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Overname advertenties berichten verboden

KNMV kampioensrit bij VAMC
"De Graafschaprijders"
in sosfeie handen!

Adventsdienst Raad van
Kerken
Aanstaande zondag 3 december
is het begin van de Adventstijd,
de tijd van voorbereiding op
het naderende Kerstfeest.
Op deze eerste Adventszondag is
er 's avonds een oecumenische Adventsdienst, uitgaande van de
Raad van kerken. Deze bijzondere
dienst zal gehouden worden in de
Christus Koningkerk.
Voorganger is ds. D. Westerneng
en er is muzikale medewerking
van de Chr. Gemengde Zangvereniging "Excelsior" o.l.v. dhr. P.

De duisternis had nog maar
nauwelijks voor het daglicht
plaats gemaakt, of de eerste
deelnemers aan de KNMV kampioensrit (enduro) werden vrijdagmorgen gesommeerd zich
gereed te maken voor de start.
En daar gingen ze, veelal met
z'n vieren tegelijk, op weg naar
voor de meesten "onbekende
oorden". Voor de inters vier
ronden van 75 kilometer en
voor de nationalen drie ronden. Een uitermate zware rit.
Van de 208 gestartte rijders bereikten (gerekend over beide
dagen) 128 de finish.
De organiserende vereniging "De
Graafschaprijders" had niets aan
het toeval overgelaten. Wat te denken van 125 actieve medewerkers
om alles in goede banen te leiden.
Daar komen nog eens bij de 45 officials van de KNMV en 12 EHBO'ers. Een kampioensrit organiseren zonder de medewerking van
het gemeentebestuur politie,
sponsoren en grondeigenaren is
onmogelijk. Dus niet zo verwonderlijk dat het bestuur van de organiserende vereniging hartstikke
blij is met al deze personen en instanties. De rijders hadden na afloop niets dan lovende woorden
voor de unieke startlocatie en het
parcours. Toen geheel Vorden, zondagmorgen nog op een oor lag,
waren al weer 35 "Graafschappers" druk bezig om alles te herstellen. Over "teamwork" gesproken!

Anders Eriksson uit Zweden. Onlangs won Anders nog de Zesdaagse in het Spaanse Granada. Uitste
kende prestaties van diverse leden
van de VAMC. Gerben Vruggink
werd Nederlands kampioen in de
klasse 250 CC nationaal. Met minieme achterstand werd Stephan
Braakhekke in de klasse 125 CC inters, tweede. Onder leiding van
manager Jan ten Brinke werd het
clubteam van "De Graafschaprijders" kampioen van Nederland.
Het team bestond uit Gerben Vruggink, Stephan Braakhekke en Alfons Hoevers.
De winnaars in Vorden waren: Gerrit Schreurs (nationalen 51 t/m 125
CC; Gerben Vruggink (idem 125
t/m 250 CC; Bert van Maanen
(idem 250 t/m 500 CC; Ron Griekspoor (idem tot 400 CC); Phil Wee
ren (idem boven 500 CC); Martin
Roestenburg (40 Plus klasse); Erik
Eggens (inters t/m 125 CC); Toine
van Dijk (idem boven 175 CC);
Frank Isfordink (idem t/m 400 CC;
Anders Eriksson (idem boven 500
CC); Jurgen Overveld (daglicentie)

De totaal winnaar van de kampioensrit werd wereldkampioen

TOTAAL KLASSEMENT
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Klasse tweetakt 51 t/m 125 CC: l
Gerrit Schreurs 432 punten, 2 Marco Pluimers 416, 3 Gerrit Leeftink
371.
Tweetakt 125 t/m 250 CC: l Gerben
Vruggink 438 punten, 2 Maick Berendsen 354; 3 Jan Wiemer 342.
Tweetakt 250 t/m 500 CC: l Udo
Waanders 435 punten, 2 Arjan van
de Veld 387, 3 Bert van Maanen
361.

Viertakt t/m 400 CC: l Jos Schothuis 410, 2 Michael Czipkus 356,
3 Ron van Griekspoor 355.
Viertakt boven 500 t/m 1300 CC: l
Eddy Heersink 415, 2 Johan Manten 374, 3 Maries Strepel 327.
Klasse 40 Plus: l Martien Roestenburg 435, 2 Gerrit Geerling 401, 3 Al staat de Sint nog volop in de
belangstelling, toch kijkt men
Theo Deterd 345.
Inters tweetakt t/m 125 CC: l Torn ook al weer verder vooruit. Het
Hemmelder 151 punten, 2 Step- Kerstfeest nadert met rasse
han Braakhekke 148, 3 Bas van schreden.
Hunnik 86.
Inters tweetakt boven 175 CC: l Pa- Voorafgaand aan Kerst is eerst de
trick Isfordink 160, 2 Arjan Klok Adventstijd. Zondag 3 december is
108, 3 Henk Knuiman 88 punten.
de eerste Adventszondag en dan
Inters viertakt: l Frank Isfordink start men in de Dorpskerk met het
157 punten, 2 Alfons Hoevers 149, Adventsproject dat 4 zondagen zal
3DinandTijhuisl03.
duren en afgesloten wordt op Ie
Inters viertakt boven 500 CC: l
Kerstdag. Het thema is: "Met hart
Erik Davids 170 punten, 2 Allan en ziel", maar ook oogen, oren,
Davids 129,3 Hans Bleyenberg 103. handen en voeten komen er aan te
pas.

Enduro
op internet
Nog even nagenieten van de
Enduro? Dat kan! Ga naar
onze internetsite en bekijk
de fotoreportage die wij op
zaterdag 25 november
maakten. Ons adres:

Tijdelijk gratis videoband bij 4 keer tanken.
En... actionü! Wij streven naar een hechte band met u. Daarom trakteren we tijdelijk op videobanden. Bij iedere
tankbeurt van minimaal 25 liter motorbrandstof krijgt u een stempel op uw kaart. Een volle kaart is goed voor een
gratis videofilm. U heeft daarbij de keuze uit 5 toptitels (zolang de voorraad strekt). Welkom op onze set!

WEULEN KRANENBARC

Na afloop is er gelegenheid om
koffie of thee te drinken in de parochiezaal.
De Raad van Kerken nodigt een ie
der van harte uit.

Gezinsdienst in de
Dorpskerk

Voor een
nog betere
band.
JML

Rouwen en het orgel zal worden
bespeeld door mevr. A. van Zantvoort-Arendsen.
Verder zullen de leden van de liturgische commissie van de Raad
van kerken hun medewerking
verlelen die samen met ds. Westerneng de dienst hebben voorb
ereid. Het thema van de dienst is:
"God lijkt wel diep verborgen".

* maximaal één per klant
Service Station Weulen-Kranenbarg, Enkweg 3, 7251 EV Vorden

Op deze Ie Advent is er een ge
zinsdienst, waar deze keer het accent ligt op een dienst voor de kinderen. Op verschillende manieren
zullen ze meedeoen. Men leert
weer een stapellied voor Advent en
er wrodt muziek gemaakt door
een jongeren-combo.
Iedereen is er welkom: kinderen,
vaders, moeders, opa's en oma's,
maar ook de buren en wie de kinderen nog meer willen meenemen.
Tot zondagmorgen in de Dorpskerk!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur ds. M. Beitier, gezinsdienst. Start adventsproject; 19.00 uur ds. D. Westerneng (Adventsdienst RvK in
Christus Koningkerk).
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 december 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathmen
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 december (Ie advent) 10.00 uur ds. D. Westerneng (start
adventsproject); 19.00 uur ds. D. Westerneng (Adventsdienst RvK in
Christus Koningkerk).
R.K. kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur eucharistieviering, m.m.w. Cantemus
Domino. 19.00 uur ds. D. Westerneng, Adventsdienst RvK.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 december 17.00 uur eucharistieviering.
ZondagS december 10.00 uur woord-/communiedienst.
Weekendwacht pastores
2-3 december B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 57 31 15.
Weekenddienst huisartsen
2-3 december dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
2-3 december D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

^eekenddieiisteii
Streekyk-keiihuis Het Spittaal» .0pyérhocVse\yeg:8.
592592* Bezoekuren dagelijks van 1 5.00- 15.45 en :ï&45f 19,30
; |iur.;iünd«rafcitlin^ voor Ouders -en ge/insleden de heieda$;:
anëerën 15.00-16.30 en 17.45-:19,00 uur; Hartbewakiiig en
Mtensive c-arc dagelijks 1 1 .00-1 l.iiö uur (na overleg). KManv
afdeling 10,30-11.30,; 15.30- 16.45 m 18,4$-19,3Q uur. PAAZ:
iedere ilvOild 18,30-19:45 uur ..tri op Woensdag-» Zaterdagse?!
-15.45 MUT. ï 1| |'I! Tl' m |::11
Brandweer 112; b , g . ;td, 057Ö-63434Ö:
Politie tel; 0900-8844 (dag en :- nacht). AlarmnuTrimer 1;1;2, De;;
openingstijden van :het: kantoor zijn dinsdag, donderdag en
Vrijdag van 10.00 tot 161)0 uur en wot-nsdag van 12.00 tot
;i6.00
uur. Indiëri het bureau gesloten is, ka n i men. zich wett;;d^riï|ot. de politie te Löcheni; |||iiiii||||||i 7241 ÜN Lo, tel. 0900-8844, fax 0573-299298.:; ( • •;• | |||i ^: • T\ T '

Apptheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdagvan
08.00" 1 2.30 u u r c n van 1 3 .30™ 1 8.00 ;uu rv'Aainslu itend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo; theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend; om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
; è& 17!it;3~;l?,45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de Voordeur,
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772:
i. 551277 (men wordt doorgeschakeld).; :; i: \ i
orporatie De Stiepel Dr. Grashüisstraat% 7021 'CjLl
Zelhem, Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16:30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van rriaanxJag tot eri rnet vrijdag tussen 8.00 en 1 2)30
;;üütf op Q314-626HO. Overige zaken: 0314-626126.
i ; T; ;
; ZOrgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via
'

HM—: -M
NTN lTtins7.org en Kraamzorg Bureauvoor thuisverpleging
, tel.. 0575-51 64fi3i
L Kvers-Jansen. tel- 0575462515;
tel. 0575-553472; mevr. Mokktnk-Kasteel,; tel. :0575-556908;;
Ina Weustman tel. O575-527246;
ittêVr. Wentink v tel. 552492; ;
; :

YlRp'éioft' 0573-441942,;.;;;; | ; - ;. ; [ ]••••• ] : |f .;:•: l :; :; j. .r.;r :; ; :; :; j;ll|lllll
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. l'olkamp Eikenlaarj 20«
(iehandicapten Platform Vorden infonüninier 55 33 48,
Maatschappelijk verk |||||j^^
f552129, Spreekuur itiaana;ag;t/rn vrijdag 830-9.30 uur,;
0575-541 222;
Briflke;, telefbon 0575-551256,
Monuta Stichting rouwcentrum Het j«;bbiri}< 4a( tèirÖ5755P2740.'
'
'
: /"•;.,;
•
.•
: " ; ; : []
Begfafenisdien,st meldadfes tel. 06-8212240,
Openbare biblit)»heek Vorden Geopend dinsdag 14.1ÖB
2030 uur, woensdag 14.00~17.30 uur, idonderdag 14.0p;tl^||p
xttir; vrijdag;i4,00~20.30 uur, zaterdag 10.00-12,00 uur;
;
VVV-kaJitoor Kerkstraat l tel. 553222^ Geopend maandag
:t|tri1d<Snderdag van 10.00-1 2.30 ;uur m; yart 13.30-t6.00 uur;
;Vrijdag van 09.30-1 7 :30;uur; zaterdag van 10.30-13,30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdagvan 14.00-1 7JOO:uuK
tel /Ó 575-5 20934- Info dierenbescherming tel . 0575-556668.
liaridejijk klachtennümmer (>9<K)-202 1 2 10. f
Terminale thuiszorg •Nc^berhwip' Tel 0575-54 33 66
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg .Stedendriehpelc voor vragen Over de gezondheidszorg, Ihloopspreekuur
Wbensdagöchtend van 9.30-^1 1,30 uur, Oude Bórnhof
Zutphen, tel. 0575^544141. Overige : dagen van 9.ÖOF
11.00 uur bereikbaar Onder tel; nr. 055-5414618,
Welzijn Ouderen Vorden (SWÜVj Nieuwstad 32,
tel, 553405. ;
'
' ;
; f-lMt!':^ ': ;
;:
;Persanenaljanrtering hifolaanvraag bij; de SWÖVj ;
:
ïTafiel;ti<-'
/aanvraag ma. t/m vr.; van 9.0Ö--lÖ.pO Uur, tei:'55::34"p5.: H ;: . . ; . : ' ; ' ' ' ^ .;. ; .:.' • " '•. ..'.:;' v ; ': ; : ; - :: ;- / ' : v-.il|' .; !":;
BQS (Bezoek Oppas Service vwr Dementerende Ouderen en voor
; chronisch zieken) info/aanvraag by de SWOV, td, 55 34 Ö5.i
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWÖV,
tel. 55 34 'OS.

"

"

.

;

'

:

. v; H ^ i.

; Tafel iedere dag. Informatie bij de SWÜV. Aanmelden een
dag vart tevoreiJ by de balie van de Stich,ting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWÖV, tel. 553405.
}
jfobbven op roaandag-, woensdag- en donderdag van 9.(X)-12.00
uur in hobbyruinite van het Dorpscentrüm, Raadhuisstraat
6.
:
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405,
; ;
ii ;
yeer Bewegen voor Ouderen (M.B,vO.) Gymnastiek, sport; en ;
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
' ' " ': bij' de
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info :
; voor ;piannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
VOpr Vrouwen Ö31S-683249(Rie-AnneJ.
l
--1 ;
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel 026-359 99 99,
Oefentherapeut Caesar M. Sterihga, Overweg 16, behande*
ling op afspraak, tel, 0575-555763.
Eppink/RuiterkampuitvaartvCr/orging
Dagen nacht bereikbaar. Tel. 0575-j452020,
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.
• Vereniging 'Oud Vorden'.
Donderdag 30 november lezing door J. Harenberg in
het Ludgerusgebouw. Gratis
toegang voor belangstellenden
uit Wichmond en Vierakker

• Kom kerstversiering maken voor binnen of buiten (vogelvoederbak) in Reurles
Huus, Wildenborchseweg 15
op zaterdagmiddag 16 december 14.00 uur. Kosten f 35,-.
Opgave tel. (0573) 453090 of
452075
• Oudheidkundige Vereniging 'Oud Vorden'. Donderdag 30 november 20.00 uur in
St. Ludgerusgebouw: 'Wasserburgen in Munsterland'.
Lezing door J. Harenberg te
Zutphen. Belangstellenden uit
Wichmond/Vierakker worden
van harte uitgenodigd. Gratis
entree
• De beste wensen met milieuvriendelijke kerstkaarten
van de Wereldwinkel
• Wie wil mij helpen bij het
mennen? Tel. 0575-552657

• Kom kerststerren vouwen
in Reurles Huus, Wildenborchseweg 15 op zaterdagmiddag 9 december 14.00 uur
of dinsdagavond 12 december
20.00 uur. Kosten: f 15,-. Opgave tel. (0573) 453090 of
452075

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een healing zal er van binnen 'ruimte' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor informatie Marg Bekken 0573453246

• Gevraagd per direct: een
vlotte hulp in de huishouding voor 3 uur per week of 4
uur per 2 weken in Vorden. Tel.
0575-555080 na 18.00 uur

• Jong gezin zoekt: woonruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Bereid tot verlenen van hand- en
spandiensten.
Tel. 0575552201

• Computerlessen aan huis
voor beginners. Informatie:
voor 50+ SWOV tel. 553405;
voor andere leeftijden tel.
552207
• Het mooiste licht in donkere
dagen met prachtige kaarsen
van de Wereldwinkel
• Voor zondag- en dinsdagmiddag: Vordense Sint en
Piet bestellen? Dan 553145
bellen

voor uw

• Op zoek naar een presentje
voor moeder, voor opa? Een
boerenboek geven? Maar ik
heb al een boek! Ja, je bedoeld 'Een boer is niet van
gister". Maar het nieuwe boek
'Alles gaat voorbij' is nog
meer boek. En het gaat over
moeder en opa. Over vader
Jan en Wimpie. Je kunt het
boek kopen bij Bruna Postkantoor en de Welkoop-winkel te
Vorden
• Vereniging 'Oud Vorden'.
Donderdag 30 november
lezing door J. Harenberg in
het Ludgerusgebouw. Gratis
toegang voor belangstellenden
uit Wichmond en Vierakker
• Nu ook strippenkaarten en
abonnementen voor stadsen streekvervoer bij de VW
Vorden
• REIKI Natural Healing
System: vrouwen gezocht met
Reiki 1e graad voor Usui-samenkomsten. Reikiïst Ineke
(50+) behandelt vrouwen te
Keijenborg. Ook i.r. sauna/
douche, zonnehemel. Info/afspraak: 0575-464383
• "Ik reed zaterdag 16 nov. ±
16.30 uur op de Raadhuisstraat toen een Afrikaan u met
handgebaren vroeg te stoppen. Voor uw auto lag zijn mobiele telefoon en u stopte niet
en reed die kapot. Voor een
vluchteling is f 125,- erg veel.
Ik vergoedde het. Schot, Staringstraat 10, Vorden, 0575551192."

Boerenmeisjesvlaai
nu
.

Heel veel lekkers
voor de Sint
v
o^a. amandelstaven
speculaasjes
gevuld speculaas

'

Elke donderdag

45
5 broden vanaf 13«
Diverse soorten vlaaien,
vraag ernaar In de winkel!

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Hij komt hij komt die

Vliegticket
gaat u naar:

• Verhuur: kameel, ezel, lama
of andere dieren voor bijvoorbeeld kerstmarkt of andere gelegenheden. Met begeleiding.
Tel. 0575-463289

klein

• Te huur: Sint- en Pietkostuums. Design, Molenkolkweg
33, Steenderen, tel. 0575452001

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde manier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Te huur: Sinterklaas- en
Pietpakken en Kerstmanpak. 0573-451385

Sinterklaasvlaai

Rabobank
reizen
Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

50 jaar?
Huur een opblaasbare
Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m
f 50,- per dag.
Tel. 0575-553296 of
06-20438118

Spaanse aezondheM •

AQA

15 JeM«em zpefe voor
door ét Nicolaas zetf geselecteerd

*T r M

VELDVERSE BROCCOU

f|O ft

per struik
WTO
vrfarrHentjes, dus het proberen waard!

OFSWEEÜI'S
6 forse
NIEUW verrassend fefcfcer
SURPRISE-SALADE
dagvers gekookte

KRIELTJES
500 gram
oranje vitamienttes/ vers geschrapte

WORTEUJES

1AO

500 gram

Deze week:
even bakken of roerhakken
SPAANSE BAKMIX
in veel gerechten te gebruiken, 250 gram

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts) party 's
*• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

MANDARINE-DESSERT
te lekker om te laten slaan
per bokje
\
[-T f)
-°/
J L___

Ook dit foor is een
echte groenteman
AGf-specialist van het jaar
geworden!

Huis De Voorst
Binnenweg l O, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

FAM.J.HÜITINK

Burg. Galleestraat 3 • Vorden
Telefoon 0575-551617
Aanbiedingen week 48

Dankbaar en intens gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze zoon en dochter

Luc

Bedroevend is het dat de roos verflenst
En dat geen kind zijn onschuld mag bewaren
En dat de dagen maanden worden, jaren
Dat niets beklijft van wat men blijvend wenscht.
August Vanhoutte, 1937

WILLEM HENDRIK
en

Joanne
HENRIEKE BERDEN

Heel verdrietig deel ik u mee, dat ik na een vriendschap van 35 jaar afscheid heb moeten nemen van
mijn lieve vriend en levenspartner

16 november 2000.
Gerard en Diana
Willemsen-Smallegoor
De Voornekamp 15
7251 VK Vorden
Telefoon 0575-554194
Luc en Joanne verblijven nog
enige tijd in ziekenhuis Het
Spittaal te Zutphen. Voor bezoek graag even bellen.
Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Esmée

CHRISTIAAN PIET
STAPPENBELT

De Haar 11
7251 CE Vorden
Telefoon 0575-552935
Wilt u onze kleine meid zien,
bel dan even,
anders slaapt zij misschien.

HENDRIK BOERMAN
De vele kaarten, brieven bezoeken en lieve woorden
zijn voor ons een grote steun geweest in die moeilijke
dagen.
Daarvoor willen wij u van harte dank zeggen.
Hengelo (Gld.): Gerda Boerman-Heesen
Vorden:

t Vorden,
23 november 2000

* Heino,
16 februari 1929
Vorden:

Hans van Oosten
en familie

Hannie van Dijk-Boerman
Johan van Dijk

Hengelo (Gld.): Wim Boerman
Ada Boerman-Weustenenk
Klein- en achterkleinkinderen
Hengelo (Gld.), november 2000
Sarinkkamp 51

Correspondentieadres:
Margrietlaan 20
7251 AV Vorden
De crematie heeft op dinsdag 28 november plaatsgevonden.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
In dit geloof is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en oma

• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
ƒ
Telefoon (0575) 552928

op de leeftijd van 77 jaar.
Wil Jansen

JOANNE MARIA

Fred en Joke
Miriam en George
Hadassa

21 november 2000.

Hoetinkhof 69
7251 WK Vorden
0575-551530
E-mail: pien.hoevers@planet.nl

Vorden, 26 november 2000
De Delle 19
7251 AJ Vorden

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

ANNA LISANNE

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
uitvaartcentrum Monuta.

Zij is geboren op 22 november
2000 om 22.15 uur.

Wilt u Lisanne komen zien, bel
dan even, anders slaapt zij
misschien. Tel. 0575-554160
• Gevraagd: lieve oppas voor
onze baby ± 2 mnd. oud. Tijden tussen 07.00-18.00 uur.
Liefst bij ons aan huis. Tel.
0573-453757

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Bel De Regt
Financiële Planning
Lochem 0573-255300
voor een optimaal resultaajt
deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
email: info@prolink.nl
Tel: 0575 -441344

Het cement tussen vraag en aanbod!

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

voor het beste rendement

Heden overleed mijn vriendin

JOHANNA MEIJERMAN-NORDE
'H ANNA'

Leestenseweg 10- Zutphen
Tel. 0575 - 5217 96

HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Dinie Jeulink-Weenink

Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

De Steege 13, 7251 CK Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

•ss
Keuze uft
meet

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

een

TELEFOON 553332

na een vriendschap van ruim 55 jaar.

Tijdelijk: Spittaal Ziekenhuis Zutphen

SKHVK7K BOIAVMAKK r|

KoopAvonden
tot 20.00 uur

80
Loopt uw koopsompolis af?

B A
partner v a n A M
M l l » l « l * ••••,••«.

Lochem 0573-255300

Donderdag 30 november is het hek van de dam.
Dan ziet hij Abraham!!!
Wilt u hem feliciteren, dat vindt hij héél prettig.
Graag na 18.30 uur.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop

Contactjes?

De uitvaartdienst zal gehouden worden donderdag
30 november om 11.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Smidsstraat 8
7251 XS Vorden

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- dinsdag 19 december
-donderdag 18 januari
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
- donderdag 4 januari
Cursus Website-beheer
- vrijdag 15 december
- donderdag 11 januari
Cursus HTML-pro
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december
- dinsdag 30 januari

Financiële Planning

Marinus 50 jaar!

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen van 10.30 tot 10.45 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Peter en Folina Loman

Cursus PC voor beginners
- maandag 8 januari
cursus Internet basis
- woensdag 10 januari

Marian en René

Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons
zo heel bijzonder.

Lisanne

Eerstkomende Cursussen

Avondopieiding

Bel De Regt

WILLIE

Pien

Ronald Hoevers
Annerieke Overvelde
Floor

INTERNET
cursussen
en trainingen!

Koopsom-aftrek 2000?

WILLEMPJE JANSEN-LOOIJEN
ECHTGENOTE VAN J.W. JANSEN

Floor heeft een zusje

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk
Internet Diensten

Meer info: www.prolink.nl

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?

Zij is geboren op 20 november
2000 om 20.18 uur.
Eddie en Anita
Berendsen-Smallegoor

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
mogen ondervinden bij het overlijden van mijn man,
onze vader en opa

M221 HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

'Oude' lijfrentepolis?

Bel De Regt
Financiële Planning
Lochem 0573-255300
voor een perfecte ombouw naar
het nieuwe belastingstelsel

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!
TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

B
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ULLETIN

CTIE KLEIN WIT- EN BRUINGOED: VERLOTING FIETS
De eerste trekking voor een fiets (Gazelle stadshybride) is op donderdag
30 november 2000 om 20.00 uur bij de firma Barendsen aan de Zutphenseweg in Vorden. Iedereen mag bij deze trekking zijn. Wilt u in meedingen naar deze eerste fiets, dan kunt u nog steeds uw klein wit- en bruingoed inleveren. U ontvangt dan een kaart, waarop u enkele gegevens invult. Levert u de kaart in, dan doet u mee met de verloting voor deze fiets.
In totaal zijn er ruim 450 kaarten ingeleverd. De tweede trekking voor
een fiets gebeurt op 30 december 2000 bij de firma Sueters.
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis. *
Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur
woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ELM OP: HOOFDZAAK!
Het dragen van een goede valhelm vermindert de kans op een ongeval met dodelijke afloop met 40%;
Je moetje helm dan wel op de juiste manier dragen. Dat betekent datje
helm goed moet passen en de kinband moet worden gesloten. De helm
op je hoofd zetten zonder deze vast te maken, heeft echt weinig nut;
Leef je creativiteit niet uit op je helm;
Schilderen of stickers plakken op je helm, hoe creatief het er ook uitziet,
is af te raden. Lijm en verfstoffen kunnen inwerken op je helm en deze
zwakker maken. Zo verslechtert de bescherming die de helm je moet geven.
Vervang je helm na een ongeval, waarbij je helm de klap heeft opgevangen;
Door de klap kan je helm namelijk (onzichtbaar) beschadigd zijn, waardoor een tweede klap mogelijk niet meer goed wordt opgevangen.
Een helm voor snorfietsers?
Hoewel snorfietsers niet verplicht zijn een helm te dragen, is het wel degelijk verstandig om er één te gebruiken. Immers, ook bij lagere snelheid
is de kans op hoofdletsel bij een ongeval groot, wanneer je geen helm op
hebt.
Een boete, zonde van je geld;
Het niet of verkeerd dragen van een helm kan je al gauw een boete opleveren van minstens f90,00. Voor dat geld kun je toch leukere dingen verzinnen, nietwaar?

'B

OUWEN SERRE ZUIVELHOF l TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" voor
het bouwen van een serre op het perceel Zuivelhof l te Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 30 november tot en met woensdag 27 december 2000, ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen bij burgemeester en wethouders kenbaar maken.

'B

Op de agenda staat:
- interne controle uitvoering Algemene bijstandswet
- afschaffen hondenbelasting
- Verordeningen afvalstoffenheffing 2000 (intrekken) en 2001 (vaststellen)
- Verordening onroerende zaak belastingen
- Wijziging begrotingen 2000 en 2001
- Notitie subsidieverordening gemeentelijke monumenten.
De commissie wonen werken en recreëren vergadert niet omdat er
geen agendapunten zijn.

ERGADERING

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 december 2000 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- interne controle uitvoering Algemene bijstandswet;
- Beleidsplan 2001 Abw, IOAW en IOAZ;
- vertegenwoordiging gemeentebestuur van Vorden in het algemeen
bestuur
- van de regio Stedendriehoek;
- inzameling van oud papier: voortzetting proef met inzet van kraakperswagen, subsidie;
- afschaffen hondenbelasting;
- Verordeningen afvalstoffenheffing 2000 (intrekken) en 2001 (vaststellen);
- Verordening onroerende taakbelastingen;
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen
heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden
bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

NTERNE CONTROLE UITVOERING ALGEMENE BIJSTANDSWET
Op het terrein van sociale zaken staat een aantal ingrijpende wijzigingen
op stapel. Zo moet er tweemaal per jaar een interne controle plaatsvinden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om deze interne controle te laten uitvoeren door bureau Interwerk. De kosten
bedragen f 18.000,-.

^ VERTEGENWOORDIGING GEMEENTEBESTUUR IN DE
REGIO STEDENDRIEHOEK
De heer A.H. Boers vertegenwoordigt het gemeentebestuur in de Regio
Stedendriehoek. Hij wil deze werkzaamheden beëindigen. Burgemeester
Kamerling wordt de nieuwe vertegenwoordiger, met als plaatsvervanger
wethouder H. Boogaard.

URGERZAKEN OP 12 DECEMBER 200O GESLOTEN
NZAMELEN VAN OUDE PAPIER

Omdat de medewerksters burgerzaken op 12 december een cursus volgen, kunt u niet terecht op die afdeling. Woensdag 13 december kunt u
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur weer terecht. De eerstkomende avondopenstelling, is op dinsdag 19 december 2000 van 18.30
tot 19.30 uur.

ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op
woensdag 6 december 2000 om 1930 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
- interne controle uitvoering Algemene bijstandswet
- beleidsplan 2001 Algemene bijstandswet
- inzamelen van oud papier, voortzetten proef met inzet van kraakperswagen, subsidie
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
maandag 4 december om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Inzet van kraakperswagen
Gedurende enkele maanden hebben burgemeester en wethouders een
proef met de inzet van een kraakperswagen genomen. Het Vordens Mannenkoor en Berkel Milieu NV. hebben positieve ervaringen met de inzet
van een kraakperswagen. Het inzamelen van het oud papier met een
kraakperswagen is minder zwaar.
Resultaten inzameling
Periode 17-3 t/m 30-9

Kg

2000

1999

Verschil

Buurtvereniging Delden
Gymnastiekvereniging WIK
Sursum Corda
Jubal
S.V. Ratti
TouwtrekverenigingVorden
Vordens Mannenkoor
Biljartvereniging KOT

2.980
8.600
12.060
27.840
45.140
2.880
135.560
42.320

3.320
11.520
20.960
27.540
42.950
28.020
148.200
35.360

-340
-2.920
-8.900
300
2.190
-25.140
-12.640
6.960

Totaal

277.380

319.869

-iO.090

Voor het trekken van conclusies vinden burgemeester en wethouders het
te vroeg. Deze inzamelresultaten geven een indicatie voor de komende
tijd. Het inzamelresultaat van het Vordens Mannenkoor was tijdens de
proef lager dan gemiddeld over 1999, omdat het geen papier meer inzamelt in het buitengebied. Andere verenigingen vangen dit nog niet op.
Opvallend is het fors lagere inzamelresultaat van de touwtrekvereniging.
De verplaatsing van de container van de kern van Vorden naar Medler
heeft het inzamelresultaat negatief beïnvloed.
Burgemeester en wethouders willen nog doorgaan met de proef. De kosten voor het eerste halfjaar 2001 bedragen f21.500,-.

FSCHAFFEN

KAPPEN
plaats
herplantplicht

HONDENBELASTING

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

OUWAANVRAGEN
aanvrager

inhoud

Zutphenseweg 21

J.M. Heersink

plaatsen tijdelijke kantoorunit

17-11-2000

Beunkstege 4

K. Hietbrink

gewijzigd uitvoeren bouwplan

17-11-2000

inhoud

Ruurloseweg 99 Parochie Christus Koning/ vellen 60 m2 gemengd
H. Antonius van Padua
bosplantsoen en
4 fijn-sparren

In de begrotingsvergadering heeft de gemeenteraad besloten de hondenbelasting af te schaffen. Dit wordt nu
geformaliseerd.

Plaats

aanvrager

datum ontvangst

E WETHOUDER EN HET MILIEU

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

ERGUNNINGEN
BOUWEN
plaats

aanvrager

inhoud

Ruurloseweg 38

J. Pasman

vervangen twee schuren door - vervangend bouwen
berg- annex stallingsruimte
- oppervlakte

Biesterveld 98

J.W. Rietman

bouwen bergruimte met volière

Ruurloseweg 71

J.W. Berenpas

bouwen melkstal

Christinalaan 3a

H.Janssen

verbouwen carport tot garage

Hamsveldseweg 3 en 3a

AA.M. Schotman
en N. Groot Jebbink

bouwen dubbele woning met
berging annex carport

Het Hoge 68

R. W. Enzerink

vergroten woning

SLOPEN
plaats

aanvrager

inhoud

Deldensebroekweg 13

W.C. Zweverink

geheel slopen twee schuren en
gedeeltelijk slopen schuur

vrijstelling

Bert Wagenvoort is een biologische boer met oog voor de natuur! Vier
jaar geleden heeft de gemeente Vorden het Landschapsbeleidsplan vastgesteld. Sinds die tijd is het mogelijk om met gemeentelijke subsidie
landschapsbeheer- en inrichtingsprojecten te realiseren (75 % van de projectkosten). Inmiddels zijn 100 projecten gerealiseerd. Bij de omschakeling naar een biologisch veehouderijbedrijf, past ook een meer natuurlij kvriendelijke inrichting van de percelen van het bedrijf. Op initiatief
van Bert Wagenvoort is - in samenwerking met het waterschap Rijn en
IJssel en Natuurmonumenten - een natuurvriendelijke oever langs de
Lindeselaak aangelegd. Deze natuurvriendelijke oever draagt bij aan de
doelstelling in het Landschapsbeleidsplan van de Lindeselaak een ecologische verbindingszone te maken. Met het project van de heer Wagenvoort is een belangrijke stap gezet in het realiseren van deze verbindingszone. Op de foto milieuwethouder Henk Boogaard die een bezoek
brengt aan het agrarische bedrijf van Bert Wagenvoort.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
Voor Sinterklaas
en alle Pieten
is de Vordense Tuin
maandag 4 december

geopend
Bloemen
Woon decoraties
Cadeaus

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Te/. 0575-555222
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DRUKJKERU

WEEVERS

en maak een keuze uit de vele
mogelijkheden!

M*'
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van:

leder z'n
eigen wens
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel.(0575)552749

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

(63.08€) 139.-

voor:
(44.92 €) 99 .

=

Monuta V

Uitvaartverzorging en -verzekering

BAKKERIJ • HAPPERIJ

'deMölle'

'**»'-W. (0575)55 '8

Burg. Galléestraat 38 • Vorden

HIER EEN HINT,
HEEFT UAL EEN SALADE VAN SINT?

HUZARENSALADE 6,50 p.p.
RUSSISCHE EIEREN 8,50 p.p.
ZALMSALADE 11,00 p.p.
Ambachtelijk uit eigen keuken.
Bestel tijdig uw salade.
Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.
OPENINGSTIJDEN:

ma 8.00-18.00 / di 8.00-18.00 / wo 8.00-13.00
do 8.00-18.00 / vr 8.00-20.00 / za 8.00-16.00

Jenny
Damesmaten 4| - 8
geldig t/m 15 dec.2000 OP=OP

Nu extra voordelig !

Burg. Galleestraat 22
Anthony's kan alle Hulp-Sinterklazen wel
een handje helpen bij het maken van
een keuze in leuke geschenken zoals b.v.
Servetten - Geurkaarsjes
Kersenpit kussens - Place-mats
Onderzetters - Kaarsen
Geuronderzetters - Kalenders - Lap-Tray's

Speciale Sint-Aanbieding!
r
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ySCHOENMODE
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl

t><] Giesen@Shoes.nl

Bij inlevering van de/e bon

1O% korting op
Wax-jas of Wollen trui
NAAR KEUZE

Muziekvereniging Sursum Corda viert
Jubileumconcert op grootse wijze
teerde in dit nummer optimaal
van de kwaliteiten van zijn muzikanten. Popkoor The Keys vormde
voor de pauze de afsluiting samen
met de malletband. In een arrangement van M. Graus en H. Mennes zong het koor de titelsong My
Heart will go on uit de film Titanic. In dit nummer had het koor
zich misschien wat krachtiger
kunnen profileren.

Het jubileumconcert van muziekvereniging Sursum Corda
in het kader van haar zeventig
jarig bestaan was afgelopen zaterdagavond in sporthal t Jebbink een aaneenschakeling van
hoogtepunten. Een zeer verrassend samengestelde muzikale
menu maakte het concert van
de eerste tot de laatste minuut
tot een boeiend geheel voor oor
en oog. En dat mag als een
groot compliment worden beschouwd. Want op een aangename wijze en in een geruisloos tempo kwamen alle geledingen die actief zijn binnen de
Vordense christelijke muziekvereniging aanbod op het inmens grote muzikale podium
dat in de Vordense sporthal was
gecreeard. Aangevuld met het
Keijenborgse popkoor The Keys
en de inmiddels iiimens populaire Achterhoeskse solist Ernst
Danial Smid, ontspon zich een
muzikaal gebeuren dat zijn
weerga niet kende voor een uitermate goed bezette zaal. De
speciaal gevormde jubileumcommissie binnen Sursum Corda had namelijk voor enkele
ongebruikelijke muzikale formule's gekozen. Het gebeurt
namelijk niet vaak dat rondom
een malletband een popkoor
wordt gevormd. Sursum Corda
waagde die verrassende samenstelling aan. En met het vastleg-

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Rapport onderzoek MKB REVA
Vorden
Geachte redactie,
Bij deze wil ik gaarne reageren op
de aanbevelingen die MKB-REVA in
haar rapportage heeft aangegeven
inzake de toekomstige ontwikke
lingen voor het winkelbestand in
Vorden.
De gemeente Vorden is geen groeigemeente en het inwoneraantal
zal de komende jaren stabiliseren
of dalen. MKB-REVA komt o.a. tot
de conclusie, dat Vorden gelukkig
een vrij compleet winkelbestand
heeft waar de consument bijna alles kan kopen.

gen van Ernst Daniël Smid had
men een jaar geleden natuurlijk al een flinke troef in handen. Want bij uitstek is Smid
een veelzijdige entertainer die
een extra toegevoegde waarde
vormt voor menig muzikaal gebeuren.

een arrangement van H. Martens.
Met nummer kenmerkte zich
door opvallende rustige passages
afgewisseld met zeer opzwemende
gedeelten. Dirigent Bongers profi-

Na de pauze vormde het Harmonie-orkest onderleiding van dirigent Gerald Roerdinkholder samen met solist Ernst Daniël Smid
het muzikale hoofdmenu van de
avond. Aangekondigd door de zeer
prettige stem van voice-over Jur
Ooijman opende het orkest met
het toepasselijke Jubilee Prelude
van Ph. Sprake het programma.
Hierna was het de beurt aan het
orkest en het popkoor The Keys
met het nummer Carmina Burana. Vervolgens gooide zowel dirigent Gerald Roerdinkholder als solist Ernst Daniël Smid alle registers open. Op een ongedwongen
en humoristische wijze vormde
het orkest en de solist een goede
eenheid met elkaar. Hoogtepunten in het gezamenlijke optreden
vormden uiteindelijk The Phantom of the Opera, Ster uit de de
musical Les MisCrables en de Exodus Song. Zeer verrassend was de
Sonneveld Medley waarin de 'opara-bariton' zich volop kon uitleven.

Als uitsmijter van het jubileumconcert fungeerde het bekende
You'll Never Walk Alone in een arrangement van J. Hendriks waarbij alle muzikanten, majorettes en
medewerkers tentonele verschenen.
Zowel dirigent Roerdinkholder als
voorzitter Erna ten Pas van Sursum Corda waren na afloop zeer
tevreden over het verloop van het
jubileumconcert. „We hebben op
een zeer prettige wijze met Ernst
Daniël Smid en The Keys samengewerkt", zo liet het tweetal weten.
Voor aanvang van het jubileumconcert oefende Sursum Corda's
middags eenmaal met solist Smid.
„Maar er was direkt een optimale
wisselwerking tussen de muzikanten en de solist", aldus Roerdinkholder. „De sfeer was vanaf het begin direkt ontspannend. En dat
kwam het concert duidelijk tengoede".
Sursum Corda mag op een zeer ge
slaagd jubileumconcert terug
zien. Ondanks dat er zaterdag
meer culturele aktiviteiten in de
gemeente Vorden plaatsvonden
was de publieke belangstelling
goed te noemen. Maar misschien
is het in de toekomst wel wenselijk
dat er een betere coördinatie komt
tussen de Vordense verenigingen
zodat er geen dubbele culturele
evenementen op de agenda's prijken.

Het jubileumconcert werd geopend door het koper-ensemble van
Sursum Corda met Psalm 150 in
een arrangement van R. Groothuis
gevolgd door Nessun Dorma van
Puccini. Ondanks dat menige
'stokje' uit handen viel van de
jeugdige majorettes presenteerde
de groep met daarin zelfs een jongen zich op een spontane wijze. De
majorettes evenals de minirettes
traden onderleiding van instructirce Erna Wolsink traden gezamenlijk op met de malletband. De
jongste minirettes van de jubilerende vereniging brachten een
heuse Muppetshow ten tonele. Onderleiding van dirigent Marius
Bongers vormde de Malletband de
hoofdmoot voor de pauze. In een
hoog tempo werden Theme form
Mission Impossible, The A-team en
The Pink Panter ten gehore ge
bracht. Ondanks de mindere
akoestiek in de Vordense sporthal
was het klankgehoor van een hoog
gehalte. Aangevuld met orginele
videobeelden kwam de malletband tot zijn hoogtepunt in het
nummer Music van John Miles in

MKB-VERA stelt, dat Vorden een
lang gerekt winkelbestand heeft
en komt met de aanbeveling om te
komen tot concentratie van winkels in de omgeving van de dorpsschool en de bibliotheek. In het
verleden was het ook de bedoeling
om dagwinkels te concentreren op
de huidige Aldi locatie, hetgeen na
een lange periode van leegstand
heeft geleid tot een beperkt aantal
dagwinkels en uiteindelijk een Aldi supermarkt, welke naar mijn
idee daar nooit had mogen komen, gezien de gevaarlijke verkeersintensiteit.
Nu is er opnieuw sprake van concentratie van winkels, hetgeen
naar mijn idee absoluut onhaalbaar is gezien het huidige aanbod
van winkels, de ontwikkelingen
van het inwoneraantal en het feit,
dat een groot aantal middenstanders een eigen pand bezit.

Op dit moment staan er al een
paar winkelpanden leeg in de nabije omgeving van het genoemde
concentratiegebied en ik voorspel
u, dat er nog meer zullen volgen.
Dus om nu te praten over concentratie van winkels lijkt mij tijdsverspilling.
De Dorpsschool en de bibliotheek
hebben een maatschappelijke en
sociale functie, welke in de kern
van ons dorp het best tot haar
recht komen.
Veranderingen en ontwikkelingen
moeten positief en realistisch be
oordeeld worden, maar als blijkt
dat nieuwbouw leidt tot leegstand
of ongewenste ontwikkelingen
mag dat zeker niet ten koste gaan
van de maatschappelijke en sociale functie van ons dorp.
H.T Hamer
De Doeschot 4
Vorden

GLTO Vorden Warnsveld Zutphen
De GLTO afdeling Vorden - Warnsveld - Zutphen houdt woensdag 29
november in "De Boggelaar" een
bijeenkomst die uit twee gedeelten zal bestaan. Voor de pauze zal
er een inleiding worden gehouden
door de heer R. Mennink, voorzitter van de in het voorjaar opge
richte agrarische natuurvereniging "'t Onderholt". Hij zal vertellen wat de doelstellingen zijn en
wat 't Onderholt voor de leden van
de GLTO kan betekenen.
De heer M. Hackert (coördinator
van 't Onderholt) zal met behulp
van sheets aangeven welke projecten men wil starten en welke projecten reeds gestart zijn. Over het
project "boerderijvogels" zal door
een lid van de Vogelbescherming

nader uitleg worden gegeven. Na
de pauze zal de heer B. Bloemendaal (van account-belastingadviesbureau Bloemendaal & Wiegerinck) de aanwezigen informeren
over het nieuwe belastingplan
2001.

Wintermarkt
Op 29 november a.s. is er 's middags in de Wehme een Wintermarkt.
Aangezien het voor de bewoners
niet meer zo makkelijk is om naar
de markt te gaan, heeft men be
dacht om de markt naar de Wehme te halen.
Natuurlijk zijn ook de inwoners
van Vorden van harte welkom, er
zijn verschillende leuke kramen
en men hoopt op veel gezelligheid.
Tot ziens op 29 november in De
Wehme.

SKRVIOK HOUWM/VRJCT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Leestenseweg 10 • Zutphen
Tel. 0575 - 5217 96

Te koop gevraagd:

oude kerst(boom)
versiering
Verzamelhuis de Brink
Rijksstraatweg 35, Warnsveld,
tel. 0575-522919

Vanaf
1 december

ook in Vorden
van 16.00 tot 19.00 uur
op het marktplein.
Voor een
echte Italiaanse pizza:

de pizzabus!
Iedere vrijdag in Vorden

Om van te
watertanden

VOOR DE
SINTERKLAASDAGEN:
Speculaasjes groot en klein
Gevuld speculaas
Borstplaat
Chocoladeletters uit eigen bakkerij
Roomboter amandelstaven
Roomboter amandelletters
Pepernotenbrood
Marsepein
Pepernotenvlaai
Speculaaspoppen
Suikervrije speculaasjes
Suikervrije staven
Voor al dit lekkers uit eigen bakkerij moet u bij
Bakkerij Joop zijn

ledere zaterdag
in Keijenborg
van 16.00 tot 19.00 uur
Booltinkplein.

5 gepaneerde
schnitzels
entrecöte,
100 gr.

Sinterklaaspaté,
100 gr.

gebr. kipfilet,
100 gr.

surprisesalade,
100 gr.

279
198
215
129

10Q

Serranoham, (Spaanse C £ C
gedroogde ham), 100 gr. J
"^

Hamburgers,
4 stuks

Feestrollade,
(rundvlees, andijvie,
varkenshaas), 100 gr.

398

345

Vlo

Tot ziens bij Salvatore!

Keurslager
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

§)©&

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

MÜUIMATE
SKKVICIï HOUWMARKTI

HORSTMAN
KoopAvonden
tot 20.00 uur
'HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Leestenseweg 10 • Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

HARMSEN
Machinespecialist
Een groot assortiment
en altijd scherp
geprijsd
HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (GW.) Tel. 0575-461 220

Onze kantoren zijn op 5 december als volgt geopend:
Hengelo
09.00 -12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur
Steenderen 09.00-12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur
Vorden
09.00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur
Wichmond 09.00-12.00 uur
Baak
14.00 - 16.00 uur
Keijenborg
09.00 - 12.00 uur

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen
• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

Rabobank
Graafschap-West

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Enquête basis voor
aanpassen fietspad
Vorden-Kranenburg
en de bebouwde kom
van Kranenburg
Het fietspad Vorden-Kranenburg en de bebouwde kom van
Kranenburg worden op korte
termijn aangepast. Dit is het gevolg van reacties op de enquête
van vorig jaar onder de aanwonenden van bovengenoemde
wegvakken en de reactie van
het bestuur van Kranenburg's
Belang.
In de afgelopen periode is naar
aanleiding van de enquête contact
opgenomen met een aantal aanwonenden over individuele problemen. Dit heeft geleid tot aanpassing van een aantal knelpunten in de bovengenoemde wegvakken.
WAT GAAT ER GEBEUREN?
• Drempels in Kranenburg:
De drempels worden geasfalteerd
met als doel de geluidsoverlast en
de trillingen door het verkeer te
verminderen. De geometrie van de
drempels blijft gelijk; de vormgeving hiervan is conform de verkeerstechnische richtlijnen.
• Grenzen bebouwde kom:
Bij de ingang van de kom is een
buiging gemaakt als snelheidsremmende maatregel. De vorm
hiervan is mede bepaald door het
bijzondere verkeer (max. 40 m

lengte) dat van deze verkeersader
gebruik moet maken. De vorm zal
dan ook niet veranderen. Wel
wordt een deel van de gasbetonste
nen bij de grens bebouwde kom
vervangen worden door asfalt om
ook hier het verkeerslawaai te verminderen. Tevens worden bij de
bebouwd ekomgrenzen van Kranenburg op het wegdek met we
genverf de aanduidingen van 50
km aangebracht om de maximumsnelheid te benadrukken.
• Bermen en waterafvoer:
Om de overlast van water te verminderen worden op enkele plaatsen extra goten of waterbergingen
aangelegd waardoor de wateroverlast moet afnemen.
OVERLAST
De uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot enige overlast. Het is de bedoeling de werkzaamheden eind november uit te
voeren.
Het project van fietspaden en re
constructie van de bebouwde kom
werd uitgevoerd in het kader van
'Kwaliteitsborgen van wegenbouwprojecten'. Hierbij wordt gelet op kwaliteit van de voorbereidende werkzaamheden, de communicatie, de uitvoering en de nazorg.

Decemberactiviteiten
bij Welkoop
De decembermaand staat weer
voor de deur, dat betekent dat
er bij Welkoop Vorden weer extra activiteiten worden georganiseerd.
Vorige week berichten wij reeds
over de te houden knutsel-, en
dichtwedstrijd voor kinderen tot
en met 11 jaar op zaterdagmiddag
2 december (zie hiervoor advertentie elders in dit blad).
Kort na Sinterklaas, op vrijdag 8
en zaterdag 9 december wordt
weer het jaarlijkse pleinfestijn
gehouden. Tijdens deze dagen,

Een troubadour om trots op te zijn!
Ooit begon hij als een onbekende liedjeszanger die zich niets
aantrok van de wereld om hem
heen en die ook niet meedeed
aan de race naar welvaart en
roem. Een tamelijk eenzame
dichter die gelukkig was alleen
met zijn hond en de ruige natuur waarin hij woonde. Langzaam werd duidelijk dat Gery
Groot /waaftink talenten bezat
als schrijver van fijnzinnige
liedjes die hij met zijn gitaar en
zijn prachtige stem tot leven
bracht. Hij werd daarnaast verteller van verhalen, trad steeds
vaker op in de regio en daarbuiten. Na vijf jaar durfde hij
het aan een tweede CD uit te
brengen samen met een veelzijdig en professioneel team van
musici. Van die CD met de titel
'Ooit!' werd zaterdag in een uitverkochte grote zaal van de
Hanzehof in Zutphen het eerste
exemplaar aangeboden aan
Arie Ribbers die als journalist
Gery al dertien jaar volgt en een
groot bewonderaar is van deze
talentvolle troubadour.
Die uitreiking was de start van een
verrukkelijke muzikale avond.
Centraal stond de man die de liederen die ook op de CD zijn opgenomen op geheel eigen wijze voor
het voetlicht bracht. Het moet
voor de zanger een bijzonder moment zijn geweest: dit optreden
voor een grote zaal die tot de laatste plaats bezet was met mensen

die speciaal voor hem waren gekomen. Omringd door musici die
zorgden voor een muzikale ondersteuning van hoog niveau. Door
die begeleiding kregen veel van
zijn liedjes een extra diepte.
EEN VERADEMING
In deze tijd van harde muziek en
discogeweld was het een verade
ming een avond lang te luisteren
naar deze melodieuze muziek met
liedjes vol heimwee naar vroeger.
Een aantal daarvan is geschreven
in dialect en dat verhoogt de charme ervan. Zoals het lied over 'Mijn
vader', dat op grootbeeldscherm
werd begeleid met ontroerendmooie foto's van de oude man. Of
het al even aangrijpende 'Er is een
goede vriend vertrokken' en het
olijke 'Ik mag-oe toch zo gerne
zien'. Zijn liefde voor de Achterhoek werd treffend weergegeven
in 'Het land waar ik woon' en met
een prachtige begeleiding kwam
ook het lied 'Als ik de toren zie',
dat is geïnspireerd door de toren
van de Antoniuskerk, volop tot
zijn recht. Dat de dichter intussen
zijn solitaire staat heeft verlaten
blijkt uit het voor zijn vrouw ge
schreven 'Speciaal voor jou' dat zo
indringend de relatie tussen twee
mensen beschrijft dat veel geliefden zich in de tekst van dit lied
zullen herkennen. Een hoogte
punt was ook het lied Woorden'
met een simpele melodische bege
leiding van accordeonist Tonny
Fraes maar zo aangrijpend mooi
getoonzet dat dit nummer terecht

een extra applaus kreeg. Tussen de
liedjes door zorgde Gery voor korte verbindende teksten waaruit
ook zijn grote verteltalent bleek.
De avond werd besloten met een
dankwoord aan alle medewerkenden waarin vooral Edwin Voortman veel lof kreeg voor zijn grote
aandeel als componist evenals
Fons Rouwhorst die met fraaie foto's een aantal teksten van liede
ren visueel treffend tot leven
bracht op een grootbeeldscherm
op de achtergrond van het toneel.
OM TROTS OP TE ZIJN
Omdat de zaal geen afscheid kon
nemen van de groep werd een toe
gift afgedwongen zodat veel later
dan op de geplande tijd deze feestelijke start van een nieuwe periode in het leven van de zanger werd
beëindigd. Een start die bewijst
dat Gery Groot Zwaaftink in de afgelopen jaren is gerijpt tot een
veelzijdig talent. Hij heeft zich in
de regio ontwikkeld tot een artist
met een bijzondere uitstraling die
veel mensen boeit en kan ontroe
ren. Vorden mag trots zijn op deze
troubadour die rondtrekkend
door de regio en daarbuiten ge
tuigt van zijn liefde voor onze
streek en voor de mensen die er
wonen.
De CD 'Ooit', waarop de zestien lie
deren zijn opgenomen die op deze
avond zijn uitgevoerd, is verkrijgbaar bij de muziekafdeling van de
fa Sueters en bij Boekhandel Bruna.

"Vorden" huldigde jubilarissen

geheel gehuld in kerstsfeer zullen
diverse verenigingen en hobbyisten
hun medewerking verlenen.
Zo zullen er demonstraties worden
gegeven van het maken van diverse
kerstversieringen, zowel voor binnen als buiten, 3-D kerstkaarten.
Op zaterdag kunnen kinderen gratis
een dompelkaars maken. Voor de
inwendige mens wordt gezorgd
door bakker Joop en Vrouwen van
Nu afd. Vorden en de Kerstman. In
de volgende editie van dit weekblad leest men meer over deze
decemberactiviteiten.

Tentoonstelling
Bibliotheek
In de galerie van de bibliotheek
is nog tot en met 9 december
grafiek te zien van Louis Radstaak. Sinds 1997 woont Louis
Racistaak in het buitengebied
van Lochem. Langs het woonhuis, onder "De Velhorst", loopt
het Pieterpad over een zandweg, plaatselijk bekend als de
Oude Vordenseweg. Hier is hij
sinds 1981 werkzaam als zelfstandig illustrator en grafisch
ontwerper.
Op illustratief gebied zijn vooral illustraties rond economische onderwerpen gemaakt, met name
voor het katern Economie van
NRG Handelsblad. Voor het historisch museum Apeldoorn zijn onder andere huisstijl, affiches,
boekjes en uitnodigingskaarten
gemaakt. Bij de tentoonstelling
"Leven met de dood" zijn twee
boekjes verschenen onder de titel
"Uut de sloffen, waarvan er één beschrijvingen van begraafplaatsen
in Vorden e.o. bevat. Dit boekje is
in de bibliotheek te leen.
Op de galerie is ook een doorlopende diapresentatie van zijn

werk te zien. De werkwijze is in de
loop van de jaren veranderd van
puur handmatig tekenen, plakken, knippen in overwegend elektronisch sinds de komst van de
computer en programma als Photoshop, Illustrator, QuarkXpress.
Apparatuur als scanner, webcam,
digitale camera, maakt het mogelijk de vertrouwde, maar niet zaligmakende technieken te vervangen door andere. In het tentoongestelde zijn deze technieken en de
ontwikkeling van de laatste jaren
te zien bij de illustraties, die op de
"liggende blokken" veelal computergemanipuleerd zijn. Op de tafel
liggen boeken en tijdschriften met
diverse aspecten van ander grafisch werk.
Er is ook een doorlopende diapresentatie te zien. Tijdens de tentoonstelling is beperkt het Psyche
mon (Pokémon) kwartetspel te
koop (Sinterklaascadeautje?) naar
een idee van een aflevering in het
septembernummer in het maandblad Psychologie, waarin een artikel is gewijd aan de Pokémonrage
bij kinderen.

Voorzitter voetbalvereniging Vorden de heer Herman Vrielink deelt onderscheidingen uit aan
50 jaar lid Jan Lindenschot en 25 jaar lid Edwin Becker
Het was medio zestiger jaren.
Een voetbalwedstrijd tussen
Vorden en Steenderen. Plotseling bij een duel, bleef Vordenaanvoerder Jan Lindenschot,
kermend van de pijn op de
grond liggen. Paniek alom,
want Lindenschot had immers
nooit een blessure. Vandaar dat
het bij wijze van spreken "uren"
duurde alvorens de diagnose
was gesteld: "Jan kan niet verder spelen". Hulpmiddelen als
brancards, men kende ze in die
tijd niet. Dan maak je van de
nood maar een deugd!, nietwaar. Snel een deur slopen van
het "berghokje" en zie Jan Lindenschot kon van het veld worden gedragen.
En wat nadien bleek, de 28 jarige
Vorden aanvoerder kon nooit
meer spelen. Hij ontwrichte zijn
knie zodanig dat hij werd afge
keurd. "Vorden" verloor een van

zijn markantste voetballers. Zaterdagavond werd hij tijdens een ge
zellige feestavond van "Vorden"
door voorzitter Herman Vrielink
vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap uitgebreid in het zonnetje
gezet.
Vrielink haalde een passage aan
uit een interview dat onlangs in
het clubblad van de vereniging
verscheen en waarin oud- trainer
Lammert Rouwenhorst, Jan Lindenschot beschreef als een van de
meest balvaardige spelers die de
club ooit heeft gekend. Tien jaar
lang aanvoerder. En wat voor een
aanvoerder. Een training verzuimen, vergeet het maar. Hij belde
de spelers hoogstpersoonlijk op
met de mededeling dat zij op de
training werden verwacht!
Jan Lindenschot was er een van de
oude stempel en in het veld een
voorbeeld voor zijn medespelers.

Een waarschuwing? Niet voor de
voormalig Vorden- aanvoerder, hij
was de sportiviteit zelve. Zaterdagavond temidden van enkele van
zijn oud- teamgenoten verzuchtte
er een, terugdenkend aan de tijden van weleer, "als Jan niet ge
blesseerd was geweest, had hij nu
nog gespeeld"! Een gouden bal
met briljant was zijn cadeau voor
de verdiensten die hij ooit voor
Vorden heeft gehad.
Deze avond werd Edwin Becker ge
huldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Ernst te Velthuis, 40
jaar lid, liet op deze avond verstek
gaan. Voorzitter Herman Vrielink
ging op deze feestavond verder in
op de resultaten van de verschillende elftallen. Het tweede team
werd er even uitgelicht. Zij hadden
deze avond voor de versiering van
de zaal van t' Pantoffeltje gezorgd!
Het orkest "Festival" zorgde voor
een perfect sfeertje.

voor uw

GROTE KRASAKTIE BIJ
ISUPER DE BOER

SKRVIOK BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Vliegticket
-HUIS DE VOORSTHuls De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• nuwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresenuitics
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuLs op hel landgoed

Fo.H«Ü»nk

KRAS-J E-PRIJS!

Leestenseweg 10 • Zutphen
Tel. 0575 - 5217 96

Huis De Voorst

VAN MAANDAG 4 DECEMBER T/M ZATERDAG 13 JANUARI
ONTVANGT IEDERE KLANT BIJ IEDERE F 25,00 AAN BOODSCHAPPEN

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisde v(x>rst(8>universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

EEN KRASKAART. HIERMEE ZIJN PRACHTIGE PRIJZEN TE WINNEN.

IEDERE WEEK EEN HOOFDPRIJS:

Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

gaat u naar:

EEFDE (bij Zutphen)

Rabobank
reizen
Kantoren Ie.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583-10
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Schoenzetten
(voor de kinderen)

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

EN VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN o.a. goed gevuld krentenbrood, heerlijke varkensrollade, culid'or slagroomtaart, spuer koffie mild 250 gram,
klumpers kruidkoek, smith chips naturel, dubbelfriss appel/zwarte bes,
unox soep van het huis erwtensoep

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Zet je schoen deze
week tot en met
vrijdag 1 december
bij uw GardenMaster
tuincentrum, dan heeft
de Sint
voor alle kinderen een
leuke verassing op
zaterdag 2 december.
Vraag ook naar de
kleurplaat van de Sint.

PRIJZENPOT RUIM F 20.000,=
prijzen zijn direkt af te halen in de stand bij de informatiebalie.

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg
Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk
Suselbeek

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

WEEKBLAD CONTACT
eöv

l

JE KUNT ER NIST OMHKN

ï»
assortirrv,ent

HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

za t e r d a g

2

december

KeuzePC v.a.f 1875.-

^ZONNEBRILLEN OP
STERKTE! IF 98,°°

Cyrix III 500 MHz, 64 MB intern geheugen, 10 Gb Harddisk / 1895,Intel Pentium 633A, 64 MB intern geheugen, 10 Gb Harddisk ƒ 1995,Intel Pentium 700A, 64 MB intern geheugen, 20 Gb Harddisk ƒ 2175,Intel Pentium III 800, 128 MB intern geheugen, 20 Gb Harddisk ƒ 2695,-

U kunt bij ons
alle kanten uit
uw adviseur

Bram Lammers

• vraag naar de voorwaarden

133 MHz Moederbord, 64 MB shared VGA (AGP), 3D Sound,
50 speed CDROM, 1.44MB Diskdrive, 56K Modem, Midi-Tower ATX,
Win 95 Toetsenbord, Scroll Muis, 15" Digitale Monitor

Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161

•

SpelletjesPC f 2845,-

l

Athlon 700 MHz, 64 MB intern geheugen, Guillemot 32 MB Geforce 256,
Soundblaster Live 1024, 20,4 Gb Harddisk 7200rpm, 48 x CDROM, 1,44MB
Diskdrive, Midi Tower, Multimedia Toetsenbord, Scroll Muis, 15" Monitor
SIÏRVICrF. B O U W M A R K T

Heeft u interesse in één van onze computers of wiit u weten welk
systeem het beste bij u past, bel ons gerust.

KoopAvonden
tot 20.00 uur
Fa.Hcijink
Leestenseweg 10 • Zutphen
Tel. 0575 • 52 17 96

wwrw.compusystem.nl )
Opties: DVD f 195,- • 17" monitor f f50,- • cd-rewriter f 245,l

elke za. 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960""^)

Voor al uw winterse activiteiten:
nu bij ons, een zonnebril die bij u past!
Keuze uit diverse tinten glazen
en modieuze monturen.
NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier
brillen
contactlenzen
barometers
sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties
Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

HAANTJES

3 wild tornedos
Keuze uit haas - wild zwijn
ree - hert - wild konijn - kangaroe

Sintaanbieding
SUIKER PINDA'S

Hawaï Mix

250 gram 2,50
500 gram

met of zonder zout
250 gram

JUNGLE BURGER
5 halen 4 betalen

m ftf|
H, U U

PEPERNOTEN
op=op

STROOIGOED

Grote baal

OP = OP

94L,

1/2 kilo

Wesselink

Laren (Gld.)
Markten in: Wijhe, Schalknaar, Lochem,
Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Noten - Zuidvruchten - Zoetwaren

Puikbeste BILDTSTAR

Holland GOUDREINETTEN

New ZealandKIWI FRUIT

10 kilo

Per kist a 12 kilo

10 VOOR

O,UU

3,50

Nieuwe dikke NAVEL SINAASAPPELS
40 VOOR

9,98

•ü
Fruithandel F. Huusken en Zn.
Roomboter

Harde

Roomboter

AMANDELLETTER
NU
7,5U

DUITSE BROODJES

SUPER KRENTENBOLLEN

20 voor

NU 10 voor

5,00

5,UU

ROOmbOter GEVULD SPECULAAS met amandelspijs
2 VOOR

5,00

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
RUNDERRIBLAPPEN

1 kg

10,95

SPEKLAPPEN

Weekpakket
vleeswaren

O, U U

'

H off m a n

3,98

m f\f\
4, U U

4 FILETSTEAKS
a la minuut

5,95

POULET of HACHEEVLEES
500 gram
5,95

JAGER of HAWAÏ SNITSELS
per stuk
1,95

VERSE, DROGE of ROOKWORST
per stuk 3,50
3 voor
10.00

100 gr BOTERHAMWORST
100 gr BOERENMETWORST
100 gr GEGRILDE HAM

Elke week op de markt in Vorden

1,40
195
2.95

NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAF

VORDENSE WEEKMARKT
iedere vrijdag

2 KERSTSTERREN voor 11,00
2 BOSSEN BLOEMEN voor 11,00

2 CYCLAMEN voor10,00
20 ROZEN voor 9,95

1 4 BLOKKEN OASE voor 5,00
20 BLOKKEN OASE voor 19,95

Bloemen en planten

Allerhand
in 't Saksenland

Voor ik wat van de hierbij afgebeelde foto ga schrijven wil
ik nog even terugkomen op het in het vorige artikel genoemde "koffiebonenpad".
Van de heer J. Brinkman, Deldenseweg 5 kreeg ik wat informatie over het ontstaan van die naam. De heer Brinkman heeft nogal wat rondgezworven op het landgoed
Hackfort en kende de heer Rotrnan Sr. zeer goed.
Deze laatste wist hem te vertellen dat omstreeks de eerste
wereldoorlog in het koffiebonenbos, naast het koffiebonenpad, geregeld smokkelwaar (waaronder veel koffie)
overgegeven werd. Handelaren van de Veluwe gaven hier
hun koopwaar over aan mensen die dichtbij de Duitse
grens woonden. Die smokkelden dan deze waar de grens
over. Een heel aannemelijke verklaring lijkt me. Je moetje
voorstellen dat het koffiebonenbos toen nog afgelegen,
slechts bereikbaar via zandwegen, lag. Alle vervoer ge
schiedde nog lopend. De afstand Veluwe- Duitse grens was,
om te voet af te leggen, nogal groot. Logisch dus dat men
elkaar halverwege ontmoette. Met hartelijke dank aan de
heer Brinkman voor het telefoontje.
En dan de bijgaande foto. Deze zal vermoedelijk gemaakt
zijn omstreeks 1910-1920. De enige persoon die bekend is
op de foto is de heer van Mourik, apotheker, zichtbaar boven de voeten van de koetsier. Als u meer van deze foto
weet dan gaarne een telefoontje naar 551342. Nu alvast bedankt.
H.G.Wullink

Lezers schrijven...
Staten verantwoording van de redactie

Projectgroep
winkelbestand
Vorden
In Vorden is het prettig wonen. De
omgeving is prachtig en er zijn
veel voorzieningen. Natuurlijk

blijft er voor de jongeren nog te
wensen over, maar dat geldt voor
alle dorpen en zal ook moeilijk in
te vullen zijn. Het adviesbureau
MKB Reva beaamt dat het winkelbestand goed is en vrij compleet.
Zeker voor de dagelijkse behoeftes.
Wel wordt de opmerking gemaakt
dat het winkelcentrum te langgerekt is en feitelijk concentratie behoeft. Daarnaast is er een verkeersprobleem.
Uitgaande van het verslag in Con-

tact van de vorige week is er door
de verschillende partijen in de
raad evenwichtig gereageerd op
het rapport waarvan de aanzet uit
de hoek van de middenstand
komt. De actie van de middenstand is begrijpelijk. Uiteindelijk
zien we bekende winkels verdwijnen terwijl nieuwe zaken vaak
geen lang leven beschoren zijn. Zeker niet als er reeds een gelijkge
richte zaak in het dorp aanwezig is
of indien hun klantenkring ook
buiten Vorden moet worden gezocht. Zou het concentreren van
het winkelgebied hier de oplossing zijn?
Vorden heeft momenteel een
"winkelstraat" van ca. 500 meter
lang. Voor iemand die regelmatig
in een stad winkelt een schijntje.
Alleen, daar is het meestal gezelliger en is het winkelgebied vrij van
een praktisch ononderbroken verkeersstroom zoals in Vorden. Iets
dat onze winkeliers zeker niet in
hun gedachten hadden toen ze de
auto in het dorp wilden houden.
Met andere woorden, langgerektheid is in Vorden misschien niet
het grootste probleem indien het
verkeer minder last zou opleveren
en het winkelen mede daardoor
gezelliger zou kunnen worden.
Dus geen concentratie van winkels in het dorp?
Zeker wel, maar wel met mate en
niet ten koste van belangrijke en
goed functionerende ontmoetingspunten als een bibliotheek,
een dorpscentrum en dergelijke.
En ook niet ten koste van het karakteristieke pleintje met de pomp
achter de kerk. Ik zie in gedachten
al een Blokker-stijl winkel in het
bibliotheekgebouw, eventueel verbonden met een luchtbrug naar
een al of niet overdekt modern
winkelcentrum op de plaats van
de school. Na sluitingstijd zo dood
als een pier. Er zijn op die manier
al heel wat dorpen verpest. Liever
meer winkels in bestaande "woonpanden" in het centrum, zodanig
aangepast dat het karakter zo weinig mogelijk geweld wordt aangedaan. Verder van het centrum afliggende panden kunnen dan misschien weer worden omgebouwd
tot woonhuizen.
Indien het centrum op deze manier zou worden verrijkt met sfeervolle winkels gepaard gaande met
bredere trottoirs en dus smallere
wegen voor beperkt verkeer, dan
zijn we mijns inziens op de goede
weg. Als we dit gebied ook nog
eens verfraaien met sfeervolle verlichting zoals lantaarns (zie het effect van de kerstbomen in de komende weken) en uitbreiding van
de permanente groenvoorziening,

dan moet dit de aantrekkingskracht van Vorden zeker sterk
beïnvloeden. Ook ten behoeve van
het winkelende publiek.
Maar we moeten dan wel eerst het
verkeers- en het parkeerprobleem
oplossen. Hopelijk bestaat de pro-

jectgroep in de toekomst niet alleen uit de Gemeente Vorden en
de Ondernemersverenigingen, ge
zien de vele invalshoeken.
W.R. Tuin-Vorden
canatrade.tuin@wxs .nl

NDA V O R D E N
NOVEMBER

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
28 Passage 'zorgen voor jezelf,
mevr. T. Tolkamp

Jt

28 KBO Soosmiddag
29 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (kraamverkoop)
29 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
29 BZR Vorden Bridgeclub Dorpscentrum
30 HVG dorp St. Nicolaasavond
30 Volksdansen de Wikke
DECEMBER

l ANBO, dialezing door onze
plaatsgenoot dhr. J. v.d. Broek
in 't Stampertje. Onderwerp:
"Vorden, vroeger en nu".

Wïnkelsluïting

%

Op dinsdag
5 december

zijn in verband
met de Sint
N icolaas viering
de winkels om

16.OO uur gesloten.
•

JRrjfc üjT

Vordense
Ondernemers Vereniging

>&

Alles staat altijd
op het spel

Ie trekking 20 november 2000
vleespakket:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vreman
Leijten Rianne
Vrieler Fam.
Loman J.W
Velzen van G.
HuetinkJ.W
Kroese
Bruinsma mw.
Delden van B
Fijnappel Fam
Kranenbarg klein W.
Boerstoel Fam.
Dimmendaal R.
Lagwerden J.
Vrielink

HetGulik6
Smidsstraat 13
Het Wiemelink 28
Galgengoorweg 5
Gerard ter Borghlaan 40
Oude Zutphenseweg 4
Het Kerspel 28
Het Wiemelink 30
Zutphenseweg 98
Mispelkampdijk l c
Het Gelik 13
Brinkerhof 78
Insulindelaan 18
Kamphuizerweg l
Whemerweg 13

De Vogelvriend
redelijk succesvol
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Lochem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Ie trekking 20 november 2000
verrassing:

Een van de bewoners van de
Kieftskamp, Rob Stoeckart,
heeft samen met een vriend,
Kees Ritsema van Eek, een
opmerkelijk boek geschreven.
Dat blijkt niet alleen uit de
titel, WAAR IS NU, maar ook uit
de ondertitel (Alles staat altijd
op het spel). Waar gaat het over?
In dit boek staat eigenlijk het leven
van ieder van ons centraal: vanaf
het wonder van de bevalling tot
voorbij de fase waarin wij, blijmoedig of wanhopig, toe groeien
naar ons sterven. Tussen die twee
uitersten, geboorte en dood, nemen
we voortdurend beslissingen.
Enerzijds die duizend keuzen van
elke dag en anderzijds die ene
beslissing die ons leven bepaalt,
of kan bepalen. De eigenheid van
ieder mens, daar gaat het boek dus
over. Over de wijze waarop ieder
van ons vorm geeft aan zijn of

Interessante
dia-lezing in
Ludgerus
Om ook in Wichmond-Vierakker
wat meer bekendheid te krijgen
heeft de oudheidkundige vereniging "Oud-Vorden" Ludgerus in
Vierakker ditmaal als locatie ge
kozen voor een dia-avond op 30
november. Deze avond wordt verzorgd door de bij velen bekende
J. Harenberg. De heer Harenberg
weet zowel van de gebouwen als
hun bewoners (vaak verwant aan
Gelderse geslachten) veel bijzonders te vertellen.
De toegang is voor belangstellenden uit Wichmond-Vierakker ge
heel gratis, terwijl nieuwe leden
een pakket van reeds verschenen
publicaties ontvangen. De vereniging organiseert vijfmaal per
seizoen een dia-avond en geeft
tweemaal per jaar het tijdschrift
"De Kronyck" uit. Activiteiten die
uiteraard voor de leden gratis
zijn. Bovendien wordt er een
maal per jaar een cultuur-histo-

haar eigen leven, met al het plezier
en al het verdriet dat hoort bij
leven.
Aangezien beide auteurs werkzaam
zijn in de gezondheidszorg (Rob
Stoeckart is als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit
Geneeskunde van de Erasmus
Universiteit Rotterdam) gaan veel
van de verhalen in dit boekje over
vitaliteit en over ziekte. Hierbij
komen allerlei mensen aan het
woord, medisch specialisten inbegrepen. Let wel, zij praten niet
over hun patiënten maar over
zichzelf.
WAAR IS NU is dus een boek dat
ergens over gaat, een rijk boek en
prachtig geïllustreerd. Echt een
boek om jezelf (of een ander) cadeau
te geven. Het boekje dat gedrukt
werd bij Drukkerij Weevers is te
koop bij Foto Willemien, Dorpsstraat 20 te Vorden.

rische reis georganiseerd. Voor
aanvangstijd zie advertentie.

ANBO belicht
Vordens historie
Vrijdagmiddag l december presenteert de ANBO, de bond voor
vijftig-plussers, voor leden en be
langstellenden het tweede deel
van een dialezing over de historie van Vorden in het Dorpscentrum, zaal "'t Stampertje". De
dialezing zal worden verzorgd
door plaatsgenoot, de heer J. van
Broek.
In maart jl. ontvouwde de heer
Van de Broek het eerste deel van
deze interessante, door hem samengestelde documentaire "Vorden; Vroeger en Nu", voor een
aandachtig gehoor van circa 80
aanwezigen.
Met gebruikmaking van archiefmateriaal en zelfgemaakte opnamen laat hij deze keer zien welke
gezichtsveranderingen bepaalde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OlthofH.
Pasman Esther
Bruil-Berkelaar A.
KosJ.
Pas ten P.J.
Anema-Roeleveld J.
Dijkman Fam.
Gijtenbeek van T.
HoltrigterJ.
Bosch
Jansen H.
Ploeger-Maanderman A
Spaargaren Jolanda
Kamphorst G.
Fokkink M.
Meenink-Iigtenborg G.
Oldenhave W.
Weenk Loecky
Grotenhuys GJ.
Menkveld H.
Dekkers S.
Doornink H.
Sjouken W.
Hagelstein
Beest ter G.
Eggink G.M.
Hellegers-Helmink M.
Rutjes Marijke
Beus de R.
Pijpers M.

Galgengoorweg 4
Ruurloseweg 38a
Ruurloseweg 34
Biesterveld 58
Brinkerhof 50
Blauwedijk 12
Burg. Galleestraat 56
Lochemseweg 42
Mulderskamp 27
Het Hoge 23
Zuivelhof21
HoetinkhoflS
Staringstraat 4
Smidsstraat 7
Wiersserbroekweg 8
Burg. Vunderinkhof 31
Deldensebroekweg 14
De Bongerd l
Vordenseweg 32
Onsteinseweg 13
Biesterveld 19
van Lennepweg 4
Het Wiemelink 53
Brinkerhof 72
Mispelkampdijk 46
Zutphenseweg 88
Insulindelaan 34
Kervelseweg 10
De Stroet 4
Stationweg 10

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Almen
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden

Kerstldanken
in de Antoniuskerk
Een bijzondere belevenis! Zo mag
het kerstconcert genoemd worden
dat het Doetinchemse Bachkoor
op zaterdagavond 16 december zal
verzorgen in de Antoniuskerk op
de Kranenburg.
Stel u voor: een stemmig versierde
kerk waar langs de wanden en in
verlichte vitrines dan meer dan
honderd kerstgroepen zijn geëxposeerd en een aantal prachtige
kerstliederen weerklinken. Liederen
die worden gezongen door de
geschoolde stemmen van circa 35
leden van de Doetinchemse Bachvereniging. Dit koor verzorgt in
de regio enkele optredens waarin
zestien kerstliederen worden uitgevoerd. De goede akoestiek van
de Antoniuskerk was een van de
redenen waarom het Bachkoor
ook in deze kerk een optreden
wilde verzorgen.
Het Bachkoor bestaat sinds 1951
en is oorspronkelijk opgericht met
het doel tijdens kerkdiensten de
Bachcantates uit te voeren. Het
repertoire heeft zich intussen
verbreed zodat nu ook werk wordt
uitgevoerd van andere componisten. Zo zijn in het Kerstconcert
onder meer ook liederen opgenomen van Praetorius (Es ist ein

punten van het dorp en die van
de directe omgeving in de loop
der jaren hebben ondergaan.
Met vergelijkende opnamen van
vroeger en nu voert de spreker
de aandachtige kijker door de
eeuwen heen naar herkenbare
beelden van de huidige tijd. Om
de vergelijkende opnamen goed
tot z'n recht te laten komen

Ros entsprungen), van Fauré (o.a.
Cantique de Jean Racine - met
harp en orgel) en Britten (Hodie
Christus natus est).
Dirigent en solisten
Het gemengd koor staat onder de
deskundige leiding van dirigent
Paul Steg die aan het Utrechtse
Conservatorium o.a. de opleiding
Koordirectie en Orgel voltooide.
Solistische medewerking wordt
verleend door Marjan de Haer,
harp en Dennis Vallenduuk, orgel.
Ze begeleiden het koor en verzorgen een solistisch intermezzo.
Het is wel zeker dat dit kerstconcert in deze passende entourage
een bijzondere ervaring zal zijn
voor allen die kunnen genieten
van koormuziek van hoog niveau.
Het luisteren naar de klanken
van oude en ook nieuwere kerstmuziek is een feestelijke voorbereiding op de kerstdagen die deze
maand worden gevierd.
Kaarten voor het concert kunnen
worden besteld bij het kantoor van
de VW, Kerkstraat l in Vorden
(tel. 0575 - 553222) of via het
secretariaat van het Doetinchemse
Bachkoor (tel. 0314 - 326126 of
0314 - 325262).

werkt de heer Van de Broek met
twee projectoren en evenveel
beeldschermen.
Belangstellenden, die in verband
met een functiebeperking graag
gehaald en gebracht willen worden, worden verzocht het secretariaat - tel. 552003 - daarvan tijdig in kennis te stellen.

Afgelopen weekend speelden dertien leden van vogelvereniging De
Vogelvriend mee in de Kringwedstrijd te Eefde. Deze regiowedstrijd
voor leden van vijf vogelverenigingen verliep redelijk succesvol voor
de Vordenaren. Zes prijzen wisten
vijf leden weg te slepen. Maar echt
tevreden was het bestuur niet toen
vrijdagavond naast de bekendmaking van de individuele prijzen
ook de uitslag van de verenigingsprijzen duidelijk was. Meer dan
een gedeelde derde plaats samen
met de organiserende vereniging
De Edelzanger uit Eefde zat er niet
in. De teleurstelling betrof niet zozeer de plaats in dit verenigingsklassement maar veel meer het
gat tussen de verenigingen uit Eibergen en Apeldoorn. Beide verenigingen haalden 915 punten tegen 911 punten van De Vogelvriend. De Ruurlose vereniging
eindigde met 904 punten als laatste. Deze score komt tot stand door
de beste tien vogels van minimaal
drie inzenders bij elkaar op te tellen. Cruciaal hierbij is het aantal
vogels met 92 punten. Voor de Vordenaren bleek dat puntenaantal
maar voor één vogel haalbaar. In
voorgaande jaren waren dat vaak
vier of vijf vogels. Een reden voor
deze terugval kan zijn, dat leden
niet hun beste vogels hebben ingestuurd. Het aantal wedstrijden
noopt inzenders, net zoals dat bij
de grote voetbalclubs het geval is
met voetballers, om te rouleren
met vogels. Anders verzwakken de
vogels te veel. De Vogelvriend is
dan ook van plan zich te revancheren op de nog komende wedstrijden. De eerste zal plaatsvinden in Didam op 15 december,
waar gespeeld wordt om de gewestelijke medailles. Daarna volgt nog
de nationale wedstrijd in Zutphen.
Behaalde prijzen: Ie prijs stel Gloster consort van W. Berendsen met
185 pnt; Ie prijs stam Japanse
meeuw zwartbruin van B. Horsting met 362 pnt; Ie prijs enkel
Japanse meeuw zwartbruin van B.
Horsting met 91 pnt; Ie prijs enkel
Agapornis roseicolli lichtgroen
van K. Bink met 90 pnt; Ie prijs stel
Agapornis roseicolli donkergroen
van J. Berendsen met 181 punten
en Ie prijs enkel Forpus grijsrug
dwergpapegaai van H. Harmsen
met 90 punten.

Winnaars Wereldwinkelprij svraag
Voor het derde achtereenvolgende
jaar hebben Yvette Broekhuizen,
Claire Broekman en Ineke Helmink van de Wereldwinkel diverse
scholen in Vorden bezocht en de
kinderen informatie gegeven over
de Wereldwinkel. Ook werd een video getoond van pottenbakkers
uit derde wereldlanden. Zoals ieder jaar ook weer een prijsvraag
voor de kinderen.
Deze kon ingeleverd worden op de
cadeaubeurs afgelopen vrijdag.
Opvallend was dat de beurs iets
minder werd bezocht dan andere
jaren. Vooraf waren er al wel veel
kinderen in de winkel geweest. Zij
weten de Wereldwinkel inmiddels
goed te vinden! Dit jaar zijn er ove
rigens veel nieuwe kerstartikelen
te koop waaronder kaarsen, kerststallen en een grote sortering
wenskaarten. Deze kan men natuurlijk komende dagen op uw gemak in de winkel nog eens bekijken.
Uitslag prijsvraag:
A) Waar komt het bukken speelgoed vandaan? Het goede antwoord was Madagascar.
B) Waar komt "Rooibosthee' vandaan? Afrika
C) Hoe wordt wierook gemaakt?
Met de hand gerold
Uit alle goede, ingeleverde antwoorden koos men drie winnaars:
Hanneke Kamphuis, Cliff Jacobs
en Sophie Wullink. Zij hebben inmiddels iets mogen uitzoeken in
de winkel.
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Pi 5 van de week'Ütë
UIT ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERU:

99

RIBLAPPENkg

the place tor party people
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@cityudo.nl

VERS UIT EIGEN OVEN:
ROOMBOTER AMANDEL SPECULAAS

GEVULDE KOEKEN

REMJBand
Sixx
V-male

i

50

2 stuk, nu

UIT ONZE WUNAFDEUNG:

SPAANSE RIOJA
0,75 liter

3 halen

BERBERANA, CRIANZA
OF RESERVA

2 betalen

UIT ONZE KRUIDENIERSWARENAFDEUNG:

BMJlae

APPELSIENTJE
3 halen

1 liter

Koko Blue

2 betalen

UIT ONZE KRUIDENIERSWARENAFDEUNG:

COCA COLA + FANTA + SPRITE

Trainband

diverse soorten ^J
m
1,5 liter
W

halen

3 betalen

Alle kleine AH-klantJes tot 6 Jaar kunnen een schoentje komen zetten!
Maandag 4 december of dinsdag 5 december staan ze gevuld door de Sint
voor Jullie klaar
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

eirose

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook
dat
is
Albert
Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

ch

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

De Wonerij

n e t

e v e n

pires voor
Liefhebbers van sfeervol wonen zitten
bij De W o n e r i j goed. Comfortabele
fauteuils en banken, salontafels,
smaakvolle eethoeken en. dressoirs
zijn slechts voorbeelden van wat
u bij de W o n e r i j z o a l zult v i n d e n .
Maar o o k v o o r uw r a a m d e c o r a t i e ,
v e r l i c h t i n g of v l o e r b e d e k k i n g bent
u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e a d r e s .
D e a c c e s s o i r e s van D e W o n e r i j z i j n
s f e e r m a k e r s bij u i t s t e k en z o r g e n v o o r
een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in ieder huis.

Sintkoop-

avonden
tot 21.00
uur op:
donderdag
30 nov.
en vrijdag
i dec.

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39

i n

s f e e r v o l l e

i n r i c h t i n g e n

Gerben Vruggink Endurokarnpioen van Nederland in de
klasse Nationalen tot 250 CC

"Krato" liet zich de boerenkool
met worst goed smaken!
Wanneer je een blijspel opvoert
met de titel "Boerenkool met
worst" dan wil je toch zeker zelf
ook van deze hollandse lekkernij proeven! Dat deed het toneelgezelschap "Krato". Zaterdagmiddag na afloop van de
"generale" met zijn allen aan de
boerenkool. En of het smaakte!
Deze hap vol winterse vitaminen
deed wonderen want "Krato" zette
zaterdagavond in het pannekoe
kenrestaurant "Kranenburg" een
puike voorstelling op de planken.
Regisseur mevr. Nel Rodenburg
had de acteurs/actrices zoveel zelfvertrouwen bijgebracht, dat het
zelfs niet merkbaar was dat Petra
Hogeveen en Sander Roelvink de
buteerden. Overigens de gehele
"club" bleek op dreef. Voor souffleuse Anneke Roelvink was dan
ook weinig eer te behalen. Wel
voor Frits Leyenaar de man van het
decor en het licht! Het publiek ge
noot en was menigmaal gul met
een " open doekje".

Het stuk speelde zich af op een
pachtboerderij waar Jannie Landstra (Ingrid Temmink) probeerde
het hoofd boven water te houden.
Echter het pachtgeld was niet altijd op tijd voorhanden. Dit tot
ergernis van jonkheer Pierre van
Hanekam tot Kakelhof (Guido
Mullink) Jannie kreeg echter hulp
van moeder (Wenneke van Ame
rongen) en dochter Linda (Petra
Hogeveen).
Op de boerderij ook nog knecht
Hannes (Sander Roelvink) en buurmeisje Be (Simone Roevink). En
dan de clou van het verhaal, de oude sjacheraar Berend (Richard
Ooms) die bij iedereen van "alles
haalde" maar uiteindelijk zelf over
een bult geld bleek te beschikken.
Zoveel, dat hij de boerderij kon kopen. Iedereen blij, ook oma, want
zij werd door de oude sjacheraar
het huwelijksbootje ingetrokken.
"Boerenkool met worst": leuk om
naar te kijken en te luisteren.

10e Winterwandeling
Wildenborch
Gerben Vruggink met no. 324 Nederlands Kampioen.
Gerben Vruggink ( 29 ) heeft afgelopen weekend in Vorden de
afsluitende KNMV kampioensrit (enduro) op zijn naam geschreven. Dat betekende tevens
voor hem het Nederlands kampioenschap in de klasse Nationalen tot 250 CC. Bovendien
werd hij samen met zijn "maatjes" Alfons Hoevers en Stephan
Braakhekke met het team van
"De Graafschaprijders" uit Vorden, clubkampioen van Nederland.
De feestvreugde kon voor Gerben
op deze voor hem gedenkwaardige
zaterdag 25 november niet op,
want samen met Jan Wiemer uit
Warnsveld en Bert van Manen uit
Zwartebroek (merkenteam KTM)
sleepte hij ook dat Nederlands
kampioenschap in de wacht. Toen
wij Gerben zondagmorgen nog
even spraken, was het niet zo verwonderlijk dat hij "wat hees" overkwam!
Gerben Vruggink kon zich op de
eerste wedstrijddag (de KNMV
kampioensrit wordt over twee dagen verreden) al vergenoegd in de
handen wrijven. Zijn eerste plaats
leverde die dag niet alleen 50 punten op, naaste concurrent voor de
nationale titel Anton de Wit uit
Schijndel viel uit. Een kapotte versnellingsbak noopte de Wit het
strijdtoneel voortijdig te verlaten.
"Ik kreeg dat bericht met het ingaan van de laatste ronde van Erwin Plekkenpol (de man die Gerben tijdens de enduro-wedstrijden
met "hand- en spandiensten" terzijde staat) door. Voor mij dus zaak
de rit uit te rijden. En dat ging vrij
goed", aldus het nuchtere commentaar van de Vordense Endurorijder. Door het uitvallen van
Anton de Wit kon Gerben de titel
niet meer ontgaan.
Wanneer zijn naaste concurrent
niet was uitgevallen dan nog zou

de titel naar Vruggink zijn gegaan.
Het Nederlands kampioenschap is
niet zomaar uit de lucht komen
vallen. Hij heeft het gehele jaar
uitstekend gepresteerd. In het
"voorseizoen" finishte hij drie
keer als eerste te weten in Enter,
Zelhem en Harfsen. Tijdens de Enduro- wedstrijden in Borculo, Havelte, Holten en Hellendoorn pakte hij telkens de tweede plaats. De
eerste plaats in Vorden (ook zaterdag sloot Gerben de race winnend
af) en daaraan gekoppeld het alge
hele Nederlands kampioenschap,
is een ware bekroning van een
goed Enduro-jaar!

De VAMC "De Graafschaprijders"
kwam op deze eerste wedstrijddag
buitengewoon goed voor de dag
met niet alleen een eerste plaats
voor Gerben Vruggink, maar bovendien een tweede plaats voor
Jan Wiemer uit Warnsveld en een
derde plaats voor Marcel Bulten
uit Vorden. Zaterdag, toen Gerben
Vruggink opnieuw zegevierde,
wisselden Wiemer en Bulten van
plaats. Dat betekende in de eindrangschikking dat Marcel Bulten
in deze kampioensrit in de klasse
nationalen tot 250 CC de tweede
plaats opeiste en werd Jan Wiemer
uiteindelijk derde.

Ook tijdens de crossproeven toonde de Vordenaar zich op de eerste
dag ongenaakbaar. Alle keren de
snelste tijd. Dat "kunststukje"
werd op de tweede dag door hem
herhaald!. (De nationalen kregen
beide dagen in totaal twaalf klassementsproeven voor de kiezen.)
Gerben: "Toch vond ik vrijdag met
name de crossproef op ons "eigen"
Delden- circuit erg zwaar. Door de
regen van donderdag op vrijdag,
veel modder op het circuit. En
aangezien ik al tegen half negen
's morgens van start was gegaan,
waren er nog geen "sporen" ge
trokken en dat maakte het rijden
extra lastig".

Voor Gerben op de tweede dag
toch "een apart gevoel van binnen". In feite reeds kampioen en
dan toch de motorfiets op. "Ik
vond het zaterdag toch best wel
zwaar, want wij konden als team
van "De Graafschaprijders" nog
Nederlands kampioen worden.
Dus zeer geconcentreerd blijven
rijden. En dat heb ik ook gedaan.
De laatste ronde heb ik helemaal
op safe gereden", aldus de succesvolle Vordenaar die door dit Ne
derlarids kampioenschap volgend
seizoen "promoveert" naar de Inters 4 tact tot 500 CC.

Gerben Vruggink, die mede het
parcours van deze kampioensrit
heeft uitgezet, stelt dat hij daaruit
niet veel voordeel heeft kunnen
halen. "Goed, je weet de weg, het
Delden-circuit ken ik natuurlijk
ook. Het is echter niet te vergelijken met ons "normale" circuit.
Voor dit kampioenschap was het
circuit circa 5 kilonieter lang. Bovendien moesten we vrijdag in te
genover gestelde richting rijden en
dan is er van enige bekendheid
met het circuit al helemaal geen
sprake meer", aldus Vruggink.

"Dus in 2001 ook internationale
wedstrijden"? "Nee, dat ben ik niet
van plan.
In de eerste plaats is dat lastig voor
mijn werk (Gerben Vruggink heeft
op het gebied van constructiebankwerker/lasser/monteur een eigen uitzendbureau) maar bovendien is mij dat veel te duur. Gelukkig kan ik mijn werk zodanig indelen dat ik wel in de Nederlandse
competitie kan rijden", aldus de
kersverse kampioen die bovendien
volgend jaar in de zomermaanden
ook ook op clubniveau crosswedstrijden wil blijven rijden.

Willem Siebelink kampioen 3e Harry
Stapelbroek Toernooi
Voor de tweede keer op rij heeft
de heer Willem Siebelink uit
Doetinchem bij café-Uenk het
3e Harry Stapelbroek Toernooi
op zijn naam gebracht.

dhr. Siebelink die aan het langste
eind trok. Ook bracht hij de kortste partij van 2 beurten en de
hoogste serie van 188 op zijn
naam!

Tot aan de finale waren er nog drie
kanshebbers, te weten Willem
Siebelink, Henk Leussink en Eddie
te Molder. Toch was het wederom

Onder enorme publieke belangstelling overhandigde mej. Annette Barendsen de 'Harry Stapelbroek Trofee' aan de kampioen!

Uitslag:
1. W. Siebelink
2. E. te Molder
3. H. Leussink
4. R. Peters
5. H. Schröer
6.J.Tijdink
7. R. Spijkerman
8. M v. Exter
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12
10
9
8
8

5
4
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may.
28.11
11.27
14.98
18.04
16.04
12.44
7.43
14.71

H.S.

188
64
104
142
105

67
51
78

Zondag 10 december wordt in
Wildenborch voor de tiende
keer een winterwandeling georganiseerd.
Deze wandeling heeft in de loop
der jaren een grote bekendheid ge
kregen. In de prachtige omgeving
van de Wildenborch zijn twee routes uitgezet. Deelnemers kunnen
kiezen uit een afstand van 7 of
14 kilometer. Midwinterhoornbla-

zers staan op verschillende plaatsen opgesteld en zorgen met hun
bijzondere instrumenten voor een
passende sfeer. De wandelaars
worden onderweg getrakteerd op
erwtensoep en glühwein of chocolademelk.
Gestart kan worden 's middags bij
de Wildenborchse Kapel aan de
Kapelweg l te Wildenborch - Vorden. Huisdieren zijn toegestaan,
maar moeten wel zijn aangelijnd.

De slaapkamer van Sinterklaas (Dorpscentrum) vol met tekeningen die
kinderen hem gaven en stuurden.
Heel veel kinderen kwamen een kijkje nemen.

Geloven is Geluk met Nel
Benschop bij de P.C.O.B.
Donderdag 23 november j.l.
hield de plaatselijke afdeling
van de P.C.O.B. haar maandelijkse ledenmiddag in het
"Stampertje".
De voorzitster mevr. C. van Reeuwijk opende deze middag met een
gedicht over "Geloven" van ds Diet
Riek Bonhoeffer. Hierna heette ze
de vele aanwezigen welkom, waarna een ogenblik stil werd gestaan
bij het 40 jarig bestaan van de
bond. Gezien de uitvoerige info,
die alle leden hierover hebben ontvangen, werd alleen nog eens extra door haar gememoreerd aan
de C. in de afkorting van de bond
en hoopte ze dat de bond, met het
voortreffelijke werk wat zij voor
ons ouderen doet, als ook onze
plaatselijke afdeling mogen blijven groeien. Hierna ging ze voor
in gebed, waarna ze onze gast me
vr. Nel Benschop het woord gaf.
Deze vertolkte, op de haar zo

treffende wijze, wat "Geloven en
Geluk" voor ons wel betekent! Allen genoten van haar vertellingen,
ongemerkt ging ze over in een passend door haar geschreven gedicht
(tussendoor fijne harp muziek).
Zeer typerend was, vrij vertaald,
de vergelijking met de cabaretier
Paul van Vliet met zijn zoontje
achter op de fiets, die bang was
dat hij eraf zou vallen. Paul zei te
gen hem: "Sla je beide handen
maar om mij heen, dan gebeurd er
niets".
Een uitvoerig verslag van deze
middag zou te veel ruimte in be
slag nemen. De aanwezigen hebben volop genoten, evenals van de
heerlijke cake bij de koffie, die een
van de leden voor deze speciale
middag had gebakken.
Hierna eindigt de middag met het
zingen van enkele verzen van ge
zang 427 en verwees de voorzitster
naar de volgende ledenkerst-morgen op 21 december.

Het

vraagt met spoed

BEZORGER/STER
voor

VORDEN
U ontvangt van ons:
• Een startpremie van f 50,• Een goede beloning
• Een gratis regenpak
• Een gratis Gelders Dagblad
• Om de 2 maand een keus uit 5 cd's tegen
gereduceerde prijs
• Om de 3 maand een uitbetaling van je vakantievergoeding
Inlichtingen: 0575-551969 / 0570-686429

AANBIEDING
Deze week:
GEVULD
SPECULAAS
van f 3,75
voor

f 3,25

rredBosvel

ZILVEREN

In onze winkel vindt u nog meer ambachtelijke
Sinterklaas-heerlijkheden!

S I E R A A D VAN

Vanaf 2 december van 18.00 tot 19.00 uur kunt u
iedere maand banketbakker l red Bosvelt
beluisteren op Radio Gelderland met diverse tips
en eventueel een smakelijk recept

ANS MARKUS

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

BESTEDING

Fred Bosvelt

CADEAU BIJ

VANAF F 250,-

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Vluchtelingen Werk
Zutphen/Warnsveld/Vorden
zoekt

vrijwilligers

INNER C I R C L E CLIP'

om les te geven aan asielzoekers
in de Nederlandse taal.
Locatie:
De Voorde te Vorden.
Inlichtingen:
J. Star, tel. 554394, b.g.g. 552300

PEPERNOOT

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op

bezoek. Deze kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn

Maak kans op een

bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol

ballonvaart!

thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt
de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van ƒ25,-

Als u vóór 5 december een 'noot'bijdrage

op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u

doet, loot u mee voor een gesponsorde ballonvaart

eerst meer informatie, bel ons dan even.

in de Kinderhulpballon!

Deventer

opticien/juwelier
brillen
contactlenzen
barometers
sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

Help de Sint
'n handje...

giro 404040

SIEMERINK

NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Mmmmmmm,
moetje horen ...

Brinkpoortstraat 32, 74! l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: info@kinderhulp.nl

Knutselen en dichten voor Sint
Voor kinderen tot en met 6 jaar
is er een knutsel wedstrijd.
Sinterklaas vindt het fijn als jullie iets moois voor hem
maken. Knippen, plakken, verven, alles mag.
c«
^iTlunJj.
iEn je wordt altijd met een pakje verrast.

Ben je ouder dan 7 jaar en jonger dan
12 jaar, doe dan mee met de
dichtwedstrijd.
Schijf een leuk versje of gedichtje
voor Sinterklaas, er igt voor iedereen
die meedoet een £deautje Maar.
Lever je werkstuk of gedicht in op
zaterdagmiddag 2 december tussen
14.00 en 17.00 uur.

VOF Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Vorden
Telefoon 0575-551583

'Elke vrijdag koop knipavond van
16:00 tot 21:00 uur."

JIM HEERSINK
Haarmode
F3el etfe: 0575 - 55 12 15

zutphenseweg 21 vorden

Zondag 10 december veel spektakel en muziek in een traditionele kerstsfeer

Biej ons in
d'n Achterhook

Lichtenvoordse Kerstklokkenzondag

"Jonges, schei now 's uut met dat gehekkelte, ik kriege d'r nog wat
van". Maor Fiene Wiggemans had dat eigenlijk neet meer hoeven te
zeggen. Want 't buuksken waor de jonges ruzie oaver maakn, was al
half deur. Fiene had 't nog gin uur elene metebrach uut 't darp. Zee
had 't ekoch, meer veur eurzelf as veur de jonges.
"Dat mo'j 's leazn", had eur vriendinne ezeg, daor ko'j umme lachen.
Now, lachen deij Fiene wel graag, dus dat buuksken maor ekoch. Zee
had 't wel knap an de pries evonnen, maor jao, alles was duur tegeswoordig. Volle plezier hadn ze d'r in huus eavenwels nog neet an
beleafd. Eur jonges, Wim van vieftiene en Harm Jan van zestiene,
hadn d'r al drek ruzie oaver ekreegn wie 't eerste 't buuksken mog leazn.
"Hee wod altied veur-etrokn", had Harm Jan ezeg too zee 't buuksken
an Wim had egeevn. Harm Jan had een hötjen in 'n hoek zitn pradn
maor was too al gauw begonnen te jennen met Wim. "Doet 't mien
now maor 's". Maor Wim had edaon of e niks heurn. En naomaote
Wim meer in zichzelf zat te greuln en te lachen wodn Harm Jan hoe
langer hoe heiliger. Of Fiene ok al een paar keer had ezeg dat e zich
koes mos holn, hee bleef maor deurgaon met Wim uut te maakn veur
al wat mooi en lillijk was.
Too Wim hardop begon te lachen umme een van de gedichtjes uut
"Kotte Riemkes" (zo heit 't buuksken) wodn 't Harm Jan tevolle en wol
Wim 't buuksken uut de hande griepn. Maor Wim had um deur en heel
vaste. Met 't gevolg dat ieder een helfte van 't buuksken in de hande
heel. "En now is 't uut. Geef hier en ieder nao ow kamer en wieters
wi'k ow beiden hier 't eerste uur neet meer zien". As 'n hond met de
stat tussen de bene sloffen de jonges de kamer uut. En Fiene kon now
op eur gemak de "Kotte Riemkes " van Erik Knoef leazn. En daordeur
was ze 't veurval met de beide jonges, afgezien van de twee helften van
"t buuksken, gauw vegetn. Want daor is al volle van mindere kwaliteit
as dit op de mark ebrach, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Kom onze

monstercollectie

beki]ken

en maak een keuze uit de vele

A

"mogelijkheden!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17 november:
Vandaag kwam een inwoner uit
Vorden aangifte doen van diefstal
van zijn fiets. De fiets is wegge
nomen vanaf het NS station in
Vorden.
18 november:
Vandaag werd er tussen 12.55 uur
en 14.00 uur ingebroken in een
personenauto. De personenauto
stond geparkeerd op de Schutte
straat. Men heeft het portierslot
vernield. Een kinderradiootje is
uit de personenauto weggenomen.
Tevens is er vandaag een gerichte
controle uitgevoerd ten aanzien
van het parkeren aan de Dorpsstraat en de Zutphenseweg. Tijdens de controle is een keer een
proces-verbaal terzake parkeren
op het trottoir uitgeschreven.
19 november:
Er vond vandaag een aanrijding
plaats tussen een bromfiets en een
ree op de Galgengoorweg. De be
stuurder van de bromfiets en zijn
passagier, beiden inwoners uit
Vorden, reden met de bromfiets
op de Galgengoorweg, buiten de
bebouwde kom. Plotseling kwam
er vanuit de berm een ree de rijbaan op. Een aanrijding met de
ree was niet te voorkomen. De
bestuurder van de bromfiets en
zijn passagier kwamen door de
aanrijding ten val. De passagier
had schaafwonden aan de handen,
kin, knieën en enkel.
Tevens vond er vandaag een aanrijding plaats tussen drie personenauto's plaats op de Ruurlose
weg. Een bestuurder uit Vorden
reed met zijn personenauto op de
Ruurloseweg en wilde linksaf een
inrit inrijden. Hij liet hierbij de
hem op dezelfde weg tegemoetkomende bestuurder uit Lichten-

voorde met zijn personenauto niet
voorgaan. Een aanrijding tussen
beide voertuigen was niet te voorkomen. Door de aanrijding draaide de personenauto uit Lichtenvoorde met de achterzijde van zijn
auto naar links en kwam op het
wegdek van het tegemoet komend
verkeer. Op dat moment reed daar
een bestuurder uit Vorden met
zijn personenauto. Opnieuw was
een aanrijding niet te voorkomen.
De aanrijding veroorzaakte mate
rièle schade aan de drie personenauto's.
20 november:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats tussen een hond en een
personenauto op de Zutphenseweg.
Een bestuurder uit Vorden reed
met zijn personenauto op de
Zutphenseweg. Op een gegeven
moment stak een hond de rijbaan
over. Een aanrijding met de hond
was niet te voorkomen. De hond
overleefde de aanrijding niet.
21 november:
Vandaag werd er door een bewoner uit Vorden melding gemaakt
dat zij haar gouden oorbel met
briljant verloren was.
22 november:
Er werd vandaag aangifte gedaan
door een bewoner uit Vorden van
diefstal van planten/boompjes
vanuit een kwekerij aan de
Zutphenseweg.
Tevens vond er vandaag een aanrijding met een ree plaats op de
Wildenborchseweg. Een bestuurder uit Laren reed met zijn personenauto op de Wildenborchseweg.
Op een gegeven moment stak een
ree de rijbaan over. Een aanrijding
met de ree was niet te voorkomen.
De ree overleefde de aanrijding
niet.

Voor het veertiende achtereenvolgende jaar viert Lichtenvoorde
zondag 10 december haar Kerstklokkenzondag. Voor jong en oud
is het een gezellige muziek- en kijkmiddag. Natuurlijk is er ook
weer een grote kerstmarkt, die net als andere jaren sfeervol wordt
aangekleed met muziek, midwinterhoorns en ludieke activiteiten.
Natuurlijk ontbreken de oude ambachten en de levende kerststal
niet. Ook is er die zondag natuurlijk weer aan de kinderen gedacht: er rijdt een treintje rond, het poppentheater van Jan Klaassen is aanwezig, er is een springkussen en de kinderen kunnen
zich laten schminken.

al ruim 7 jaar en er zijn ca. 60
enthousiaste leden. De grote trekker is dit jaar echter Muziektheater De Drie Keien uit Lichtenvoorde. Zij brengen (altijd
strak in het pak) Nederlandstalige
muziek. Zij spelen alleen maar
eigen werk en hebben zich niet
vastgelegd op één stijl, maar alles
kan bij hen op muzikaal gebied.

ACTIVITEITEN
alles, want wat dacht u van de
Vanzelfsprekend zijn alle winkels demonstraties van het B-One Trail
geopend en wel vanaf 12.00 uur Team? Zij zullen met verschillentot en met 18.00 uur, terwijl er de fietsen spectaculaire sprongen
muziek is van 13.00 tot 17.00 uur. maken over tal van obstakels. Via
Veel winkeliers houden demon- een soort springplank zullen verstraties en/of hebben speciale aan- schillende fietsers sprongen
biedingen. In het hele centrum maken over auto's. En dat het
staan vuurkorven opgesteld. In meer dan één auto zal zijn,
totaal staan er meer dan 80 (!) kra- spreekt uiteraard voor zich. Door
men met kerst- en aanverwante de plaatselijke Sourcy Center worartikelen in het centrum van het den demonstratie's en shows gege
dorp. Maar ook de oude ambach- ven van fitness.
ten zijn dit jaar weer goed verte
genwoordigd: een ijzersmid, een MUZIEK
paardensmid, een koperslager, Muziek mag op een dag als deze
een tinbewerker, een glasblazer natuurlijk niet ontbreken. Bijna
en een Grolse wantenmaakster. een traditie is het dat de Grolse
Scouting Lichtenvoorde voert al Hofzangers hier optreden, zij
jaren het kerstspel op en deze staan bijna elk jaar op de
levende kerststal trekt altijd veel Kerstklokkenzondag. Ook het
bezoekers. U ziet: er is genoeg te koor Doet in Pop uit Doetinchem
beleven. Maar dit is nog lang niet is te beluisteren. Dit koor bestaat

Om de kerstsfeer te benadrukken
en een ouderwets sfeertje te creëren zullen enkele trekzakmuzikanten en midwinterhoorns te
beluisteren zijn. De midwinterhoorns zullen met elkaar communiceren op „hoog niveau" (o.a. de
toren van de R.K. Kerk).
KERSTMAN
De kerstman mag op een dag als
deze natuurlijk niet ontbreken en
hij zal deze dag dan ook openen.
Hij zorgt verder voor de aankondiging van de diverse programma's
op bijzondere en humoristische
wijze. De Lichtenvoordse kerstman is het alter-ego van een lokale entertainer.
INFORMATIE
Het parkeren in Lichtenvoorde is
gratis, mits u zich aan de regels

'Het gaat goed met de Vordense
boerenschrijver*
Een lovend oordeel van de Ned.
Bibliotheek dienst. Alles gaat
voorbij: Boerenroman ƒ Henk
Graaskamp.
Een jonge boerenzoon heeft moeite om een vrouw te vinden met
wie hij zijn bedrijf, waarvan zijn
dominante moeder nog altijd de
touwtjes in handen heeft, kan leiden. Een Poolse bruid lijkt de oplossing. De schrijver (1935) die eerder de Roman 'Een boer is niet van
gister' publiceerde, voert vele familieleden en bekenden en hun
onderlinge verhoudingen in hè
den en verleden ten tonele, zoals
een relatie van een oom met een

joods meisje in de tweede wereldoorlog. Doordat de auteur het boe
renbedrijf door en door kent en hij
een vlotte pen en een levendige
fantasie bezit, ontstond er een aardige, pretentieloze streekroman
die wel aftrek zal kunnen vinden
bij de liefhebbers van dit genre.
Aantrekkelijke omslag goed verzorgende paperback.
Aldus het onafhankelijk oordeel
van de Biblion BV.
In het landbouwblad OOGST: Drie
generaties boeren op een erf. Een
jonge boer die een vrouw zoekt.
Een oudere boerin met haar probleem, afstand doen. Een vergaderboer met burn-oud.

Alles bij elkaar heel actueel. The
ma's die veel boeren zullen herkennen. Aldus het weekblad
OOGST van 20 oktober 2000.

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN

IN MODE, KLEIN IN PRIJS!

Leuke Sinterklaastips:
Tip 1: Handschoenen, haarbanden,
en sjaals, uitzoeken, per stuk

je hoort w si»»"-

00

VLOERTEGELS
NATUURSTEEN
;

„.eervan^f

ROLLUIKEN

Tip 2; Riemen ook leder o.a. van
The Sting, Bad Boys etc., per stuk

HO

Tip 3: Hand-, schouder- en rugtassen
Uitzoeken per stuk voor slechts

Verder een uitgebreide collectie in dames-,
heren- en kinderkleding voor een leuke prijs!

RUURLO

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00

Ook zijn wij op zoek naar een leuke verkoopster voor 20 a 30
uur in de week. Werktijden in overleg! Interesse in deze baan,
neem dan contact op met Jeroen: tel. 0575-555951 (di. t/m
do. vanaf 15.00 uur bereikbaar).

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di.t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21 .OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

Tot ziens bij ons op de Zutphenseweg 1a - Vorden

5 december:
Sint en Piet,
Leuk dat u ons weer heeft gevonden zodat u
uw inkopen tegen fabrieksprijzen kon doen.
Maar ook toen u in Spanje was, kwamen er vele klanten
zodat we konden groeien en groeien.
Wij hopen ons assortiment nog meer uit te breiden.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

in het oog
springend..
Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de
specifieke wensen
van u!
Wii maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resultaat!

Ook voor de Kerstman uw leverancier van:

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

vrijetijds- en bedrijfskleding
laarzen
schoenen
pantoffels
V.O.F. PLATTELANDSWINKEL
Uilenesterstraat 10a
klomp7256 KD Keijenborg
® Tel. 0575-463030
schoenen
Privé 0575-462548
Vanaf de kerk
• klompen
aanwijsborden
• souvenirs
Gediplomeerd bedrijf voor het maken Internet:

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

enz. enz.

www.Sueters.nl

van al uw sites

Grote interne verbouwing!
De bouwvakkers zijn druk bezig met het aanpassen van de toonzalen.
Om ruimte te creëren gaan wij een gedeelte van de collectie opruimen!

VELE
BANKSTELLEN

DIVERSE
FAUTEUILS

i^cretaire

, stof of »e<

met kortingen van

1498

Wij ziin daarin uw
partner.

1998

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 3O, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (O575) 551010
FAX (O575) 551086
ISDN 557321
E-mail: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

•
•
•
•
•

HELMINK

meubelen

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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I. W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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Kate, eveneens van Heren 2, mee.
Volleybal
Ondanks de vele wisselingen (met
Sander Spaarwater en Johan BoerPelgrum Makelaars/ man op andere posities en Richard
Bijenhof als nieuwe spelverdeler,
Dash
stonden slechts drie spelers op
hun eigenlijke positie) ging alleen
DAMES HARFSEN 1-PMD l
de eerste set verloren. De stroeve
Vorige week dinsdag (21 nov.) wedstrijd eindigde in een 3-1 overspeelde PMD dames l haar eerste winning voor PMD.
beker wedstrijd van deze competitie. De wedstrijd was in en tegen Donderdag stond de eerstvolgende
Harfsen l dat bovenaan in de twee- wedstrijd al weer op het programde klasse staat. Op papier zou dit ma en wel een bekerwedstrijd te
dus eigenlijk een simpele overwin- gen VCV, een team dat in de comning moeten betekenen, maar dat petitie uitkomt in de promotie
bleek in praktij kniet helemaal klasse. Vorig jaar heeft het eerste
team van PMD het twee promotie
waar te maken.
De eerst twee sets gingen door klassenteams het nog knap lastig
goed spel van Harfsen en slecht gemaakt, de eerste wedstrijd werd
spel van PMD naar Harfsen. Daar- zelfs gewonnen. Dus ging PMD
na kon PMD eindelijk wat meer in ook zeker niet zonder zelfvertrouhet spel komen en werd Harfsen wen het veld in, omdat ook Robert
een beetje moe. Na een spannende Ellenkamp weer terug was in de
strijd wist PMD uiteindelijk de der- ploeg.
de set te winnen. De vierse set ver- De eerste set kon PMD goed mee
liep veel beter voor PMD o.a. door komen. Wat heet, de eerste set
de luide aanmoedigingen van de ging volkomen terecht met 25-21
wisselspeelsters. Deze wisten na- naar Vorden. Het niveau dat PMD
melijk het in grote getale opgeko- had tentoon gespreid, kon in de
men thuispubliek de mond te tweede set niet meer gehandhaafd
snoeren. Bovendien begon het worden, zodat aan het eind van
team in het veld ook duidelijk de deze set de Vordense heren moestegenstander in te pakken, waar- ten afhaken. Deze set eindigde
door Harfsen minder punten dan ook in 22-25. Vanaf dat momaakte en het publiek nog min- ment was het duidelijk dat VCV de
der te merken was. De vierde en de beter ploeg was en dat uitte zich
vijfde wet werden gewonnen door dan ook op het scorebord. De derPMD. Een 3-2 overwinning was de en vierde set gingen met re
vooraf gezien een zeer slecht re- spectievelijk 20-25 en 18-25 verlosultaat, maar gezien de vorm van
ren. Een stunt zoals vorig jaar zat
het team in de wedstrijd toch nog er dus duidelijk niet in.
een goede prestatie.
Zaterdag 25 september moest PMD
DAMES DVO 1-PMD l
gewoon weer competitie spelen te
Afgelopen zaterdag was er ook nog gen het op de vijfde plaats staande
een competitiewedstrijd en wel te- WEVOC 2 uit Westervoort.
gen DVO, een echte derby dus. Het PMD kwam goed uit de startblokbeloofde dus een spannende wed- ken, maar het collectief sterk spe
strijd te worden. Het publiek van lende Wevoc kon het allemaalbijDVO én PMD was in grote aantal- benen. De Vordense heren maaklen toegestroom dom hun eigen
ten een aantal persoonlijke aanclub naar de overwinning te valsfouten, zodat Wevoc gemakke
schreeuwen.
lijk met 18-25 won.
De eerste set begon DVO goed en De tweede en derde set gingen tawas PMD vooral serverend erg melijk gelijk op, maar weer maakzwak. PMD had moeite om haar te PMD op de cruciale punten pereigen spelletje te spelen 3en daar- soonlijke fouten. Wevoc liet zien
door kon DVO de meeste rally's dat een brede selectie een uitwinnen. Hierdoor wonnen zij de komst is; het team had in totaal 10
set met 25-19. In de tweede set spelers tegen de 7 ven PMD. Wevoc
kwam PMD al iets beter in de wed- kwam hierdoor op een 0-3 voorstrijd, maar DVO kon de rally's veel sprong; beide sets eindigden zeer
sneller afmaken dan PMD en daar- kort op elkaar: 24-26 en 25-27.
om werd het wederom 25-19.
Door het nieuwe puntensysteem
In de derde set keerde het tij voor kun je voor elke gewonnen set nog
PMD. Door goed spel en goede ser- een punt halen, dus was de motivices wist PMD de set net binnen vatie van PMD voor de vierde set
te slepen met 23-25.
onveranderd. Wevoc daarentegen
In de vierde st gingen beide teams ging op routine volleyballen, waargrotendeels gelijk op, maar aan door PMD de kans werd gebodeen
het einde van de set waren het een
terug te komen en zelf weer het
aantal persoonlijke foutjes die net initiatief te nemen. Moeizaam
het verschil in deze wedstrijd werd de laatste set alsnog binnenmaakten. DVO wist de st weer te gehaald: 25-21.
winnen en wel met 25-20.
Ondanks het verlies van zaterdag
Een zeer teleurstellend 3-1 verlies staat de Vordense ploeg nog steeds
en dus slechts één puntje.
op een keurige tweed eplaats in de
Aankomende donderdag wordt de eerste klasse.
inhaalwedstrijd tegne Longa 2, de
koploper van de competitie, ge UITSLAGEN
speeld. Zij hebben tot nu toe Beker
slechts één set verloren, dus het Heren PMD l-VCV l 1-3;
zal erg moeilijk zijn om een set te Dames Harfsen 1-PMD l 2-3;
pakken, maar dames l zal heer Meisjes BVC 1-PMD l 0-3.
best doen om toch één puntje te
pakken.
Competitie
De wedstrijd is in de sporthal in Heren: PMD 1-Wevoc 2 1-3, MPD 2Vorden en iedereen is welkom om
Side Out 2 1-3;
PMD aan te moedigen, want zij
kan uw steun en aanmoedigingen Dames: DVO 1-PMD l 3-1, Halley 2goed gebruikten!
PMD 2 1-3, WSV 2-PMD 3 (M, WSV
3-PMD 4 1-3, PMD 5-DES 3 2-3, SparBLESSURES NEKKEN HEREN ta5-PMD63-l;
PMD
Zaterdag 18 november moesten de Jeugd: mix B PMD 1-Rivo l 3-1, Halheren van PMD afreizen naar La- ley 1-PMD l 2-3, Mix C Bovo 1-PMD
ren, om daar te volleyballen tegen
1 4-0.
het plaatselijke Tornado. Het Vordense team was danig gewijzigd PROGRAMMA
door de blessures. In de wedstrijd
2 dec. Mix C Vios Eefde 1-PMD 1.
van de week er voor ging spelver- 6 dec. Heren Gemini 3-PMD 4.
deler Robert Ellenkamp door zijn 9 dec. Heren: Dynamo 4-PMD 2,
enkel, zodat Richard Bijenhof van DVO 5-PMD 3;
heren 2 meeging. Buitenaanvaller
Arjan Bikkel moeten de heren dames: PMD 1-Smash l, PMD 3zalfs nog langer missen, want hij Vios Eefde 2, PMD 4-Viso Eefde 3,
heeft een zware operatie moeten DVO 6-PMD 5, PMD 6-Victoria 5;
ondergaan, zodat meespelen pas
weer in februari mogelijk is. In de jeugd: Meisjes A PMD 1-Vios Belplaats van hem ging Wietse ten
trum l, Mix B WIK 1-PMD 1.

Voetbal

wVorden
VIOS BELTRUM-VORDEN 1-1
Vorden kwam afgelopen zondag
in de inhaalwedstrijd tegen Vios
Beltrum niet verder dan 1-1 en
morste daarmee dure punten.
Weliswaar is Vorden al 9 wedstrijden ongeslagen, maar het leidt
toch te veel puntverlies om zich
stevig in de kop van de ranglijst
van de 4e klasse C te nestelen. Een
gelijkspel betekent relatief veel
puntverlies. Erik Oldenhave viel
uit door opnieuw breuk van zijn
middenvoetsbeentje.
Vios probeerde een snelle start te
maken, maar moest toch al ras de
achterste linie gaan versterken,
want Vorden had vrij snel grip op
de wedstrijd.
Leidden de eerste openingen nog
niet tot doelrijpe kansen, dat was
wel het geval in de 10e minuut
door Ronnie de Beus. Hij kreeg in
vrije positie de bal ingespeeld,
kapte zijn tegenstander uit, waarmee hij vrij kwam voor keeper Hoitink. Zijn schot was echter te
zacht. Even later was het Dennis
Wentink die vrij voor de keeper
kwam. Kennelijk schrok hij van de
kans, want hij schoot te snel, waardoor opnieuw keeper Hoitink de
winnaar was. In de 15e minuut
opende Vorden de score door Wentink. Een fraaie voorzet van Erik
Oldenhave werd door Wentink
even fraai in de bovenhoek gekopt.
0-1. Vorden kroop door het ooog
van de naald, toen een voorzet
door alles en iedereen werd ge
mist. De handen van de spelers
van Vorden gingen al in de lucht,
toen Rene Neyenhuis uithaalde,
maar de keeper tikte schier onmogelijk de bal nog uit de hoek. Ook
een afstandsschot van Rob Enze
rink stopte hij bekwaam.
Vorden was de sterkere ploeg,
maar het dreigde al een aantal keren voor het doel van Vorden via
de linkerspits, omdat hij te veel
ruimte kreeg. In de 35e minuut
liep dat niet goed af, want hij wist
met zo veel vrijheid wel raak en
krulde, na een voorzet, onhoudbaar voor Hoevers de bal in de touwen. 1-1.
Even voor rust kreeg Vorden opnieuw een goede mogelijkheid te
scoren. Rob Enzerink ontfutselde
op de achterlijn een verdediger
van Vios de bal, trok de keeper
naar zich toe en paste op de meegekomen spitsen. Zowel de Beus
als van Dijk kwamen een teenlengte te kort om de bal in te tikken.
Op slag van rust verstapte Erik Oldenhave zich bij een actie op ongelukkige wijze, waardoor hij zijn
middenvoetsbeentje brak.
Sandor Verkijk kwam in de ploeg
voor Oldenhave en hij werd in de
spits geposteerd, waardoor Dennis
Wentink terugzakte naar het middenveld.

PROGRAMMA 2-3 DECEMBER
Vorden Dl-Voorwaars Dl, Vorden
D2-AZCD2, Eefde D2-Vorden D3,
Vorden Al-Schalkhaar Al, Vorden
Bl-Activia BI, Vorden Cl-V en L Cl,
Vorden 1-WG l, Vorden 2-Vios 2,
Vorden 3-Ruurlo 2, Witkampers 5Vorden 4, Deo 3-Vorden 5.

svRatti
PROGRAMMA 2 DECEMBER
Ratti 5-Zelos 4, Ratti Bl-Epse BI,
Groen Wit '62 C5-Ratti Cl
PROGRAMMA 3 DECEMBER
Ratti 1-Zutphen l, Ratti 2-Neede 5,
SHE 6-Ratti 3, Winterswijk 4-Ratti
4. Dames: Ratti 1-Erix 1.

wSociï
PROGRAMMA 2-3 DECEMBER
WHCZ A2-Sociï Al, Beekbergen C2Sociï Cl, Socii I-De Paasberg l, Sociï 2-Erica '76 7, Sociï 3-De Hoven 2,
Zutphania 4-Sociï 4, De Hoven 5Sociï 5.

Wielersport

RTV
RTV-ERS RIJDEN SUPERPRESTIGE IN GIETEN
De coureurs van de RTV reden afgelopen zondag in Gieten. Op een
zwaar parcours door de vele re
genval van de laatste tijd, begon
Martin Weijers als eerste aan z'n
wedstrijd. Hij behaalde in een
sterk veld een nette 8e plaats bij de
Sportklasse. De renner uit Henge
lo Gld. rijdt dit jaar met de top
mee, elke wedstrijd weer opnieuw.
Ook Rudi Peters vertrok in Gieten.
Hij reed een sterke wedstrijd.
Slecht vertrekkend reed hij uiteindelijk als 9e over de streep. Peters
rijdt constant dit seizoen, maar hij
wil nog een plaatsje bij de eerste
vijf zien te bemachtigen.
Thijs van Amerongen uit Vorden
ging met de grote kerels mee. Ons
RTV-broekkie had een moeilijke
dag op dit zware parcour. Uiteindelijk werd hij 18e bij de Nieuwe
lingen.

weer hat het team het geluk niet
aan hun zijde. Weer een schot van
Oldenhave kwam via de paal terug
in het veld, waarna de rebound
door Jeroen Tijssen hard tegen me
despeler Huberto Eijkelkamp werd
aangeschoten. De afspringende
bal viel pardoes voor de voeten van
een Olympic-aanvaller die oog in
oog met Mark Borgjonjen geen
fout maakte en de bal rustig binnen tikte. Toen moest Velocitas
wel meer op de aanval gaan spe
len. Dan blijkt dat de tegenstander
van Velocitas tocht wat meer routine en snelheid van spelen heeft
dan de Vordense spelers. Het is
dan natuurlijk ook niet voor niets
de hoogste afdeling van district
Oost en Velocitas zal het eerste
jaar toch vooral moeten zien zich
te handhaven. Terwijl Velocitas
dus op de aanval ging spelen, had
Olympic aan 2 counters genoetm
om verder uit te lopen .Bij de stand
2-6 krulde Jeroen Tisjsen een vrije
trap met een fraaie curve langs de
muur en ook langs de keeper. Het
publiek liet zich via deze treffer
ook horen en gaf Velocitas de
steun die hè tnodig had. En nu
bleek weer dat Velocitas op het
moment ook geen greintje geluk
heeft. De paal zat meerdere keren
in de weg en Erik Oldenhave zag
een strafschp gekeerd door de
keeper. Vlak voor het einde scoorde Olympic nog wel een keer en zo
kwam de eindstand op 3-7.
Velocitas speelde na een paar zeer
slechte wedstrijden eindelijk weer
als een team, maar moest constateren dat de Duivenaren toch net
een maatje te groot waren. De
teamspirit was wel weer terug en
dat moet genoeg zijn om te blijven
knokken voor handhaving in de
Hoofdklasse.

Bridge

BZR
UITSLAGEN 22 NOVEMBER
Groep A: 1. v.Burk/Hendrik 60.8%,
2. mw./hr. Führi Snethlage 56.7%,
3. den AmbtmanfThalen 54.6% Groep B: 1. Hooyveld/snel 61.3%, 2.
mw./hr. Speulman 56.7 %, 3. Bouman/v. Manen 56.3%.

Zaalvoetbal

Velocitas
De zaalvoetballers van Velocitas
speelden vrijdagavond in sporthal 't Jebbink thuis tegen Olympic uit Duiven. Coach Hans ten
Telshof had een fitte selectie tot
zijn beschikking, maar moest
doelman Gerrit Wenneker wegens andere verplichtingen
missen. In Mark Borgonjen
werd een prima sluitpost ge
vonden.

De Velocitas-spelers begonnen met
een iets andere tactiek aan deze
wedstrijd. Er werd iets mee rop de
verdediging gespeeld en dat leek
zijn vruchten af te werpen; men
kwam snel op een 2-0 voorsprong.
Vorden kon het rithme van de eer- Erik Oldenhave schoot een bal uit
ste 45 minuten niet meer te pak- stand keihard langs de keeper, die
ken krijgen en het voetbal werd er het speeltuig nooit aan heeft zien
niet beter op. De ploegen hielden komen. De 2-0 kwam van de voet
elkaar in evenwicht met uitvallen van Rob Enzerink nadat een schot
over en weer. Echte uitgespeelde van Oldenhave in eerste instantie
kansen deden zich nog sporadisch
nog door de keeper gekeerd kon
voor. Beide teams probeerden in worden.
elk geval een punt vast te houden
Na de treffer boog Olympic binnen
en speelden behoudend. Jeroen
4 minuten de wedstrijd om. Eerst
Tijssen moest overigens nog een
was er een afstandschot dat niet te
gele kaart incasseren, toen hij de
keren was voor keeper Mark Borspits van Vios onreglementair het gonjen. Daarna verdwenen ook
scoren belette.
nog 2 vrije trappen achte de invalMet name gelet op de spelverhou- ler-doelman, die overigens absoding in de tweede helft was een
luut geen schuld had aan deze
puntendeling terecht.
treffers. Zo werd Velocitas eigenlijk met z'n eigen wapens weer op
UITSLAGEN 25-26 NOV.
achterstand gezet. Het leek voor
Vorden D3-Eefde D2 3-3, Vorden rust nog gelijk te worden, maar
El-WHCZ E2 1-5, Brummen E3-Vor- een schot van Erik Oldenhave verden E2 3-5, Vorden Fl-Gaz. Nieuwl.
dween via de binnenkant van de
Fl 5-1, Vorden F3-Almen Fl 0-2,
paal niet in de goal.
Vorden Al-Sp. Brummen Al 0-3,
Na in de rust de tactiek iets bijge
Terwolde Cl-Vorden Cl 3-4, Vios
steld te hebben, ging Velocitas op
Beltrum 1-Vorden l 1-1, Longa 6- zoek naar de gelijkmaker, maar
Vorden 4 4-4.

verplegende
mee tijdens
vakantie?

Jaarlijks gaan zo'n 6.200 chronisch
zieke en gehandicapte vakantiegangers op pad met de Zonnebloem.
Wat zo'n vakantie betekent, is vaak
niet in woorden uit te drukken, leder
jaar heeft de Zonnebloem daarom een
groot aantal verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden nodig:
vrijwilligers met pit die een week vrij
willen maken om onze gasten een
onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Ook verplegenden in het laatste deel
van hun opleiding zijn welkom.
Maakt u het ook in 2001 mogelijk?

Ik wil ook mee!"
Meer informatie?
Bel: (076) 564 63 62 of kijk
op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem

Tonny Jurj
AUTOSCHADE
rzu>
STELBEDRIJF
UU
Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP l, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

kiest voor
een keuken

NOOT

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 extratjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een
'noot'bijdrage van ƒ25,- op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk
avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

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

Maak kans op een ballonvaart!

^^

Als u vóór S december een
'noot'bijdrage doet, loot u mee voor

mf'DC^
\^"
*

een gesponsorde ballonvaart in

^*^^

de Kinderhulpballon!

GOEDE DOELEN

Brinkpoortstraat 32,741 l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: info@kinderhulp.nl

Sfeervol Kerstgala
op paleis
'Huis De Voorst'
Traditiegetrouw wordt
ookt dit jaar weer een
sfeervol Kerstgala georganiseerd door de Stichting Vrienden van Huis
De Voorst.
Degenen die de kerst willen inluiden in het prachtige 17e eeuwse landpaleis
in Eefde (bij Zutphen) kunnen thans reserveren voor
een smaakvol Diner-Dansant onder begeleiding

van de bekende band
Counter Point.
Het jaarlijkse Kerstgala
vindt plaats op zondag 17
december a.s. Huis De
Voorst is uiteraard geheel
in kerstsferen gehuld.
Voor meer informatie 0575
- 54 54 54 of per e-mail:
info@huisdevoorst.nl
Meer informatie over de
stichting op Internet:
www.huisdevoorst.nl

Peter Hoefnagels
the Mills Brothers
De schrijver Peter Hoefnagels, is voor de tweede
maal te gast in Bredevoort Boekenstad.
Op zondagmiddag 3 december a.s. zal hij vertellen uit zijn romans 'Dansen op het terras', 'de onbekende bevrijding' en de
'vioolspeler'.
Muziek speelt een belangrijke rol in zijn romans en
novellles. Met de fameuze
jazzpianist Hans Kwakkernaat en contrabassist Bas
Rietmeyer, beiden bekend
van het jazzcombo en Mills Brothers, zal hij tijdens
zijn voordracht enkele
songs uit zijn romans laten horen.
Zijn roman 'De onbekende
bevrijding' is in 1995 verschenen onder de titel
'Über die IJssel', bij Dittrich verlag in Keulen en
zal in het voorjaar van
2001 in pocketeditie verschijnen bij Econ verlag te
München.

'Dansen op het terras' zal
komend voorjaar worden
uitgegeven onder de titel
'Tanzen auf die terrasse'
door Claasen verlag in
München.

OPRUIMING

Ook met Kerst gaat u voor de lekkerste
pannenkoek van de Achterhoek naar:

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'

restant partijen

Wij serveren u een heerlijk

PANNENKOEK-KEUZE-MENU

SIERBESTRATING
TUINHOUT
VIJVERS enz.
De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes i
bielzen
grind en split
natuursteen

(3-gangen + l drankje)

volwassenen f 30,kinderen t/m 12 jaar f 15,en t/m 4. jaar f 10,Voor de kinderen ligt er een kerstcadeautje klaar.
Reserveren voor 20 december.
Zondag 24 december tot 18.00 uur open.
Ie en 2e Kerstdag van 11.00 tot 21.00 uur open.
Tevens kunt u bij ons vlees- en vissalades bestellen voor de kerstdagen en oud en nieuw
vanaf f W, - p.p.

FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden
Telefoon 0575-556289

Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

ALMERA TINO
M A A K T DE ALMERA FAMILIE COMPLEET.

INCL. BTW EN BPM, EKCt

KOSTEN RIJKLUAH

MAKI N IN VERWUDERINGSBIIDRAGE. 3 JAM) Of
100 000 KM «.GEMENE GARANTIE AFGEBEELDE
LICHTMETAIEN VELGEN

OPTIE-

wli;n;iN(il N

•AMBIANCE EN LUXURY UITVOERINGEN
••M.U.V. HE! TINO BASISMODEL.

Dhr. Hoefnagels zal in
Künstlerdorf Scheppingen
ook een muzikale lezing
geven, naar wij verwachten weer met de Mills Brothers. Peter Hoefnagels
zingt in Frankrijk met Coco Briavals Gypsy Swing
Quartet dat van 4 tot 12
november op een Europese
toernee in Nederland
speelde.
De nieuwe Almera Tino. De eerste ruimte-auto die persoonlijke wensen ve r vumWSFW' Windere n zijn er uitklaptafeltjes*. een uitneembaar

Voor degene die hem als
Professor Hoefnagels kennen laat Peter Hoefnagels
weten dat hij de professor
thuis laat en uitsluitend
als schrijver en zanger
komt.

opbergmandje en een 12 volt aansluiting om computerspelletjes te kunnen spelen. Moeder kan haar hooggehakte schoenen in een lade onder
de voorstoelen* kwijt. En achter het stuur waant vader zich in een regelrechte sportwagen. Alle uitvoeringen standaard met
airconditioning**, 4 airbags, ABS en actieve hoofdsteunen vóór, waardoor bij een aanrijding van achteren het risico van
een whiplash vermindert.
N I S S A N . DESIGNED T O I M P R O V E Y O U R P E R F O R M A N C E .

AUTOBEDRIJF

Voor meer informatie:
Carolien Klein Goldewijk,
Boterstraat 8, 7126 BB Bredevoort, tel. 0543 -452027.

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

BEDSHOP 'DET DUIF

een gratis
DONZIN DEK&EDDEN
Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 729,=

nu 289, =
nu 459,:
nu 539,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 799,=

nu 349, =
nu 619,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt.
5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 599,=
van 899,=
van 999,=

nu 399,:
nu 599,:
nu 699,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 679,=
van 1079,=

nu 459,:
nu 799,:

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.

SYNTHETISCHE

DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100% katoenen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 279,
van 429,
van 479,

nu 189,:
nu 299,:
nu 339,:

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 119,=
van 189,=
van 229,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 299,
van 549,

nu 209,:
nu 399,:

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 139,= nu 109,=
van 259,= nu 189,=

4-Seizoenen donsdekbed 65% Europese
eendendons. 35% veertjes. Carré gestikt.
5 jaar garantie.

nu 99,=
nu 139,=
nu 169,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 319,=
van 449,=
van 529,=

nu 199,=
nu 349,=
nu 439,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 699,=

nu 289,:
nu 449,:
nu 529,:

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 219,=
van 309,=
van 349,=

nu 149,=
nu 209,=
nu 269,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 349,
van 549,
van 599,

nu 249,:
nu 399,:
nu 499,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 579,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 239,=
van 369,=

nu 179,=
nu 289,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 379,
van 649,

nu 279,:
nu 539,:

Actie geldig tot 15 december 2000, en zolang de voorraad strekt. Actie geldig voor alle dekbedden uit deze advertentie!
*0f de helft van de waarde in contanten.

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

