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Een eeuwen oude geschiedenis
in boekvorm 'De Decanije' in Vorden

Hendrik Gallee. In 1803 deed Stroo
man "De Decanije" in erfkoop over
aan de familie Gallee die het "goed"
ruim honderd jaar in bezit hield.
In 1906 werd "De Decanije" aange-
kocht door de heer Thate, die het op
zijn beurt in 1907 weer doorver-
kocht aan de Nederlandse Spoorwe-
gen of beter gezegd aan de "Herstel-
lingsoordvereniging 1835-1905", een
vereniging van personeel van de
"Hollandsche Yzeren Spoorweg
Maatschappij". De Decanije werd
een herstellingsoord voor ziek spoor-
weg personeel.

De dames Teubner en Brink hebben
het boek in een aantal hoofdstukken
onderverdeeld te weten: 'De Deca-
nije, een vicarie', 'De Decanije', bur-
gemeesterswoning van de familie
Gallee', Een intermezzo 'Het myste-
rie van 'De Decanije', 'Decanije' een
herstellingsoord en 'De Decanije',
een appartementencomplex.

Zaterdagmiddag 22 november
zullen de dames M. Teubner- Sau-
ter en I. Brink- Holshuijsen, aan
Burgemeester E.J.C. Kamerling in
het gemeentehuis van Vorden,
het eerste exemplaar van het
door hen geschreven boek 'De De-
canije in Vorden, Een eeuwen ou-
de geschiedenis', overhandigen.

Een 160 pagina's dik boek, dat is ge-
drukt bij Drukkerij Weevers en dat
na die datum verkrijgbaar is bij Bru-
na. Het is een boek geworden, waar-
in beide dames de geschiedenis van
"De Decanije" in woord en beeld
hebben weergegeven. Een geschiede
nis die terug gaat tot 1598.

Nadat "De Decanije" (herstellings-
oord) in 1988 werd gesloten, bleef
het pand tot 1993 leeg staan. Toen
werd het pand en bijbehorend park
door een projectontwikkelaar aange-
kocht. In 1995 werd begonnen met
de bouw van een vier appartemen-
ten complex. Het echtpaar Teubner
en het echtpaar Brink kwamen via
via (advertenties e.d.) in Vorden te
recht. Zij betrokken een apparte
ment in het complex "Linde".

Aanleiding om een onderzoek in te
stellen naar het verleden van "De De
canije" was het boekje over Vorden,
getiteld "Historische Herkenning".
Dit boekje werd destijds bij het in-
formatiepakket, aan de nieuwe be
woners aangeboden. In het boekje
stond beschreven dat "De Decanije"
vroeger een herstellingsoord was ge
weest. De dames Teubner en Brink
leerden elkaar kennen en bleken
een gezamenlijke interesse te heb-
ben in de geschiedenis van "De Deca-
nije". Toen mevrouw Brink op gege
ven vertelde " ik heb dat en dat over
"De Decanije" gevonden", toen riep
mevrouw Teubner " daar wil ik ook
wel aan meedoen".

De taakverdeling was al snel ge
maakt, mevrouw Teubner zou de
tekst voor het boek gaan schrijven
en mevrouw Brink zou zorgen voor
het fotomateriaal en samen zouden
ze gaan "spitten en graven" in het
verleden! Vier jaar geleden gingen
de dames aan de slag en "op pad".
Archief na archief werd nageplozen.
Het archief in Vorden, de stadsar-
chieven in Zutphen en Deventer. In
het Staring Instituut in Doetinchem
kwamen de gegevens tot aan 1650
boven water.

PROVINCIAAL ARCHIEF
"Wil je nog meer weten, dan moetje
naar Arnhem gaan, naar het provin-
ciaal archief. Daar kun je misschien
wel terug tot aan omstreeks 1400",
zo werd de dames geadviseerd.
Terug tot dat jaartal lukte niet. "We
kwamen niet verder dan 1598", zo
spraken de 75 jarige mevrouw Brink
en de 84 jarige mevrouw Teubner.
"We werden steeds nieuwsgieriger.
Het hele onderzoek hield ons eigen-
lijk dag en nacht bezig". Sterker nog,
de twee dames wandelen drie keer
in de week s'morgens van 7.00 uur
tot 9.30 uur door Vordens dreven.
Gewoon voor de gezelligheid en bo-
venal omdat de natuur hier zo mooi
is. En de lezer(es) kan wel raden,
waar tijdens de wandelingen over
gesproken werd! Inderdaad, over
"De Deacanije" en het boek.

VICARIE
Het onderzoek beleefde een absoluut
hoogtepunt toen in het Hackfortse
archief een publicatie werd gevon-
den waarin stond dat "De Decanije"
in de late middeleeuwen een 'vicarie'
was. Om precies te zijn de "Vicarie
Heilige Anthonius", naar de be
schermheilige van de Vordense kerk.
"Toen we dat ontdekten konden we
wel juichen van genoegen", zo zegt
mevrouw Brink. Tussen twee haak-
jes, genoemde St. Anthonius moet
niet worden verward met Anthonius
van Padua (kerk in de Kranenburg.)
De vicarie St. Anthonius is vermoe
delijk gesticht door de heren van
"Hackfort" en "Vorden". De "heren"
ook wel collatoren genoemd, sticht-
ten destijds een altaar waarop de
vicaris (bijvoorbeeld een priester of
pastoor) de missen las voor de zielen-
rust. Opdat de priesters in hun eigen
onderhoud konden voorzien kregen
zij van de 'heren' een huis en land in
bruikleen. Het lezen van de missen ge
beurde in de huidige Ned. Hervormde
kerk in Vorden, in de middeleeuwen
was dat een katholieke kerk. (De
priesters deden daarnaast ondermeer
werkzaamheden in scholen e.d).
Bijzonder jammer dat tijdens de 80
jarige oorlog met de Spanjaarden,
veel materiaal in Nederland is ver-
nietigd. Zo ook materiaal over de ge
schiedenis van Vorden. Wel ontdek-
ten de dames Brink en Teubner dat
er omstreeks 1615 de naam Marten
Decanije opdook. De Decanije bleef
tot omstreeks 1706 een vicarie, toen
werd het landgoed verkocht aan de
heer Strooman, een oom van Jan

'DECANIJE' ROEPT NOSTALGISCHE
HERINNERINGEN OP!
Terwijl de dames Brink en Teubner
"verhalen" over de geschiedenis van
"De Decanije", dwalen mijn gedach-
ten af naar de tijd die ik mij herin-
ner over het complex. Het "grote
huis", omgeven door de tuin en het
park, de weilanden rondom en de
zandweggetjes die er van de Zut-
phense kant naar toe leiden. Als Pa
vroeger "dienst" had, dan ging ik als
jochie met hem mee, meestal achter-
op de fiets op de zondagmorgen
want dan moest er bij "De Decanije"
ook gestookt worden.

Pa was tuinman bij "De Decanije" of
beter gezegd bij het "herstellings-
oord ". Hij werkte er 49 jaar lang,
eerst onder regie van Ome Hendrik
Hofmeier. Wat kon ome Hendrik
toch prachtig vertellen over het Go
Ahead van vroeger met zijn legenda-
rische spelers als doelman Leo Halle,
de gebroeders de Kreek, noem maar
op! ( Sorry ik dwaal weer af). Toen
ome Hendrik met pensioen ging,
werd pa tuinbaas. Hij werkte daar sa-
men met onder meer Jan Harmsen,
Jan Rietman, Jan Oonk, noem maar
op. Als pa het land moest omspitten,
dan kon je erna afloop een liniaaltje
naast leggen, zo "strak" allemaal.
Bij het vak van tuinman behoorde
ook het stoken van de verwarming
in het grote huis en in het kinder-
huis. Bij het "grote huis", op de plek
waar thans de villa "De Decanije"
prachtig is nagebouwd, daar ging pa
aan de voorkant het trappetje af, de
kelder in. Daar schepte hij grote hoe-
veelheden cokes in de oven. Later op
de zondag nog een keertje terug om
"bij te vullen ". Wij woonden vroeger
op het "Leemgoor" aan de Zutphen-
seweg. Via het zandweggetje langs
"Het Vaarwerk", waar thans zoonlief
met zijn gezin woont, gingen we
dan naar "De Decanije". We fietsten
dan langs de boerderijen "De
Boonk", "Het Wiemelink" en "De
Haar". Ze zijn, jaren geleden, ten be-
hoeve van de woningbouw afgebro-
ken, maar de namen zijn gebleven!
Zoals gezegd "De Decanije" een
prachtig huis, aan de voorkant een
"glas in lood" geschilderd raam, ge-
legen in een oase van groen, maar
vooral veel groentetuinen. In het
"grote huis" verbleven allemaal
spoorwegmensen. Sommigen waren
overspannen, sommigen herstelden
van een operatie. En vanuit de com-
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merciële kant bekeken, om juist pa-
tienten te trekken, was de leus
"groente uit eigen tuin", dat zoveel
wilde zeggen, dat bij het eten van
zelfgekweekte groenten, de kans
groot was om eerder van je kwalen
te herstellen! De patiënten kregen
natuurlijk ook bezoek. Op zondag,
dan kwamen ze met de trein naar
Vorden om hun familielid te bezoe-
ken. Dan moesten deze mensen,
wanneer ze op zo'n lange zondag in
Vorden waren, natuurlijk ook eten.
Mijn vader en moeder zagen daar
wel 'brood in'! Tussen twaalf en half
twee, moesten de patiënten in het
'grote huis' eten en dan kwamen de
bezoekers naar ons huis 'Het Leem-
goor'.

EEN DINER VOOR 125 CENT
Traditiegetrouw eerst een bordje
kippensoep (pa had namelijk ook
een "hele ren " met kippen, die hij
natuurlijk als "tuinman" ook zelf
slachtte), hoofdgerecht (veelal var-
kensvlees, want pa hield als "tui-
man" nl. ook varkens) en een toetje
na (bitterkoekjespudding). En da t al-
les voor 125 cent! Ik zie nog het ge-
stresste gezicht van moeder, wan-
neer de "eters" te laat aan tafel kwa-

men, wanneer ze zich niet aan de af-
gesproken tijd hadden gehouden.

De soep werd dan in eerste instantie
beslist niet zo heet opgediend. Ster-
ker nog, de soep was afgekoeld en
moest weer opnieuw "opgewarmd"
worden. Begin vijftiger jaren ver-
huisden we met ons gezin naar een
woning op veertig meter afstand van
het "grote huis". Pa kwam dan s'-
morgens thuis koffie drinken, tus-
sen de middag thuis eten, na de mid-
dag thuis thee drinken. En als hij
dan zo op een dag vier keer naar zijn
werk ging, liep altijd de poes van
huis-uit met hem mee. Achttien jaar
lang, dag-in, dag-uit! Wanneer pa
dan de schop of hark ter hand had
genomen, kuierde de poes weer
terug, zij had op haar manier "baas-
je" uitgezwaaid! Allemaal nostalgi-
sche herinneringen die je weer te
binnen schieten wanneer je terug-
denkt aan "hoe het vroeger allemaal
was bij het "grote huis"!En als de da-
mes Brink en Teubner ook nog een
foto laten zien, waar pa in de tuin bij
het " grote huis" staat te schoffelen,
wordt het nostalgisch gevoel nog
eens extra aangewakkerd!

A.V.

Weekenddiensten
AIARMNUMMER POLITIE AMBUIANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16nov. bijzondere dienst huiskamergroep. 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 november 10.00 uur ds. J.E. Akihary (Deventer)

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 november 10.00 uur ds. C.B. Elsinga (Den Ham);
19.00 uur ds. H. Overdijk (Markelo).

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 november 10.00 uur pastor v.d. Meer. Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 november 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 16 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores
16-17 november F. Hogenels, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
15-16 november D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15,00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en
18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmeringen Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900^856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze door-
geven op de volgende telefoon-
nummers (0575) 55 14 86 / 55
21 04 en 55 17 87.

• Te huur: Sint-, Piet- en Kerst-
mankleding. Tel. (0573) 45 13
85.

• Het jojo-lijnen zat? Herbalrfe
is een lifestyle waarmee u uw
gewicht voor eens en voor altijd
kunt beheersen. Herbalife werkt!
Nieske. Tel. 06 5432 6669
www.no-jojo.nl

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• Te huur: ruime vrijstaande wo-
ning in het buitengebied van
Steenderen / Hengelo (Gld.).
Brieven onder nr. W40-1 zenden
aan Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Hobbybeurs op zondag 16
november a.s. in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6 te
Vorden van 10.30 tot 17.00 uur.

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

• Te huur gevraagd: ruime wo-
ning. Liefst in het buitengebied
met mogelijkheid voor een prak-
tijkruimte van ca. 50 m2. Tel.
(0575)575314.

• Te koop: Suzuki Alto 1.0
GL, bj. nov. '96. D.blauw, nw.
APK, km 66.000. Vraagprijs
€4350,-. Tel. 06 12456060.

• Vereniging Bomenbelang
organiseert lezing over oude
inheemse bomen in de omge-
ving van Vorden door ecoloog
Bert Maes. Dinsdag 25 nov.
zaal De Herberg, aanvang
20.00 uur. Gratis entree.

• Te koop: nestje leuke Jack
Russell-pups, zowel bonte-
als black en tan gekleurde. Wij
hebben ook enkele dekreuen
beschikbaar. Tel. (0573) 44 10
96.

• Te koop: een 1,5-paards
trailer met nieuw kenteken-
nummerplaat voor € 500,-. En-
kele bagagewagentjes vanaf
€100,-. Tel. (0573)44 1096.

• Te koop: petroleum (plm.
500 Itr.) met tank, kachel. Alles
staat op een aanhangwagen
en dat voor maar €450,- to-
taal! Tel. (0573)44 1096.

• Te koop: Engelse brieven-
bus plm. 100 cm hoog, groen,
voor slechts €175,-. Tel.
(0573)44 1096.

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53 317 790

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575)57 1336.

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
64 1855.

• Computerhulp voor parti-
culieren. Bel (0575) 54 43 25.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen, tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• De Sint weet het: Een origine-
le cadeaubon voor uw ge-
zondheid! Organic Move, prak-
tijk voor holistische massage.
Tel.(0575)556217.

• Gevraagd: zelfstandige
woonruimte rondom Vorden-
Zutphen voor één persoon (werk
in Zutphen) tot €450,-. Tel. 06
29254522.

• Te koop: massief eiken
kast, uit "grootmoeders tijd".
Breedte 250 cm, diepte 50 cm
en hoogte 195 cm. Baak, tel.
(0575)44 1809.

• Lieve oppasmoeder heeft
weer plaats voor kinderen om
op te passen. Tel. (0575) 55
3839.

• Problemen met uw com-
puter? Wij komen naar u toe!
Tel.(0314)442041 / 06 3059
5439 Doetinchem.

• Wij zijn op zoek naar een
leuke en vlotte opa en oma
voor onze 2 zoontjes van 2 jaar
en 10 weken, die af en toe
zouden willen oppassen als
wij een feestje hebben of weg
moeten. Aarzel niet en bel
(0575) 55 38 39.

• Gezocht: in verband met
verhuizing ouders woonruim-
te voor student van 18 jaar die
in Vorden zijn sociale leven
heeft en studeert in Arnhem.
Tel. (0545) 27 68 45.

• Aangeboden: kamer met
volledig pension en gez. ge-
bruik van badkamer. Nog 2 ka-
mers vrij. Tel. (0573) 45 37 60.

Contactjes?
Het cement
tussen vraag
en aanbod!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 11 november t/m zaterdag 15 november.

Vers voor u gesneden . . .

spitskool
500 gram €Wi 200 gram

Lekker beestachtig...

gezwamsalade

Maak eens een ovenschotel...

prei
kilo OJ9

Het is de tijd van 't jaar.

herfstroerbak
500 gram

Lekker knapperig . . .Prima van smaak... kom proeven!
Sharonfmit
3 stuks €

De allerlekkerste!

perssinaasappels

ngg bleekselderij /\89
wi per stuk € V/i

<
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

DIVERSE VRUCHTENSAPPEN
VANAF 1,99 PER FLES

NMDWME l SOFIWME VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBnilE.Nl
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE

BLADBLAZERS
ruime keuze!
Kom eens kijken.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Dagmenu's
10 nov. t/m 14 nov. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 11 november
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 12 november
Pompoensoep / Duitse biefstuk met uienen aardappels en salade.

Donderdag 13 november
Boerenkool met spekjes, rookworst en jus / chocoladepudding met
slagroom.

Vrijdag 14 november
Runderbouillon met vermicelli / vispot 'De Rotonde' met gekookte
aardappels en groente.

Maandag 17 november gesloten.

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

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

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Op zaterdag 15 november zijn wij de hele
dag gesloten i.v.m. een besloten feest.

Zondag 16 november zijn wij geopend vanaf
14.00 uur.

Wilt u informatie over de komende Kerst-
dagen? Het ligt bij ons klaar!
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;» Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
» dochter en mijn zusje

< » . $

Lyww
Willemijn Maria

Lynn is geboren op 4 november 2003 om 01.50 uur,
is 51 cm lang en weegt 3715 gram.

Marcel, Monique & Daphne Meijer

l Hoetinkhof 129

Mama en Lynn rusten van 13.00 tot 15.00 uur.
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Heel erg bedankt, aan iedereen, die in welke vorm
! dan ook heeft bijgedragen om ons 40-jarig huwelijks-

feest tot een geweldige dag te maken.

Bennie en Reintje
Groot Jebbink-Bannink

Vorden, november 2003l
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Op maandag 10 november zijn wij

Reind Zweverink
en

Annie Zweverink-Zieverink
50 jaar getrouwd.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom op onze receptie vrijdag 14 novem-
ber van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „Wol-
brink", Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

lekink 8
7255 XR Hengelo (Gld.)

Zaterdag 8 november overleed, na een korte ziekte,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa, broer
en zwager

F.L. Stentert Kroese

* 13 februari 1920

Vorden:

Rotterdam:

Phoenixville,
USA:

Den Haag:

Renkum:

t 8 november 2003

P. Stenfert Kroese-Sachse

W.H. Stenfert Kroese
H.J. Manrho

S. Persenaire-Stenfert Kroese
J.M. Persenaire
Christianne
Bob
Michiel

M. Muller-Stenfert Kroese

H.E. Stenfert Kroese
T. Stenfert Kroese-Dupont

Vorden, 8 november 2003

Correspondentieadres:
Wildenborchseweg 9
7251 KB Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Nu planten,
leilindes, bolacacia, bolcatalpa,
dakvormbomen zoals plataan en
prachtige laurier tegen spotprijs.
Tevens beukenhaag en liguster.

Particuliere verkoop op vrijdag en zaterdag tot 16.00 uur.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.
Mobiel 06 53290966

In plaats van kaarten

Op onverklaarbare wijze is in de bloei van zijn leven
plotseling uit ons midden weggenomen mijn lieve man,
onze pa en opa

Herman van Houte
echtgenoot van Hermien van Houte-Driezes

Zutphen, Wolfshagen (Dld.),
9 juni 1934 8 november 2003

H. van Houte-Driezes

Josje en Gerhard
Vincent
Manon en Bas

Trudy en Tonny
Mark en Marieke
Mandy en Remon

$• Jacky

Elly en Frits
Kim
Ellen

Zutphenseweg 51
7251 DH Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen en schriftelijk condo-
leren donderdag 13 november 2003 van 19.00 tot
19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a
te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
14 november 2003 om 13.15 uur in de Veluwezaal te
Dieren.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kof-
fiekamer van het crematorium.

Dag lieve opa

in ons hart blijf je altijd bij ons!

We missen je nu al.

Mark, Mandy
Vincent, Manon
Kim en Ellen

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

Wilhelmina Hendrika Maria
Helmink-Horsting

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, november 2003

Is uw grafmonument scheef gezakt ?
is het ytafuiiiit vuil ?
fs het upscliitft nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden ^^^^
Telefoon (0575) 55 29 28

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

f/ Hier komt u op af
[jen op de...*ü "

Met gepaste trots presenteren we de Honey Brie:
een heerlijke combinatie van varkensvlees,

pijnboompitten, honing en brie.
Proef 't en u zult beamen dat uw Keurslager niet

alleen verstand heeft van lekker vlees,
maar ook van lekker variëren.

HONEY BRIE 450
WO ram € l •700 gram

Runderreep
500 gram

Gebraden Rosbief
100 gram

Rauwkost Salade
100 gram

Runderlappen/5ox
500 gram

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'IX' Mars' t.o. Wcxmboulevard Hijerkamp)

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

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



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

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Wegwerkzaamheden
aan Hanekamp en
Jebbink
Op De Hanekamp en Het Jebbink
vinden sinds kort wegwerkzaam-
heden plaats. Deze duren tot de
kerst. Op De Hanekamp zijn de
rioolaansluitingen vanaf de wo-
ningen naar de hoofdbuis vervan-
gen. Op dit moment worden de
trottoirbanden op hoogte gesteld.
Daarna wordt herstraat. Op de
kruisingen De Hanekamp/De Haar
en De Hanekamp/Het Jebbink
komen plateaus, vergelijkbaar
met de verhogingen die enige tijd
geleden op de Zutphenseweg zijn
aangelegd. Deze moeten de ver-
keersveiligheid ter plekke vergro-
ten. Op Het Jebbink (vanaf de
Burg. Galleestraat tot de Decanije-
weg) wordt de riolering vervangen
van het hoofdriool tot op de erf-
grenzen. Daarna wordt de weg
ook opnieuw bestraat. De firma
Jaartsveld Wegenbouw uit Silvol-
de voert de werkzaamheden uit.

Erepenning
Vorden voor de
heer J. Norde
Tijdens de receptie na afloop van
de jaarlijkse Vordense slipjacht op
zaterdag 8 november jl. ontving
de heer J. Norde (Johan) van
burgemeester E.J.C. Kamerling een
erepenning. Het is de derde keer
dat deze penning werd uitgereikt.
De erepenning wordt toegekend
aan inwoners van Vorden die zich
op een zeer bijzondere manier
voor de Vordense samenleving
dienstbaar hebben gemaakt.
Burgemeester en wethouders
hebben in hun vergadering van
4 november jl. besloten de pen-
ning toe te kennen aan de 62-
jarige heer Norde op grond van
onder andere de volgende
verdiensten:

- van 1978 (vanaf de oprichting)
tot en met heden: lid van het
jachtcomité dat de jaarlijkse
slipjacht in Vorden organiseert

- 1973 -1983: secretaris en
voorzitter van de rijvereniging
"De Graafschap"

- 1983-1996: bestuurslid van
de Nederlandse bond van
het aangespannen paard en
van daaruit zitting gehad in
het bestuur van de Nederlandse
Hippische Sportbond

- 1991 - 2000: bestuurslid
Oranjecomité Vorden

- zitting in het bestuur van de

Wie wordt de tweede Vordense
'Vrijwilliger van het jaar'?
Verkiezing was vorig jaar groot succes
Vorig jaar organiseerde de gemeente de verkiezing Vrijwilliger van
het jaar' voor het eerst. De heer J. Tijssen uit Vierakker won toen de
titel. Hij is gekozen uit een overweldigend aantal inzendingen. Wet-
houder W. Chr. Wichers zegt daarover: "Wat we al dachten, bleek
maar al te waar: in Vorden zijn zeer veel vrijwilligers actief die door
hun omgeving in hoge mate worden gewaardeerd." De verkiezing
"Vrijwilliger van het jaar' krijgt dan ook een tweede editie. Bij deze
gelegenheid wil de gemeente haar waardering voor vrijwilligers die
zich onderscheiden door hun activiteiten voor de Vordense samenle-
ving weer tonen. Natuurlijk kunnen we dat niet zonder uw inbreng.
Geef uw Vrijwilliger van het jaar' daarom nu op! Deze voor u belang-
rijke persoon maakt dan kans op de eretitel en een geldprijs van
€ 250,-. Wie de winnaar en dus de "Vrijwilliger van het jaar 2003'
wordt, maken burgemeester EJ.C. Kamerling en wethouder W.Chr.
Wichers bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Deze vindt dit jaar plaats op 5 januari 2004 om 20.00 uur in het
Dorpscentrum in Vorden.

Jan Tijssen, winnaar van vorig jaar.

Verenigingen en instanties in Vor-
den ontvangen binnenkort, net zo-
als vorig jaar, een brief waarin zij
gevraagd worden om van hun
vereniging één of meerdere vrijwil-
ligers aan te melden die volgens
hen in aanmerking komen voor de
titel. Iedere inwoner van Vorden
kan echter 'Vrijwilliger van het
jaar' worden. Daarbij hoeft het niet
te gaan om een vrijwilliger die is
aangesloten bij een vereniging of
instantie. Het kan dus ook de
buurvrouw zijn die boodschappen
en huishoudelijke klussen doet
voor haar buurman die slecht ter

rijvereniging "In de Reep'n"
dat jaarlijks de prachtige
achtkastelenkoetsentocht
organiseert.

Door deze activiteiten heeft
de heer J. Morde Vorden mede
op de regionale en de landelijke
kaart gezet. Een bijzondere
waardering in de vorm van een
erepenning vonden burgemeester
en wethouders om die reden
op z'n plaats. De onderscheiding
is ontworpen door de Vordense
beeldend kunstenaar Frank
Letterie.

been is. Natuurlijk is het toegestaan
één van de genomineerden van
vorig jaar aan te melden. Een groep
opgeven mag ook.

Het enige dat u hoeft te doen is een
aanmeldingsformulier in te vullen
met een goede motivering die dui-
delijk maakt waarom die persoon
de titel verdient. U kunt op het for-
mulier meerdere vrijwilligers aan-
melden. Behalve dat iemand inwo-
ner moet zijn van de gemeente
Vorden, zijn er geen voorwaarden
waaraan een vrijwilliger moet vol-
doen om mee te kunnen dingen
naar de titel. Iedere vrijwilliger is
voor degene voor wie hij of zij werk-
zaamheden verricht belangrijk.

Jury

Een onafhankelijke jury kiest de
winnaar. Zij let daarbij onder meer
op de specifieke werkzaamheden
die de vrijwilliger verricht, het
belang van de activiteiten en het
aantal keren dat iemand wordt aan-
gemeld. Aanmeldingsformulieren
kunt u uiterlijk tot 9 december a.s.
sturen naar het gemeentehuis.

Kent u een vrijwilliger die deze bij-
zondere titel verdient? Laat deze
persoon zien hoe u hem of haar
waardeert door het onderstaande
formulier in te vullen en op te stu-
ren. Wij zien uw reactie graag
tegemoet. Aanmeldingsformu-
lieren zijn verder verkrijgbaar
bij de gemeente, via mevrouw
M. Arends, tel. (0575) 557 506, de
bibliotheek en het Dorpscentrum.
Bij mevrouw Arends kunt u ook
terecht met vragen over de
verkiezing.

Uit de voorgedragen vrijwilligers
kiest de jury een aantal genomi-
neerden die tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in het zonnetje
wordt gezet en waarvan er
uiteindelijk één als 'Vrijwilliger
van het jaar' naar huis gaat.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2003

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is

Naam:

Adres:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

Afzender

Naam: .

Adres:

Telefoonnummer:
Dit aanmeldingsformulier voor 9 december a.s. opsturen naar de gemeente
Vorden, t.a.v. mevr. M. Arends, antwoordnummer 2013, 7250 ZX Vorden
(postzegel is niet nodig).



De Omloop zamelt op 17 november
huis aan huis kleding in
Steun aan project op de Filippijnen

Tehuis voor zwerfkinderen in Baras
Rizal.

Kringloopbedrij f De Omloop
(met vestigingen in Lochem en Zut-
phen) haalt op maandag 17 novem-
ber a.s. kleding en schoenen huis
aan huis op in de gemeente Vorden.
U kunt de kleding 's ochtends
vroeg, duidelijk zichtbaar, afgeslo-
ten in de aangeboden zak aan de
weg zetten. De kleding die De Om-
loop inzamelt, wordt gesorteerd
door de medewerkers in Lochem.
Zij bekijken welke kleding geschikt
is voor verkoop in de kringloopwin-
kels in Zutphen en Lochem én sor-
teren kleding voor een bijzonder
'Zwerfkinderenproject' op de Filip-

pijnen. "De kleding die naar dit
land gaat, is vanzelfsprekend uitste-
kend bruikbaar maar van niet
(meer) gangbare stoffen of kleuren
voor verkoop in Nederland", zo zegt
de heer H. van der Wal van De Om-
loop. De Filippijnen is een arm land
met veel zwerfkinderen. Stichting
Noodhulp Filippijnen heeft het
'Zwerfkinderenproject' opgezet.
In Baras Rizal (iets ten zuiden van
de hoofdstad Manilla) is een tehuis
voor deze kinderen gebouwd, waar
zij een bed hebben en naar school
kunnen. Om te zorgen dat het
project zonder geld van buiten kan
bestaan, werken de medewerkers
ter plaatse er hard aan 'self
supporting' te worden. Zo zijn er
fruitbomen geplant, wordt er
schone vis geteeld etc. Van der Wal
besluit enthousiast: "Kleding,
medicijnen, voedsel en schoolgeld
komen er binnen dankzij onder
meer donaties uit Nederland. Wij
brengen dus uw oude kleding, die
de kinderen met veel plezier
dragen. Daarom hoop ik dat er veel
wordt aangeboden de 17e ."

Belangrijk: toekomstplannen
gemeente 2004-2007
Twee weken geleden heeft u in
Contact kunnen lezen welke
plannen burgemeester en
wethouders hebben voor de
periode 2004-2007. Vorige week
gaven de politieke partijen die in
de gemeenteraad vertegenwoor-
digd zijn aan wat zij van de

plannen vinden. In deze editie
reageren burgemeester en wet-
houders weer op de reacties van
de partijen. In de besluitvormen-
de raadsvergadering van aan-
staande donderdag beslist de
raad over de plannen voor
2004-2007.

Avondopenstelling burgerzaken
dit jaar
Naast de reguliere openings-
tijden overdag is de afdeling
burgerzaken van de gemeente
dit jaar nog twee keer 's avonds

geopend en wel op donderdag
27 november en donderdag
18 december van 18.30 tot
19.30 uur.

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

r[ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
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Het belangrijkste onderwerp
van de besluitvormende raads-
vergadering van 13 november
a.s. is de Beleidsbegroting
2004-2007. Hierin staan de
plannen van burgemeester en
wethouders voor de periode
2004-2007. Meer informatie
hierover staat verderop in deze
uitgave van Contact. Andere
agendapunten die tijdens deze
vergadering aan de orde komen
zijn:

• Financiële en controleverorde-
ningen gemeente Vorden

• Enkele begrotingswijzigingen
voor de begroting 2003

• Langdurigheidstoeslag minima
2003

• Paragraaf onderhoud van
kapitaalgoederen

Langdurigheidstoeslag minima
2003
Burgemeester en wethouders
vragen de raad de 'Verordening
minimabeleid 2001' voor 2003
vast te stellen met de volgende
wijziging: het bedrag van
€ 115,- dat de gemeente kan
toekennen via het contributie-
fonds en opvoedkosten voor
schoolgaande kinderen tussen
12 en 18 jaar aan mensen met
een inkomen op bijstands-
niveau te verhogen met € 35,-
naar € 150,- per toekenning.
Om deze extra bijdrage te
kunnen verstrekken is een
krediet nodig van € 5.490,-.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering

spreken over een onderwerp
dat voor u of het gemeente-
bestuur van belang kan zijn. Er
is één uitzondering: u mag bij
een besluitvormende vergade-
ring niet een onderwerp aan de
orde te stellen dat op de agenda
staat. U kunt u uiterlijk woens-
dag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het onderwerp waarover u
wilt spreken.

Wat gebeurt er met uw afval?
Wat er gebeurt met het afval dat u
thuis scheidt of naar de verschillende
brengpunten in de gemeente brengt,
vertellen wij u op deze gemeente-
pagina in een reeks artikelen met de
titel "Wat gebeurt er met...?'. Dit keer:
Wat gebeurt er met het chemisch
afval dat u apart inlevert?

De kringloop van
huishoudelijk chemisch afval
Het ingezamelde huishoudelijk
chemisch afval gaat naar afval-
werkingsbedrijf Van Gansewinkel
in Moerdijk (centraal chemisch
depot), waar het wordt
gesorteerd. Er zijn zo'n twintig
bedrijven waar de verschillende
soorten chemisch afval daarna
naar toe gaan. Enkele
voorbeelden: Verfafval wordt
verwerkt in een Verfbehandeling
Installatie (VBI). Zeer koude
vloeibare stikstof maakt de verf
los van het blik. Het blik gaat
naar een onttinningsfabriek voor
hergebruik. Wat overblijft is een
ingedikte koek van verfresten.
Deze koek is ondersteunings-
brandstof voor de Afval Verwer-

king Rijnmond (AVR), die de enige
afvalverbrandingsovens van Ne
derland heeft waar dergelijk ge
vaarlijk afval op een verantwoor-
de manier verbrand kan worden.
Bij de AVR is voor miljoenen
geïnvesteerd in reiniging van de
rookgassen. De rookgassen, die de
schoorsteen verlaten, voldoen
ruimschoots aan de gestelde mi-
lieueisen. De verbrandingsresten
kunnen, afhankelijk van de aan-
wezige reststoffen, nog gebruikt
worden bij de wegenaanleg. Zijn
de resten verontreinigd, dan wor-
den ze gestort in de 'C2-deponie'
in het Rijnmondgebied. Een soort
bunker waar niet herbruikbare
gevaarlijke stoffen veilig worden
opgeborgen. Ook al is er geen
sprake van materiaalhergebruik,
deze verwerking is toch altijd
beter dan dat het gevaarlijk afval
op een stortplaats terechtkomt.
Injectienaalden worden verbrand
bij de Ziekenhuis Afval Verbran-
dings Installatie (ZAVIN) in Dor-
drecht. Thinner en andere oplos-
middelen (bijv. terpentine en
wasbenzine) worden gedestilleerd
door Van Gansewinkel Recycling

in Groningen. Destilleren is een
scheidingstechniek, waarbij we
verschillende vloeistoffen uit
elkaar kunnen halen. De meng-
sels van thinners en oplosmid-
delen worden weer in verhandel-
bare componenten gescheiden.
Batterijen worden teruggenomen
door de batterijenproducenten
die verenigd zijn in de Stichting
Batterij (Stibat) en zij betalen
voor de verwerking: dit in het
kader van de zogenaamde 'produ-
centenverantwoordelijkheid'. De
AVR sorteert de batterijen in vijf
stromen (afhankelijk van de
samenstelling van de batterij). In
europa worden op diverse
plaatsen de batterijen verwerkt.
95% van een batterij wordt in de
vorm van metalen hergebruikt.

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Insulindelaan 23, voor het gedeeltelijk vergroten en vernieuwen van een

berging/carport, datum ontvangst: 30 oktober 2003
• Reeoordweg 2a, voor het bouwen van drie bergruimten voor hout, datum

ontvangst: 4 november 2003
• Ruurloseweg 45, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst:

3 november 2003
• Wientjesvoortseweg 10, voor het wijzigen van gevels van een bijgebouw, datum

ontvangst: 30 oktober 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Heidepolweg 4, voor het vernieuwen van een schuur, datum ontvangst:

22 oktober 2003
• Ruurloseweg 96-98, voor het vergroten van een loods, datum ontvangst:

4 november 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 42, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: hoogte

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 34, voor het vellen van acht fijnsparren

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n
• Kerkstraat 3, voor het gebruiken van een feesttent als feestruimte op

15 november 2003

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Wildenborchseweg 20, voor het inpandig verbouwen van het landhuis van

buitenplaats De Wildenborch, en het aanbrengen van een dakkapel en
lifttoren.

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Buurtvereniging De Bongerd, voor het houden van een kerstinstuif op 20

december van 15.00 tot 22.00 uur op het gedeelte tussen de huisnummers 6 en 12

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AlL
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n twe r p - bes l u i t i n z a k e v o o r n e m e n
t o t g e d e e l t e l i j k e i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g
( a r t . 8 . 2 6 W m b / a r t . 3 : 3 0 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 14 november
t/m 28 november 2003 ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de
aan de heer J.W. Wolters, Heidepolweg 2, 7251 HT Vorden verleende milieuvergunning
(revisievergunning op 20 juli 1999 en veranderingsvergunningen op 10 oktober 2000 en
19 augustus 2003) ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie A, nummer 2631 en 2632, adres
inrichting: Heidepolweg 2 in Vorden.

Strekking van het besluit:
Gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning op verzoek van de
vergunninghouder voor het varkensgedeelte met alle bijbehorende activiteiten
vanwege het gebruik van de 'Regeling beëindiging veehouderij takken'.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling
gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke
bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 29 november 2003. Indien u dat wenst
maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen
niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons
verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde
van de termijn van twee weken van de ter inzagelegging.



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

Antwoorden B en W Vorden op algemene beschouwingen politieke partijen
E e n p u b l i c a t i e v a n d e G e m e e n t e V o r d e n

Portefeuille
burgemeester
EJ.C. Kamerling
Openbare orde en veiligheid
Het tegengaan van overlast door
hangjeugd, is één van de
speerpunten van beleid voor de
politie. Het gebruik van alcohol
en drugs door jongeren ziet de
wijkagent als voornaamste
oorzaak van overlast in het dorp.
In overleg met hem en het bureau
verslavingszorg Tactus hebben wij
in 2003 een voorlichtingsbijeen-
komst over alcohol en drugsge-
bruik speciaal voor deze doel-
groep georganiseerd. Deze bijeen-
komst krijgt in nauw overleg met
de nieuwe wijkagent zijn vervolg.
De verkeersveiligheid krijgt in de
vorm van regelmatige snelheids-
controles eveneens gerichte
aandacht van de politie. Wij
nemen nadrukkelijk afstand van
de suggestie dat wij, en met ons
de politie, de genoemde ergernis-
sen van de Vordenaren niet
serieus zouden nemen. Wij doen
nogmaals een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers
als het gaat om het melden van
incidenten bij de politie. Als dat
in voldoende mate gebeurt, kan
dat tot een meer gerichte inzet
van politiezorg in ons dorp
leiden. De teamcommandant van
Vorden, de nieuwe wijkagent van
de politie en de nieuwe brand-
weercommandant zijn bereid om
met u en ons op een informatie-
avond, nader over beleid en
uitvoering op het terrein van
openbare orde en veiligheid in te
gaan.

Beantwoording van vragen

Vragen van Vordenaren aan
ambtenaren worden als regel
direct beantwoord. Voor het
beantwoorden van (vragen in)
brieven houden wij een termijn
van 6 weken aan. Deze termijn
wordt een enkele keer
overschreden. Voor het nemen
van besluiten geldt wettelijk een
algemene termijn van 8 weken.
Bijzondere wetten houden veelal
een langere termijn in.

Raadsprogramma

De uitvoering ligt op koers. Bij
menig project lopen wij aan tegen
externe factoren. In hoeverre de
uitvoering in de knel komt door
de werkzaamheden voor de
gemeentelijke herindeling,
kunnen wij nu niet overzien.

Portefeuille
wethouder
H. Boogaard
Gemeentelijke herindeling/
Stand van zaken

De fracties in de Tweede Kamer
hebben hun schriftelijke vragen
aan de minister van Binnenlandse
Zaken gesteld. De mondelinge
behandeling van het wetsontwerp

wordt in januari verwacht. Over
hoe de indeling nu precies gaat
uitvallen, beslist het parlement.
Wij blijven hopen en vertrouwen
op het vormen van de Bronck-
horst-gemeente, waarin de
gemeenten, Hengelo, Hummelo
en Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem opgaan. Wij brengen de
complimenten voor het vele extra
werk van medewerkers graag aan
hen over. Aan het zgn. functie-
boek wordt gewerkt. Er is een
zorgvuldige procedure voor de
inpassing van alle medewerkers
in de functies van Bronckhorst.

Tijdelijke huisvesting
De tijdelijke huisvesting moet bij
voorkeur centraal en zeker in het
gebied van Bronckhorst komen.

Gemeenteraad beslist op 13 november
over plannen B en W voor 2004-2007

Huisvesting Dorpsschool

Vanaf het moment dat duidelijk
was, dat de Dorpsschool op de
huidige locatie moet blijven,
hebben wij een begin gemaakt
met de voorbereidingen voor een
Multifunctionele accommodatie
(MFA) in het centrum waarvan de
Dorpsschool deel uitmaakt. De
bouw van een MFA op deze locatie
past geheel in de Centrumvisie.
Wij zijn inmiddels zover, dat een
concept-programma van eisen
voor de MFA is opgesteld en
verwachten niet alleen het
definitief programma van eisen,
maar ook de intentieverklaringen
van de kandidaat- deelnemers nog
vóór het eind van 2003 gereed te
hebben. Aansluitend starten we
met de selectie van een architect.
Uiteraard maakt afstemming met
de functies van het Dorpscentrum
deel uit van het opstellen van het
programma van eisen, omdat ook
wij van mening zijn dat deze twee
voorzieningen zorgvuldig op
elkaar afgestemd moeten zijn.

Subsidies

Onderdeel van de aanpak en
uitvoering van projecten is voor
ons het onderzoek naar en
het inspelen op bestaande
subsidiemogelijkheden.

Autorisatie

Met het vaststellen van de
Beleidsbegroting 2004 - 2007 stelt
u ook de kredieten beschikbaar
voor het investeringsschema. Een
fractie heeft hier wat moeite mee
omdat bepaalde onderwerpen nog
onvoldoende besproken of uitge-
kristalliseerd zijn. Met het
beschikbaar stellen van het
krediet geeft u ons opdracht om
de investering uit te voeren. U
kunt ons hierbij kaders aangeven
waarbinnen wij deze projecten
moeten uitvoeren. Wij vinden het
echter vanzelfsprekend om regel-

In het Contact van vorige week heeft u de algemene
beschouwingen van de politieke partijen die in de
gemeenteraad zitten, kunnen lezen. Oftewel de reacties
van de politiek op de plannen van burgemeester en
wethouders voor de periode 2004-2007. Die plannen
zijn opgenomen in de Beleidsbegroting. In deze editie
vindt u de antwoorden van burgemeester en wethou-
ders op de algemene beschouwingen. Op donderdag
13 november a.s. vergadert de gemeenteraad hierover.
Deze besluitvormende raadsvergadering is openbaar
en wie benieuwd is naar de uitkomsten, kan die zelf
komen beluisteren. De vergadering begint om 13.30
uur in het gemeenthuis (let op: aangepast tijdstip).

Spreekrecht tijdens
raadsvergadering

U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering

voor u of het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag bij een
besluitvormende vergadering
niet een onderwerp aan de orde

spreken over een onderwerp dat te stellen dat op de agenda staat.

matig informatie te verstrekken
of verantwoording af te leggen
over de voorbereiding en plan-
ning van grootschalige of gevoelig
liggende projecten in uw opinië-
rende raadsvergadering. Tijdens
deze vergaderingen kunt u dan
nog sturen.

Tarief rioolrecht

Een fractie is voorstander van het
idee om voor één jaar de tarieven
rioolrechten met € 70,- te verla-
gen en niet een egalisatiereserve
te vormen. Alleen als de andere
gemeenten ook een dergelijke
reserve kennen, zijn zij bereid
hiervan af te zien. Alle andere
Bronckhorst-gemeenten hebben
een egalisatiereserve rioolrechten.

Begrafenisrechten

Een fractie vindt het onjuist dat
de begrafenisrechten voor 2004
niet volledig kostendekkend zijn.
Zij vindt het daarbij onbelangrijk
dat de andere Bronckhorst-
gemeenten lagere tarieven
kennen. In veel gevallen liggen de
tarieven in Vorden echter op het
dubbele van de andere gemeen-
ten. Om vlak vóór de herindeling
deze verschillen nog eens te gaan
vergroten, vinden wij niet ver-
standig. Een alternatief, wat bij
meerdere gemeenten voorkomt,
om de exploitatie kostendekkend
te krijgen is om naast de jaarlijk-
se rentetoevoeging ook 1/30 deel
uit de reserve afkoop onderhoud
graven ten gunste te laten komen
van de exploitatie. Als wij dit
zouden toepassen is er een volle-
dig sluitende exploitatie. Wij zijn
er echter voorstander van om dit
principe pas in de nieuwe ge
meente in te voeren. De fractie
vraagt ook of het wettelijk moge-
lijk is verschillende tarieven per
begraafplaats te hanteren. Dit is
toegestaan. Ook hier zijn wij zo
vlak vóór het moment van herin-
deling geen voorstander van.

Saldo rekening 2004
Een fractie vraagt naar de acties om
een hoog positief rekeningsaldo
2004 te voorkomen. Het rekening-
saldo is altijd afhankelijk van veel
factoren. Niet alleen interne maar
vooral ook externe factoren spelen
een grote rol. Voor de interne facto-
ren, waar wij invloed op kunnen
uitoefenen, hebben wij voor 2004
een heel sobere begroting opge-
steld. Uitgangspunt bij het ramen
van de lasten was de nullijn en daar
waar mogelijk zelfs te bezuinigen.
Bij de baten hebben wij rekening
gehouden met de resultaten in
2003 en uit de rekening 2002 en
deze vertaald in de begroting 2004.

Opheffing voorziening
personeel

De voorziening blijft in stand.

Feestelijk beëindigen
gemeente Vorden

Een fractie heeft het idee om de
overgang naar de nieuwe gemeente
met enige feestelijkheden voor alle
inwoners van Vorden luister bij te
zetten. In de vier andere gemeenten
leven ook dit soort ideeën. De één
wil een video maken en de ander
een herinneringsboek. Om dit soort
initiatieven een kans te geven en
toch binnen de perken te houden is
al eens een richtlijn van € 5,- per
inwoner aan de stuurgroep
geadviseerd. Wij zijn benieuwd
naar uw gezamenlijke initiatief.

Portefeuille
wethouder
DJ. Mulderije
Provinciale bemoeienis met
(gemeentelijke) planologische
initiatieven
Het is de wettelijke taak van de
provincie om te controleren of

U kunt u uiterlijk woensdag
voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het onderwerp waarover u
wilt spreken.

gemeenten, bij het opstellen van
ruimtelijke plannen, blijven
binnen de door rijk en provincie
vastgestelde kaders. De provin-
ciale advisering zou volgens ons
evenwel integraler en aanzienlijk
sneller moeten. De provincie
moet niet treden in lokale details
en gemeentelijke (kwaliteits)-
bevoegdheden.

Uitgifte industrieterrein

Alle gronden op Werkveld-Oost
hebben wij verkocht, danwei in
optie gegeven.Voor zover (star-
tende) ondernemers op zoek zijn
naar huur of koop van nieuwe
bedrijfshuisvesting verwijzen wij
o.a. naar 'de Meent'. Met Hengelo
en Steenderen werken wij aan de
ontwikkeling van een gezamen-
lijk bedrijfsterrein, op basis van
een locatieonderzoek. Inmiddels
worden de aankoopmogelijkhe-
den onderzocht en start het over-
leg met de provincie over de
planologische inpassing. Bij het
verdere overleg nemen wij de
optie voor realisatie van een
bedrijfsverzamelgebouw mee.

Woningbouw

Zowel over inbreidingslocaties als
bouwlocaties voor 'Ruimte-voor-
ruimte' woningen voeren wij
overleg met de provincie. Wij
verwachten op korte termijn op
beide sporen positieve resultaten
te bereiken. De invullingswij ze
(type woningen) willen wij mede
afstemmen op de uitkomsten van
het dit jaar nog - met De Stiepel -
te starten woningmarktonder-
zoek. Doorstromingseffecten op
de bestaande woningvoorraad
wegen wij mee. Starters, senioren
en de sociale sector krijgen
nadrukkelijk aandacht. Met de
zorginstellingen en De Stiepel
voeren wij overleg om (ook buiten
De Wehme) seniorenhuisvesting
in combinatie met zorgverlening
te realiseren. De mogelijkheden



voor woningsplitsing in het
buitengebied maken deel uit van
de algehele herziening van de
bestemmingsplannen voor het
buitengebied.

Bestemmingsplan
Buitengebied

Met ons voorontwerp-bestem-
mingsplan zitten we in een
patstelling. Er is een juridisch
probleem tussen de provinciale
toetsing, die nog steeds op basis
van het Streekplan uit 1996
plaatsvindt en de wens van
Vorden om nu al in te spelen op
het Reconstructieplan. Wij zijn,
samen met Hengelo, in overleg
over een voorstel tot aanpassing
voor een klein deelgebied. Op
basis van de overlegresultaten
met de provincie over dat 'post-
zegelplan' zullen wij de gemeen-
teraad voorstellen doen over de
wijze van aanpassing van het plan
Buitengebied. De komende Wet
op de Ruimtelijke Ordening, die
bouwplannen blokkeert als een
bestemmingsplan ouder is dan
10 jaar, baart ons op die manier
voor het buitengebied wel zorgen.

Landelijk gebied

Wij blijven ons maximaal
inspannen voor een passende
regeling van de belangen van
ondernemers en inwoners in het
Reconstructieplan en het nieuwe
Streekplan. De (indicatieve)
kosten voor de reconstructie
bedragen voor Vorden (voor de
komende 12 jaar) € 39,- per ha,
per jaar, oftewel € 264.000,- op
basis van een hoog ambitieniveau
(uitgangspunt voorontwerp-
Reconstructieplan). Bij een laag
ambitieniveau dalen de kosten tot
€ 7,50 per ha per jaar, oftewel
€ 50.000,-. Alles is uiteraard sterk
afhankelijk van wat er daadwer-
kelijk gebeurt op het grondgebied
van de gemeente. Deze kosten
zijn inclusief plankosten (b.v.
project Groote Veld 2000 en plan
Poort Groote Veld), infra-structuur
(b.v. fietspad Wildenborchseweg
etc.), waarvoor elders in het MJB
wel kosten zijn opgenomen. In
het Meerjarenbeleidsplan 2001-
2004 is € 45.000,- gereserveerd
voor de reconstructie-kosten. Voor
de jaren daarna zijn de kosten
vooralsnog PM geraamd.

Fietspad langs de
Wildenborchseweg

Ontwikkelingen recreatie en
toerisme

Wij hebben afspraken met provin-
cieambtenaren en -bestuurders
van verschillende disciplines om
een integrale reactie op de plan-
nen voor de Poort tot 't Groote
Veld te verkrijgen. Ook de visie op
verblijfsrecreatie in en rond het
Groote Veld zal hierbij betrokken
worden. Met deze visie willen wij
mogelijkheden bieden aan de
ondernemers die hun toeristische
bedrijfstak verder willen ontwik-
kelen. Bovendien werken wij aan
een algehele herziening van het
verblijfsrecreatieve beleid, waarbij
wij vraag en aanbod op dit terrein
nader analyseren. Het Recreatie-
schap hanteert in zijn financiële
beleid in ieder geval tot en met
2007 de nullijn.

Wij ronden de onderzoeksrappor-
tage naar het nut en de noodzaak
van een vrij liggend fietspad langs
de Wildenborchseweg binnenkort
af. Op basis van de conclusies van
deze rapportage kunnen wij ver-
volgens de meest geschikte vari-
ant al dan niet nader uitwerken.

Centrumvisie

Als plannen van particulieren
passen in de door u vastgestelde
Centrumvisie, zullen wij waar
mogelijk, desnoods door gebruik
te maken van tijdelijke maatrege-
len, meewerken aan de uitvoe-
ring.

Economisch beleid

Er is geld gereserveerd voor het
aanstellen van een bedrijven-
contactfunctionaris, maar dit is
doorgeschoven tot na de herin-
deling. Wel hebben wij een
beleidsmedewerker economische
zaken, die fungeert als aanspreek-
punt voor de bedrijven in Vorden.
We voeren periodiek overleg met
de bedrijfsorganisaties en betrek-
ken hen bij nieuwe plannen (bijv.
Centrumvisie). Verder voeren wij
een voorwaardenscheppend
beleid, waarbij wij proberen de
bedrijven zoveel mogelijk te
steunen in hun ontwikkelingen.

Portefeuille
wethouder
W. Chr. Wichers
Bijstandswet en
gesubsidieerde arbeid

De nieuwe Bijstandswet (Wwb) is
op 7 oktober aangenomen en
wordt op l januari van kracht.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren kunnen gemeenten gemaak-
te kosten niet meer declareren,
maar ontvangen zij een vast-
staand budget van het rijk. Het
rijk gaat ervan uit, dat gemeenten
de Bijstandswet efficiënter kun-
nen uitvoeren als zij zelf ook
verantwoordelijk zijn. Op macro-
niveau bezuinigt het Rijk op de
kosten van bijstand en reïnte-gra-
tie en gaat ervan uit, dat gemeen-

ten de nieuwe wet budgettair-
neutraal kunnen uitvoeren. Deze
vlieger gaat niet op voor Vorden.
De mogelijkheden om meer
mensen van een uitkering naar
werk te leiden, hebben wij de
afgelopen jaren intensief benut.
Zeker in tijden van economische
teruggang lukt het ons niet om de
Wet Werk en Bijstand (Wwb)
budgettair-neutraal uit te voeren.
Stichting De Graafschap voert
namens de regiogemeenten de
Wet Inschakeling Werkzoekenden
(WIW) uit. Dit is een gesubsidieer-
de werkvorm. De WIW vervalt per
l januari 2004 met de invoering
van de Wwb, maar op grond van
het overgangsrecht kunnen deze
dienstbetrekkingen in 2004 nog
worden voortgezet. In 2004 zal de
uitvoering van de huidige vier
gesubsidieerde dienstbetrek-
kingen voorlopig via de stichting
de Graafschap worden voortgezet.
De stichting maakt op dit mo-
ment de noodzakelijke overgang
naar een private onderneming en
kan straks ook andere, meer
winstgevende reïntegratie-dien-
sten aanbieden. De huidige finan-
ciële banden met het verlieslij-
dende bedrijf moeten echter cor-
rect worden afgewikkeld. De dis-
cussie hierover is nog volop gaan-
de.

Subsidies
welzijnsinstellingen

Wij zijn volop in overleg met de
Bronckhorst-partners over een
reëel subsidiebeleid voor instel-
lingen en verenigingen. Onze inzet
is, dat ten minste de indexering en
CAO-verplichtingen gecompen-
seerd moeten worden. Daarmee
willen wij voorkomen, dat de
instellingen en verenigingen een
onevenredig groot deel van hun
budget moeten besteden aan de
steeds stijgende vaste kosten. De
verhoging hebben wij al opgeno-
men in de financiële begroting.

Vrijwilligerswerk

Stimulering van vrijwilligerswerk
geven wij invulling door de inzet
van de vrijwilligers te erkennen
o.a. in de vorm van de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar', de
mogelijkheid van Kadertraining,
een aansprakelijkheidsverzeke-
ring voor alle Vordense vrijwilli-
gers aan te bieden en door in te
zetten op een fatsoenlijke vorm
van subsidieverlening aan
instellingen en verenigingen.

Trainingsveld

Wij zijn van mening, dat de vraag
om een extra trainingsveld een
zorgvuldige afweging verdient.
Een eerste inventarisatie heeft
uitgewezen, dat afweging pas na
zorgvuldig onderzoek naar nut en
noodzaak kan plaatsvinden.

Monumentenbeleid

Begin volgend jaar zullen wij de
herziening van het monumenten-
beleid, via een notitie, bij de ge-
meenteraad aankaarten. Wij stre-
ven naar een 'Bronckhorst'-brede
aanpak. Met de eigenaar van molen
De Hoop zijn wij in overleg over
een restauratieplan. Wij streven,
ondanks een negatief advies van de
Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, naar een positief resultaat.

Differentiatie afvaltarief

De invoering van gedifferen-
tieerde tarieven afvalstoffenhef-
fing vraagt een forse ambtelijke
en bestuurlijke inzet. Het gelijk-
tijdig afstemmen van beleid en
uitvoering van de Bronckhorst-
gemeenten en de invoering van
gedifferentieerde tarieven is niet
haalbaar. Daarom is dit doorge-
schoven naar de nieuwe
gemeente.

Milieuhandhaving

Het afgelopen jaar hebben wij veel
geïnvesteerd in het toezicht op de
naleving van de milieuregels voor
een betere bescherming van het
fysieke milieu en het voorkomen
van hinder en onveilige situaties
bij omwonenden. Een gerichter
toezicht vraagt om gedragsverande-
ring bij de ondernemers en de
medewerkers van de gemeente.
Dat in zo'n proces zaken soms niet
direct helemaal goed gaan, is een
feit. Meer handhaving leidt ook tot
meer vergunningsprocedures. Om
de termijn van de vergunningverle-
ning te verkorten, schakelen wij
een extern adviesbureau in. Verder
hechten wij veel waarde aan een
goede communicatie tussen bedrijf
en gemeente, zodat eventuele
problemen, als het even kan, in
den minne opgelost worden.

Onderhoud wegen en
duurzaam veilig wegennet

Het geautomatiseerde onder-
houdsprogramma voor de wegen
(Raweb) blijft de basis voor het
onderhoud aan de wegen. Na de
winterperiode houden wij een
grondige inspectie. Op basis van
deze inspectie stellen wij het
definitieve onderhoudsprogram-
ma op. Wij streven ernaar dit
programma vóór de zomer gereed
te hebben. Wij besteden de
werkzaamheden aan volgens het
aanbestedingsbeleid gemeente
Vorden. Het duurzaam veilig
inrichten van wegen gaat uit van
het principe dat de inrichting van
de weg het juiste verkeersgedrag
afdwingt. Voor de route Burge
meester Galleestraat, Enkweg,
Stationsweg hebben wij hetzelfde
dwarsprofiel als op de Zutphense-
weg voor ogen. De beschikbare
ruimte laat ons weinig alterna-
tieven voor effectieve snelheids-
remmers. Wij starten zo spoedig
mogelijk met de voorbereidingen
voor de aanleg in 2004 of 2005 van
een rotonde op de kruising van de
Zutphenseweg met de Rondweg.
Wij bereiden eveneens de aanleg
voor van de rotonde op de kruising
Rondweg-Horsterkamp.

Achteruitgang station

Om het industrieterrein beter
bereikbaar te maken voor mensen
die met het openbaar vervoer

reizen is het een optie om een
achteruitgang bij het station te
realiseren. De Nederlandse
Spoorwegen werkt volgens het
principe dat het aantal overwegen
afneemt of hooguit gelijk blijft.
Het realiseren van een extra
overweg bij het station gaat dus
ten koste van een overweg elders
in de gemeente Vorden. Wij zien
daarom af van die optie.

Groenonderhoud

Opmerkingen over groenonder-
houd hebben, naar wij aannemen,
betrekking op de houtsingels in
het Joostink. Voor dat plan geldt
een Beeldkwaliteitsplan, waarin is
gekozen voor een ecologisch
beheer in die wijk en het
inrichten met houtsingels. Van
ecologisch beheer kan men niet
verwachten dat het groen er,
zoals gebruikelijk, geplaveid bij
ligt. En van houtsingels al
helemaal niet. Zeker niet de
eerste jaren. Door maaien van de
onderbegroeiing en het op gezette
tijden dunnen van de singels
onderhouden wij de houtsingels,
zodat ze een aanvaardbaar
onderhoudsniveau hebben.

Riolering

Op de Zuivelhof en directe
omgeving ontstaat bij hevige
regenval veelal wateroverlast. Met
aanpassing van de riolering in de
Almenseweg en verbinding van de
riolering in de Zuivelhof met die
van de Almenseweg in 2004
verwachten wij wateroverlast in
dat gebied te voorkomen. De
overige diametervergrotingen,
met name in plan Zuid, willen
wij in 2005 uitvoeren. Die aan-
passingen van de riolering zijn
nodig in verband met het verwij-
deren van drie riooloverstorten en
de aanleg van een bergbezink-
leiding ergens langs de Baakse
beek tussen de Raadhuisstraat en
de voormalige zuivering aan Het
Hoge. Voordat wij die aanpas-
singen aan de riolering uitvoeren,
willen wij gedurende minimaal
een jaar metingen aan de
riolering verrichten om een beter
inzicht te krijgen in hoe vaak en
wanneer er een overstorting
vanuit de riolering plaatsvindt op
oppervlaktewater. De uit
te voeren maatregelen
kunnen wij daar zonodig
op aanpassen.
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Lange voettocht
met de boswachter
van Geldersch Landschap
Op zaterdag 15 november a.s.
organiseert de Stichting Het
Geldersch landschap een lange
afstandvoettocht in de fraaie
omgeving ten zuiden van Vorden.
De start is 's morgens vanaf het
treinstation en duurt ongeveer
6 uur. De afstand bedraagt ± 16
kilometer.

Voor donateurs van Geldersch
landschap is deelname gratis.

ACHTERHOEKS LANDSCHAP
Vanaf het treinstation van Vorden
gaat de tocht richting landgoed
Vorden. Er zal worden gewandeld
langs het kasteel en de Lodewijk-
slinde. Er wordt beweerd dat on-

der deze ± 350 jaar oude boom Lo-
dewijk XIV van Frankrijk in 1642
gerust zou hebben. Vervolgens
gaat men door een prachtig
Achterhoeks landschap met bos-
jes, houtwallen en landbouwgron-
den. Op de Kieftskamp wandelt
men langs prachtige oude boerde-
rijen met tulpenbomen en langs
twee bosreservaten, waar Geld-
ersch Landschap de natuurlijke
processen zoveel mogelijk zijn
gang laat gaan. Via de landgoede-
ren Maalderink, Stapelbroek en
Hissink wandelt men weer terug
naar Vorden. Er is geen horeca

onderweg! Het is dus verstandig
wat te teren en te drinken mee te
nemen!

De landgoederen ten zuiden van
Vorden kennen een rijke flora en
fauna. Ree, vos en haas zijn al-
gemeen. Ook de vogelwereld is
duidelijk aanwezig.

Diverse spechtensoorten, boom-
klevers, boomkruipers en groepen
mezen laten zich ook in deze tijd
van het jaar bewonderen. Dat geld
ook voor roofvogels zoals havik,
buizerd, sperwer en torenvalk.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF!!



Als voorbode 'Nieuwe Klimboom':

Units volgende maand in gebruik
Jong Gelre revue
Nachtmerrie van de Roos'
met veel enthousiasme gebracht

Leiding en peuters

Ingaande l december aanstaan-
de zal de BSO (Buiten-Schoolse-
Opvang) van "De Klimboom" tij-
delijk worden gehuisvest, naast
het huidige kinderdagverblijf
aan het Wiemelink.

Tot aan die datum verblijven de
kinderen (in de leeftijd 4 tot 13
jaar) nog in een woning aan de
Hoetinkhof. Destijds werd voor de
ze locatie een tijdelijke vergun-
ning verleend voor de duur van 2,5
jaar. Deze termijn is dus aan het
eind van de maand verstreken en
is verhuizing een feit.

Wanneer alles volgens plan ver-
loopt zal er uiterlijk eind 2005 op
de plek waar de huidige "De Klim-
boom" is gevestigd een verbouwde
"nieuwe Klimboom" verrijzen. Een
paar maanden geleden heeft de ge-
meente Vorden, de woningcorpo-
ratie "De Stiepel" en het bestuur
van de kinderdagopvang "De Klim-
boom" een samenwerkingsver-
band ondertekend. In deze over-
eenkomst werd het belang van uit-
breiding van het dagopvangver-
blij f benadrukt.

Toen destijds de eerste plannen
werden gemaakt, had het bestuur
van "De Klimboom" geen flauwe
notie met welke voetangels en
klemmen één en ander gepaard
zou gaan. De bezwaren van de "bo-
ze buurman" zijn toen ook breed
in de pers uitgemeten, hetgeen
zelfs leidde tot ingezonden brie
ven van verontruste Vordenaren.
Margriet Dane, directeur van "De
Klimboom" gaat er vanuit dat
thans de hobbels zijn "genomen"
en dat bestuur en leiding zich op
kunnen maken voor een "nieuwe
Klimboom"!

Tot dusver is de stand van zaken
dat de vergunning voor de ver-
bouw van het huidige pand en het
kappen van enkele bomen is ver-
leend. Ook is toestemming ver-
leend voor de in de aanhef ge-
noemde tijdelijke huisvesting
(units). Inmiddels heeft de ge
meente Vorden ook bekend ge

maakt, medewerking te willen ver-
lenen aan het plan voor het aan-
leggen van een parkeerplaats en
een speelplaats op het perceel aan
het Wiemelink, gelegen tussen het
kinderdagverblijf en de CAI mast.

CAPACITEIT
Margriet Dane is enthousiast wan-
neer ze de "nieuwe" Klimboom be
schrijft." Onze huidige dagopvang
wordt er in geïntegreerd. De heer
Vaags is, net als bij het huidige
pand, de architekt. De nieuwe ver-
sie van "De Klimboom" is 2,5 keer
zo groot dan het huidige gebouw.
In de bovenverdieping komen
twee kantoren. Hier wordt ook de
BSO ondergebracht met een capa-
citeit voor 30 kinderen (thans 18
kinderen)

In de benedenverdieping komen
drie groepsruimtes met daarnaast
voor de "kleintjes" slaapkamers en
verschoonruimtes. We spreken
hier over de opvang van kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar. Voor de
ze leeftijdsgroep is een capaciteit
voor 36 kindplaatsen (thans 29)",
zo zegt Margriet Dane. Wanneer
de tijdelijke units op l december
aanstaande zijn geplaatst, is er op
dat moment al een capaciteit van
66 kindplaatsen.

Margriet Dane: " Toch wel verheu-
gend te constateren dat we thans
geen wachtlijsten meer hebben. Ik
zou dan ook bij deze een oproep
aan ouders willen doen, meldt Uw
kind alvast aan, we hebben vanaf
volgende maand ruimte voor alle
dagdelen". Mede door de economi-
sche ontwikkelingen is de bezet-
tingsgraad van kinderdagverblij-
ven in Nederland, de tweede helft
van 2003 wat teruggelopen.

Zegt zij: "Er wordt wel eens geroe
pen dat Kinderdagopvang duur is.
Dat valt echt wel mee hoor. Bij "De
Klimboom" nog geen 5 euro per
uur. We behoren in de regio zelfs
tot één van de goedkoopste kinder-
dagverblijven. Bovendien bij ons
"korte lijntjes" richting ouders.
We hebben een professionele ma-

nier van opvang, in feite bieden
wij "service op maat". Kinderdag-
opvang heeft natuurlijk vele voor-
delen voor ouders en kind. De ou-
ders kunnen blijven werken, dag-
opvang is gemakkelijk bij vakan-
ties, ziekte e.d. Voor de kinderen
zelf biedt dagopvang ook de nodi-
ge voordelen. Denk b.v. aan het ge
drag van een kind in een kringetje,
helpen met opruimen, spelen met
andere kinderen.

VERTROUWEN
Onderwijzend personeel aan een
basisschool zeiden mij onlangs
nog, datje de kinderen die op een
kinderdagopvang hebben gezeten,
er zo uithaalt. Neem bijvoorbeeld
een kind met een "afwijkend ge
drag". Dit kun je in een kinderdag-
opvang al in een vroeg stadium
constateren, je kunt het kind dan
al bijsturen". Ouders die voor het
eerst een kind op "De Klimboom"
willen plaatsen, krijgen eerst een
intake gesprek met directeur Mar-
griet Dane. Vervolgens een ge
sprek met de groepsleiding, dan
pas wordt het kind geplaatst.

"Soms komt het voor dat een kind
het s'morgens moeilijk heeft met
het afscheid nemen. Is moeder of
vader uit zicht dan is het meestal
over. De ouders bellen in dat soort
situaties meestal overdag nog wel
een keertje op om te vragen hoe
het gaat. Het belangrijkste is dat
de ouders vertrouwen in ons heb-
ben", zo zegt Margriet Dane.

De tijdelijke huisvesting (per l de
cember) zal bestaan uit drie groeps-
ruimtes. De leiding van "De Klim-
boom" wil elk van deze units een
naam geven. Zij doet derhalve een
beroep op de plaatselijke bevol-
king een naam te bedenken. Gaar-
ne inzenden voor 10 december bij
"De Klimboom", Het Wiemelink
40 of tel. melden bij Margriet Dane
(0575) 55 39 38. De inzenders van
de "uitgekozen" naam krijgen een
verrassing. Op bovenstaand adres
kan men tevens zijn of haar kind
aanmelden voor plaatsing bij "De
Klimboom".

Melanie Schultz van Haegen in Zelhem!
Op 17 november aanstaande zal
de prominente WD-politica
Melanie Schultz van Haegen in
café-restaurant "Het Witte Paard'
in Zelhem voor de WD-afde-
lingen van de vijf 'Bronckhorsf
gemeenten Vorden, Hengelo,
Steenderen, Hummelo & Kep-
pel en Zelhem een spreekbeurt
houden.

Mevrouw Schultz van Haegen
staat als staatssecretaris midden in
het politieke 'bedrijf en heeft door
de samenstelling van haar porte-
feuille te maken met een grote ver-
scheidenheid aan landelijke en re
gionale thema's.
Zo zal zij haar licht laten schijnen
over het samengaan van KLM en
Air France, overloopgebieden in
Gelderland, het functioneren van

de Waterschappen, het doortrek-
ken van de Al 5 van Varsseveld
naar Enschede, de lange termijn-
koers van het kabinet, het sociale
gezicht van de WD en natuurlijk
actuele thema's uit de landelijke
politiek. Het belooft dan ook een
boeiende avond te worden. Maan-
dagavon 17 november, Café-restau-
rant 'Het Witte Paard', Ruurlose
weg l, Zelhem.

Het mooiste "shot" was vrijdag-
avond ongetwijfeld het slot-
nummer "Dit was Jong Gelre
weer", dat door alle medewer-
kers op een bomvol podium
van het Dorpscentrum meege-
zongen werd.

Het einde van de revue "Nachtmer-
rie van de Roos". De circa 40 jeug-
dige medewerkers van de Jong Gel-
re afdeling Vorden/ Warnveld, ke
ken de zaal in met een gezicht van
"Die klus hebben we geklaard"!
Niet zo verwonderlijk deze blik
van opluchting want een groot
aantal jongens en meisjes stonden
voor de eerste keer op de bühne.

In het begin van de revue werd
soms "te gehaast" gespeeld, zoals
bijvoorbeeld bij een clou van de
schets. Terwijl het publiek nog
lachte, werd er al weer doorge
speeld, zodat helaas wat tekst ver-
loren ging. Bovendien waren in
die beginfase ook de microfoons
blijkbaar niet goed afgesteld, zo-
dat het publiek met name achter
in de zaal, niet alles kon verstaan.
Maar dit "minpuntje" (in het ver-
dere verloop van de revue ging het
qua geluid wel goed) mocht de
pret niet drukken. Het enthousias-
me waarmee geacteerd, gezongen
en gedanst werd, vergoedde veel,
zo niet alles! Het talrijke publiek
(de zaal van het Dorpscentrum
was volledig uitverkocht),onder-
streepte dit na afloop met een kla-
terend applaus.

Opvallend veel aandacht aan de
kostuums. Zowel de dans- als zang-
groep verschenen in hun optre
dens in leuke frisse kledij. De
"Nachtmerrie van de Roos" werd
ooit, tien jaar geleden, door Jong
Gelre Warnsveld opgevoerd. Jong
Gelre Vorden zette ook jaren ach-
tereen een revue op de planken.
Na het samengaan van beide afde
lingen, dus thans een gezamenlijk
optreden, (behalve op vrijdag,
werd de revue ook zaterdagmid-
dag en zaterdagavond opgevoerd).

De "Nachtmerrie van de Roos"
werd herschreven door Gerrit
Borgman en Cordrik van der Meu-
len, maar wel zodanig dat de revue
rondom cafébaas Willem, een aan-
eenschakeling werd van snel op

elkaar volgende gebeurtenissen.
Willem moest destijds het café ver-
kopen, komt weer terug en kijkt
in de tussenliggende periode, via
"flashbacks" terug. Willem liet
zich een borreltje goed smaken,
toen hij bij de nieuwe eigenaar op
bezoek kwam. Toen Willem nog
baas was en hij de huur niet kon
betalen, verhoogde hij de prijzen
van de consumpties met 20 pro-
cent. "Komt vanwege de inflatie",
zei hij tegen de verbolgen café-be
zoekers.

Een prachtige scène, de bekakte
bridgende dames, die heel "snug-
ger" een radar snelheidsmeter
voor een magnetron aanzagen. De
serveerster die vond dat er in het
café geen alcohol moest worden
geschonken. Alleen maar bronwa-
ter. Ook geen hartige hapjes maar
biologisch geteelde wortels! De
boerenzoon die nog nooit een
meisje had gehad, probeerde het
op initiatief van moeder via een
contactadvertentie. De zanggroep
ondersteunde hem toen hij zong "
Mijn mooiste meid is Truus, zij
staat bij mij in de stal".

De zanggroep (Nicolien Klein Brin-
ke, Timmy van Lingen, Monique
Sleumer en Jochem ter Bogt), de
gehele avond uitstekend op dreef,
en prachtig ondersteund door
"Juustum" & "The Vacuumcle
aners", had nog een bluesachtig
lied "in de aanbieding" onder het
motto, "wanneer de drank is in de
man ". Wil je trouwens afvallen,
dan doe je het net zo als de dames
van de dieetclub, dan slacht je een
"motte" (varken) om dan vervol-
gens balkenbrei, bloedworst en
spek met karnemelksaus te nutti-
gen, dan pas val je af! De weeg-
schaal zag het anders en plofte
spontaan van het overgewicht met
veel kabaal uit elkaar.

Regisseur Kobie Wiltink was ver-
antwoordelijk voor een tekstvaste
toneelgroep. De dansgroep stond
onder leiding van Marieke Bos.
André Zweverink zorgde met zijn
mannen voor prachtige decors
(b.v. het cafédecor). Grimering: Ur-
sula Brummelman, Ina Wesselink
en Anke Nijenhuis. Licht en verzor-
ging: Bennie Schoenmaker. Souf-
leuze Jannie Addink.

Creatief schrijven
In de bibliotheek start donder-
dagavond in een reeks van acht
avonden de cursus 'creatief
schrijven'. Iedereen die graag
schrijft of het wel eens wil probe-
ren, is daar van harte welkom.

De docente, mevrouw PA. Kuyper-
Coppoolse behandelt een aantal
basisvaardigheden, zoals bijvoor-
beeld het schrijven van een dia-

loog, de spanningsopbouw in een
verhaal, het verschil tussen auto-
biografisch schrijven en fictie.

In de lessen worden steeds korte
stukjes theorie gegeven. Tevens
worden huiswerkopdrachten ge
geven en besproken. De lessen
worden gegeven in samenwerking
met de Volksuniversiteit Aventus
in Zutphen.

Excursie GLTO
Vorden-Warnsveld-Zutphen
In het kader van het thema 'be
drijfsoptimalisatie/ vergroting'
organiseert de GLTO-afdeling
Vorden-Warnsveld-Zutphen op
zaterdag 15 november a.s. een
excursie.

Deze excursie gaat langs een vier-
tal bedrijven, waar recent bedrijfs-
gebouwen en/of melkstallen zijn
uitgebreid. De deelnemers ver-
zamelen zich die zaterdagmiddag
bij de familie Lammers aan de
Dennendijk 2 in Zutphen. Door
middel van het zogenaamde zaag-
tand dak is daar de ligboxenstal
uitgebreid c.q. verbreed.

Vervolgens wordt een bezoek ge
bracht aan Chris Arends in Vierak-
ker, waar de melkstal is uitgebreid
en waar tevens een nieuw tanklo-
kaal met hygiënesluis is gebouwd.

Bij de fam. Makkink aan de Vor-
denseweg in Warnsveld kan men
zien hoe de AMVB- rundveehoude
rij naar een complete stal voor al
het aanwezige vee is "vertaald".

De laatste uitbreiding vond afge
lopen zomer plaats. Bij B. Ebbink
in Eefde is een visgraat melkstal
uitgebreid. De excursie wordt te
vens bij dit bedrijf afgesloten.



BESPAAR
elke maand veel geld!
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,9%
Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573 - 40 84 40

Nederland b.v.

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
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Echte Bakker \fö\
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De Echte Bakker Dat proef je!

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

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

MET

SUPER DE BOER

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuy s

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

Kerst-wintercircus
De voorstellingen zijn in sporthal 't Jebbink op

29 december om 15.30 en 19.30 uur en
30 december om 15.30 en 19.30 uur.

Lever nu uw munten in voor toegangskaarten,
u loopt dan geen risico dat een bepaalde voor-

stelling uitverkocht is.

Hoe werkt de actie
A. Bij uw dagelijkse boodschappen. Bij elke € 10,- besteed ontvangt u een muntje.

Als u 25 muntjes gespaard heeft, ontvangt u een gratis kaartje.
B. Bij speciale acti-artikelen. Elke week hebben we 2 actie-artikelen (onbeperkt aan te kopen)

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u l circusmunt t.w.v. € l O," C| ffltlS

Schouderkarbonade per kilo € 6.59
M&M pinda of choco zak a 250 gram € 1.59

v ^

SUPER DE BOER YYONNE !N WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

nterW nst koud kunst je

w i n t e r s c h i l d e r . n l

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrekkelijke

premie voor al uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

Uw voordeel: € 30,- per man per dog. Bovendien geldt voor

woningen ouder dan 15 jaar het lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor een

afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50



WV zoekt vrijwilligers Anbo reist naar wenen

Van links naar rechts: Jopie Wullink, Lieske Wessels, Hanneke Leufünk en Gerda Ellenkamp

De zomer- en herfstvacanties
zijn amper voorbij, of de plaat-
selijke WV houdt zich al weer
druk bezig met het seizoen
2004. Met name van belang dat
het vrijwilligerskorps op peil
blijft. Directeur Jopie Wullink:"
Wij draaien momenteel op een
bezetting van 17 vrijwilligers.
Daarnaast zijn er twee betaalde
krachten die hier een bepaald
aantal uren per week werken.

De vrijwilligers houden zich over-
wegend bezig met de winkelver-
koop. Inmiddels zijn een aantal da-
mes gestopt en is het aantal vrijwi-
ligers teruggelopen tot 12. Vol-
doende voor de komende winter-
periode, maar wanneer het voor-
jaar aanbreekt, te weinig. Vandaar
dat we op zoek zijn naar nieuwe
medewerkers. Het huidige VW
kantoor aan de Kerkstraat is in fei-
te te klein. We moeten roeien met
de riemen die we hebben. Daar
staat wel tegenover dat we een " A-
locatie" hebben, dat wil zeggen "in
het centrum van het dorp", zo zegt
Jopie Wullink.

Intussen heeft de VW al 12,5 jaar
een zelfstandige winkel. Eerst op

het Marktplein en sedert acht jaar
in het huidige pand. De winkel is
en blijft de hoofdmoot wat de in-
komsten betreft. "In het seizoen is
alles op de toerist gericht. Veel
vraag naar kampeermogelij kne-
den, wandelroutes, fietsroutes e.d.

De fietstocht langs de negen kaste-
len is nog steeds de grootste trek-
pleister. Ook de kinderfietsroute
"In de sporen van Berend", is mede
door de publicaties die in de lande
lijke pers zijn verschenen een suc-
ces.

Het afgelopen seizoen hebben we
circa 17.000 baliehandelingen ver-
richt. In de wintermaanden wordt
de VW winkel overwegend door
de plaatselijke bevolking bezocht.
Verkoop van bioscoopbonnen, ver-
jaardagsbonnen, Irischeques, di-
nerbonnen, boeken van vacanties,
daar gaat het met name om", zo
zegt Jopie Wullink.

Momenteel is het WV gebeuren in
regionaal opzicht volop in bewe
ging. Veelal achter de schermen.
De toerist en de Vordenaar mer-
ken daar niet veel van. Inmiddels
staat wel vast dat de VW in Vor-

den richting "Regio-VW Achter-
hoek" franchisenemer wordt.

Afgelopen week was het feest bij de
VW. Na afloop van het jaarlijkse
uitstapje, werden een viertal me
dewerkers in het zonnetje gezet.

Gerda Ellenkamp, Hanneke Leuf-
tink en Lieske Wessels vierden hun
12,5-jarig jubileum als vrijwillig-
ster. Voorzitter Focko Zee noemde
in zijn toespraak een dergelijke pe
riode als vrijwilliger, een respecta-
bele tijd. Hij overhandigde de da-
mes een waardebon.

Directeur Jopie Wullink vierde
eveneens haar koperen jubileum.
Voorzitter Focko Zee overhandig-
de haar niet alleen een attentie,
maar ook een brief van het hoofd-
bestuur waarin de waardering en
het enthousiasme van Jopie Wul-
link voor haar werk werd uitge
sproken.

"Het is trouwens niet de bedoeling
dat je die brief gaat gebruiken als
referentie bij een sollicitatie bij de
Regio-VW Achterhoek, want we
willen je nog lang niet kwijt", zo
grapte voorzitter Focko Zee.

Nieuw tenue voor team Roording

De reiscommissie van de ANBO
organiseert van 20 t/m 26 april
2004 een reis naar Wenen.

Op de heenreis wordt een tussen-
stop gemaakt in Scharding voor
een bootreis op de Inn en een over-
nachting in deze stad.. De volgen-
de dag wordt de reis voortgezet
naar het keizerlijke oord Baden,
iets ten zuiden van Wenen.

Onderwijl wordt ook een bezoek
gebracht aan de bekende Barok-
kerk in Melk.Voor de overnachtin-
gen in Scharding en Baden is de
keus gevallen op voortreffelijke
viersterren hotels.

Vervolgens wordt in Wenen een
bezoek gebracht aan Schönbrunn,
Stephansdom, Staatsoper, Kaiser-
gruft, de Hofburg, het beroemde
Prater, de Gaben, enzovoorts.

Ook Baden, met de vele herinne-
ringen aan de Habsburgers, heeft
veel te bieden zoals bijvoorbeeld
Kurgarten, 't Rosarium en de Rö-
mertherme.

Uiteraard staat ook een bezoek
aan een Heurige op het programma.
Voor nadere informatie en aan-
melden kan men terecht bij de
heer G.H. Siebelink, Molenhof 11,
7437 AN Bathmen.

Zeer goed geslaagde
Voedselactie
De voedselinzamelingsactie,
die vrijdag 7 november j J. de
gehele dag plaats vond in de
winkel van Super De Boer van
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
in Vorden kan een succes worden
genoemd.

Bij de opening om 8.30 uur wer-
den de klanten al opgewacht door
vrijwilligers met voedsellijstjes,
om die dag wat extra's in te kopen
voor de allerarmsten in Oost-Euro-
pa. Daaraan hebben veel kopers
gehoor gegeven. Want aan het eind
van de dag kon de balans worden
opgemaakt. Niet minder dan 104
volle dozen en 7 halfvolle dozen
met produkten waren ingezameld
(vorig jaar 102).

Ook Wilbert Grotenhuys van Super
De Boer heeft hieraan een volle
doos toegevoegd en heeft die dag
in de winkel alle medewerking ge
geven. Alle kopers en gevers voor
de collectebus zeggen we hartelijk

dank. De collectebus, waarvan de
opbrenst bestemd is voor de trans-
porten van deze voedingsmiddelen
naar Oost-Europa, gaf een opbrenst
te zien van ruim € 145,-.

Deze actie was niet mogelijk geweest
door de inzet van vele vrijwilligers.
In 6 blokken van 4 vrijwilligers
(2 dames en 2 heren; in totaal 24
personen) werden gedurende de
gehele dag de lijstjes uitgedeeld en
de produkten in ontvangst genomen.

Aan het eind van de dag stond een
groep van 8 personen klaar om de
produkten weg te brengen; uitein-
delijk moeten ze naar het regionale
verzamelpunt in Winterswijk.

Alle vrijwilligers worden hartelijk
bedankt voor hun belangeloze
medewerking op deze dag.

De coördinatoren Jan Stijd en Jan
Olthaar kunnen op een geslaagde
actiedag terugzien.

Tijdens het Internationale Wim
Kuijper jeugd voetbaltoernooi
van de w Vorden was ook dit
jaar het Politiekorps van Vorden
aanwezig. Op beide toernooi-
dagen werd de stand van de poli-
tie druk bezocht door de jeugd.

De aanwezigheid van de politie
was mede mogelijk gemaakt door
de Gemeente Vorden. Via een aan-
tal computers kon er een zogehe
ten Asjo test gedaan worden. Ver-
der kon de jeugd via het invullen
van een formulier meedingen

naar toegangskaartjen voor een
Eredivisie wedstrijd in het Gelre
dome van Vitesse.

Wijkagent Jacques Tabor heeft de
volgende prijswinnaars bekend
gemaakt: Rob Knoef, Rico van Lingen
en Tij men Vlogman uit Vorden,
Maaike Megens uit Wichmond en
Guido van Bussel uit Vaassen.

Deze vijf winnaars ontvangen ieder
twee toegangskaarten voor de
wedstrijd Vitesse tegen FC Zwolle
op zondag 7 december 2003.

Nieuwe Harry Potter 's nachts te koop bij Bruna

Bruna open van 24.00 tot 1.00 uur
op vrijdagnacht 22 november

vrijdag J 7 oktoberjl. is zaalvoetbalteam Roording uit \\fichrnond in een nieuwe tenue gt
en transportbedrij f Han Kasteel uit Hengelo

handel-

Bruna Vorden is in de nacht van
21 op 22 november geopend van
24.00 tot 1.00 uur. Dan start de
verkoop van de Nederlandse
vertaling van Harry Potter deel
5: "Harry Potter en de Orde van
de Feniks".

Bruna organiseert een kleurwed-
strijd en een prijsvraag (3 vragen).

Op ieder wedstrijdformulier heeft
de klant de keuze om of de kleur-
plaat in te kleuren of om de vragen
te beantwoorden.

De wedstijdformulieren moeten
's nachts ingeleverd worden.

Er zijn vele prijzen te winnen, met
als hoofdprijs een betoverende reis
in Harry Potters voetsporen. Ook

de overige prijzen zijn de moeite
waard, namelijk een Home Enter-
tainment Systeem, Playstation 2,
mountainbike en nog 25 luister-
boeken: deel 5 van Harry Potter.

De kleurplaat/vragenlijst is nu bij
de Bruna winkel te Vorden ver-
krijgbaar. De boeken van Harry
Potter zijn een groot succes in Ne
derland en veel andere landen ia
de wereld. Er kan zelfs gesproken
worden van een hype.

Om ervoor te zorgen dat iedereen
op de eerste verkoopdag een exem-
plaar van het boek kan bemach-
tigen zijn ruim l miljoen exem-
plaren gedrukt. In Nederland zijn
van de eerste 4 delen ook al grote
oplages verkocht. Zie ook de adver-
tentie elders in deze krant.
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Intocht Sinterklaas
Hengelo Gld.
Op zondag 16 november is de intocht van
Sinterklaas in Hengelo Gld. De aankomst is om
13.00 uur aan de Ruurloseweg. Vervolgens gaat de
stoet door het dorp richting het gemeentehuis.
Hier zullen toespraken worden gehouden door de
burgemeester en Sinterklaas. Na de optocht zal
het festijn, speciaal voor de kinderen, in multi-
functioneel centrum de Kamp worden voorgezet
samen met Sinterklaas en de pieten. Hier zal de
welbekende Taraboemboemband optreden.
De entree is vrij.

Kik onthaald Sint en
Piet in Keijenborg
Op zaterdag 15 november
Schreef met koeieletters Piet
Komt de Sint Keijenborg bezoeken
Anders kan het zeker niet.
De Sint heeft grote zorgen
Aan z'n oude hoofd
En aan heel wat steden
Een bezoek met Piet beloofd.

De optocht begint om 15.00 uur
Bij Booltinkplein in de open lucht
En komt de Sint met Piet die middag
Wel een keer bij ons in zicht.

Bij de Horst gaan we wat zingen
Vol verwachting klopt ons hart
Is de Sint met de pieten binnen
Gaan we spoedig van start.

Spelletjes en leuke liedjes
Klinken dan in de zaal
Daarmee zijn Sint en Piet
zeer tevreden allemaal.
Ondertussen worden grapjes
Uitgedeeld door zwarte piet.,
Want een boeman is hij niet
Zeker voor een kindje niet!

Er worden prijsjes uitgedeeld
Limonade, snoep en pepernoten
Maar dan is het rond 17.00 uur
Dan is het feest helaas afgelopen.



Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Verkoop
Showroom

HOME

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen

zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

IHARMSEN Zelhemseweg 21

VAKSCHILDERS *** «J*

Een sterk team voor al uw schilderwerk!

Enorm veel Sint Nicolaas-geschenken
Zie onze folder! 5

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

M'amour

f ie

Sinterklaasidee!!!
Bloembollenpakkeljes
Per doosje € 1.99

Nu 3 doosjes voor € 4,99

Stationsstraat 6-8 7021 CK Zelhem

Raadhuisstraat 8 7255 BM Hengelo

Doetinchemseweg 28 7051 AC Varsseveld

Nieuwstad 13 7001 AC Doetinchem

tel.: 0314-622122

0575-461473

0315-241272

0314-362606

Ruime keuze in
Dames-, Heren- en Kindernachtkleding

Kindernachtkleding
vanaf € 5,95

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 Hengelo Gld T (0575) 46 21 33 F (0575) 46 30 29

Mijn moeder is goud Wii

"O.

JUWELIER - OPTICIEN

Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 1374

Zaterdag 15 november m 15.00 uur temt Sint met zijn zwte pieten aon op het Booltinkplein.
Vandoor vertrekt de stoet met muziek m de Schutterij en Muziekvereniging StJon voor een
optocht door Keijenborg. beze eindigt bij" De Horst'. Door goat het feest wn Sinterkbs
en zijn pieten verder.

Route: Booltinkplein, Past.Thuisstraat, öeltinkweg. Koldeweiweg.
Bij Maria postel vaandel zwaaien Schutterij Sint Jan.
Daarna Teubenweg, St. Bernardusstraat, Pastoriestraat,
Kerkstraat, Sint Janstraat.

Georganiseerd door de KIK ondernemers
Bonnie Keuben Kwaliteitsschider - Sloot uw wanne bakker - Rabobank Graafschap west - Fluit Tweewieters
Bloemsiekunst Jotanda - Instalatieoedrijf Janssen - Café Winkelman - Smederj Besselink & zonen -
Autobedrijf G. Schiphorst - Garagebedrijf Auto Kemp - Partyrestaurant De Smid - Passchier haarmode -
Troefmarkt Hakvoort - Goosens Atomica.

- N



Lurvink

Ruurloseweg 16
7255 DH Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 64

Openingstijden:
dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
zaterdag

08.00- 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

SENSEO CREMA

KOFFIEZETSYSTEEM
HD 78001

^winters
^ Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 12 80 J

Wolshop Regelink
Uw adres voor het inlijsten
van al uw borduurwerken.

Ook het adres voor uw:

Breïwol
Borduurpakketten

Kleinvak
Hobby

Raadhuisstraat 5

Hengelo (Gld)
Telefoon 0575-462266

Oh kom er eens kij
Naar het X
Grote Sigferkl

du
da-boodschappen

voortaan

deel
ert Heijn

voordeli

Albert Heijn heeft een leuke
Of eigenlijk meer dan 1 000

chap voor u.

Heijn

MOLEN
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G

TEL (0575) 46 12 05 - RAADHUISSTRAAT 36 - 7255 BN HENGELO (G)



De plek waar ook Sint
Voor ieder wat vindt!

Diverse kado-artikelen
Werk- en Vrije tijdskleding
Winterjassen t/m maat XXXXXL
Vanaf 17 november t/m 5 december

Kortingen vanaf 10%
m.u.v. aanbiedingen

Ook nog enkele showmodellen tuinsets
Korting t/m 25%

Kussens korting van 10 tot 5O%
OP a OP

GOOSSENSV.O.F.

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

Gazelle Orange
«mof € 749,-

Rabobank

Eest verkochte city hybride van Nederland

De Gazelle Orange heeft een aluminium frame, 7 versnellingen,
verstelbare stuurpen en automatisch achterlicht. Ook leverbaar met
verende voorvork en verende zadelpen! Maak een proefri t hij
uw Gazelle Select Center:

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 72 78

Grote sortering overjarige
modellen met hoge kortingen!



De Sint komt een weekje later
Sinterklaas komt een weekje later, dit is geen misdruk.

Hij kan echt niet eerder, hij heeft het heel erg druk.
Pas op 22 november komt hij op bezoek
en brengt ons allen snoep en zoete koek.

We hopen dat iedereen nog even geduld heeft,
en dit vragen wij u beleefd.

Groetjes van de Vordense Ondernemers Vereniging

Schoonmaakbedrijf

GLI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Kijk voor
nieuws
ook op:

ONTWERP

LEVEREN

VERBOUWEN

PLAATSEN

AANSLUITEN

EIGEN SHOWROOM

RUIME
TEGELCOLLECTIE

SERVICE

ALLES IN ÉÉN HAND

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

VAN IJST WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

Superacties deze week

Rundersucadelappeni kno€4.

3 00
•

Erwtensoep of Bonensoep ri gg
1 pers. soepkom per stuk

Spare ribs kiio 3.

Voor op de boterham

Varkensrollade
150 gram

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

«20 rozen 4."

«2 bossen bloemen 5.°°

2 cyclamen 5

»SteekschuinL
3 blokken 2
4e gratis!

bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

•> r

99



Winteractiviteiten
Free Wheel
Niet alleen zomers is er veel te
doen op recreatiegebied Bus-
sloo, ook deze winter worden er
vele activiteiten georganiseerd.

Nieuw deze winter is dat men, zo-
dra het weer het toelaat, zelfs kan
langlaufen op Bussloo. Dit is een
initiatief van RGV in samenwer-
king met langlauf-specialist Free
Wheel. RGV trekt loipes over het
recreatiegebied (gratis te gebrui-
ken) en FreeWheel verzorgt de ver-
huur en instructie van langlauf-
materiaal en verhuur van schaat-
sen.

ROLSKIËN
Langlaufen is niet zo makkelijk als
het lijkt. Ter voorbereiding op het
winterseizoen organiseert Free
Wheel op zondag 23 en zondag 30
november a.s. zogenaamde rolski-
clinics op Bussloo. Rolskièn is lang-
laufen op wieltjes, zonder dat er
sneeuw voor nodig is. Een uitda-
gende manier van bewegen voor
jong en oud, waarbij het hele li-
chaam in beweging is. Behalve een
goede voorbereiding op de winter-
sport is het tevens een unieke erva-
ring. Inschrijven en meer inlich-
tingen bij Free Wheel te Vorden.

Theater Draad laat zien
wat er speelt
Even is het spannend stil in de
zaal. Het publiek is gevraagd
een verhaal te vertellen. Dan
steekt toch iemand z'n hand op.
De verteller uit het publiek
wordt uitgenodigd naar voren
te komen.

DE MAGIE VAN
TERUGSPEELTHEATER
Theater Draad maakt terugspeel-
theater. Een theatervorm waarbij
het publiek uitgenodigd wordt
een belevenis te vertellen. Dat kan
van alles zijn: een bijzondere ont-
moeting, een afscheid, een vakan-
tiebelevenis of het hondje van de
buurvrouw. De verteller ziet ver-
volgens door de acteurs en muzi-
kanten in een oogwenk zijn of
haar eigen belevenis terugge

speeld. Herkenbaar maar ook ver-
rassend, als een kadootje.
Kenmerkend voor terugspeelthea-
ter is het respect voor de persoon-
lijke gebeurtenissen die de men-
sen in het publiek met elkaar de-
len, evenals de aandacht en inten-
siteit waarmee de acteurs en muzi-
kanten gezamenlijk improviseren.
Theater Draad speelt regelmatig in
theaters door het hele land.
Meer informatie is te vinden op
www. theaterdraad .nl.
A.s zondagmiddag 16 november
treden ze op in theathet Onder de
Molen in Linde, Vorden.

Reserveren aanbevolen: tel. 0575 -
556987 of via www.theateronder-
demolen.nl
Zie ook de advertentie.

Hoogtepunten uit Mozart's "Don
Giovanni" in restauratieconcert
St. Jan te Zutphen
Op zondagmiddag 16 novem-
ber verzorgen de 'Holland
Wind Players' een Restauratie-
concert met een programma
uit de bakermat van Boheemse
blazersmuziek, waaronder
hoogtepunten uit de opera
'Don Giovanni' van Mozart.

Het blazersensemble van de 'Hol-
land Windplayers' bestaat uit le-
den van de grote Nederlandse or-
kesten, zoals het Koninklijk Con-
certgebouworkest en de Omroep-
orkesten en is een regelmatige
gast op de grote concertpodia van
Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht. Over de grenzen
waren zij diversemalen te horen
in Duitsland, Frankrijk, Italië,
Spanje, Tsjechië en de Verenigde
Staten.
Naast een vijftal CD's maakten zij
opnamen voor de radio en tv voor
oa. de BBC, WDR en RAI.

Onder leiding van Jeroen Weie
rink, tevens vaste dirigent van het

kamerorkest Camerata Amster-
dam, brengen zij deze zondag-
middag een breed oeuvre van ge
liefde blaasmuziek rond de 18e
eeuw van Mozart tot Triebensee.
De talrijke vortenhuizen in Praag
hadden voor het opluisteren van
hun festiviteiten eigenlijk allen
hun eigen blazersensemble, waar-
voor zowel Mozart als Beethoven
composities schreven. Bewerkin-
gen uit tal van opera's en symfo-
nieën vonden zo hun weg naar
het grote publiek. Een bloemle-
zing van deze welluidende en le-
venslustige composities staat van-
daag op het programma.

Op het programma staat verder de
feestelijke "Partita opus 45" van
de Boheemse componist Frans
Krammer en van Ivana Loudovas
"Don Giovanni's Dream", een nog-
al gewaagde droom van Don Juan,
speciaal voor de 'Holland Wind
Players' gecomponeerd, maar dat
in de tijd van Mozart de censuur
niet gehaald zou hebben.

Hobbybeurs Vorden
Op zondag 16 november a.s. is
er weer de jaarlijkse hobby-
beurs in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Ruim 30 hobbyisten zullen hun
hobby demonstreren en tentoon-
stellen.

WAT IS ER ZOAL TE ZIEN?
Luiertaarten, eigengemaakte kin-
derkleding in diverse maten, 3d-
kaarten, dakpannen, plexiglas,
gips, bloemschikken, kindermeu-
beltjes, speelgoed, eigengemaakte
kaarsen in diverse vormen, en de
veel gevraagde warmtezakken,

enz.

NIEUW OP DE BEURS
filigraankaarten, linnenkastjes,
sieraden van fimoklei en een
mevr. uit Barchem laat zien hoe ze
werkt met de borduurmachine.

Op deze beurs kunt u veel nieuwe
ideeën en artikelen vinden voor
Sint en Kerstdagen. Voor de kinde
ren is er gelegenheid om hun ge
zichten te laten schminken!

Voor verdere inlichtingen:
www.hobbybeurs.organiseert.nl.
(zie "Contactjes")

PKV-nieuws
UITSLAG PRIJSVRAAG
COUNTRY LIVING FAIR 2003
Ie prijs: J. Berendsen, Ermelo;
2e prijs Franka Wijnberge, Gorssel;
3e prijs: Nina Verhey, Zelhem, Kit-
ty Hobelman, Doetinchem, J. Mul-
der, Enschede en A v. Amelsfoort,
Doetinchem.

PKVCLUBSHOW
Behaalde resultaten op onze
clubshow.

Hoenders
Lakenvelder: E.H. Ruesink lx G, 2x
ZG, lx F. Vorwerkhoen: E.H. Rue-
sink lx G, 2x ZG, lx F. Appenz.
Spitskuif: H. vOlst lx G. Appenz.
Baardhoen: H. v.Olst lx zG, lx F.
Leghoen: a.J. Dijkstra lx G, 2x ZG,
2x F. Wyandotte: W. Gerritsen lx
G; J. Rouwenhorst lx ZG, 2x F; H.
Berenpas 4x G, lx ZG. Mod. Eng.
Vechthoen: H. v.Heerde 2x G, lx
ZG, lx F.

Dwerghoenders
Hollandse Hoen kriel: Sil Ruesink
2x ZG, 2x F. Lakenvelder kriel: H.
Regelink 2x ZG. Barnevelder kriel:
Ulenhof College Beeckland lx G,
lx ZG, lx F. Vorwerk kriel: H. Rege-
link lx G, 2x ZG, lx F; Sil Ruesink
2x G, lx ZG; H. v.Heerde lx G, 2x
ZG. Wyandotte kriel: H. Berenpas
lx G, 6x ZG; T. Zevenhoeken 2x G,
lx ZG; J. Rouwenhorst lx ZG, 2x F;
H. Siemes 2x ZG, lx F. Amrock
kriel: J. Pardijs lx G, 3x ZG, lx F.
Oud Eng. Vechtkriel: H. v.Heerde
Iz G, 2x ZG, lx F. Mod. Eng. Vecht-
kriel: H. v.Heerde 3x G, 3x ZG, lx F.

Sierduiven
Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken 5x
ZG, lx F. Vinkduif: J. Pardijs lx G,
2x ZG. Felegyhazer Tuimelaar: F.
v.Olst lx G, lx ZG.

Konijnen
Vlaamse Reus: Th. Janssen lx F; A.
Dijkstra lx G, 3x ZG, 2x F; H. Hof-
stra 2x G. Franse Hangoor: A. Eg-
gink lx G; M. dekkers lx G, 3x ZG;
R. Bruinsma 3x ZG, 2x F; Bram
Bruinsma lx G, 2x ZG; D. Kuiper 2x
G, lx F. Nieuw Zeelander wit: M.
Boersbroek lx G, 3x ZG; H. Bol-
wiender lx G, 2x ZG lx F. Gele v.
Bourgondië: H. Hofstra 2x ZG; W.
Boersma lx G, 2x ZG, 3x F. Califor-
nian: P. arends 2x G, 3x ZG; W.H.
Arends 3x G, 2x ZG. Wener: HJ. Nij-
enhuis 3x ZG, 2x F; H.W. Sloëtjes
lx G, 6x ZG, lx F. Rode Nieuw Zee-
lander: G. Lenselink lx G, 3x ZG,
3x F. H. Gosselink lx G, 3x ZG, lx F;
J. Bakering 2x G, 3x ZG. Alaska: J.
Bakering 2x ZG, 2x F; H. Pardijs 3x
G, lx ZG. Angora: comb. 't Wollet-
je lx G, 4x ZG, lx F. Tan: L. Jansen
lx G, 5x F. Hollander: AJ. Everink
2x G, 6x ZG; K, Hietbrink 3x G, 2x
ZG, 2x F; T. Zevenhoeken 3x ZG, lx
F; Th. Janssen lx G, lx ZG. Hulst-
lander: A. Dijkstra 4x ZG. Rus: W.H.
Arends lx G, lx ZG. Ned. Hang-
oordwerg: M. Dekkers lx ZG; L. Nij-
land-Wolters lx G, 2x ZG; J. Mar-
tens 3x G, 2x ZG, lx F; Nynke
Woerts lx G, 3x ZG; EJ. Kamper-
man 2x G. Pool Roodoog: H. Gub-
bels lx ZG. Kleurdwerg: H. Gubbels
lx G, 4x ZG; DJ. Grobben 3x G.

Cavia's: S. Eggink lx G; T. Zeven-
hoeken 2x G, 3x ZG.

Antiek-
vlooienmarkt
Sporthal Beumerskamp in Does-
burg op de Breedestraat 39 is zon-
dag 16 november het toneel van
een antiek-vlooienmarkt.
Bezoekers hebben de keuze uit een
uitgebreide collectie tweedehands
producten, variërend van boeken
tot speelgoed tot huishoudelijke
artikelen. Ook diverse antieke arti-
kelen worden te koop aangeboden
uit grootmoeders tijd.

Tijdens de vlooienmarkt is de kan-
tine van de sporthal geopend en
parkeren is gratis.

Ton Breukers
acquisitiemedewerker
Contact/Elna
De heer Ton Breukers is bij
drukkerij Weevers in dienst ge-
treden als acquisitiemedewer-
ker voor de weekbladen Con-
tact en Mina en voor de speciale
uitgaven zoals bv. rond Kerst,
Pasen, Sint Nicolaas en specials
betreffende braderiën, jubilea,
evenementen, ed..

Met het oog op de naderende ge-
meentelijke herindeling wil druk-
kerij Weevers zich sterk maken
om het plaatselijke karakter door
middel van weekblad Contact in de diverse edities te behouden. In iede-
re editie bevindt zich een katern met publicaties en advertenties die de
gehele gemeente betreffen. Ook een goede relatie met de plaatselijke
ondernemers behoort daar zeker bij.

De heer Breukers zal zich daarvoor ten volle inzetten. Hij is bereikbaar
via tel. (0575) 55 10 10.

Op onderstaande adressen kan men uiteraard ook zelf nieuws en adver-
tenties blijven aanleveren.

Hengelo Gld.: Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5,
tel. (0575) 46 20 62
Familie Baakman, Julianalaan 8, tel. (0575) 46 36 53

Lichtenvoorde: Grafisch bedrijf Weevers Elna, Bleekwal 10,
tel. (0544) 37 13 23

Ruurlo: Studio Contact, Barchemseweg 7, tel. (0573) 45 12 86

Steenderen: Mevr. van Veldhuizen, Begoniastraat 3
tel. (0575 45 23 98
Dhr. J. Bijvank, grafisch adviseur, Muldershof 16,
tel. (0575) 45 22 83

Vorden: Correspondent Velhorst, Het Wiemelink 11,
tel. (0575) 55 16 88

Warnsveld: Cees Boek fotografie, Runneboom 8, tel. (0575) 52 72 51

Zelhem: Weevers Druk, Halseweg 3c, tel. (0314) 62 50 53

Ook kan men natuurlijk altijd terecht op het hoofdkantoor:

drukker i j
\v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
tel.: (0575) 55 10 10
fax: (0575) 55 10 86
e-mail: info@weevers.nl
internet: www.weevers.nl

Zondagavond 16 november bij Witkamp

Back to the 70's & 80's
Zondagavond in Witkamp bete-
kent natuurlijk ook weer vette
parties. En daarbij mag Back to
the 70's & 80's natuurlijk niet
ontbreken, want die tijd is weer
helemaal terug van wegge-
weest. Vanavond een stel oude
bekenden op het podium, de
Band of Glory. En zoals velen
nog wel zullen weten is dit een
toppertje in het Disco covergen-
re.

Bij de BOG staan er maar liefst der-
tien (!) muzikanten, inclusief vette
blazersectie en wulpse zangeres-
sen, op het podium. En zij zullen
er gegarandeerd voor zorgen dat
alle beentjes van de vloer en de
handjes in de lucht gaan! Dit doen
zij geheel gekleed in seventies stijl,
compleet met foute bloesjes, schit-
terende pruiken, blokhakken en
andere attributen. Deze coverband
speelt alle nummers uit de glorie
tijd van de disco van o.a. ABBA,

Dan Hartman, Hot Chocolate,
Sister Sledge en de Village People.
Dat doen ze bovendien met een
vette humoristische knipoog en
een perfecte, op de bezoekers ge
richte, show. Het motto van van-
avond is daarom ook om er samen
een tof feestje van te maken!

Uiteraard is DJ Berry Elsman weer
van de partij. Hij kent als geen an-
der de mooiste en soms vergeten
danskrakers. De ultieme gelegen-
heid om weer eens lekker uit je
dak te gaan op de meest swingen-
de discostampers. Trouwens, het
zou erg leuk zijn als jij als bezoe
ker ook helemaal in discostijl
komt. Doe je best! Voorverkoop via
Witkamp Laren en Haarsalon Figa-
ro in Lochem.

WITKAMP VERWACHT:
Zondag 30 november Back to the
70's en 80's met Girls Wanna Have
Fun

O2O 626 44 36 www.amnesty.nl giro 454OOO



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Magere
varkenslappen kilo

MONA
VERWENYOGHURT

diverse smaken, beker 500 gram

O."van 1.42 voor

JONAGOLD
O.69

50% korting

kilo van 1.49 voor

PRINGELS
diverse smaken

koker 200 gram a 1.81

nu 3 kokers halen
2 kokers betalen

PAGE
TOILETPAPIER

pak 24 rollen

van 8.79 voor5.779

SUN
TABLETTEN

doos 50 stuks

van 8.49 voor
99

CALVE STATUBES
o.a. mayo, saus, ketchup

tube 500 ml

99
van 1.59 voor O.9

GALL^GALLlM O L E N H O ^ E K
TONINO

ITALIAANSE WIJN

fles 0,75 liter 4.779

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

V A N HENGEL O

lekker iy de groen teman!

een ^zonde P&

. ,0 hand./perssinaasa^

2.98Bildtstar aardappels

ivsrVcost

&

Tevens uw _t5iB
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'f lekkers f bij de groenteman!



Zilveren slipjacht

Ere-penning gemeente Vorden voor Johan Norde

"Het is mij een eer om vandaag
de ere-penning van de gemeen-
te Vorden aan Johan Norde te
mogen overhandigen. U heeft
zich de afgelopen jaren op tal
van terreinen verdienstelijk ge-
maakt.

U heeft Vorden op de regionale en
landelijke kaart gezet. Vanaf het
begin organisator van de slipjacht,
(zaterdag was de 25e editie). U bent
jarenlang voorzitter geweest van
de rijvereniging "De Graafschap",
voorzitter van de aanspanning " In
de Reep'n", organisator van de
jaarlijkse koetsentocht, voorzitter
van de Vordense Oranjevereniging,
noem maar op.

Reden te over om deze erepen-
ning, die ooit eerder twee Vorde-
naren ten deel is gevallen (oud-
wethouder Teun Lichtenberg en
ambtenaar Harry Mombarg, red.)
te overhandigen", aldus burge-
meester EJ.C. Kamerling die Alie
Norde bloemen aanbood. De on-
derscheiding is ontworpen door
beeldend kunstenaar Frank Lethe-
rie.

Het aanbieden van deze penning
was het hoogtepunt van de receptie

die het jachtcomité Vorden (Tiny
Koning, Appie Noordkamp, Albert
Mulderije, Johan Norde) en de Ko-
ninklijke Nederlandse Jachtvereni-
ging (KNJV) deze middag in het
koetshuis van Hotel Bakker aan de
agrariërs en andere grondeigena-
ren aanbood die elk jaar toestem-
ming verlenen dat de slipjacht
over hun terreinen loopt.

Verder werd het woord gevoerd
door Boudewijn v.d. Heuvel (KNJV)
die eveneens Jachtcomité en
grondeigenaren dank bracht. "Wij
zijn U allen veel erkentelijkheid
verschuldigd.

Dit cultuur- historische evenement
is onlosmakelijk met de KNJV ver-
bonden", zo sprak v.d. Heuvel. Hij
bood een houten Engelse tuin-
bank aan. "Deze tuinbank kun je
overal neerzetten, maar wel het
liefst zo dicht mogelijk bij hotel
Bakker (de thuishaven van de ja-
gers)", zo grapte hij.

Wil Heiwegen werd, aangezien hij
alle 25 slipjachten in Vorden heeft
meegedaan) nog even apart in het
zonnetje gezet. Tiny Koning nam,
namens het Jachtcomité, bloemen
in ontvangst.

Henk Rottinghuis sprak namens
het Huntcomité van de KNJV jubi-
laris Johan Norde toe. "Wanneer je
25 jaar een slipjacht organiseert,
moet je over veel doorzettingsver-
mogen beschikken en dikwijls een
bord voor je kop hebben ("zeg
maar gerust een hele timmer-
fabriek", zo sprak Norde later in
zijn dankwoord).

Johan Norde heeft in al die jaren
bij het uitzetten van de jachten
wel duizend kilometer te voet af-
gelegd. Hoewel jij nooit de weg
bent kwijt geraakt bied ik je toch
een kompas aan. Mocht je toch een
keer verdwalen, je weet immers
nooit, blijf dan naar het noorden
lopen, dan kom je vanzelf bij hotel
Bakker terecht"!

Johan Norde vertelde aan de hand
van allerlei anecdotes over "25 jaar
slipjacht in Vorden", waarbij hij
woorden van dank sprak tot de
grondeigenaren, het Gelders Land-
schap, Natuurmonumenten en de
EHBO. "Zonder hen is een slipjacht
niet mogelijk", zo sprak hij.

In tegenstelling tot voorgaande
edities, vertrok de zilveren slip-

jacht deze zaterdag vanaf de par-
keerplaats van Hotel Bakker.

Terwijl de hoornblazers van
"Tromp Dechass" uit Hoenderlo
op het balkon van hotel Bakker,
muzikale tonen de herfstlucht in-
bliezen, renden de koppels fox-
hounds uitgelaten over de par-
keerplaats van het hotel.

Bij de struiken langs de parkeer-
plaats werd het ene pootje na het
andere opgelicht om een plasje te
doen, even snuffelen aan de om-
standers en dan weer rennen.

Totdat Master Jack Bakker op zijn
fluitje blies, toen was het gedaan
met het rennen en werd, nadat
een viertal sonneurs van de KNVJ
de jacht hadden aangeblazen,
rustig koers gezet naar de Schut-
testraat waar de eerste run begon.

Een snelle jacht dit keer, dat wel.

Niet zo verwonderlijk want is er
nog een heerlijker vooruitzicht
dan een hapje en een drankje om
dan tijdens een receptie sterke ver-
halen aan te horen en ze uiteraard
ook zelf te vertellen!!

Klaas Bakker offreert een drankje

Nieuw van Weleda:

Lavendel Ontspanningscadeau
Schenk jezelf of een ander een
moment van rust met de zachte
geur van lavendel uit de Pro-
vence. Nieuw in het assortiment
van Weleda is een fraaie cadeau-
doos gevuld met Lavendel huid-
olie (100 ml), Lavendel Bad (2x
10 ml) en een boek over natuur-
lijke lichaamsverzorging 'Mind
your body*.

Het plaatsje Saint-Aubain-sur-
l'Ouvèze in de Provence is om-
ringd door blauw-violette velden
vol geurende lavendel. Hier. teelt
Dominic Bontoux biologische la-
vendel voor Weleda. Tijdens de
warme provenc.aalse zomers ont-
wikkelen de planten in hun bloe-
men en blad een intens geurende
olie.
Verwerkt in Lavendel Huidolie of
Lavendel Bad werkt de olie aange-
naam ontspannend op lichaam en

geest. Ideaal voor een weldadige
massage na een drukke dag of
voor een warm bad waarin je weg-
droomt in de sferen van de Pro-
vence.

'Mind your body' is een praktisch
boek dat talrijke tips en adviezen
geeft om je lichaam gezond en
mooi te houden. Het behandelt
het lichaam van top tot teen en
daarnaast vertelt het hoe je van ba-
den en douchen een feest kunt
maken en op welke manier je opti-
maal kunt genieten van een ont-
spannende massage.

In elk hoofdstuk wordt eerst inge
gaan op de achtergronden van na-
tuurlijke verzorging, waarbij ook
onderwerpen als voeding en bewe-
ging aanbod komen. Een boek om
altijd bij de hand te hebben, vol
ideeën en adviezen.



Trouwen in stijl
- B R U I D S B E U R S IN DE ORANGERIE IN RUURLO

Bruiclsshow met High Tea Entree € 15 per persoon

mdagmiddag 16 november 13.00 uur
i Reserveringen:

(0575) 45 l l 22
ZALENACCOMMODATIE AVENARIUS

& ORANGERIE RUURLO
Dorpsstraat 2 • 7261 A W Ruurlo

(0544) 48 l
BRUIDSHUIS

BEJJER BESSELINK
Nelissenstraat 23 • 7156 MA Beltrum

Deelnemers:
Bcijer Bcsselink bruidsmode

Albert Bakker Videoprodukties
Pearle Opticiens

De Wonerij voor Sfeervol Wonen
Kapsalon Swift Hairfashion

Goudsmid Annemiek Heppe
Pandora Bloom & Style

Stalhouderij Dubbelland
Drukkerij Weevers/Studio Contact

Willem Dane Fotografie
American Dream Oldtimers

Galaxy Nagel- en Zonnestudio
Bakkerij Hartman

R. Stegeman Herbalife
BVIPM

Ontwerp en
realisatie internetsites

We e vers Net

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

GEVRAAGD:
standhouders vlooienmarkt
zondag 16 november Sporthal de Veldhoek

Veldhoek (Hengelo).
Voor info of reservering

Javo, tel. (053)4611212

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

TEGELHANDEL
müllcr-uordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Kerstmarkten
in Munster en
Oberhausen.

Wie gaat er mee?
We vertrekken op 6,11,13,

16 en 20 december.

Vertrekplaatsen Brummen,
Zutphen, Vorden, Ruurlo,

Groenlo etc. Prijs € 20,- p.p.

Inlichtingen:
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334.
Bij voldoende deelname.

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Tonny

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

BloemKreatief

organiseert ook dit jaar weer kerstworkshops.
U hebt hierbij de keuze uit geheel verzorgde
dag- of avondworkshops in het
oude centrum van Doesburg.

Voor informatie:
Hetty de Reus-Vinke
tel.nr. (0313)472231

WWW.pelgrum.nl

NVM

Uw woning verkopen?

Pelgrum Makelaars geeft u vrijblijvend
een waardebepaling van uw woning.

Wij houden ons alleen bezig met
aankoopbegeleiding en taxaties. Daardoor
kunnen wij u een objectief waardeoordeel
over uw woning geven.

Bel snel voor een afspraak. p £ J_Q RUM
Woningmake laars

Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden
T: 0575-55 55 55, F: 0575-55 36 97

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

i > . \ M I N I ; nisr< > i n

Live on stage in de nalustradezaal:
\\ VS \

11/0 f.
Il U

Bloemsierkunst

DEVENTERWEG 25. LAREN
TEL. 0573-401285

Kerstideeën-
show

Laat u inspireren op onze
fantastische kerstshow in de
geheel nieuwe ruimte ziet en

vindt u veel nieuwe ideeën voor
een sfeervolle kerst!

• Donderdag 20 november
9.00-18.00 uur

» Vrijdag 21 november
9.00-21.00 uur

• Zaterdag 22 november
9.00-21.00 uur

• Zondag 23 november
10.00-16.00 uur

Entree € 2,-;
gehele kerstshow geldig!

In de Funbar:
AKY PIANO PAR

DancekeldepDrance-Tpance
3 AREA S 1OO7 FUN

Bobbus
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

Lang zal je leven!?
Al 850.000 mensen met diabetes!

Een lang en gezond leven, dat wil iedereen wel.

Maar iedereen kan diabetes krijgen, jij ook.

Steun daarom het Diabetes Fonds in de strijd

tegen deze 'stille epidemie' en investeer in een

gezonde toekomst voor iedereen.

Word nu donateur en bel 033 462 20 55

of geef aan de collectant.

Levensverwachting weten?

Xl FDiaietiLFonds
^ +J jaar

Check www.langzaljeleven.nl en win!

giro 5766
f.n. v. Diabetes Fonds, Amersfoort /fBF *

Geef aan diabetes en geef om jezelf
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Dat is gewoon Edah ^fi
Bananen kiio € O.
Minipuntjes
zak a 10 stuks van € 0.99 voor

Edah kant en klare winter-
maaltijden van c 2.79 voor € 1.

Weekendaanbieding alleen zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur.

500
.

99

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Dat is gewoon Edah

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

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

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

b altijd actueel!

runt]
Harry Potter deel 5

Doe mee aan de Bruna Harry Potter-wedstrijd
en maak kans op een betoverende reis!

Zaterdagochtend 22 november start de verkoop
van Harry Potter deel 5. Haal bij Bruna je

kleurplaat/vragenlijst en lever deze zo vroeg mogelijk in.
Je maakt dan kans op fantastische prijzen!

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Kijk voor
nieuws
ook op:

koud
kunstje

Het
plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt

de waarde
van uw

advertentie!

De WinterSchilder brengt WinterWinst

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

Neem contact met ons op voor WinterSchilder-advies.

schildersbedrijf

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden - Telefoon (0575) 55 15 67
www.boerstoel.nl

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

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

w i n t e r s c h i l d e r . n l

DJM Is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer en
vestigingen in Apeldoorn, Deventer,

Bedrijfsdiensten Hattem en Raalte.

Voor onze vestiging in Apeldoorn zoeken
wij voor een pand in Vorden gemotiveerd:

Schoonmaakpersoneel m/v

Bel voor informatie en sollicitatie met
onze bedrijfsleider Jasper Koetsier
055 - 3120420 b.g.g. 06 - 21570679

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

t e rW ins t koud kunst je

Bonaparte Chinchilla
De nieuwe kleuren zijn nu
te bekijken in onze winkel

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32 Bonaparte \$j&\

Toneelvereniging Kj"cltO presenteert
vrijdag 28 november en zaterdag 29 november

een blijspel in drie bedrijven;

't /5 maor tiedelijk"
Auteurs ). Hemmink-Kump en W. Wilterdink

Pannenkoek restaurant Kranenburg
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

Kaarten in iie voorverkoop te verkrijgen hij:
Pannenkoek Restaurant Kranenburg

Café-Restaurant 't Wapen van 't Medler
Sueters Hengelo-Vorden

Kaarten in de voorverkoop:
Kiiuleren € 2,00 • Volwassenen € 3.SO

Kaarten aan de ztial:
Kinderen € 2,50 • Volwassenen € 4,00

Graag tot ziens op vrijdag 28 november of zaterdag 29 november



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLjSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Zondag 16 november

vlooienmarkt
Sporthal „Beumerskamp"

Breedestraat 39, Doesburg
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

Zaterdag 13 december
Kerstmarkt in de

grotten van Valkenburg.
€ 28,- incl. bus en entree.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Te/. (0575)501334

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

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

M deBos

Taxatie nodig voor uw
nieuwe- of bestaande woning? NVM
U wilt:

een afspraak op korte termijn?
snel een taxatierapport in huis?
een vlotte afhandeling?

Vraag naar onze extra
voordelige tarieven. PELGRUM

Woningmake laa rs
Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden
T: 0575-55 55 55, F: 0575-55 36 97

AgroEouw
onderdeel van AB Oost

Agro Bouw is een jong bouwbedrijf speciaal gericht op nieuwbouw,

renovatie en onderhoud van bedrijfsgebouwen en woningen in de

agrarische sector. B/j Agro Bouw zijn 40 bouwp/ootsmedewerkers

werkzaam. Onze werkwijze kenmerkt zich door grote betrokkenheid

bij de agrarische sector en groot inlevingsvermogen in de bedrijfssituatie.

In verband met een functiewijziging van de huidige coördinator zijn wij voor de
regio Achterhoek op korte termijn op zoek naar een:

Bouwcoördinalor
U bekleedt een sleutelpositie in de regio. In samenspel met een aantal collega's bent u

verantwoordelijk voor de acquisitie, werkvoorbereiding, planning en uitvoering van kleinere
klantenwerken of bouwen in regie. U functioneert hierbij zeer zelfstandig, alsof u een kleine

ondernemer bent met een aantal personeelsleden. U organiseert, instrueert, controleert en
begeleidt de medewerkers. In overleg bepaalt u de wijze van leidinggeven aan projecten.

Functie-eisen

De belangstelling gaat uit naar een kandidaat die momenteel uitvoerder is bij een kleiner bouwbedrijf
en toe is aan een volgende stap in de loopbaan. U functioneert momenteel door uw werkervaring

(minimaal 5 jaar) en/of opleiding op MTS-niveau. Het hebben van affiniteit met de agrarische sector is
een vereiste. U beschikt over leidinggevende vaardigheden, weet anderen te motiveren en neemt

initiatieven tot verbetering.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met WietseWes, manager Bouw & Asbest
op telefoonnummer 0575-439450.

Uw reactie kunt u sturen naar Agro Bouw, ta.v. mevrouw H. Haanepen, personeelsfunctionaris, Postbus 384,
7200AJZutphen.

BOSMAN
^ • G R O E N S P E C I A L I S T
• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Planten voor uw tuin
Rechtstreeks van de kwekerij
•TAXUS
•THUJA
•BUXUS
• LAURIER
•BEUK
• LIGUSTER
• BOSPLANTSOEN
• RHODODENDRON ENZ. ENZ.

Verkoop op zaterdag of na telefonische afspraak.
Grote partijen vroegtijdig opgeven i.v.m. rooiwerk.

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg bereik-
baar via rotonde Banninkstraat)
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

Inname van: Tevens verkoop van:
schoon puin • ophoogzand

puin/zand • zwarte grond

bouw- en sloopafval • gebroken puin

' asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575)46 74 20
• ook op zaterdag •

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

WEULEN KRANENBARG

ACTIE ACTIE ACTIE!!!
Nu tijdelijk bij ieder vat
motorolie een gratis
schenkkan cadeau!
(de actie is geldig t/m 31 jan. 2004)

Informeer naar onze
scherpe prijzen!

Tankstation
Weulen Kranenbarg
Enkweg 1a - 7251 EV Vorden - Tel. (0575) 55 18 11
weulenkranenbarg@chello.nl

THEATEII 08fil»EH I»E MOLEN
Llndeseweg 29, Vorden

Najaarsprogramma 2003
16 november:

„Theater Draad"
Aanvang 15.00 uur • Zaal open 14.30 uur.

Reserveren (0575) 55 69 87 ofwww.theateronderdemolen.nl

IN DE LOOOSE WORKSHOPS
Op maandag 24 en woensdag 26 november houden wij bij

IN DE LOODSE WORKSHOPS weer onze jaarlijkse

Kerstinloop
Van 19.00 - 21.00 uur leunt u weer al onze onderwerpen

komen bekijken die u tijdens de kerstworkshops kunt maken.
Op deze avonden kunt u zich eventueel opgeven voor

een van de workshops.
Ook dit jaar hebben we weer tal van leuke, mooie, decoratieve

onderwerpen waar u een keuze uit kunt maken.
Tijdens deze workshops maakt iedereen een onderwerp

naar eigen keuze en de prijzen zijn altijd incl. koffie met wat lekkers
en alle benodigde materialen.

Komt u een hele dag bij ons workshoppen, dan kunt u 's middags
ook nog genieten van een uitgebreide lunch.

U kunt natuurlijk ook zo een kijkje komen nemen!
De koffie staat klaar.

Voor informatie over de kerstinloop en de workshops
kunt u bellen naar:

IN DE LOODSE WORKSHOPS
Lage Lochemseweg 5, 7231 PK Warnsveld
Tel.: (0575) 43 16 62 b.g.g.: (0545) 48 20 16.

DANVINC jj niSCOTIli

ZONDAG 16 NOVEMBER
18:3O t/m 22:3O uur

•001

Band of Gtory

entree: voorverkoop € 1O.- a/d zaal € 12.5O

•JUMSm*7./*IMtOTMMK



Programma Oud & Nieuw
feest bekend

De band Fuell

Zoals al eerder vermeld in Con-
tact zal er dit jaar voor het eerst
een feest worden georganiseerd
in de grote zaal van de sporthal
tijdens de jaarwisseling. De gro-
te zaal zal worden omgetoverd
tot een echte feestzaal. Zo zal er
onder andere een champagne-
bar en een terras zijn.

De bedoeling van dit feest is dat
jong en oud gezamenlijk het nieu-
we jaar in kunnen luiden. De mu-
ziek bestaat deze avond uit twee
delen namelijk een dj en een live-
band. De band FUELL en dj YURI.

Fuell is de band van Arjan Klein
Geltink de winnaar van het Vor-
dense songfestival. Het repertoire

van deze band is voornamelijk
rock muziek van bands als Rolling
stones, Queen en Live, maar daar-
naast spelen ze ook eigen geschre-
ven nummers. Naast de rock mu-
ziek van Fuell zal dj Yuri zorgen
voor feestmuziek.

Deze Amsterdamse dj heeft al vele
zalen laten swingen. De combina-
tie Fuell en dj Yuri zal garant staan
voor een geweldige inluiding van
het nieuwe j aar.

Kaarten voor deze nacht zijn uit-
sluitend in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij sportcafe 't Jebbink
en tankstation Weulen Kranen-
barg. Wees er dus snel bij, want
vol is vol! ( Zie ook de Contactjes).

molitievaria GROEP VORDEN

BRAND IN OUDE LOODS
De brandweer heeft woensdag-
middag 5 november haar handen
vol gehad aan een brand in een
oude loods in het centrum.

De brand werd rond 13.00 uur
gemeld en aangezien het dak uit
asbestplaten bestond werd zeker-
heidshalve besloten om via ge-
luidswagens van de politie en via
de media omwonenden te waar-
schuwen om ramen en deuren te
sluiten. De brandweer had de
brand omstreeks 14.30 uur onder
controle, maar het nablussen
vergde veel tijd aangezien het
vuur tussen het dak en het plafond
bleek te smeulen.

Nadat bij controle was gebleken,
dat er slechts een geringe vorm
van asbest op de plaats van de
brand terecht was gekomen, kon
men ramen en deuren weer openen.
Ook nu verliep de informatie weer
via de media en gebruikers van inter-
net konden de bijzonderheden op
de gemeentesite van Vorden lezen.
De brandweer is tot 17.40 uur bezig
geweest om het vuur te blussen,
hiervoor is een groot deel van het
dak met kettingzagen "bewerkt"
en voor het zwaardere werk werd
een shovel ingezet.

Het doorgaande verkeer via de
Zutphenseweg is tot 16.00 uur
omgeleid geweest.

Mag het 'n maatje minder zijn?
Al vele jaren draait de zezonde
Afslank- en Begeleidingsclub
van EGA Nederland met uitste-
kende resultaten. Natuurlijkis
het einddoel, dat men na enige
tijd de overtollige of ongewens-
te pondjes kwijt is en dat men
een bepaald streefgewicht be-
reikt.

In de eerste plaats heeft EGA Ne-
derland deskundige cursusleid-
sters opgeleid, onder toezicht van
een begeleidend arts en diëtistes,
men kan dus met de vragen of pro-
blemen steeds bij de cursusleid-
ster terecht.
In de tweede plaats biedt EGA Ne
derland een uitgekiende eigen eet-
wijzer, waarmee men op een een-
voudige en goedkope manier kan
afslanken. Eenvoudig, goedkoop
en gezond, want het gaat om 'nor-
male maaltijden' en liflafjes zijn
overbodig. De maaltijden zijn zeer
afwisselend en ... men lijdt beslist
geen honger.
Het spreekt vanzelf dat men zich

goed aan enkele afspraken uit de
eetwijzer en van de cursusleidster
moet houden. Houdt men zich
aan de regels, dan valt men gega-
randeerd af,... als men maar wil!

In Wichmond bestaat de cursus
uit groepen van 8 mensen, heel ge-
zellig, maar wel gauw vol. Voor de
een is 5 kilo belangrijk, voor de an-
der veel meer. Momenteel zijn er
verschillende mensen uit de groep
al meer dan 20 kilo kwijt; dat heb-
ben ze te danken aan zichzelf en
aan de EGA Eetwijzer®. Stel het
niet langer uit, want na maandag
komt er weer een maandag, men
herkent dit wel. Begin juist voor de
feestdagen en begin nu, want 'n
maatje minder komt niet vanzelf.
Daar kun je in clubverband iets
aan doen.

Voor de omgeving Vorden kan
men op maandag in Wichmond te-
recht. Wil men meer informatie:
Paula Sanders, tel. (0575) 44 18 01
of www.eganederland.nl.

PC de Graafschap
Zaterdag 8 november en zondag
9 november jl. waren er dressuur-
wedstrijden te Laag-Soeren daar
behaalde de volgende deelnemers
een prijs. Üsette Bijenhof met Sur-
vivor een Ie prijs in de klasse Zl
met 186 punten. Lisanne Schip-
pers met Pica twee keer een Ie
prijs in de klasse M2 met 143 en
160 punten. Sebastiaan Hamer
met Yvonne twee keer een Ie prijs
in de klasse LI, cat. B met 158 en
162 punten. Wendy Beeftink met
Happy een 2e prijs in de klasse LI
met 164 punten.

Geslaagd
Zaterdag l november jl. hebben de
dames van de majorettes A van
Sursum Corda deelgenomen aan
het majorette concours in Ruurlo.
Ellen, Brenda, Lizzie en Daphne
behaalden in de 3e divisie, sectie
A, bij het onderdeel kwartet, een
mooie tweede plaats. De majoret-
tes B en de minirettes bereiden
zich voor op het Rijnhalfestival
in Arnhem, dat plaatsvindt op
zaterdag 6 december a.s.

Herfstrit
De Graafschaprijders
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zondagmiddag 16
november een "Herfstrit", (orien-
tatierit) over een afstand van circa
50 kilometer. De rit is uitgezet
door Wim Wisselink en Harrie
Horsting. De start is het pannen-
koekenrestaurant "Kranenburg".
Men kan starten in de 'A', 'B' of'C'
klasse. Deze 'C' klasse is speciaal
bedoeld voor beginners.

Deze week in het
hart van Contact

Sinterklaasbijlage

•TIM

Hengelo en Keijenborg
onthalen Sint en Het

Najaarsconcert
Sanclust
De Koorvereniging Sanclust is
voornemens om op zaterdag 22 en
zondag 23 november een najaars-
concert re geven. De voorstellin-
gen zullen plaatsvinden: op zater-
dagavond in de NH kerk in Voorst
en op zondagmiddag in de NH
kerk in Steenderen. Uitgevoerd
worden werken van: Purcell (Fu-
neral Music of queen Mary), Men-
delssohn Bartholdy (Aus tiefer not
schrei ich zu dir), Da Palestrina
(Kyrie uit Missa Brevis), Anton
Bruckner (Ave Maria en Locus Iste ),
William Byrd (Ave Verum Corpus).
Begeleidende musici zijn: Het
Zwols koperkwartet, IJsbrand ter
Haar orgel, Wim kobussen pauken,
Andrew Read violone. Het geheel
staat onder leiding van Hans de
Wilde, dirigent. Toegangsbewijzen
in de kerk en in de voorverkoop, te
reserveren via tel. (0575) 45 19 17
en 55 25 42.

G: NDA V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging R.A.W.; Tekencur-
sus.
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

NOVEMBER
12 HVG Wichmond, J. Blokhuis,

Fietstocht naar Denemarken
12 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
12 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
12 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme, Bazar
12 HVG Linde fam. Sterringa over

reis naar Brazilië
13 Klootschieten bij de Vordense

Pan
15 St. Vriendenkring Klein Axen,

Gerrit Jansen, nummerologie

17 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
pertje

19 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

19 NBvPlattelandsvrouwen,
Volkssterrenwacht Bussloo in
de Herberg

19 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

19 Herhalingsles EHBO
19 Seniorensoos 's middags Wich-

mond-Vierakker
20 Klootschieten bij de Vordense

Pan
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 ANBO Rijbewijskeuring 70+ in

de Wehme
22 Intocht Sint Nicolaas
24 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
25 Passage dhr. Van Eek, Bewust

en bewegen
26 HVG dorp St. Nicolaasavond
26 HVG Wichmond J. Oldenamp-

sen over ballonvaart
26 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26 Handwerkmiddag Wehme, de

Wehme
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 PCOB, Johan Pardijs over Oud-

Vorden
28 Uitvoering toneelvereniging

Krato, pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

29 Uitvoering toneelvereniging
Krato, pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

29-30 Vogeltentoonstelling de Vo-
gelvriend in Dorpscentrum

Numerologie
Zaterdagmiddag 15 november
a.s. Lezing: Gerrit Jansen. De
vriendenkring Klein Axen or-
ganiseert een ontboezemende
lezing. Deze vindt plaats op het
Beeckland college, Nieuwstad
49 Deze middag wordt verzorgd
door Gerrit Jansen uit Doetin-
chem, alwaar hij al vanaf 1995
als numerloog praktijk houdt.

Als numeroloog kan hij op basis
van je geboorte- datum en naam
jou inzicht geven over welke unie
ke mogelijkheden je beschikt. Met
welk levensdoel ben je op aarde?
M.a.w.: Welke levenslessen zijn er
voor jou te leren? Wat is de invloed
van je huisnummer, je kenteken-
plaat, je telefoonnummer? Achter
ieder getal zit een ander verhaal.
Over de betekenis van die verhalen
kan hij met veel humor vertellen.
Op een praktische wijze komen de

getallen aan de orde. Het is dan
ook verstandig om pen en papier
mee te brengen om de voor jou be-
langrijke informatie mee te kun-
nen nemen om er zelf mee verder
te kunnen komen.

Wil je meer inzicht hebben in
jouw levensomstandigheden en
hoe je hiermee om kunt gaan?
Kom dan naar de lezing. Bij de
Vriendenkring Klein Axen is ieder-
een welkom.

NB. Laat de naam "vriendenkring"
je niet weerhouden, maar grijp de
kans om de sfeer te proeven en
wellicht ook 'vriend' te worden.
Om niet voor een teleurstelling te
komen staan is het verstandig om
je uiterlijk twee dagen voor de lezing
op te geven bij het secretariaat:
(0575) 55 20 44. Men wordt ont-
haald op een kop koffie of thee.

Feest in de kerk?
Komende zondag is er in de
Dorpskerk een bijzondere kerk-
dienst georganiseerd door een
groepje jongeren.

DEZE DIENST HEEFT ALS THEMA:
"Is er hier een feestje?".

Om de dienst feestelijk te laten
klinken is er ook de medewerking
van het koor Reborn uit Wich-
mond.

Iedereen is van harte welkom om
dit feest mee te maken.

Bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Nu muntjes inleveren
voor toegangskaarten
VELE MUNTJES ZIJN
INMIDDELS AL UITGEREIKT

Om voor een bewuste voorstel-
ling in aanmerking te komen is
het verstandig nu muntjes om

te ruilen voor toegangskaarten,
aldus Wilbert Grotenhuys.

Als men te lang wacht, kan de
voorstelling al uitverkocht zijn
(zie ook de advertentie).



DEKBEDDENAKTIE BIJ DE DUIF

Bij elk dekbed een
gratis* dekbedset!

DONZENPEK&EPPEN

Donsdekbed 9O% witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.

teer!
1 persoons
2 persoons
Lits jumeaux

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200 van 205,
200/200 van 269,
240/200 van 329,

140/220
240/220

van 229,
van 365,

NU 139,
NU 209,
NU 239,

NU 159,
NU 259,

4-aefzoenen donsdekbed 90% originele witte
ganzendons in carré gestikt 5 jaar garantie.

1 persoons
2 persoons
Lits jumeaux

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200 van 269,=
200/200 van 409,=
240/200 van 455,=

140/220
240/220

van 309,=
van 489,=

NU 159,
NU 239,
NU 269,

NU 179,
NU 319,

Donsdekbed Dreamstar 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt.

1 persoons
2 persoons
Lits jumeaux

140/200 van 129,=
200/200 van 199,=
240/200 van 219,=

1 persoons XL 140/220 van 139,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 249,=

4-seizoenen donsdekbed 7O% eendendons.

1 persoons
2 persoons
Lits jumeaux

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 205,=
van 269,=
van 319,=

van 229,=
van 349,=

NU 89,
NU 139,
NU 155,

NU 105,
NU 179,

NU 129,
NU 199,
NU 229,

NU 155,
NU 259,

\J\ \sr
^SYNTHETISCHE PEK&EPPEN1 WOLLEN PEK&EPPEN

ëythetische dekbed met 1OO% katoenen
percaline tijk en met een polyester hollow
fiber vulling (anti allergisch).

1 persoons 140/200 van 65,= NU 45,=
2 persoons 200/200 van 89,- NU 59,=
Lits jumeaux 240/200 van 105,= NU 75,=

1 persoons XL 140/220 van 75,= NU 49,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 119,= NU 85,=

Sythetisch 4-seizoenen dekbed met 1OO%
katoenen percaline tijk en een polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1 persoons 140/200 van 99,= NU 75,=
2 persoons 200/200 van 139,= NU 99,=
Lits jumeaux 240/200 van 159,= NU 115,=

1 persoons XL 140/220 van 109,= NU 85,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 169,= NU 129,=

Wollen 4-seizoenen dekbed met een vulling van
1OO% scheerwol en een 10O% katoenen tijk.

1 persoons 140/200 van 135,- NU
2 persoons 200/200 van 205,- NU
Lits jumeaux 240/200 van 259,- NU

1 persoons XL 140/220 van 159,- NU
Lits jumeaux XL 240/220 van 259,= NU

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 1OO% scheerwol en een 1OO%
katoenen tijk. Heerlijk soepel en zacht.

1 persoons 140/200 van 159,-= NU
2 persoons 200/200 van 239,= NU
Lits jumeaux 240/200 van 279,= NU

1 persoons XL 140/220 van 179,= NU
Lits jumeaux XL 240/220 van 309,- NU

f Superaanbieding veren kussens
eendenveren kussen stevig gevuld

^ van 29.95 VOO? 14,95

95,=
139,=
169,=

109,=
189,=

109,=
169,=
209,=

129,=
239,=

\

)

"Of de helft van de waarde in contanten. Actie geldig tot 30 November en zolang de voorraad strekt. Druk -en zetfouten voorbehouden.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl



BESTSELLER!
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IGENS
GOEDKOPER
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"Wij hebben voor
dit weekend iets heerlijks

voor u gevangen!"

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

Filet
americain
Bakje 150 gram

Vis Marine
Moorse zalmfilets
of scholrolletjes
Pak 240-250 gram

BESTSELLER!

5ARANDEERD

ÏENS
)PER

Heineken
Pils
24 flesjes a 30 cl.

Bea Guichelaar, hoofdcaissiere,

PLUS Huisman in Elim

BESTSELLER!

. o
NERGflfi Lay's Chips

Diverse smaken
Zak 200 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER Lange

varkenshaas
500 gram

RUIM 1000 ARTIKELEN IN PRIJS

MET HONDERDEN NIEUWE PRIJSVERLAGINGEN

Deze week

GRATIS!

Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Op 20 november gaat de bioscoopfilm 'Pipo en de p-p-Parelridder' in première. Leuk om samen

met de kinderen naartoe te gaan! Om alvast een voorproefje te hebben, kunt u nu alléén bij

PLUS alle figuurtjes uit de film verzamelen. Want u krijgt zo'n poppetje bij een aantal Pipo-

actieproducten. Helemaal gratis. Elke week heeft u de keuze uit 2 poppetjes.

Maar... wees er snel bij, want op=op.

h-T
Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00 , , . . 251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
46/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverk n/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 november 2003 Mjswip ..... ujen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.
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