Jaap van der Spek. In de
landelijke algemene vergadering,
die 2 keer per jaar in Nijkerk
wordt gehouden, zijn afgevaardig-
den van de gewesten vertegen-
woordigd. Ook houdt de PCOB
zich bezig met de identiteit en
onderzoekt wat onderscheidt ons
van andere bonden. Hierna wor-
den vragen gesteld, die duidelijk
door de inleider worden beant-
woord. De voorzitter bedankt hem
voor zijn heldere betoog en biedt
hem een attentie aan. De aanwezi-
gen worden opgewekt voor deelna-
me aan de kerstbijeenkomst op
donderdagmorgen 16 december
as., waar ds.J.Kool de kerstmedita-
tie zal houden.

GGD geeft informatie
over stoppen met roken
De GGD geeft informatie over
stoppen met roken en de hulp-
mogelijkheden in de regio.
Mensen die goede voornemens
hebben en in 2005 willen stop-
pen met roken doen er goed
aan om het infopakket 'Stop-
pen met roken' gratis aan te
vragen bij de GGD Regio Steden-
driehoek.

Ook kunnen zij het Stivoropakket
'Starten met Stoppen' gratis afha-
len bij de GGD Regio Stedendrie
hoek in Deventer of Apeldoorn.
Het infopakket 'stoppen met ro-
ken' is aan te vragen bij de GGD
Regio Stedendriehoek, telefoon
(0570) 664 664 of via de website
www.ggdstedendriehoek.nl. Het
pakket van Stivoro is af te halen bij
de GGD in Deventer (Schu-
renstraat 8a) of in Apeldoorn (Vos-
selmanstraat 4). Let wel: op = op.

Uit onderzoek is gebleken dat stop-
pen met roken met behulp van een
ondersteuningsmethode op de lan-
gere termijn vaak veel succesvoller
is dan wanneer men 'alleen' stopt
met roken. De GGD Regio Steden-
driehoek heeft bij dit gegeven wil-
len aansluiten. Het infopakket
'stoppen met roken' bevat vooral
informatie over de verschillende
ondersteuningsmogelijkheden om
te stoppen met roken en waar deze
aanwezig zijn in de regio.
Een onderzoek door TNS Nipo sig-
naleert een dalende trend in het
rookgedrag bij zowel volwassenen
als jongeren. Na de jaarwisseling
2003-2004 is het aantal rokers in
Nederland sterk gedaald. In de eer-
ste helft van 2004 rookte ge
middeld 27,2% van de Nederland-
se bevolking van 15 jaar en ouder.
In het laatste halfjaar van 2003
was dit 30.

Charles Kroes van TC Renovatie
in Heelweg (bij Varsseveld) han-
delt het liefst in gekke handel.
Hoe gekker, hoe beter. Zolang
het maar geen rotzooi is. Zo
heeft hij in zijn zaak een oude
hijskraan voor kinderen staan.
Het is niet zo'n hijskraantje dat
in een doos in de speelgoedwin-
kel kan staan. Het is een kraan
van meters lang en hoog. Kroes
heeft al wel mensen gehad die
geïnteresseerd zijn, maar ze bo-
den nog niet genoeg.

Maar dat is niet het enige wat hij
doet. Hij knapt ook meubels op.
Dat doet hij vooral door het zand-
stralen van meubels. Op veel meu-
bels zit een laklaag en als je die
niet mooi vindt, kun je het er zelf
af schuren. Je kunt het ook laten

heeft het internet tot gevolg dat er
veel interesse is vanuit het buiten-
land. Vooral de Verenigde Staten
en Canada zijn voor TC Renovatie
landen waar veel naar geëxpor-
teerd wordt.

Verder houdt Charles Kroes ervan
in groot in te kopen en het vervol-
gens weer voor een mooi prijsje te
verkopen. Zo koopt hij soms hele
inboedels op van iemand die over-
leden is. Vaak willen nabestaan-
den snel van de huisraad af, om-
dat het huis alweer verkocht is.

Dan doet Kroes niet moeilijk en
hij komt langs om de hele inboe
del voor een zacht prijsje op te
kopen. Soms heeft één van de na-
bestaanden een paar weken later
toch spijt van de verkoop, omdat

zandstralen. En als je wilt krijg je
het in de juiste kleur gelakt en al
weer terug.

Kroes doet tegenwoordig goede za-
ken via het internet. Zo heeft hij
ook een website; www.tcrenova-
tie.com. Op die site is goed te zien
wat voor een artikelen er te koop
zijn bij het bedrijf.

Ook is het mogelijk om via een
link op de site mee te bieden op za-
ken die Charles Kroes op het inter-
net heeft gezet. Volgens Kroes

er nog een tafel tussen zit die emo-
tionele waarde heeft. Ook dan is
het nog mogelijk om die tafel
weer terug te krijgen.

Ook ziet Kroes vaak kleine onder-
nemers langs komen om rond te
neuzen wat hij allemaal heeft. Zij
nemen af en toe wat mee om het
weer in de etalage te zetten.

Iedereen is altijd welkom, al heeft
hij wel graag dat er vooraf even
een telefonische afspraak wordt
gemaakt.

DJ Galaga speciale gast
in de Beachclub
Zaterdagavond 4 december
heeft Witkamp in Laren wel een
héél speciale gast voor je in pet-
to in de Beachclub. Party DJ No.
l DJ Galaga komt dan om de
tent helemaal op z'n kop te zet-
ten. Zoals de meeste wel zullen
weten is DJ Galaga de grote
man achter de "Go Après Ski"
cd's. Hij mixte de heleboel aan
elkaar en zorgde voor de selec-
tie van de nummers.

DJ Galaga was al eerder te gast in
Laren en Witkamp is blij dat hij
weer achter de draaitafels staat a.s.
zaterdag. Want met deze wereld DJ
is het altijd 300% volop feest. Vette
beats, de beste krakers en gaan met

die banaan. En dat allemaal in de
Beachclub met z'n pompende ge
luidsinstallatie en supervette
lichtshow. Je zult ogen en oren te
kort komen met DJ Galaga! In de
Balustradezaal staat de Top-100
band Hike en DJ Berry Elsman en
DJ Dennis draait de beste dance,
trance en R&B in de Dancekelder.
Maar ook in het rockcafé staat er
deze avond een liveband, Kabaal.
Al meer dan 20 jaar maakt deze Ba-
themse band het livecircuit onvei-
lig met hun puike rockcovers. Al
met al is er weer van alles te bele
ven in Witkamp, the place 2B. Er is
uiteraard normaal busvervoer.
Check de site voor meer info,
www.witkamp.com
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Oh DELICATA CHOCOIADELETTERS
DIVERSE SOORTEN PAKJE 100 GRAM NU

PAKJE 200 GRAM NU

LET OP: WOENSDAGMIDDAG 1 DEC VANAF 14.0O SINT EN PIET BU AH __ __

Cfl SHOARMAVLEES
KG

van 7.29 voor

MANDARIJNEN
NET KG
van 1.49 voor o:89

Oh RB AMANDELSTAAF
doos 250 gram a 1.99

NU 2 DOOS HALEN
1 DOOS BETALEN

PEPSI/SISI/7-UP
FLES 1.5 LITER
DIVERSE VARIANTEN
van 0.93 voor

GA M GA
FRYSKE KANNE
BERENBURGER

1 Itr. NU

99
D E

oh

O L E N H O E K
W l N KE L H O E K VAN HENGELO

(O575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00- 17.00 uur

Alle sten
hart

ons,

Antoon Peppelman

Informatie / lid worden /vragen: www.bronckhorst.pvda.nl

Maak de komende feestdagen
uw huis extra gezellig

met zelfgemaakte
trendy groendecoraties in

Kerstsfeer.

Bij bloembinderij en cursuscentrum

De é lz:ervtuirv

zijn er ©PSKJ
om leuke ideetjes op te doen,

ook doe-het-zelf artikelen zijn te koop.

Zondag 5 december 11.00-17.00 uur.
Maandag 6 december 11.00-17.00 uur.

Locatie: Café Restaurant 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 Vorden.

Graag tot ziens.

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

-T»

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP #
TUINAANLEG (RENOVATIE)

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

-:•:- VIJVERS -:•:-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit Zelhem er
aan om in Vorden te adverteren?
Hij laat dit graag aan zijn collega's over.

Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities,
wat betaalbaar is.



PLUS
Weekendvoordeel

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 t / m z a t e r d a g 4 d e c e m b e r 2 0 0 4

BESTSELLER!
l N E R G E N S G O E D K O P E R

Bief-
baklappen
500 gram

ELDERS 7.49

€ 40 GRATIS
boodschappen?

BESTSELLER!
l N E R G l N S PER

399
BESTSELLER!

U T N E R G E N S G O E D K O P E R

PLUS
Spaanse vlaai*
Blister 0 26 cm
ELDERS 8.99

99
Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Abee
Saladeschotels
Rundvlees, Russisch ei
of zalm. Bak 700 gram

Broccoli
500 gram

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

PLUS
Filet Americain
Naturel, knoflook, pesto, peper
of ui. Bakje 150 gram

ESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K *.

Maaslander *
Jong belegen
of belegen kaas
Vers van het mes. 500 gram

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!"* BESTSELLER!
M E R C E N ' ' " ' M E R C E M ; " W E R C E N s l N E R C • M C

ELDERS 3.05

Lotus
Toiletpapier
Finesse
Pak 9 rollen

79 Mager
rundergehakt
Kilo
ELDERS 4.49 279

Douwe Egberts
Koffie
3 pakken Aroma Rood
+1 pak Select.
Set 4 pakken a 250 gram
ELDERS 5.86

M OUWf IMMVI
H I K I S

Set 4 pakken .lomand

99 O99

PLUS is wederom het omfietsen waard!
Nadat we een aantal weken geleden
in de wijnalmanak van Hubrecht
Duijker zijn genomineerd met het
hoogst aantal geselecteerde wijnen
komt ook nu in de supermarkwijn-
gids, van Nicolaas Klei PLUS als beste
uit de bus!
Santé!

wijnen:
iupermarkt: ^ „_

«PLUS 27
Super de Boer
Konmar
Edah
AH
Jumbo
C1000

18
17
14
12
1

Omfietswijn
Mosaico
Rode Italiaanse wijn.
Heerlijk bij pasta of rood vlees.
Fles 75 cl. 2.99

halen 1 betalen

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
nedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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