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Zaterdag 30 november open huis met diverse activiteiten:

Actieve opening Free-wheel

Op de foto van links naar rechts Raymond Mars, Martien Pater en Arne Hassink in de nieuwe winkel van
Free-wheel.

Het nieuwe gebouw van Free-
wheel Sport & Recreatie wordt
zaterdag 30 november op een
actieve wijze geopend. Tijdens
het open huis zijn er diverse
workshops en clinics waar het
publiek aan mee kan doen. De-
ze worden gegeven door beken-
de topsporters zoals de schaat-
ser Arjan Mombarg en moun-
tainbiker Jan Weevers.

Het nieuwe gebouw van Free-
wheel op industrieterrein Werk-
veld in Vorden oogt van de buiten-
kant erg modern en strak. Wie
eenmaal binnen is krijgt echter
een heel ander beeld. Door in de
afwerking veel gebruik te maken
van hout doet het gebouw heel
sfeervol en zelfs Scandinavisch
aan. Dat laatste sluit natuurlijk
perfect aan bij de activiteiten van
de Vordense outdoorwinkel die in
de afgelopen jaren een goede
naam heeft opgebouwd als het
gaat om schaatsen, skeeleren en
langlaufen.

Eigenaar Martien Pater is maar
wat trots op zijn nieuwe pand.
"We zitten hier natuurlijk op een
unieke locatie. Het is voor ieder-
een makkelijk te bereiken en je
fietst of skeelert zo het Groote
Veld op", zegt hij. Vergeleken bij
de winkel in het centrum van het
dorp biedt het gebouw op het
Werkveld ook veel meer mogelijk-

heden. Zo is er een grote gemeen-
schappelijke ruimte waar het be-
drijf groepen kan ontvangen. Ook
zijn er verschillende douches en is
er buiten de mogelijkheid moun-
tainbikes schoon te spuiten.

MOUNTAINBIKES
Het assortiment in de winkel is
eveneens uitgebreid. Zo verkoopt
Freewheel sinds kort ook moun-
tainbikes. "We hebben diverse be-
kende merken in huis", zegt Mar-
tien Pater. "En net zoals bij de
schaatsen, skeelers en inline-ska-
tes werken we ook hier weer met
ons bekende try-and-buy systeem.
De klant kan zo'n mountainbike
dus van tevoren uitproberen door
deze eerst te huren. Men hoeft dus
niet gelijk te beslissen."
Om de klant te voorzien van het
juiste advies is per l oktober fiets-
specialist Arne Hassink uit Zieu-
went aangetrokken als parttime
verkoper. Arne Hassink maakt
onderdeel uit van de Tegeltoko-
ploeg en weet dus alles van fietsen
af. "Het aantrekken van Arne is
een hele bewuste keuze geweest.
Als je mountainbikes gaat ver-
kopen dan moet je daar ook de
knowhow voor in huis hebben. En
die hebben we dus nu met een ver-
koper die ook vanuit de praktijk
over het fietsen kan meepraten",
zegt Martien Pater. Naast moun-
tainbikes verkoopt Freewheel
eveneens fietsbenodigdheden zo-

als helmen, kleding en accessoires.
Verder is het de bedoeling dat er
op termijn racefietsen verkocht
worden.

OPEN HUIS
Iedereen die geïnteresseerd is in
schaatsen, skeeleren, langlaufen
en mountainbiken is van harte
welkom op het open huis van Free
wheel. Deze heeft plaats op zater-
dag 30 november. Tijdens deze dag
zijn er diverse workshops en cli-
nics die onder andere worden ver-
zorgd door bekende topsporters
zoals de schaatser en skeeleraar
Arjan Mombarg en de mountainbi-
ker Jan Weevers. Ook leden van de
Free-wheel schaats- en skeeler-
ploeg zijn aanwezig. Verder be
staat er de mogelijkheid om te
langlaufen. Door middel van een
sneeuwkanon wordt op deze dag
namelijk een heuse langlaufbaan
aangelegd.

Daarnaast is er een collectie van
oude schaatsen en prenten van An-
rie Broere uit Didam, stands van
skeelertrainingsgroep Vorden e.o.,
Kristine Fritid & Aventyr AB over
schaats- en langlaufreizen naar
Zweden en natuurlijk een presen-
tatie van het eigen sportorganisa-
tiebureau van Freewheel. Alle acti-
viteiten vinden plaats in of rond-
om het nieuwe gebouw dat ge-
vestigd is aan de Netwerkweg 7.
Zie ook advertentie.

In week 50 (9-13 december) verschijnt het Kerstnummer.

Het wordt ingesloten in de vier edities van Weekblad Contact

Advertenties en berichten voor dit extra nummer dienen uiterlijk

woensdag 27 november voor 17.00 uur in ons bezit te zijn.

De redactie van Weekblad Contact

AANHANGWAGENS EN
PAARDENTRAILERS

Steenderen
De Berken 19

7221 GH Steenderen
(0575)451532

Elk 2e artikel
25% korting

U krijgt op het goedkoopste artikel
25% korting, geldig tot 1 december.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

Deze week in Contact

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag l december (Ie Advent) 10.00 uur ds. BJ. Ligtenberg uit
Dieren; Raad van Kerkendienst in de Christus Koningkerk 19.00 uur
ds. D. Westerneng.

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l december Ie Advent 10.00 uur br. H. Domburg, Zelhem;
19.00 uur Raad van Kerkendienst in de Christus Koningkerk ds. D.
Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag l december 10.00 uur dienst; 19.00 uur Raad van Kerken-
dienst in de Christus Koningkerk ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 november 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag l december 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
Geen opgave.

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 of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisaitsenpost. 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. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
30 november/1 december].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33
72. 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 he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king 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 Haggernan-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 ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg, Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg 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; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

Diëtiste/nat uiirgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling 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 Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur: vrij-
dag 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. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
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/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
• Met de feestdagen fit en
strak in 't pak? Bel Jerna
Bruggink, die kent dat vak! Tel.
(0575) 46 32 05.

• Te huur: Sint en Piet kos-
tuums. DS design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575)452001.

• Te huur; ezels voor de
kerststal of voor andere
festiviteiten. Tevens ezels, la-
ma's en alpaca's te koop.
Zorgboerderij „de Mettemaat",
tel. (0575) 46 32 89 / 06 225
72749.

• Pure aloë vera en persoon-
lijke verzorgingsproducten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld, tel.
(0575) 52 13 16 of 553632.

• Te koop: een tafelkoelkast
in zeer goede staat. Tel. (0575)
555921.

• Te koop: mooie beuken-
haagplanten (bladhoudend)
van 60-175 cm. Tel. (0575)46
11 51 (na 18.00 uur).

• Ierse middag met Provi-
dence. Zondag 15 december
Erve Kots Lievelde. Info/res.
(0544)373701.

• Te huur: Sint en Pietpak-
ken. Piet vanaf € 10,-. Tevens:
Kerstmanpak. Tel. (0573) 45
1385.

• Te koop: 19-jarige schim-
melmerrie, goed gezond, héél
braaf, verkeersmak. Ideaal
voor recreatie. Redelijke prijs
voor zéér goede stal / weide /
diergezelschap. Géén handel.
Tel. (0575) 46 40 59.

• Gezocht per direct: mede-
werker op zeer modern rund-
veebedrijf. De zorg voor hele
veestapel bij afwezigheid eige-
naar. Uren in overleg. Bellen
na 19.00 uur tel. (0575) 5521
81 vragen naar Harry.

• Wij zoeken met spoed een
zelfstandige huishoudelijke
hulp voor 4-6 uur per week in
buitengebied tussen Vorden
en Lochem. Moet met honden
om kunnen gaan. Werktijden in
overleg. Tel. (0575) 55 65 40.

• Usvereniging Vorden. Voor-
verkoop ijsbaanabonnemen-
ten t/m 7 december 2002.
Openingstijden zie Contact vo-
rige week.

• Te koop: Duitse staander-
pups, kortharig, mooi gete-
kend. G.A. Gotink, Rouwbroek-
weg 2a, 7231 RB Warnsveld.

• Vorden Het Wiemelink 18.
Mooi gelegen ruime woning
(550 m3), bij centrum, 2/1 kap,
goed onderhouden, bj. 1973, 6
slaapkamers Perceel 515 m2,
€309.000,- k.k. www.henkb.nl
tel. (0575) 554341.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 1673.

• Oh kom er eens kijken wat
er in onze winkel staat.
Wereldwinkel Vorden.

• Te huur: kleding voor Sint
& Piet. Tel. (0575) 44 1447.

• H.H. landbouwers of grond-
eigenaren. Heeft u nog veel
oud gras en mestpollen in
de wei staan? Wij zoeken nog
voor 4 jonge 2-jarige KWPN-
paarden enkele weken weide-
gelegenheid. Uiteraard tegen
vergoeding. Jurrius, Vorden,
tel. (0575) 55 67 66.

• Wie zoet is krijgt lekkers.
Nog 1 week in de reclame:
chocoladerepen. Wereld-
winkel Vorden.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

• De bibliotheek is op 5 de-
cember na 16.00 uur geslo-
ten.

ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLTSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Voor een origineel
Sinterklaas- of
Kerstkado . ..

bij "Steengoed"
vindt u het zó.

"Steengoed"
"kleine kunst, grote K"

Kerkstraat 6,
achter de dorpskerk in Vorden.

Geopend op:
woensdag van 13.30 - 17.00 uur
donderdag van l 1.00 - 17.00 uur

vrijdag van 10.00 - 17.00 uur
zaterdag van l l .00 - 17.00 uur

Zondag 1 december

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink in Vorden,

Het Jebbink 13
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-. Gratis parkeren.

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

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

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Veel gezondheid van de echte groenteman in ..

VIVA LA SPANIA...
Geldig maandag 25 t/m zaterdag 30 november.

Alleen even opwarmen ...

stamppot hete bliksem
100 gram €

Uit de volle zon...
grote handnavels -4 Qr
5 stuks € lr°

Versgesneden SPAANSE...

snijboontjes
400 gram €

Extra stempel bij...

Gieser Wildeman

Vol trots gepresenteerd...
rauwkost Catalonië
200 gram €

Versgesneden...
koolraapjes
400 gram 029
Bóóóóórdevol sap, dubbelrode

Florida grapefruits
5 forse vô or 1J5

O?9

Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letlnk
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

HEEFT U UW STEMPELKAART AL VOL?
GEEF EEN KEUKENHULP VOOR SINTERKLAAS!

Speculaasvlaai

590 Q9O
• groot € Om

Tot 3O november kunt u nog
eigengemaakte chocoladeletters

bestellen.

Iedere donderdag
5 broden
vanaf €

90

Aanbiedingen geldig van 27 t/m 3 dec. 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Te koop in buitengebied zeer mooi gelegen

gerenoveerd zelfstandig gedeelte
van boerderij (woonhuis)

met kookhuis/berging en hooiberg, aangelegde tuin
en ruim erf.

Ind. boerderij: zitkamer, eetkeuken, 2 slaapkamers
met badkamer, cv gas.

Brieven onder nr. 39-1 bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

VASTGOED
Mensen met visie,

kiezen voor een lagere provisie.

Tot 31 maart 2003
bemiddelingskosten vanaf 0,75%

Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker

Telefoon (0575) 44 13 31
mobiel 06 22684706



Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

Rafael Sanchez
Rafael is geboren op 21 november 2002,
weegt 2935 gram en is 49,5 cm lang.

Marcel, Hennëtte
Edifto en Lorenzo Mölders

De Doeschot 9
7251 VH Vorden
Tel. (0575) 55 11 24

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
kaarten, de cadeaus en de gelukwensen die wij tij-
dens en na onze trouwdag mochten ontvangen.
Het was overweldigend. Bedankt!

Riek en Anja Hissink-Mulderije

Lindeselaak 5
7234 TA Wichmond

; Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor de
vele gelukwensen die we bij ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

H.H. Eggink
R. Eggink-Klein Winkel

Vierakker, november 2002

Weer een groet uit het land der contrasten

Op dit moment zitten we voor een boerderij in het
dorpje Arapoti, in de provincie Parana van Brazilië.
Terwijl aan de ene kant van het schrikdraad de jon-
ge kalveren (± 50) als kinderen van Holland Genetic- *
stieren ronddartelen, cirkelen honderd meter verder !
gieren (± 100) boven het kadaver van een varken. *
Terwijl de boer zijn 150 koeien melkt lopen clan- '
destiene jagers door het rivierdal te schieten op ca- '
pibara's (een soort watervarkentje). ; •
Terwijl de wegen hier grotendeels uit rood stof be- ;|
staan, staan daarlangs de meest exotische bloemen J
(christusdoorn, bromelia, agaves, enzovoort) en j
daarop de mooiste vlinders die je je maar kunt voor-
stellen.
U begrijpt, we genieten nog met volle teugen.

i
Groeten en dank. Familie Sterringa

1

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op vrijdag 29 november a.s.

de gehele dag gesloten
v j

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

Adverteren in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

„De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken"

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Hendrikus Jacobus Eggink
echtgenoot van E.G. Eggink-Bulten

* 30 januari 1919 t 21 november 2002

Vorden: E.G. Eggink-Bulten

Hellendoorn: Henk en Ina
Mattijs en Helga
Jasper en Marieke

Vorden: Harry en Annie
Femke
Stefan

Hoetinkhof 225
7251 WN Vorden

De begrafenis heeft op 26 november plaatsgevonden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

Hendrikus Jacobus Eggink
echtgenoot van E.G. Eggink-Bulten

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: A. Eggink-Wesselink

Vorden: R. Eggink-Oortgiesen

Vorden: E.J. Hukker

Neven en nichten

Vorden, 21 november 2002

Op 21 november is van ons heengegaan onze lieve
zwager en oom

H.J. Eggink
(Dies)

echtgenoot van E.G. Bulten

op de leeftijd van 83 jaar.

Hengelo (Gld):
Canada:

Brummen:

Hengelo (Gld.):
Vorden:
Vorden:

Vorden:
Eefde:

Fam. J. Bulten
Fam. J. Winkel
Fam. B. Bulten
D. Klein Lenderink
Fam. H. Bulten
Fam. H. Wesselink
Fam. H. Wesselink
R. Wolbert
Fam. A. Knoef
Fam. H. Jaaltink
Neven en nichten

Vorden, november 2002

Als God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn.

Romeinen 8 :31

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vorden
heeft kennis genomen van het overlijden van

Hendrikus Jacobus Eggink

Op zijn eigen manier heeft hij gedurende zeer veel
jaren het kosterschap in onze gemeente vervuld.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen wij
Gods zegen toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Vorden
J. Wichers-den Hoed, scriba
J.P. Aartsen, president-kerkvoogd

::

NAT1iurlijk geeft de schilder
weer winterkorting!

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede, dat na een periode van
afnemende gezondheid, is overleden onze lieve en
zorgzame moeder en oma

Lambertha Harmsen-Groot Jebbink
sinds 23 april 2002 weduwe van Gerrit Harmsen

in de leeftijd van 87 jaar.

Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel
van de Thuiszorg en De Wehme.

\
Jan Harmsen
Joke Harmsen-Marsman

Gerard en Sandra
Edith en André
André en Claudia

Bennie Harmsen
Jo Harmsen-Klein Geltink

Gerwin en Miranda
Robert

Vorden, 22 november 2002

Schimmeldijk 4a
7251 MX Vorden

Moeder is thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving.

De uitvaartdienst waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden op woensdag 27 november om 11.00
uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.30 uur ge-
legenheid om afscheid te nemen in de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van
mevrouw

B. Harmsen-Groot Jebbink

Zij was jarenlang een trouw lid van onze bond.

Bestuur en leden
NBvP-Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, november 2002

Langs deze weg willen wij u danken voor uw mede-
leven, in welke vorm dan ook, na het plotseling over-
lijden van onze lieve vriend

Egbert Wolters

Uit aller naam,
M. Brouwer-Bosch

Insulindelaan 36, Vorden

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 19()H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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



B VORDEN

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

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur
woensdag
van 14.00 tot 1730 uur
donderdag
van 14.00 tot 1730 uur
vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

AADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert besluitvormend op donderdag 28 no-
vember 2002 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Uitvoering herwaardering Wet WOZ waardepeildatum l januari

2003
• Wijziging begroting 2002 en 2003
• Tweede wijziging Rechtenverordening 2002
• Onderwijshuisvestingsplan 2003
• Kredietaanvraag voor de eerste fase van de uitwerking van de Cen-

trumvisie
• Kredietaanvraag voor de aanleg van milieustraten in Vorden

Uitvoering herwaardering Wet WOZ waardepeilda turn l jan uari 2003
Per l januari 2003 moeten alle onroerende zaken in de gemeente Vor-
den opnieuw worden getaxeerd. Burgemeester en wethouders stellen
voor met taxatiebureau TOG Nederland in zee te gaan. Deze biedt de
laagste prijs en ook enkele van onze beoogde herindelingspartners
hebben deze aanbieder gekozen. De jaarlijkse uitvoering van de her-
waardering door TOG bedraagt € 27.470,- (excl. BTW). De kosten hier-
voor zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan.

Wijziging begroting 2002 en 2003
Verschillende zaken maken een wijziging van de begroting nodig. Dit
zijn o.a. vervanging GBA-programmatuur burgerzaken en GSA-pro-
grammatuur uitkeringsadministratie, benoemen nieuwe medewer-
kers buitendienst gemeente, subsidieverstrekkingen aan werkgroep
Humanistisch Vormingsonderwijs, presentatie boek 'Een valk voor Be
rend' en manifestatie 'Kleurenpalet van de Achterhoek', verkoop het
Wiemelink 40 (De Klimboom), correctie budget rijksbijdrage inburge-
ring nieuwkomers en de hogere algemene uitkering van het rijk

Tweede wijziging Rechtenverordening 2002
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor in te stemmen met
het heffen van rechten voor het in behandeling nemen van planscha-
deverzoeken, een verhoging van de tarieven van het kadaster en de
kosten van rijbewijzen.

Onderwijshuisvestingsplan 2003
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen op
haar grondgebied. Naar aanleiding van verzoeken voor voorzieningen
van de Vordense scholen om in hun huisvestingsbehoeften te voor-
zien, zijn lijsten opgesteld van gehonoreerde en afgewezen verzoeken.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor met de lijsten in te
stemmen en voor de bekostiging van de gehonoreerde voorzieningen
een krediet van € 16.830,- beschikbaar te stellen.

Kredietaanvraag voor de eerste fase van de uitvoering van de Cen-
trumvisie
Het college vraagt de raad een krediet van € 25.000,- om de Centrum-
visie uit te werken in concrete plannen. Een structuurvisie moet aan-
geven waar in het centrum ontwikkelingen gewenst zijn en wat de
randvoorwaarden zijn. Het opstellen van deze visie moet gebeuren
door een stedenbouwkundige, een projectgroep met betrokken mede
werkers van de gemeente en een klankbordgroep met vertegenwoor-
digers uit de bevolking.

Kredietaanvraag voor aanleg milieustraten
Burgemeester en wethouders vragen de raad een krediet van € 80.000,-
ter beschikking te stellen voor de aanleg van vier nieuwe ondergrond-
se milieustraten. Twee in het dorp Vorden (voor glas, papier, textiel en
drankkartons) en één in zowel Wichmond als Kranenburg (voor glas
en papier).

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

VER EEN WEEK IS HET ZOVER....

KT, LAATJE NIET VERRASSEN!

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

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

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

- Verminder bij mist uw snelheid en vergroot de afstand tot uw voorlig-
ger. Rem niet te plotseling als daar geen reden voor is. Rijdt u echter
plotseling een dicht mistgebied binnen dan zult u zo goed als zeker, als
schrikreactie, bovenop uw rem staan. Waarschuw dan vervolgens zo
snel mogelijk het achterop komende verkeer met uw alarmlichten.

- Bij mist overdag moet u altijd dimlicht voeren. Bij mist 's avonds of
's nachts mag u ook groot licht voeren. Dit is echter af te raden, want
u verblindt uzelf gauw. Bij mist, sneeuw of regen die het zicht ernstig
belemmert, mag u daarnaast mistlicht aan de voorzijde voeren. Ge
bruik mistachterlicht alleen bij een zicht minder dan 50 meter en lie
ver één mistachterlicht dan twee. Zo worden mistachterlichten niet
verward met remlichten. Bij hevige regen is het gebruik van mistach-
terlicht overigens niet toegestaan.

Een medewerker van de projectgroep werkend aan de nieuwe website.

Op 3 december a.s. gaat www.vorden.nl de lucht in! Ook de gemeenten
Hengelo en Steenderen introduceren die dag hun sites: www.hen-
gelogldjil en www.sfeeiidereii.iiJf. De VHS-gemeenten hebben nauw
samengewerkt bij de opzet van de websites (hiervoor is een projectgroep
met medewerkers van de drie gemeenten opgericht). Zo hebben alledrie
de gemeentelijke internetsites eenzelfde uiterlijk en stramien gekregen.
Www.vorden.nl is samengesteld om u te helpen zo goed mogelijk uw
weg te vinden in de Vordense samenleving. U vindt er de producten van
de gemeente, nieuws en actualiteiten, informatie over bestuur en poli-
tiek, wonen en welzijn, economie en werken, verenigingen en instanties
etc. Speciaal ter gelegenheid van de opening van de VHS-websites kunt u
vanaf 3 december aan twee webwedstrijden meedoen. Alle informatie
hierover vindt u op de site. Reden genoeg dus om volgende week dinsdag
direct een kijkje te nemen op www.vorden.nl!

ILIEUHULP.NL GEEFT TIPS OM UW OMGEVING
TE BESCHERMEN

Vroeg of laat kunt u te maken krijgen met een aantasting van uw leefmi-
lieu. Er komt een nieuwe weg vlak voor de deur, het laatste stukje groen
in uw woonwijk wordt volgebouwd of er is een fabriek die almaar uit-
breidt en steeds meer gaat stinken. Wie dat overkomt, wil er wat aan
doen maar weet vaak niet hoe. Voor die mensen moet de nieuwe websi-
te www.milieuhulp.nl uitkomst gaan bieden. De site is een initiatief van
de gezamenlijke milieuorganisaties en sinds deze maand in de lucht. U
vindt er praktische informatie over belangrijke wetten en regels, moge
lijkheden om bezwaar te maken, voorbeelden en de nodige tips. Kortom
een groot aantal mogelijkheden om uw omgeving te beschermen.

IETSVERLICHTING VAN LEVENSBELANG

Opvallen in het donker is van belang in het verkeer, op de fiets zelfs van
levensbelang. Er gebeuren veel ongevallen met fietsers in schemer en
duisternis. Deze kunnen vaak voorkomen worden door een goede fiets-
verlichting. Geschat wordt dat als het aantal fietsers met een goede ver-
lichting met één procent stijgt, er 25 minder verkeersslachtoffers vallen.
Goede verlichting bestaat uit een koplamp, achterlicht en verschillende
reflectoren. De koplamp zorgt ervoor dat u zelf voldoende zicht hebt en
dat u door anderen gezien wordt. Doordat de lichtbundel naar links en
rechts straalt, bent u ook van de zijkant zichtbaar voor medeweggebrui-
kers. Het achterlicht dient als signaal voor achteropkomend verkeer. Re
flectoren zorgen ervoor dat anderen u ook zien wanneer u stilstaat. Ver-
lichting op de fiets is niet alleen veilig, maar zelfs verplicht volgens de
wet als de omstandigheden dit nodig maken. Dat betekent dus wanneer
u op de fiets zit in het donker of wanneer het zicht ernstig wordt belem-
merd. Volgens de officiële richtlijnen moet verlichting aan een aantal
voorwaarden voldoen. Een brandend voorlicht dient een heldere witte
lichtbundel af te geven. De lamp moet zo afgesteld zijn dat u het overige
verkeer niet verblindt. Het achterlicht behoort helder rood licht uit te
stralen. Verder moet uw fiets voorzien zijn van een rode reflector aan de
achterzijde, witte of gele reflectie op de banden of in de wielen en vier re
flectoren aan de trappers. Voor het achterlicht, de achterreflector en wiel-
reflectoren is een wettelijk goedkeuringsmerk voorgeschreven. Moderne
verlichting is eenvoudig aan te brengen en gaat niet snel stuk. U kunt bij
elke fietshandel terecht voor de juiste verlichting. Zij geven advies en
kunnen de verlichting ook monteren.

ISCUSSIEAVOND WEGENSTRUCTUUR VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan variant twee van de visie op
de wegenstructuur uit te werken. Deze variant beschrijft tussen de
Smidsstraat en de Insulindelaan de aanleg van een plein. Op dit plein zal
geen snelle doorgaande autoroute aanwezig zijn. Er geldt een maximum-



snelheid van 30 kilometer per uur en de kruisingen zijn gelijkwaardig. Doel is de leefbaarheid en verkeersvei-
ligheid in het dorp te verbeteren. Burgemeester en wethouders nodigen u uit om op dinsdag 10 december aan-
staande om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden met hen te discussiëren over de gekozen variant en de
speerpunten van de uitwerking.

VARIANT 2 MAATREGELEN

plateau
rotonde
zebramarkering
ontsluitingsweg: Zutphenseweg (Rondweg - Strodijk)
gebiedstoegangsstraat: Zutphenseweg (Strodijk - Schoolstraat)
erftoegangsstraat: Zutphenseweg (Schoolstraat - Smidsstraat),

Dorpsstraat (Insulindelaan - de Horsterkamp)
plein/winkelgebied: Zutphenseweg/Dorpsstraat (Smidsstraat - Insulindelaan)

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Molen weg 10

Holtmaet 13

aanvrager
mw. M.P.M. Roukens

FJ. Woltering

inhoud
- Vernieuwen kap en
wijzigen achtergevel-
aanzicht woning

- Bouwen bergruimte

datum ontvangst
15-11-2002

18-11-2002

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

ERGUNNINGEN

Kappen

Plaats
Oude Zutphenseweg 7

aanvrager
Ver. Vordense Bad- en
Zweminrichting

inhoud
- Vellen 4 berken

herplantplicht

In verband met de grote gevaarzetting die is ontstaan na de storm van 27 oktober 2002 heeft de burgemeester
opgrond van artikel 4.4.4. van de Algemene plaatselijke verordening (APV) toestemming gegeven tot het direct
vellen van bovengenoemde bomen.

/w,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking ver-
gunning (artikel 8J26 Wet milieubeheer en art. 333 Algemene wet
bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 29 november 2002 tot en met 10 januari 2003 ter in-
zage het besluit tot intrekking van de aan:
- Veevoederhandel H. Vlogman, Zutphenseweg 125, 7251 DP Vorden op

30 september 1997 verleende vergunning ingevolge de Wet milieube-
heer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie L, nummer 474, adres inrichting Zutphenseweg
125 te Vorden. Strekking van het besluit: Gedeeltelijke intrekking
van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder voor de
productieruimte van (bruto) 140 kilogram NH , vanwege deelname aan
de 'Regeling beëindiging veehouderij takken . De depositie neemt af
van 27,9 naar O mol.

- De heer W. van Til, Okhorstweg 6, 7234 SV Wichmond op 23 maart
1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie S, nummer 126, adres inrichting Okhorstweg 6 te Wichmond.
Strekking van het besluit: Intrekking van de milieuvergunning op
verzoek van vergunninghouder voor de productieruimte van (bruto)
5376 kilogram NH , vanwege deelname aan de 'Regeling beëindiging
veehouderij takken'. De depositie neemt af van 148,4 naar O mol.

Beroep:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

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

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 11 januari 2003.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4 Wmb en art. 3:19
Awb)

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 29 november tot en met 27 december 2002 ter inza-
ge het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

de H. Loman
Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker
een revisievergunning voor een
grarisch bedrijf met rundvee en
opslag van goederen
11 juli 2002
Vierakkersestraatweg 26
Vorden, sectie R, nr. 604/605

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons
worden ingediend vóór 28 december 2002. Indien u dat wenst, worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen,
niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen,
schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op ver-
zoek inbrengen tot 28 december 2002.

Plaats
Enkweg 17

aanvrager
Kangaro K.T.C. B.V.

inhoud
- Vrijstelling van het bestemmingsplan Vorden

centrum en oost 1994 voor 'groothandel in
bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigheden e.d.'

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
kingvan deze vergunning aan aanvrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunning
aan aanvrager bekend is gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

Haal de winst
uit je afval



ANBO symbolisch verankerd
met bibliotheek

Officiële overdracht ANBO-krantenopstand aan Vordense bibliotheek. Op de foto namens de bibliotheek;
mw.M.Geluk en mw.MAardsen-den Harder en namens de ANBO; dhr. J.Brandenburg en dhr. C. van de Pol.

Bestuur en medewerken van de
Vordense bibliotheek, zijn bij-
zonder ingenomen met de re-
cent gereed gekomen "kranten-
opstand" voor de leestafel. Een
plaquette met opschrift herin-
nert de gebruikers eraan dat
het een geschenk van de ANBO
afdeling Vorden betreft.

Met deze completering biedt de ro-
yale goed verlichte leestafel de Ie
zers veel comfort. Vanuit zitposi-
tie liggen kranten en tijdschriften
nu overzichtelijk binnen handbe-

reik. Daarentegen was voorheen
een gang naar een wandkast nood-
zakelijk om over het gewenste
leesgerei te kunnen beschikken.

Een ANBOpresentatie, tijdens een
Open Huis van Rabobank-Graaf-
schap West, leverde eind vorig jaar
een onverwachte financiële dona-
tie op. De bank verbond hieraan
de voorwaarde dat het geld in de
gemeente Vorden moest worden
besteed en dat de bevolking er op
enigerlei wijze profijt van zou
moeten hebben. Om zo goed mo-

gelijk aan die nobele voorwaarde
tegemoet te komen, heeft het be-
stuur van de ANBO, de bond voor
vijftigplussers, destijds het besluit
genomen om de verkregen som
geld over te dragen aan de biblio-
theek. Het resultaat ervan is nu
voor iedere Vordenaar zichtbaar
en bruikbaar. De heer H. ten Zijt-
hoff, rayondi-rekteur Bibtioservice
Arnhem, sprak tenslotte namens
het bestuur van de Vordense bibli-
oteek nadrukkelijk zijn waarde-
ring uit voor het door de ANBO ge
nomen initiatief.

Blijspel Krato

Taalverwikkelingen en leuke woordspelingen
in: "Een nei hotel op het dorp"!

Jan Schrik (gespeeld door Jan
Groot Jebbink) is samen met
zijn vriendin Riet ( Ingrid
Ooms) neergestreken in het
rustieke Roswinkel. Ze begon-
nen er een "Eco- hotel" met veel
onbespoten groente op de me-
nukaart en slapen in het stro.
Jan had niet veel verstand van
het vak, kon zelfs geen pannen-
koek bakken. Toch slaagde het
stel er in om de zaak draaiende
te houden.

Veel gasten, het merendeel uit het
buitenland afkomstig. Dat bete-
kende een ratjetoe aan "talen",
hetgeen in het door de toneelvere-
niging "Krato" opgevoerde blij-
spel, getiteld "Een nei hotel in het
dorp", tot de nodige hilariteit en
kwinkslagen leidde. Het publiek

in het pannekoekenrestaurant
"Kranenburg" vermaakte zich vrij-
dagavond dan ook uitstekend.

Albert ( Sander Roelvink), een
broer van Jan Schrik, kwam ook
dikwijls langs en sloofde zich uit
om de vrouwelijke hotelgasten
het hof te maken. De Engelse Lady
Jane ( een goed toneeldebuut van
Bernadet Wunderink) kreeg Al-
bert zelfs zo gek dat hij zich naakt
door haar liet schilderen. Het
schilderij hangt in 't Praothuus in
het buurtschap ünde! Toch werd
het niets tussen Albert en Jane.

Dan was er nog buurvrouw Mieke
(Simone Roelvink) die op zoek was
naar een man. Een "blinddate" via
Internet. Dat had tot gevolg dat er
ene Friedel (Richard Ooms) kwam

opdraven, een jongen die hele-
maal onder de plak zat van zijn
moeder, mevrouw Schnabel (
Wenneke van Amerongen). Ook
die 'liefde" liep op niets uit. In dit
blijspel dat, uitstekend door "Kra-
to" werd gebracht, maakte ook Mi-
randa Wunderink, in haar rol als
hotelgaste Conny een geslaagd de
buut.
De derde debutant bij "Krato" was
regisseur Gerard Smeenk, die het
regiewerk zo leuk vond dat hij het
bestuur van "Krato" toezegde ook
in 2003 te willen regisseren. Frits
Leyenaar verdient een compleet
voor de fraaie decors, ook licht en
geluid behoorden tot zijn taak.
Harry Sueters fungeerde als souf-
fleur, terwijl Anneke Roelvink en
Elles ten Have de grime verzorg-
den.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Now.now, iej bunt t'r vandage ok al vrog biej". Riek van Toon
van de Spitsmoes was vegange zaoterdagmaarn zo tegen ne-
gen uur al met de roeten an 't wassen.
"Jao, wat mo'j, 'n ander dut 't ok neet veur mien. En de leste
wekke was t'r ok neet van ekommen. De ene keer reagenen 't
en de andere keer ha'k 't t'r zelf neet nao. DövZunne steet t'r
now nog neet op, vandaor da'k t'r al betieds an begonnen bun-
ne .

"Jao, jao, 't zol d'r ok wel arg smerig uutzien, daor kenne wiej
Riek wel veur". "Och loop hen, maor a'j Toon wilt hebben, den
is in de schure biej de kniens". "Oh, dan loop ik daor wel effen
hen". Toon was met de knienekouwe an 't aftnesten. Da's sinds
jaor en dag zien eerste wark op zaoterdagmaarn.

"Tsjakka", zei Toon too'k biej um in de schure kwamme. "Wat
zu'w dan now hemmen, he'j de honderduuzend soms ewon-
nen?". "Oh nee, he'j de krante vanmaarn nog neet eleazen?".
"Nee, nog neet, hoe dat zo dan?". "Now ze wilt den tsjakka
nummer een op de lieste veur de vekiezingen zetn, iej wet wel,
die luu die 't zo leafbaor veur ons wilt maakn. Maor wat mien
betreft kont ze net zo goed dizzen vlaamsen reus d'r op zetten,
't wod toch niks.". Goed, d'r wodn nog wat oaver wieter epraot
maor too von 'k 't genog.

"'k Gao nao huus Toon, 'k mot zelf ok nog een verhaal veur de
krante uutdoktern".
"Oh, dan wet ik nog wel wat veur ow". "Jao, vertel op",
"'t Was laats biej 'n dokter die op 't Joostink een nogal tamelijk
uut de kloeten ewassen huus hef laot'n bouwen. Op 'n aovend
da'k daor wazze veur de griepspuite kwammen daor ok twee
vrouwluu binnen die d'r mien uutzaogen. Tot boaven de en-
kels zatten ze vol modde, 't dreef t'r af. 't Was daor buuten nog-
al duuster en met 't zuuken nao 'n ingang waarn ze op een
stuk braokliggende grond van de gemeente trechte ekommen.

Met de reagen van de leste tied was 't daor niks as modde ewes.
Zodoende kwammen ze daor as net uut de klei etrokken biej
'n dokter binnen. Maor 'n dokter, den d'r ok wel umme lachen
kon, hef eur zo goed at e kon weer een betjen toonbaor
emaakt. Zet dat d'r veural wel biej!. Al vedienen e an de griep-
spuite wel zovölle dat e d'r dat wel biej kon doen"
"En de namen van die vrouwluu, wet iej die ok?". "Jaowel,
maor die hoeft neet in de krante, daor kont de luu bes buuten
slaopen biej ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman

Diabetes Fonds

Ouderdomsdiabetes
treft StöftdS meer J0ftg« Wensen Diabetes d« wsreW uit Giro 5766. Oiabete* Fonds, Amersfoort.

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 15 november
Aan de Burg. Galleestraat zijn een
damesfiets en een herenfiets ont-
vreemd. De damesfiets was van het
merk Gazellen de herenfiets betrof
een Giant.

Zondag 17 november
Op de Dorpsstraat vond een aanrij-
ding plaats tussen drie personen-
auto's. Twee auto's raakten hierbij
beschadigd. Er was alleen materië-
le schade.
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. 313 bestuurders hebben
geblazen, geen van hen had teveel
gedronken.

Maandag 18 november
Aan de hengeloseweg bij een eet-
gelegenheid werd ingebroken. Er
werd een ruit ingegooid, waardoor
men naar binnen is gegaan. Er
werd onder andere geld en een
fotocamera ontvreemd.
Er werd een gecombineerde ver-
lichting- en alcoholcontrole ge-
houden. 87 bestuurders hebben
geblazen, geen van hen had teveel
gedronken. Wer werden 6 proces-
verbalen opgemaakt omdat de ver-

lichting aan de voorzijde van de
voertuigen niet in orde was. Er
werden 3 procesverbalen opge-
maakt voor het voeren van mist-
lampen en l procesverbaal werd er
opgemaakt voor het voeren van
groot licht.

Woensdag 20 november
Op de Hertog K. van Gelreweg
vond een aanrijding plaats tussen
twee auto's. Er was alleen materië-
le schade.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 8 november

GEVONDEN: broche, goudkleurig
met parel
VERLOREN: verzekeringsplaat van
bromfiets, 2 sleutels met rode sleu-
telhanger, dameshorloge Guzzi.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 13.00
uur.

Het algemene telefoonnummer
is 0900-8844.



In onze SUPER DE BOER supermarkt Hebben wij plaats voor een jonge en enthousiaste

kassa- en servicecounter-
verkoopster m/v

Flexibel inzetbaar, detailhandelsgerichte opleiding.
Goede contactuele eigenschappen, 20/30 uur per week.

Een uitdaging voor iemand die roet het overige team onze supermarkt tot een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar:

Aalderink supermarkt
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen Supermarkt

10

WinterCheck-up voor slechts EUR 17,-
inclusief startgarantie*

Voor een zorgeloze, gezellige
winter komt u eerst bij ons
langs. Want tot l maart 2003
hebben we een aantrekkelijk
aanbod: uw Peugeot op 28 pun-
ten gecontroleerd en helemaal
klaar voor de winter voor
slechts EUR 17,- inclusief start-
garantie*. Uw auto wordt nage-

keken op belangrijke punten als
bougies, ontsteking, verlichting,
koelvloeistof en remmen. Kom
daarom snel langs. Zo zijn u én
uw Peugeot er helemaal klaar
voor.

Kom nu langs voor de
Peugeot WinterCheck-up

en ontvang gratis het
gezellige 'Mens erger je niet!'

familiespel!**
Gratis starthulp op uw huisadres
tijdens de openingstijden van onze
werkplaats tot l april 2003.
Zolang de voorraad strekt

Automobielbedrijf A. Ridderhof B.V.
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.).Tel.: (0575) 46 19 47.
www.ridderhof.peugeot.nl

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT.

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20

€ 30,- per man per dag
Hier wordt gewerkt. Door de schilder. Door ons dus. Want het is deze winter extra aantrekkelijk

om ons bedrijf in te huren en uw huis een opknapbeurt te geven. We geven u namelijk een

winterkorting van € 30,- per man per dag op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk! Onze

professionele schilders weten alles over de modernste materialen en technieken en verzekeren u

van kwalitatief hoogstaand schilderwerk! Deze winter is dus het ideale moment om uw huis in

het nieuw te steken. Bel ons voor een afspraak.

Tevens bedraagt het btw-tarief voor schilder- en behangwerk aan woningen van 15 jaar en ou-

der slechts 6% (i.p.v. 19%), ook in 2003.

(De winterschilderpremie geldt in de periode 18 november 2002 t/m 21 maart 2003 bij een op-

dracht van minimaal 3 mandagen).

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (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

VAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

iel. (0575) 55 12 08 fax (0575) 55 14 76

e-mail: lnfo@vanderwal-vorden.nl

Kijk voor meer
nieuws ops

www.contact.nl

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haak garens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om to borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

in alle maten en soorten,
met kluit en gezaagd.

BOOMKWEKERU

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



P.KV. Nieuws
Na het zeer succesvolle optre-
den van de Schotse groep Beg-
gars Row heeft Herberg-Mu-
seum-Brouwerij "Erve Kots" te
Lievelde op bovengenoemde da-
tum opnieuw een groep van al-
lure op haar podium staan. Sto-
ne Valley Concerts, verantwoor-
delijk voor de programmering -
heeft dit keer de Ierse 5-per-
soons formatie PROVIDENCE
uit Dublin uitgenodigd.

Deze nog jonge band heeft,
wereldwijd in korte tijd al een flin-
ke schare fans opgebouwd. Vol-
gens de recensies is er geen waar-

zegger voor nodig om te voorspel-
len dat deze band héél beroemd
gaat worden. Meer over Providen-
ce binnenkort in dit blad. Toe-
gangskaarten voor dit concert zijn
telefonisch te reserveren of op 15
december verkrijgbaar aan de
zaal, mits nog voorradig. Omdat
er steeds meer mensen zijn die dit
soort concerten willen bijwonen
wordt geadviseerd de toegangs-
kaarten vroegtijdig te reserveren
(telefonisch), dit voorkomt teleur-
stelling.
Voor informatie over adres, aan-
vangstijd, entree en telefoonnum-
mers zie de contacrjes.

Zevende Nationale Voedselactie
succesvol verlopen
De hulporganisatie Dorcas Hulp
Nederland kan dit jaar rond de
45.000 voedselpakketten naar
Oost-Europa versturen. Dat is de
opbrengst van de zevende lande-
lijke Nationale Voedselactie, die
in de week van 4 tot en met 11
november werd gehouden.

Het streven was de 43.000 pakket-
ten van vorig jaar te overtreffen.
Daarnaast worden er deze maand
nog op diverse plaatsen lokale in-
zamelingsacties gehouden.
Tegelijkertijd zijn zo'n 12.500 rug-
zakken gevuld met schriften, pen-
nen en ander schoolmateriaal, ver-
zameld tijdens de rugzakactie
Kids4kids, eveneens bestemd voor
kinderen in Oost-Europa.
In de regio Gelderland en Flevo-
land zijn er ruim 6000 pakketten
ingezameld. We verwachten dat er
binnenkort 6 vrachtwagens zullen
vertrekken naar Oost-Europa van-
uit Woudenberg en Winterswijk.

Het voedsel gaat naar de allerarm-
sten in Albanië, Moldavië, Roeme-
nië, Rusland, Kosovo, Bosnië, Oe-
kraïne en Noord-Ossetië, waarbij
Dorcas samen met de lokale part-
ners de distributie verzorgt. Naast
de pakketten behoren kleding en
dekens tot de standaardlading van
de vrachtwagens.
De Nationale Voedselactie is geba-
seerd op de rechtstreekse vraag uit
Oost-Europa om hulpgoederen.
Dat het nog steeds zinvol is om
voedselpakketten naar Oost-Euro-
pa te sturen bevestigt Vasile Suciu,
de vice-fractieleider van de Partij
van Sociaal Democraten (PSD) in
Roemenië. Onlangs vroeg hij Dor-
cas namens de Roemeense over-
heid om hulp bij de bestrijding
van de armoede.
Giften voor de distributiekosten
zijn van harte welkom en kunnen
worden overgemaakt op giro 222
van Dorcas Hulp Nederland, o.v.v.
Nationale Voedselactie 2002.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus. 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Behaalde resultaten van de
leden op onderstaande shows.

"Ornithophilia" Utrecht
Hoenders. Lakenvelder: E.H. Rue-
sink 2xF. Vorwerkhoen: E.H. Rue-
sink IxG, IxZG, IxF. Appenz. Spits-
kuif: H. v. Olst 2xZG, IxF. Wyandot-
te: J. Rouwenhorst 3xZG, 2xF; H.
Berenpas IxG. Australorp: E.H.
Ruesink IxG, IxZG, IxF. Mod. Eng.
Vechthoen: H. v. Heerde 2xZG.
Dwerghoenders. Doornikse Kriel:
H. v:Olst IxZG. Wyandotte Kriel: J.
Rouwenhorst IxF, IxU.
Konijnen. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink 3xZG, IxF. Hollander:
T.H. Janssen 2xZG,4xF.

"Sport en Nut" Beekbergen
Konijnen. Franse Hangoor: R.
Bruinsma 2xZG, IxF; Bram Bruins-
ma IxZG; M. Dekkers 2xG, IxZG;
D. Kuiper 2xG, IxZG. Wener
Blauw: HJ. Nijenhuis IxG, IxZG,
IxF. Tan: L. Jansen 2xG, 3xZG, IxF.
Ned. Hangoordwerg: M. Dekkers
IxG, 2xZG. Pool: GJ. Bierhof IxG,
2xZG. Kleurdwerg: H. Gubbels
2xZG, IxF.

"P.K.D.V." Diepenheim
Watervogels. Kwaker: Joh. Rou-
wenhorst IxZG. Taling: Joh. Rou-
wenhorst IxG, IxZG, 3xF.
Hoenders. Wyandotte: J. Rouwen-
horst IxG, 2xZG.
Konijnen. Vlaamse Reus: A. Dijk-
stra 2xZG, 2xF. Wener: HJ. Nijen-
huis 4xZG. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink IxG, 2xZG; J. Bakering
IxG, 3xZG, 2xF. Angora: Comb. 't
Welletje 2xG, IxZG, 2xF, IxU. Hol-
lander: K. Hietbrink 2xG, IxZG.

'Van Pallandtshow" Varsseveld
Hoenders. Hollands Hoen: Bart
Tiessink 2xG. Vorwerkhoen: E.H.
Ruesink 3xG, 2xZG. Belg. Vecht-
hoen: H. v. Heerde IxG, IxZG. Mod.
Eng. Vechthoen: H. v. Heerde IxG,
IxZG, IxF. Oud Eng. Vechthoen: H.
v. Heerde 2xG.
Konijnen. Franse Hangoor: R.
Bruinsma 2xG, IxZG; Bram Bruins-
ma IxG. Gele v. Bourgondië: W.
Boersma 2xG, 2xZG, IxF. Rode
Nieuwzeelander: G. Lenselink
3xZG; H. Gosselink 2xG, 2xZG. An-
gora: Comb. 't Wolletje 2xG, 3xZG,
IxF. Ned. Hangoordwerg: M. Dek-
kers IxG, IxZG; J.W. Martens 2xG,
IxZG, 2xF.

"Clubshow PJtV." Vorden
Hoenders. Hollands Hoen: Bart
Tiessink 3xG, 4xZG, IxF. Mechels
hoen: G. Nijkamp IxG, IxZG. Vor-
werkhoen: E.H. Ruesink 2xZG. Bie-
lefelder: G. Nijkamp IxZG, IxF.
Sussex: G. Nijkamp 2xG, IxF. Ap-
penz. Spitskuif: H. v. Olst 2xZG,
IxF. Leghorn: AJ. Dijkstra 3xZG,
IxF. Wyandotte: H. Berenpas 2xG,
4xZG; J. Rouwenhorst IxZG, IxF.
Australorp: G. Nijkamp IxZG; E.H.
Ruesink 2xF. Belg. Vechthoen: H. v.
Heerde IxG, IxZG. Mod. Eng.
Vechthoen: H. v. Heerde 3xZG, 2xF.
Dwerghoenders. Barnevelder: Uien-
hof College Beeckland 2xZG, IxF.
Lankenvelder: H. Regelink 2xG,
4xZG, IxF. Vorwerkkriel: H. Rege-
link 2xG; H. v. Heerde 4xZG, IxF;
Sil Ruesink 2xG, IxZG. Orpington
kriel: B.J. v. Dijke 3xG, 9xZG. Wyan-
dotte: H. Berenpas 2xG, IxF; T. Ze
venhoeken 3xZG; J. Rouwenhorst
IxZG, 2xF; M. Klein Bramel IxZG;
H. Siemes 2xG, 2xZG, IxF. Amrock
Kriel: J. Pardij s 2xG, 3xZG. Oud

Eng. Vechtkriel: H. v. Heerde 2xZG,
IxF. Mod. Eng. Vechtkriel: H. v.
Heerde IxG, 4xZG, IxF.
Sierduiven. Pauwstaart: M.D. Ze-
venhoeken 2xG, 2xZG, IxF. Vink-
duif:J. Pardijs IxG, 2xZG. Temesch-
burger Schecken: J. Pardijs IxG,
IxZG.
Konijnen. Vlaamse Reus: A. Dijk-
stra 2xZG, 4xF. Groot Lotharinger:
C. Willemsen 2xG, 3xZG. IxF; H.
Borgman-Ber^enpas 3xZG, 5xF.
Franse Hangoor: R. Bruinsma
2xZG, IxF; Bram Bruinsma IxZG;
D. Kuiper 2xG, IxZG; M. Dekkers
2xG, 3xZG; A. Eggink 3xZG, IxF; A.
Dijkstra IxZG; W.H. Arends 2xZG.
Nieuwzeelander Wit: M. Boers-
broek 3xZG, 2xF; H. Bolwiender
IxG, 2xZG. Gele v. Bourgondië: W.
Boersma 2xG, 5xZG. Californian:
W.H. Arends 2xG, 4xZG. Wener:
HJ. Nijenhuis 2xZG, 3xF; J. Lense-
link 2xG. Rode Nieuwzeelander: H.
Gosselink 5xG, IxZG, 2xF; J. Bake
ring IxG, IxZG, 2xF; G. Lenselink
IxG, 4xZG, IxF. Alaska: J. Bakering
IxG, 3xZG; H. Pardijs 2xG, 3xZG,
IxF. Rex: M.G. Lijftogt IxG. Angora:
Comb. 't Wolletje IxG. 3xZG, 2xF.
Klein Lotharinger: T.H. Janssen
IxZG. Tan: L Jansen 4xZG. Hollan-
der: T.H.Janssen 2xG, 7xZG, 3xF; K.
Hietbrink 2xG, IxZG, IxF; A J. Eve-
rink 2xG, 2xZG, IxF; T. Zevenhoe-
ken IxG, 2xZG, IxF. Hulstlander:
T.H. Janssen IxG; A. Dijkstra IxZG.
Rus: EJ. Huurnink IxG, 2xZG. Ned.
Hangoordwerg: L.M. Nijland-Wol-
ters IxG, 2xZG; M. Dekkers IxG,
IxZG, IxF; Nynke Woerts IxG; A.
Eggink 3xG, IxZG; DJ. Grobben
2xG; J. Martens 4xG, 2xZG, IxF; T.
Zevenhoeken IxZG. Kleurdwerg: J.
Grobben 2xG, 2xZG; H. Gubbels
2xG. 2xZG, IxF.

Twee jonge vriendinnen
voor het KWF

De Nederlandse Kankerbestrij-
ding / Koningin Wilhelmina-
fonds (KWF) ontving onlangs
een bijzondere gift.

Lotte van Hoffen en Lydia Kroes-
bergen, 11 jaar allebei, hebben, bij
hun beider grootouders, de ziekte
van kanker van nabij meege-
maakt. Zij kwamen op het idee om
een actie te houden voor het KWF,
zodat met het verzamelde geld
meer onderzoek naar en voorlich-

ting over kanker gegeven kan wor-
den.
Daartoe verzamelden zij vele nieu-
we en gebruikte spulletjes en ook
allerlei artikelen werden met de
hand gemaakt.

Al deze materialen werd door hen
aan kinderen, buren, familie en
anderen verkocht. Het resultaat
was prachtig: e 63,83. Dat bedrag
werd overhandigd aan de dames
de Vries en Wichers van de afde-

ling Vorden van het KWF, in het
bijzijn van de heer Hoogeveen,
promotor voor Oost-Nederland
van het fonds. Deze laatste be-
dankte de meisjes voor hun initia-
tief en voor de prachtige op-
brengst en gaf hen een paar kleine
attenties van het KWF als aanden-
ken. Hij zei verder erg blij te zijn
met dit jeugdige enthousiasme en
de dames de Vries en Wichers za-
gen in de meisjes al toekomstige
collectanten voor Vorden.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SHOARMAVLEES

99
kilo

GROENTE

MANDARIJNEN
CLEMENTINES

O?9
kilo

oh
MAGERE

ROOKWORST
pak 250 gram a 1.65

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

VLEES VOOR
DE MAGNETRON

o.a. beef stroganoff,
boeuf bourgignon
en katenhaasje

50% korting

EDET
FRIENDLY

pak a 24 rollen

99
van 10.47 nu

APPEL-
SIENTJE

pak 1 liter a 0.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

• Altijd dagve<s

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00- 20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

LAY'S
SUPERCHIPS

zak a 170 gram a 1.17

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

GALL^GALL

GROLSCH
NAJAARSSELECTIE

6 Grolsch pilsenerflesjes 0,3 "
6 Grolsch herfstbokflesjes 0,3

en unieke herfst-cd

GALLSGALL

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

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

M IS£f wur/j/k geeft de schilder
vuf>f>r M/iwfprlrnrffn/i/weer winterkorting!

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Industrieweg 4 in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons

drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.

Landelijk is het beleid erop gericht dat belanghebbenden
zorgdragen voor de aanpak van de vervuilde terreinen.

Voorzover dat niet het geval is, onderzoekt en saneert
de provincie (urgente) vervuilde terreinen.

Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke
procedures rond de aanpak van deze verontreinigingen.

De provincie stelt onder andere de burgers hiervan op
de hoogte, door te adverteren in dag-, nieuws- of huis-

aan-huisbladen.

De provincie Gelderland heeft nader onderzoek gedaan
naar de bodemverontreiniging aan de Industrieweg 4 in
Vorden.

Wij hebben voorlopig vastgesteld dat het hier gaat om
een ernstig en urgent geval van bodemverontreiniging.

Situatie bodemverontreiniging
Op het bedrijventerrein Vorden is bodemverontrei-
niging met verscheidene vluchtig gechloreerde kool-
waterstoffen (VOCI) aanwezig. Als bronlocatie is
aangemerkt Industrieweg 4. Vanuit de bronlocatie zijn

de verontreinigingen via het grondwater verspreid in

westelijke richting. Het verontreinigde gebied heeft een
breedte van 200-250 meter en een lengte van ongeveer
l .500 meter vanaf de bron.

provincie
GELDERLAND

De verontreinigingen in het grondwater zijn aange-

troffen vanaf 6 m-mv (meter beneden maaiveld) tot een
diepte van 49 m-mv.

Bij het huidige, normaal gebruik (als wonen met tuin en
ook bij moestuinen) zijn er geen directe risico's .
Wel is op grond van de verspreiding vastgesteld dat

sanering noodzakelijk is. Het geval van bodemveront-
reiniging is derhalve als urgent aangemerkt.

Iedereen heeft de gelegenheid om zijn mening te geven

over ons voorstel het saneringsplan vast te stellen.

Vanaf morgen kunt u daarom het ontwerpbesluit

waarin dit voorstel staat, en alle erbij horende gegevens
bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek van het Huis
der Provincie, Markt l l in Arnhem, en bij de gemeente

Vorden ((0575) 55 75 34). Tot vier weken na deze
publicatie kunt u uw reacties sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het infonummer van de onderafdeling Bodembeheer

van onze dienst Milieu en Water,

telefoon (026) 359 99 90.

Arnhem, 22 november 2002 -

nr. MW2000.I4I33

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - griffier

KORTINGSBON € 1,5O
Tegen inlevering van deze bon:

3 paar KAPPA sportsokken senior
van € 5,50 voor € 4,00

KORTINGSBON € 2,50
Tegen inlevering van deze bon:

Hummel sporttas
van € 15,00 voor € 12,50

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

PUMA scheenbeschermers
van € 12,50 voor € 8,50

KORTINGSBON € 4,OO
Tegen inlevering van deze bon:

2 paar RUCANOR sportsokken junior
van€ 11,90 voor € 7,90

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

TRETORN TXT tennisbanen (4 stuks)

van € 13,95 voor € 9,95

KORTINGSBON € 7,50
Tegen inlevering van deze bon:

Royale PUMA sporttas
van € 25,00 voor € 17,50

KORTINGSBON
Tegen inlevering van deze bon:

Kinderpyjama maat 116 t/m 176
2 stuks voor € 1 5,00

Deze bonnen zijn geldig t/m
zaterdag 7 december 2002.

• t

Sport & Mode Spalstraat 13
Hengelo (Gld.)

(0575)461996
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«PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Peugeot 106
1.1 Accent

rood bj. 03-00

€ 8.750,-

eugeot 206
1.4XS3D

zwart bj. 01-00

€11.950,-

Peugeot 306
1.6XRBreak

groen bj. 10-99
€ 12.250,-

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314)62 1864

AUTOBEDRIJF

Renault Megane 1.6 16V Coupe Sport 03-00 € 13.500
Renault Megane Scenic RT 2.0 blmet. 08-97 € 12.500
Renault Twingo zwart 11-99 € 7.000
VW Golf 1.6 Sport 3-drs groenmet 04-96 € 7.250
VW Passat 1.6 zilvergrijs 07-98 € 13.000

^••^^^•••••^^^^•^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

l /l / APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

VW Vento
1.8 LPG

1993 - rood
trekhaak

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575) 44 1 6 2 1

Opel Astra
1.6 Station

zwart met. 1999
€ 11.500,-

www.autolangwerden.nl

Citroen Berlingo 1.9D bj.2000 wit bestel € 7.500,-
Opel Astra 1.4i bj. 1996 grijs. 3-drs € 6.000,-
Nissan Almera 1.6i bj. 1997 groen met. 5-drs € 8.850,-
Renault Megane coupé 1.6i bj. 1998 groen € 9.750,-
Peugeot 106 1.1 i bj. 1998 blauw. 5-drs € 6.800,-

••^•••I^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hî ^H^^^^MBBMHMMB^^^^H

M Autobedrijf
M Melgers
Hoge Wesselink 2 - Steenderen <-* (0575) 45 19 74

Opel Astra
1.6GL4-drs

bordeaux - 06-2000

€ 12.500,-

Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95 € 4.950
Peugeot 205 1.4 Generation rood 03-97 € 5.950
Peugeot 206 2.0 HDI XS 3-d grijs 03-01 € 15.950
Peugeot 206 2.0 GT116V roodbr. 06-99 € 13.950
Peugeot 206 1.4 XT 3-d blauw 01-00 € 11.750
Peugeot 206 2.0 GT116V grijs 01 -00 € 15.250
Peugeot 3061.9 XRD geel 03-98 € 7.950
Peugeot 3061.6 XRÊ2 groen 04-94 € 4.750
Peugeot 306 1.6 XT Break grijs 06-00 € 13.500
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 307 2.0 HDi XSi grijs met. 02-02 € 27.500
Peugeot 406 3.0 V6 24V Coupé grijs 03-00 € 32.950
Peugeot 406 2.1 STDT Break IC 02-97 € 10.950
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96 € 7.950
Opel Astra 1.7 DTI 3-d blauw met 05-99 € 9.950
Toyota Corolla 1.3 XLi Aut. grijs met. 04-92 € 3.450

www.ridderhof.peugeot.nl

Nissan Patrol 3.3 wit trekhaak Grijs kenteken 1988
Nissan sunny GTi 1.6 16V groen LM velgen 1988
Opel Astra 1.7 D rood 4-drs trekhaak 1992
VW Golf Diesel trekhaak rood 1988
Diverse winterwagens voor weinig!

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

- onafhankelijke apk keuring
- geen reparaties

benzine en Ipg auto's is € 48,- (incl.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

Daihatsu GrandMove groen 06-01 € 15.975,-
HondaCivic 3-drs 1.4 City rood 08-97 € 7.950,-
Nissan Almera 1.6i rood 11 -96 € 7.950,-
Toyota Yaris 1.3 Sol Brons 06-00 € 12.750,-
APK incl afmelden € 39,- (excl. roetmeting)

Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl

Toyota Corolla 3-drs 1995 zwart met.
Subaru Vivio 1999 geelgroen met.
VW Polo 1.6 Station 1998 dblauw met.
Suzuki Vitara softtop JLX 1993 antr.

€ 5.250
€ 5.750
€ 7.950
€ 5.750

Peugeot Partner 1.4 LPG onderbw. '98 ex. btw € 6.250

Autobedrijf Verheïj
Ambachtsweg 2b - Vorden

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanafC 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

Citroen ZX
reflex 1.9 D

rood bj. 1995

€ 2.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot €10.000,

ff l l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

Suzuki Vitara JLX 1.6 zwart 1992
VW Golf 1.4 1-6V blauw 5-drs 1998
Opel Astra Station 1.6 blauw 1999
Opel Astra Station 1.6 16V groen 1997
Opel Astra 1.6 blauw 1998

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 306 XSI 2.0 3-d 08-97 goud met. 83.000 km
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 08-97 rood met. 50.000 km
Peugeot 106 green 1.4 01-98 rood met. 97.000 km
Peugeot 405 1.6 GL11 -98 beige 141.000 km
Suzuki Vitara 1.6 04-93 zwart luxe uitv. LM v. 10.000 km
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,g?bedrii

lADTOXKEMP
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Opel Omega
station 2.5TD

6 cil. aut
zeer compl. 2001

Peugeot 306 XR 1.4i blauwmet. 5-drs 1993
Peugeot 106 1.5 Diesel blauwmet. 1996
Opel Astra G 1.6i 5-drs zilver 1999
Opel Astra 1.6 station club groenm. 1995
Fiat Punto 55S 3-drs zwart 1996

AUTOBCDRIJF

Groot ̂  DAEWOO
Jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo
. Tacuma MPV
2,0 Class bj 2001

€17.950,-

Daewoo Matiz S blauw 03-99
Daewoo Matiz SE stuurbekr oranje met. 11 -98
Daewoo Matiz SE stuurbekr groen met. 03-99
Daewoo Nexia 1,5 GL rood met. 07-95
Daewoo Nexia 1,5 GTX 3 drs rood met. 09-96
Deawoo Lanos 1,5 SE 4 drs zwart met. 01-00
Daewoo Lanos 1,5 SX 3 drs air bl met. 11 -01
Daewoo Nubira Wagon 1,6 SE gr met. 12-97
Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX gr met. 02-00
Daewoo Tacuma 1,8 SX beige met. 12-00
Fiat 500 Young blauw 01-98
Mazda 323 Altis paars met. 01-93
Nissan Almera 1,6 GX airco rood 10-98
Nissan Micra 1,0 Beat rood 10-93
Nissan Sunny station 1,6 SLX rood 02-93
Opel Corsa 1,2 16 v 5 drs comfort zw 01 -01
Opel Astra 1,6 GLS 5 drs blauw met. 04-96
Seat Marbella groen 07-97
Suzuki Swift 1,0 spirit grijs met. 10-94
Suzuki Baleno 1,3 Gli blauw met. 03-95

6.450
6.750
7.250
4.950
5.950

€10.750
€11.950
€ 7.450
€12.950
€16.500

5.250
3.950
9.750
3.500
3.750

€11.250
€ 5.950
€ 3.250
€ 3.750
€ 5.250

www.groot.jebbink.nl

RlfTMAN
AUWBANDCN & AUTO'S

Slotsteeg 18,7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

Diverse andere aantrekkelijk geprijsde auto's

NIEUW: NEXEN BANDEN
High Performance Tyres.

Automaterialen

UW ADRES VOOR:

Autoaccessoires
GPS-navigatie

Auto-onderdelen
GSM-telefonie en Car-kit

Car-hifi

Wij beschikken over eigen inbouwfaciliteiten
Openingstijden ma. t/m vr. 9.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdags 9.00 uur tot 16.00 uur

Ambachtsweg 2, 7251 KW Vorden (0575) 55 32 28

www.koopman-automaterialen.nl

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

www.vangeldereautos.nl

Audi
Cabriolet

2.6V61994bl.
€16.950f-

Citroen Xantia 1.8i airco i.z.g.st.'94 € 3.850
Lexus LS400 aut. Groen full opt. '94 € 14.750
Mercedes Sprinter 212D dubb. Cabine '97 € 10.950
VW Passat VR6 GT Station'91 € 3.350
Ruime keuze uit ± 20 soorten bedrijfswagens

Wij ruimen 1OO
gebruikte auto's in alle

merken op voor
de allerlaagste prijs!

Door het succes van de Nissan-modellen en straks de
komst van de nieuwe Nissan Micra, willen we nu al
ruimte maken bij onze showrooms! De kans voor u om
de koop van het jaar te doen. Wij bieden u namelijk
geen cadeaus of andere poespas aan, maar gewoon
de allerlaagste bodemprijs! Bovendien leveren wij
deze gebruikte auto's af met
APK-keuring, een onder-
houdsbeurt en een half jaar
BOVAG-garantie. Een actie-
financiering van 6,9% en uit-
gestelde betaling is mogelijk.
Kijk op: www.herwers.nl
of kom vrijdag 29, zaterdag 30
november, zondag 1 december
naar de showrooms van Auto
Herwers in Doetinchem,
Hengelo Gld. en Zevenaar!

Vrijdag 29
november
10.OO - 20.00 uur

Zaterdag 3O
november
10.OO - 17.OO uur

Zondag 1
december
1O.OO - 17.OO uur

AUTO HERWERS
DOETINCHEM • HENGELO G. • ZEVENAAR

Doetlnchem: Plakhorstweg 14, Tel. (0314) 333 055
Hengelo G.: Kruisbergseweg 8, Tel. (0575) 462 244
Zevenaar: Ampèrestraat 6, Tel. (0316) 529 320

Autobedrijf Melgers: Kennis van auto en klant
Het dorp Steenderen heeft al
sinds jaar en dag een autobedrijf
met veel vaste klanten in de
directe nabijheid. Een modern
bedrijf, waar Henk en Jannie
Wieggers de basis voor legden,
en door hun op de persoon
gerichte aanpak, een vertrou-
wensrelatie hebben opge-
bouwd met vele klanten. Het
bedrijf is sinds januari 2001
overgenomen door Vincent en
Theo Melqers, die de sfeer

gelukkig prima hebben weten te
behouden. Er was en is dan ook
niet zozeer sprake van een
"dorpsgarage". Klanten, ook uit
de omliggende grotere plaatsen
stellen het op prijs (extra)aan-
dacht te krijgen. Iets wat bij gro-
tere bedrijven wat moeilijker ligt
Een 24 uurs tankstation, een
wasplaats met autostofzuiger
en goed geoutilleerde werk-
plaats waarbij ook het deskun-
dig vervangen van een kapotte

voorruit, onder dezelfde voor-
waarden als welke een specialist
dit aanbiedt, kan geschieden,
geven blijk van een breed servi-
cepakket. Bij de aflevering/ver-
koop van een nieuwe of ge-
bruikte auto is bij de laatste
veelal de geschiedenis bekend
en dit schept vertrouwen m.b.t
aan- of verkoop.

Vincent en Theo Melgers
Namir Dzilic



Kijkje in Rusland Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

In verband met advisering van
een agrarisch bedrijf voor de
landelijke oraganisatie, Pro-
gramma Uitzending Managers(
PUM), heb ik onlangs een be-
zoek van een week gebracht
aan Rusland. Het staatsland-
bouwbedrijf, dat ik moest be-
zoeken lag in Boksitogorsk, bij-
na 300 km ten oosten van Sint
Petersburg . Petersburg is de
tweede stad van Rusland, na
Moskouw, het telt 4,5 miljoen
inwoners. Petersburg is ge-
sticht door Tsaar Peter de Gro-
te, bekend van zijn bezoek aan
Nederland en zijn stage in de
Zaanstreek om de scheepsbouw
onder de knie te krijgen. Rus-
land telt in totaal bijna 150 mil-
joen inwoners en is ruim 4OO
keer zo groot dan Nederland.

Na een vliegtocht van 2? uur en
ruim 5 uur rijden in een oude rus-
sische auto bereikte ik mijn be-
stemming, het dorp Boksitogorsk.
Een gemeente van ca.19.000 inwo-
ners, waarvan 5000 woonachtig in
het dorp. Dit dorp of stad kun je
niet vergelijken met Nederlandse
omstandigheden.Er is geen riole-
ring aanwezig, er zijn nauwelijks
trottoirs te vinden of het zijn ver-
sleten tegels, waar het betonijzer
nog zichtbaar is. Er wordt door de
bevolking alleen maar gewandeld
naar school of werk. Gedurende de
week dat ik er was, heb ik slechts
één fietser gezien. Veel wegen in

het dorp zijn dan ook zandwegen,
die bij slecht weer veranderen in
modderwegen.Verder is er wel een
busdienst, die deze plaats aandoet.
Onderweg zie je ook vaak lifters
staan.die een afstand willen over-
bruggen. En bepaald niet alleen
jonge mensen die dit doen.

LEVEN NA DE PERESTROIKA
In Nederland hebben we de in-
druk dat het na de hervorming
van Gorbajow in Rusland beter is
geworden. Hoewel er misschien
nu meer vrijheid van denken en
politieke partijen is, was het in de
ze omgeving economisch veel
slechter dan voor die tijd (1990).
Halflege fabrieken, onbenutte stal-
len, etc. Dit alles veroorzaakt een
hoge werkloosheid (20% en meer).
De lonen zijn er erg laag, bijv. een
landarbeider of beginnend onder-
wij zer verdienen slechts 50 euro
per maand. De huur van een goed-
kope flat bedraagt al 20 euro per
maand. Dan blijft er verder weinig
over voor het dagelijkse levens-
onderhoud. Voor ouderen zijn er
speciale voorzieningen, want zij
zijn niet in de gelegenheid om
extra bij te verdienen. De mensen
lijden geen honger, want elk gezin
heeft daar een volkstuin. Hier is
het een hobby, daar een noodzake-
lijk iets om in leven te blijven

Opmerkelijk is dat er wel -zij het
mondjesmaat - westerse produc-
ten in de winkel liggen.

Zij zeggen dan deze producten, zo-
als bijv. melk, kunnen goedkoper
worden geïmporteerd , dan zelf
produceren. De import van pro-
ducten betekent wel, dat er
daardoor minder werkgelegen-
heid is.
Het landbouwbedrijf, dat ik be-

zocht had een gemiddelde melk-
productie van 4 kg. per koe per
dag. Dit is in onze ogen onvoorstel-
baar.
Hoewel sommige personen opti-

mistisch zijn en zeggen "niets kan
ons breken" in deze moeilijke om-
standigheden, raken anderen aan
de drank. Ook zie je verschillende
mensen de vuilniscontainers na-
pluizen. Op deze vrij korte afstand
van Nederland verwacht je niet
dat er toch nog zoveel armoede
heerst. Je vraagt je af, hoe zo'n im-
mens groot en uitgestrekt land
toch nog een betere structuur en
een beetje meer welvaart krijgt. In
de grote steden, zoals Moskou en
St.Petersburg zie je dat niet zo,
maar buiten deze steden op het
platteland valt dat des te meer op.

RUSSISCHE TAAL
Het Russisch is een moeilijke taal;
het schrift is totaal anders dan ons
alfabet. De russen gebruiken het
cyrillisch alfabet, bestaande uit 33
letters.Het Russisch is dan ook
voor een buitenstaander, zeker als
je er voor de eerste keer komt,
moeilijk te volgen.
Er zijn maar erg weinig mensen

Verschijning Contact
eind 2002/begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er wel
gewijzigde aanlevertijden.

Editie Warnsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week l (30/12 - 3/1) dient de kopij maandag
23 december om 12.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week 2 (6/1 -10/1) dient de kopij dinsdag 31 december om
12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Dit Contact wordt op
vrijdag 27 december bezorgd. In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er
geen Contact editie Ruurlo*.

Editie Vorden:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week l (30/12 - 3/1) dient de kopij vrijdag 27 december om 9.00
uur binnen te zijn.

We verzoeken belanghebbenden mét bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact

* In verband met Gesloten tijdvak huis-aan-huis bezorging kan TPG
Post deze week geen Contact bezorgen.

die een buitenlandse taal spreken,
zeker op het platteland.
Na enig speurwerk heb ik een en-
gelse studente gevonden, die stu-
deerde voor engels onderwijzer,
en mij de week verder heeft gehol-
pen om in deze doolhof een beetje
wegwijs te worden. Het onderwijs
is in Rusland gratis, evenals de ge
zondheidszorg. Maar de staats-ge
zondheidszorg schijnt niet zo
goed te zijn, vandaar dat er ook al
privé klinieken zijn ontstaan.
Maar voor een gewone burger is
dit onbetaalbaar.
Verder is de uitrusting niet zoals
in Nederland, waar veel mensen
en computer hebben. Voor mijn
werkzaamheden mocht ik gebruik
maken van een computer op het
gemeentehuis. Voor het versturen
van een emailbericht naar Neder-
land, moest ik naar een speciaal
bureau, van waaruit je ook faxen
kon versturen.

GASTVRIJHEID
Over het algemeen zijn de mensen
erg gastvrij, zeker op het platte-
land. Zo werd ik een keer uitgeno-
digd voor een diner bij de ouders
van mijn tolk. Het is in Rusland de
gewoonte, dat je de schoenen uit-
trekt, zodra je de woning binnen-

komt. Zij stellen het op prijs
gasten te ontvangen. Een uitge
breide maaltijd werd aangeboden,
waar zelfs de champagne niet ont-
brak.
Ook het plaatselijk hotel was goed
uitgerust, met goede moderne ka-
mers, waar zelfs een tv-toestel aan-
wezig was. Deze week was ik vrij-
wel de enige gast. Maar het lijkt
me ook niet echt een vakantie-
dorp. In de omgeving lag een stad-
je Tichvin (op 40 km afstand), met
oude gebouwen en een oude ka-
thedraal.
Je ziet nauwelijks van de buiten-
kant of er in een gebouw een win-
kel is gevestigd. Als je er eenmaal
binnenkomt, zie je alleen ongeïn-
teresseerde verkopers, die er niet
op uit zijn de waar aan de man te
brengen.
Het was voor mij een bijzondere
ervaring, dit eerste bezoek aan het
Russische platteland. Ik was blij
vorige week te kunnen helpen bij
de voedselinzameling in Vorden
van Dorcas, die levensmiddelen in-
zamelt en brengt naar landen in
Oost- Europa. Volgens mij hebben
zij dit hard nodig.

jan Olthaar,
dr. W.C.H. Staringstraat 14, Vorden

Kerstkollecte en Kerstattentie-aktie van en door de Raad van Kerken te Vorden:

Een gebaar van Vordense
meelevendheid!
De kerstcollecte en de daarop-
volgende kerstattentie-actie is
een jaarlijks terugkerend initi-
atiefvan de Raad van Kerken al-
hier.

In de week van 09 tot en met 14
december gaan zeker zo'n hon-
derd collectanten in Vorden en
omgeving op pad om gelden in te
zamelen voor attenties ten behoe-
ve van onze ouderen, zieken, en
rouwende medemensen.
In aanmerking voor de kerstgroet
komen:
- alle bejaarde mensen boven de

80 j aar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis

in het ziekenhuis liggen;
- de partners, ouders of huisgeno-

ten van hen die in het afgelopen
jaar een overlijden te betreuren
hadden;

- de bewoners van onze tehuizen.

Een van de prettigste dingen die
men kan doen, is andere mensen
blij maken.
Dat werkt naar twee kanten: Je
doet een ander een plezier maar je
beleeft er zelf ook plezier aan.
Dat is het uitgangspunt van de ac-
tiviteiten van de Raad van Kerken
rondom Kerstmis.
Om deze traditie te kunnen voort-
zetten, wordt er in de week van 09
tot en met 14 december een collec-
te gehouden.
Het spreekt vanzelf dat alle Vor-
dense kerken deze actie van harte
ondersteunen.

Mocht u de collecte gemist heb-
ben, dan kunt u uw bijdrage als-
nog storten op de rekening van de
Raad van Kerken nr. 3664.06.485.

De Raad van Kerken wenst u geze-
gende kerstdagen en een voor-
spoedig 2003 toe.

Sinterldaastoer met
internationale deelname

KERSTSAMENZANG
De eveneens traditionele Kerstsa-
menzang vindt plaats op zondag-
avond 22 december in de Dorps-
kerk. Dit jaar met medewerking
van het R.K. Kerkkoor Cantemus
Domino.

De toercommissie van de VAMC
"De Graafschaprijders" heeft in
al die jaren dat de zgn. "Sinter-
ldaastoer" werd georganiseerd
nog nooit zoveel inschrijvingen
gehad als deze zondag de 24e
november.

De toerrit voor motoren trok 205
deelnemers, afkomstig uit alle de-
len van ons land. Onder de deelne-
mers zelfs een achttal Belgen. Vol-
gens toercommissielid Gerard
Hartman, heeft het rekord aantal

deelnemers alles te maken met
het fraaie herfstweer.

De tocht had een lengte van 120
kilometer en voerde de rijders
door enkele fraaie delen van de
Achterhoek. De "Sinterklaastoer"
is voor de toerrijders tevens het
laatste evenement van het jaar. De
motoren kunnen "op stal", want
wat "De Graafschaprijders" betreft
wordt de eerstvolgende toerrit tij-
dens het Pinksterweekend in 2003
gehouden.

Maria Hees exposeert in galerie Agnes Raben
Vanaf zondag 24 november t/m
18 januari 2003 is er in de Gale-
rie Agnes Raben aan de Nieuw-
stad 20 een expositiemet werk
van de Doetinchemse ontwerp-
ster Maria Hees. Zij zal haar ex-
positie officieel op zaterdag-
middag 30 november met een
dialezing openen.
Voorts is zij zondagmiddag 15 de

cember in de galerie aanwezig.
Werken van haar bevinden zich
onder meer in Museum of Modern
Art in New York, Israël Museum in
Jerusalem, Museum für Kunst-
handwerk in Frankfurt, het Stede
lijk museum in Amsterdam, Mu-
seum voor Moderne Kunst in Arn-
hem en het Nederlands Textielmu-
seum in Tilburg. De laatste vijf

jaar heeft zij veel sieraden ontw-
proen van latex (natuurrubber). Zo
maakte zij onder andere een serie
halssieraden genaamd 'Bergke
tens'. Verder exposeert zij enkele
nieuwe ontwerpen van tassen.
De openingstijden in Galerie
Agnes Raben zijn zaterda, zondag,
maandag 's middags en op af-
spraak.



E
JKENS

IANITAIR

TEGELS

IATUURSTEEN

LLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

f RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Te koop: Recreatiewoningen

Zutphen, Bronsbergen 25-67
Op 368 m2 grond met parkeerplaats en schuurtje.
Liggende aan een stille doodlopende weg met
het uitzicht op een rietgreppel.
Vraagprijs: € 187.000,- k.k. incl. BTW

Zutphen, Bronsbergen 25-20
Op 449 m2 grond met parkeerplaats en schuurtje.
De gehele begane grond de vloeren betegeld met
natuursteen/vloerverwarming.
Uitzicht op de bronsbergenmeren.
Vraagprijs: € 187.000,- k.k.

Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 31
mobiel 06 22684706VASTGOED

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

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

d r u k k e r i j Weevers

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

Voor al uw.

• Timmerwerken

• Machinale
houtbewerking

• Interieur-
aanpassing

• Fijn timmerwerk

Timmerbedrijf
Insulindelaan 25, 7251 EJ Vorden
Tel. (0575) 55 32 91 - Fax (0575) 55 06 10

KOOP-
AVONDEN
VORDEN

VOOR UW
SINT AANKOPEN;

DINSDAG 3 DECEMBER

WOENSDAG 4 DECEMBER

DONDERDAG 5 DECEMBER
TOT 16.00 UUR GEOPEND

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

U kunt er
eerlekker potje

van maken

0•
49

Gekookte
Gelderse worst
7 00 gram

Houthakkerssteaks COO
4 stuks € J«

Hamgehakt <| 30
Wellington, per stuk € l •

Kalfsoesters <• 52
100 gram € l •

Tonijnsalade <| 05
100 gram € l •

Vlogman
Keurslager
/utphcnscwcg 16 - Vordcn
Tel. (0575) 55 1321

KAARTVERKOOP
vanaf heden voor het

op zondag 15 december a.s.
Aanvang concert om 15.00 uur en 20.00 uur.

Kaarten te koop bij:
Schildersbedrijf Boerstoel te Vorden,

VW Vorden en WV Hengelo,
Bakkerij Besselink te Wichmond.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



Leden Harmonicaclub Ruurlo
beleven veel plezier aan hun hobby

volleybal bridge

Bijna tussen de trekkers van
Mechanisatiebedrijf Klein Hes-
selink repeteren ze elke maan-
dagavond fanatiek, want het is
inmiddels hun grootste hobby
geworden. Noten lezen is aan
het merendeel van de leden van
de groep niet besteed, maar een
kniesoor die daar moeilijk over
doet.

Het zijn de ongedwongen sfeer en
de gemoedelijkheid die de hobby
zo aantrekkelijk maken. Harmoni-
caspelen is namelijk jezelf zijn.
Puur een gevoel waar je al je ziel
en zaligheid in kwijt kunt. Zo bele
ven de acht muzikanten van Har-
monica Club Ruurlo tenminste
hun hobby die ze sinds februari in
clubverband beoefenen.
Ruurlo was dat betreft nog een
witte vlek op de kaart. In tegenstel-
ling tot vele andere plaatsen in de
regio hadden zich in Ruurlo nog
geen harmonicaspelers verenigd
in een officiële harmonicaclub.
Wel telde Ruurlo diverse harmoni-
caspelers, maar die waren niet ver-
enigd of actief bij clubs buiten
Ruurlo. Sinds dit voorjaar is dat
anders en kent Ruurlo ook een of-
ficiële harmonicaclub, bestaande
uit acht personen die grotendeels
de beginselen van het spelen door
de Ruurlose Mimi Lenderink bijge
bracht hebben gekregen. Omdat

Lenderink al vele jaren harmoni-
cales verzorgde, ontstond vorig
jaar bij haar de behoefte om tot
oprichting van een harmonica-
clubje te komen. Eén van haar
leerlingen, Stef Wiegerinck, had
die behoefte ook. En zo kwam het
balletje aan het rollen. Inmiddels
telt de groep acht spelers die voor-
namelijk uit Ruurlo afkomstig
zijn. Elke maandagavond wordt er
geoefend onder leiding van Mimi
Lenderink. De meesten spelen op
een harmonica met drie registers,
het zogenaamde Groesbeekse
systeem. Dit houdt in dat alle no-
ten onder letters en cijfers op de
notenbalk zijn weergegeven. Len-
derink weet te vertellen dat dit
systeem niet zoveel wordt toege
past in de Achterhoek. "Maar wij
kunnen daarmee goed uit de voe
ten", aldus de leidster. Zij raakte
besmet met het harmonicavirus
toen ze jaren geleden een bezoek
bracht aan een harmonicatreffen
dat bij Erve Kots in Lievelde door
de bekende harmonicaspeler Hans
Keuper was georganiseerd. "Ik
werd daar zo door gegrepen dat ik
toen direct een harmonica heb ge
kocht." Lenderink maakt ook deel
uit van het combo 'Noa 't wark'
waarin ze ook harmonica speelt.
Het repertoire van de Harmonica-
club Ruurlo bestaat inmiddels uit
ruim veertig stukken, veelal

Achterhoekse nummers, walsen,
polka's en bekende meezinglied-
jes. De eerste openbare optredens
zijn inmiddels achter de rug.
"Maar dat aantal is nog niet zo
groot. We hebben al wel in enkele
verzorging- en bejaardenhuizen
gespeelt. En ons eerstkomende
openbare optreden vindt plaats tij-
dens de Reurlse Winterdag die
zondag 15 december plaatsvindt",
aldus voorzitter Stef Wiegerinck.

Harmonicaclub Ruurlo bezoekt
ook wel eens een harmonicatref-
fen. En als de tijd daar in de toe
komst rijp voor is, wil men zelf
ook wel eens een treffen in Ruurlo
gaan organiseren. "Dat is nu abso-
luut nog niet aan de orde. Daar-
voor is het draagvlak van de vere
niging nog te gering. De kasteel-
tuin van Huize Ruurlo zou een
perfecte locatie zijn. Maar laten
we eerst ons maar concentreren
op het spelen zelf, is de mening
van Wiegerinck. Naast Wiegerinck
en leidster Lenderink bestaat de
groep uit de Ruurloërs Reini Oort-
giese, Aaltje de Greef, Jan Bergsma
en Jannie Wassink, Evert Vruggink
uit Wichmond en Birgitte Luttik-
holt uit Eibergen.

Contactpersoon van Harmonica-
club Ruurlo is Reini Oortgiese, Jon-
germanssteeg 2.

Dirigent Frank Knikkink en de uitdaging van het "Vordens Mannenkoor"

Twee Kerstconcerten op
zondag 15 december aanstaande
Even is het stil aan de tafel in
het Dorpscentrum. Dirigent
Frank Knikkink heeft daarvoor
heel enthousiast verteld over
het aanstaande Kerstconcert
van het 'Vordens Mannenkoor"
op zondag 15 december in de
Christus Koningkerk. Eigenlijk
twee concerten nl. 's middags
en 's avonds. De dirigent luis-
tert naar Jan van Heugten, de
voorzitter van het mannen-
koor. Die zegt: 'Toen Frank hier
als dirigent aantrad is ons koor
nadien alleen maar enthousi-
aster geworden en hebben we
er ook nog eens nieuwe leden
bijgekregen. Als bestuur zullen
wij ervoor zorgen dat het en-
thousiasme ook blijft", zo zegt
hij.

Frank Knikkink, die zijn voorzitter
van "onder" zijn bril met pretogen
aankijkt, is duidelijk blij met het

" compliment. Dat vraagt natuurlijk
om uitleg! Frank Knikkink: "Ik ben
in augustus 2000 dirigent gewor-

den van het Vordens Mannenkoor.
Ik trof een goed draaiend koor aan.
Een mannenkoor met een goeie
basis. Een goeie "dracht", dat wil
zeggen, elke stem in het koor ligt
goed. Wel een erg traditioneel
koor. Als je namelijk naar het con-
cert van het "Vordens Mannen-
koor" ging, wist je van te voren al
precies wat er kwam.

Mijn eerste taak, het repertoir wij-
zigen, in feite compleet omgooien,
in de wetenschap dat het koor tot
meer in staat zou zijn. Dus iets mo-
derner, meer ritmisch, meer nuan-
ceringen aanbrengen. Uiteraard
een gewenningsproces. Wat heel
belangrijk is, hoe communiceer je
één en ander naar de leden toe",
zo zegt Frank Knikkink, die consta-
teerde dat de leden van het koor
zijn visie inderdaad oppikten.

GOEIE TOEKOMST
In diverse plaatsen in Nederland
hebben mannenkoren het moei-
lijk. Nog onlangs verscheen een be

richt in de pers dat het mannen-
koor in Twello, vanwege gebrek
aan nieuwe leden en de gevorder-
de leeftijd van de leden, ermee
stopt. Sekretaris Han Radstake en
voorzitter Jan van Heugten "in
koor": "Bij het "Vordens Mannen-
koor" is er natuurlijk ook wel ver-
grijzing, maar dat kunnen we tot
op heden zelf aanvullen met nieu-
we leden. We hebben richting toe
komst een mannenkoor met een
gemiddelde leeftijd van rond 50
jaar. Dus wat dat betreft maken we
ons geen zorgen".
Het "Vordens Mannenkoor" telt
plm. 60 leden. Frank Knikkink: "

N Een dergelijk aantal is goed te
overzien. Daar kun je gemoedelijk
mee werken. Bovendien zijn de
"stemverhoudingen" binnen het
koor nagenoeg gelijk. Een goede
mix van bassen, tenoren en bari-
tons. Waar ik ook blij mee ben, we
hebben in elke stemsoort wel een
solist(en) met capaciteiten", zo
zegt de uit Terborg afkomstige di-
rigent. Behalve het "Vordens Man-

DASH/PELGRUM
Dames: Side Out 2 - Pelgrum Dash
4 4-0, Labyellov l - Pelgrum Dash
2 7?, Pelgrum Dash 7 - Longa '59 7
4-, Pelgrum Dash 5 - Marvo '76 4 3-
1. Heren: Pelgrum Dash 2 - Rivo
Rietmolen l 4-0, Pelgrum Dash l -
Avanti l 3-1, Pelgrum Dash 3 - Vi-
vante/Wivoc 4 0-4. Meisjes: Orion
MCI - Pelgrum Dash MCI 3-2,
Smash '68 MB1 - Pelgrum Dash
MB1 3-1, Pelgrum Dash MC2 -
Overa MCI 2-3, Pelgrum Dash MC3
-Avanti MCI 04.

BZR
Uitslagen 20-11-02: Groep A: 1.
Mw. N. Hendriks Dhr. G.G. Berg-
man 61,25%, 2. Dhr. J.W. Coster-
mans Dhr. H. Enthoven 57,92%, 3.
Mw. HJ. Scholten Dhr. J.H. Schol-
ten 57,08%.Groep B: 1. Mw. R. den
Ambtman Mw. R. Thalen 66,11%,
2. Mw. HJ. de Bruin hr. H. de
Bruin 58,82%, 3. Mw. L Polstra
Dhr. S. Polstra>58,33%.

Opgave voor verkiezing nog tot 7 december:

Vrijwilliger van het jaar
De eerste aanmeldingen voor
de verkiezing "Vrijwilliger van
het Jaar" komen al bij gemeen-
tevoorlichter Margreet Arends
binnen. "En dan zijn het alleen
nog maar de mensen uit het
dorp die reageren. De inlever-
strookjes van de verenigingen
en clubs moeten allemaal nog
komen", zegt ze enthousiast.

Alle verenigingen en instanties in
het dorp hebben enkele weken ge
leden een brief ontvangen van het
college van B en W. Zij worden
daarin gevraagd om binnen hun
vereniging of organisatie één of
meerdere vrijwilligers aan te wij-
zen die volgens hen in aanmer-
king komen voor de te houden
verkiezing. Iedere inwoner van de
gemeente Vorden kan echter ook
zijn persoonlijke "Vrijwilliger van
het Jaar' opgeven. Daarbij hoeft
het niet te gaan om een vrijwilli-
ger die is aangesloten bij een be-
paalde vereniging of instantie. Het
kan ook uw buurvrouw zijn die al
vele jaren belangeloos uw bood-
schappen of andere klussen uit-
voert omdat u bijvoorbeeld slecht
ter been bent. De enige voor-

waarde is dat de opgegeven per-
soon inwoner is van de gemeente
Vorden.
Een onafhankelijke jury kiest uit-
eindelijk de winnaar. Zij let daar-
bij onder meer op de specifieke
werkzaamheden die de vrijwilli-
ger verricht, het belang van de ac-
tiviteiten en het aantal keren dat
iemand wordt aangemeld. Aan-
meldingsformulieren kan men ui-
terlijk tot 7 december sturen naar
het gemeentehuis. De winnaar
wordt op 6 januari bekend ge
maakt tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente Vorden.
Wie graag in het bezit wil komen
van een aanmeldingsformulier
kan hiervoor telefonisch contact
opnemen met voorlichter Mar-
greet Arends: 55 75 06. Maar men
kan natuurlijk ook gewoon het
onderstaande formulier invullen
en opsturen. Uit de voorgedragen
vrijwilligers kiest de jury vijf geno-
mineerden die tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in het zonnetje wor-
den gezet en waarvan er één als
'Vrijwilliger van het Jaar' naar
huis gaat. Naast een oorkonde
krijgt de winnaar een geldbedrag
van 250 euro.

E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

NOVEMBER
26 Passage Chr. Vrouwenbe
weging de Islam

27 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
27 De Wehme handwerkmiddag

+ kraamverkoop
28 Klootschieten bij de Vordense

Pan
28 HVG dorp Vorden St. Nicolaas-

avond
28 PCOB in 't Stampertje middag-

bijeenkomst dhr. W. Schot
Wereldraad van Kerken

nenkoor" heeft hij onder meer ook
het mannenkoor "Arti Sacrum"
uit Terborg, het "Klein Mannen-
koor" uit Silvolde en het gemeng-
de R.K. Kerkkoor uit Bredebroek
onder zijn hoede. Door intensief
studies te volgen, aan b.v. het con-
servatorium ( ook heeft hij orgel
en piano gestudeerd ) heeft hij
zich het beroep van dirigent eigen
gemaakt. Om de schoorsteen hele
maal te laten "roken" oefent Frank
Knikkink daarnaast de functie van
apothekersassistent uit.

KERSTCONCERT
Pratende over de Kerstconcersten
op zondag 15 december wordt
Frank Knikkink alsmaar enthousi-
aster. Zegt hij: " Zo zingt het koor
enkele liederen die ze nog nooit
eerder hebben gezongen. Neem
bijvoorbeeld :"Carmina Burana",
in feite geschreven voor gemengde
koren. Hierin hebben we enkele
passages geschikt gemaakt voor
het mannenkoor. De "mannen"
zijn daartoe in staat. Voor hen ook

een uitdaging om het te zingen",
zo zegt Knikkink.

Ook worden tijdens het concert
liederen gezongen uit "Chrismas
Carols", waarbij het "Vordens
Mannenkoor" in twee groepen te
gen elkaar in zingt. "Een soort
echo- effect", zo verduidelijkt Knik-
kink. Het koor zingt ook het Russi-
sche nummer " Molitwa" eveneens
"twee- korig". Kortom een Kerst-
concert dat je volgens onze ge
sprekspartners beslist moet bezoe
ken en waarover we nu niet meer
zullen verklappen! Behalve het
"Vordens Mannenkoor" wordt aan
het Kerstconcert ook medewer-
king verleend door het sympho-
nie-orkest van de Universiteit
Twente en door pianiste Riet Lou-
wes.
Kaarten voor het concert zijn van-
af heden in de voorverkoop bij de
WV's in Vorden en Hengelo, bij
bakkerij Besselink in Wichmond
en bij schildersbedrijf Boerstoel in
Vorden.



Vorden Eikenlaan 5
In de buurtschap Kranenburg gelegen, goed onderhouden vrijstaande semi-bunga-
low met aangebouwde garage, berging en besloten, onderhoudsvriendelijke achter-
tuin .

Indeling: ruime hal met vide, toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer, in visgraat
met bies gelegd, keuken met idem parketvloer, keramische kookplaat, inbouwkoel-
kast- en vriezer, slaapkamer met vaste kastenwand en vaste wastafel, royale badka-
mer met vaste wastafel, ligbad met douche en wasmachine-aansluiting, binnendoor-
gang naar garage.
1e Verdieping: overloop, 1 grote slaapkamer met vaste kasten en balkon, 2 kleine
slaapkamers met vaste kasten, zolderberging/stookruimte.

Verwarming d.m.v. CV-gas. De voorgevel is volledig voorzien van kunststofkozijnen
(2001). Grotendeels voorzien van isolerende beglazing en dakisolatie.
Perceelsoppervlakte 563 m2. Inhoud circa 500 m3.

VAN ZEEBURG
& VISSER

Aanvaarding: In overleg.

Vraagprijs: € 317.OOO,- k.k.

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl

n
NVM

Vorden de Koppel 11
In een rustige, kindvriendelijke buurt gelegen, goed onderhouden, stijlvol helft van
dubbel woonhuis met garage, tuinhuisje en besloten tuin.
Aan voorzijde en zijkant is de woning vrij gelegen.

Indeling: hal met plavuizen vloer, garderobe, toilet, ruime lichte L-vormige woonka-
mer met antiek grenen vloer, half open luxe keuken met granieten aanrechtblad en
o.a. combi-magnetron, koelkast en vaatwasser.
1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, waarvan 2 met vaste kastenwand, royale
badkamer met meubel met dubbele wastafel , douchecabine en 2e toilet, vaste trap
naar.. .
2e Verdieping: werkkamer en stook-/wasruimte.

De woning wordt verwarmd door CV-gas en is volledig geïsoleerd. Bouwjaar 1996.
Perceelsoppervlakte 296 m2. Inhoud circa 450 m3.

Aanvaarding: In overleg.

\ VAN ZEEBURG Vraagprfjs: € 279.OOO,- fc*.
& VISSER

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl

NVM

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval •
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufriërfs
AUTOSCHADE
'STELBEDRIJFifin»

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

oogstrelend •
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wil voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

d rukker i j Weevers

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



Vlooienmarkt
Zondag l december is er een gezel-
lige vlooienmarkt in sporthal
'tjebbink,jebbinkl3.

paardensport

PC de Graafschap
Zaterdag 9 november was er een

m dressuurwedstrijd in Marien-
heem. Daar behaalde Linda Beren-
pas met Jasmine een Ie prijs in de
klasse B cat. C met 174 punten.

Zondag 10 novemer dressuurwed-
strijd Laag Soeren: Cindy Elizen
met Nobloz 2e prijs klasse B met
161 punten, Miranda Beeftink met
Elbrazo 3e prijs klasse LI met 162
punten, Üsette Bijenhof met Sur-
vivor 2e prijs klasse Ml met 156
punten, Carlijk Slijkhuis met
Jungfrau 2e prijs klasse Zl met 174

^ punten, Elodie Stokman met Aif-
hia 2x Ie prijs in de klasse Z2.

Zaterdag 16 november dressuur-
wedstrijd in Brummen. Daar be-
haalde Lisette Bijenhof met Survi-
vor een 2e prijs klasse Ml, 157
punten.

Zondag 17 november was er een
SGW in Barchem. Daar behaalde
Lisanne Schippers met Pica een Ie
prijs in de klasse B en Bart Hart-
man met Jemen een 2e prijs in de
klasse M.

Zaterdag 23 en zondag 24 novem-
ber dressuurwedstrijd in Lochem:
Linda Berenpas met Jasmine 2e
prijs klasse B 161 punten, Anne-
mieke Mulderije met Cardman Ie
prijs klasse LI 171 punten, Miran-
da Beeftink met Elbrazo 2e prijs
klasse Li 169 punten, Marieke
Rouwenhorst met Kaylie 2e prijs
klasse LI 154 punten, Lisanne
Schippers met Pica 5e prijs klasse
L2 160 punten, Paulien Kouwen-
hoven met Navaro 5e prijs klasse
L2 160 punten, Lisette Bijenhof
met Survivor 2e prijs klasse Ml
163 punten.

voetbal

WVorden
VORDEN UIT DE
BEKERCOMPETITIE
Vorden-De Gazelle 2-2
(Gazelle wint na strafschoppen)
Het bekeravontuut van Vorden is
ten einde. Vorden verloor van za-
terdag 4e klasser De Gazelle na
strafschoppen. Jiefan Chung, die
Vorden overigens aan het eind van
het seizoen gaat verlaten als trai-
ner, gaf de halve selectie rust. De
competitie, waarin Vorden nog
niet bijster presteert en in de
middenmoot prijkt, geniet de pri-
oriteit van de oefenwmeester. De
meest gelukkige ploeg gaat een
ronde verder, want de beslissing
viel na zeven strafschoppen.
Beide ploegen probeerden met ver-
zorgd voetbal te openen, maar dat
gig al snel over in kick en rush-
voetbal. Vorden kreeg de eerste
kans toen de keeper van de Gazel-
le te ver voor zijn doel stond. Ferd-
dy Klein Brinke zag dat en hij pun-
terde de bal over de keeper, maar
de lat stond d eopeningsgoal in de
weg. Deze was weggelegd voor de
Gazelle, want na 35 minuten spe
len werd doelman Ronald Hoevers
verrast 0-1.
Even later verstapte doelman Ro-
nald Hoevers zich bij een actie en
moest geblesseerd het veld verla-
ten. Ook reservedoelman Borgon-
jen was geblesseerd geraakt en
veldspeler Jeroen Tijssen nam de
plaats onder de lat in. In de tweede
helft zorgde Niels Siemerink voor
wat meer snelheid in de ploeg en
bij een van zijn acties wist hij de
vrijstaande Rob Enzerink te berei-
ken, die met een droog schot de
gelijkmaker aantekende 1-1. Een
vrije trap voor de Gazelle ging
langs de muur en ook de keeper
en het betekende 1-2. In deslotmi-

nuten trok Mark Borgonjen de
stand weer gelijk met een fraaie
kopbal 2-2. Bij de 7e strafschp was
het pleit voor Vorden beslecht. De
Gazelle bekert ten koste van Vor-
den verder.

UITSLAGEN 23 EN 24 NOV.
Vorden Fl-Warnsv. Boys Fl 1-0, VI-
OD F3-Vorden F2 6-12, DZC '68 F8-
Vorden F3 04, Vorden F4-Zeddam
F2 7-1, VIOD E2-Vorden El 3-2, Pax
E4-Vorden E2 0-5, Vorden E3-DZC
'68 Eli 2-2, Vorden E4-Drempt
Vooruit E3 4-3, Vorden Dl-OBW Dl
1-3, Doetinchem D3-Vorden D2 10-
0, Vorden D3-Warnsv. Boys D5 8-0.
Baakse Boys Bl-Vorden BI 8-1, Vor-
den 1-Gazellen Nieuwland l 2-2,
Erica '76 2-Vorden 3 2-0, Vorden 4-
Markelo 5 1-2.

Sociï
Onder grote belangstelling werd
de wedstrijd Socii-Westendorp ge
speeld, mede doordat het een in-
haalprogramma betrof en hier-
door menig competitiegenoot vrij
was. Al vanaf het begin was Sociï
de beter speleden ploeg, maar wist
dit ondanks de kansen niet in
doelpunten uit te drukken. Wes-
tendorp - vaak op het randje spe
lend - kon in de 17e minuut een
penalty tegemoet zien door voor
de zoveelste keer een overtreding
te maken, maar nu binnen de be
ruchte lijnen tegen de handige Ro-
bert Kornegoor, restte het de
scheidsrechter niets anders dan
naar de tip te wijzen. Het was Jan
Willem Krijt die zich voor dit klus-
je kwam melden en ondanks dat
de keeper er nog met zijn vinger-
toppen aan kwam, goed laag over
de grond binnenschoot 1-0.
Dat het tot aan de rust en zelfs tot
aan dik in de 60e minuut 1-0 bleef,
was aan o.a. een fanatiek vlaggen-
de grens (dhr. Terink van Westen-
dorp) en de niet altijd goed meelo-
pende scheidsrechter de danken.
In de 65e minuut was het Henri
Eggink die ee,n fout in de achter-
hoede resoluut afstrafte en de ver-
diende 2-0 scoorde. Dit was de ge
nadeklap voor de gasten en moch-
ten zelfs Robert Kornegoor 3-0 en
de in de tweede helft ingevallen Je
roen Arends er met een paar mooi
uitgespeelde kansen 4-0 van ma-
ken.
Keeper Jan Garritsen van Sociï
wordt komende week geholpen
aan een vervelende liesblessure en
zal als alles mee zit na de winter-
stop weer inzetbaar zijn.

VERDERE UITSLAGEN
Sociï Fl-Concordia W F2 1-7, Zed-
dam El-Sociï E2 2-7, Mariënvelde
Dl-Sociï Dl 2-7, Baakse Boys Bl-So-
ciï BI 8-1, Sociï 2-Be Quick Z 3 3-0,
Sociï 5-AZC 6 3-7, OBW 10-Sociï 6 2-
4.

PROGRAMMA 30-11 EN 1-12
Pax El-Sociï El, Sociï Dl-Lochem
D4, Sociï Cl-Vorden C2, Activia Bl-
Baakse Boys BI, Sociï 1-Ratti l, Rhe
den 2-Sociï 2, SHE 3-Sociï 3, Sociï 4-
Warnsveldse Boys B4, Sociï 5-SHE
6, OBW 8-Sociï 6.

SvRatti
PROGRAMMA
Zaterdag 30 november: Ratti 5-
Haarlo 2, Ratti/Vorden Al-Gend-

' ringen Al, SCS Bl-Vorden/Ratti BI,
Lochem C3-Ratti Cl, Ratti Dl-
WHCZ D4, Ratti El-Zutphen El,
Ratti Fl-NoordijkFl.
Zondag l december: Sociï 1-Ratti l,
Ratti 2-Eibergen 4, Ulftse Boys 5-
Ratti 3, Trias 11-Ratti 4, dames Rat-,
ti 1-SHE 1.

vel d rij den

Gretha Klein
Brinke 10e in
Hilversum
Veldrijdster Gretha Klein Brinke
reed afgelopen zaterdag knap
naar een 10 plaats. Dit alles ge-
beurde op een zwaar crossparcour

te Hilversum. Op heuvelachtig ter-
rein, met zandpassages had Gre-
tha een goede dag, tussen veelal
jongere meiden reed de Vordend-
se dame knap naar een 10e plaats.
Winnares werd de jonge Marianne
Vos, een talent van net 20 jaar.
Ook Martin Wijers stond in Hilver-
sum a het slopende parcour en
eindigde uiteindelijk als 4e. De
Hengeloër rijdt een zeer constant
dseizoen.
De jeugd uit Vorden ging ook naar
Hilversum. Richard Sleumer be
haalde bij de Nieuwelingen een
17e plaats, met een scherpere start
zit er voor deze jonge coureur veel
meer in. De Wichmondse veteraan
Rudi Peters reed een ongelukkige
wedstrijd: alles wat mis kon gaan
ging mis, halfcours ging alles be
ter en reed Peters uiteindelijk nog
naar een lle plaats.

De Lindense junior Thijs van Ame
rongen startte niet. Hij was met
een KNWU-selectie naar het Duitse
Frankfurt, alwaar hij op zondag
een wereldbekerwedstrijd moest
rijden.
Het resultaat hiervan wordt vol-
gende week vermeld.

schooldamm en

DORPSSCHOOL 2
VERRASSENDE KAMPIOEN!
Afgelopen week werd het jaarlijk-
se kampioenschap voor de Vorden-
se basisscholen georganiseerd.
Geen voetbal of soortgelijke bal-
sporten waarmee je tegenwoordig
wordt doodgegooid op de W, nee,
een ouderwets gezellige en span-
nende sport die de knusse huiska-
mers al lang ontgroeid is: DAM-
MEN!
Geen poespas, gewoon ieders 20
schijven, de één wit de ander
zwart, een sport waar alleen de
kleur van de schijven telt. Verder
is er geen onderscheid, iedereen
(de damschijven) is gelijk, geen
rangen of verschil in stukken. Je
bent aangewezen op eigen kracht
maar het uiteindelijke resultaat
behaal je samen. Er wordt ge-
speeld in viertallen, dus je moet
het samen doen!
Het beste team deze middag werd
gevormd door de tweede afvaardi-
ging van de Dorpsschool, zij mo-
gen zich dit jaar de trotse dam-
kampioen noemen van Vorden!
Onder aanvoering van Jelle van
Rossum en Mathijs Schotsman
wonnen zij alle wedstrijden en
met deze bijzonder knappe presta-
tie, onttroonden zij de kampioen
van de laatste jaren, school de Gar-
ve uit Wichmond.
Het schooldamkampioenschap
werd gehouden over 8 ronden en
de eerste 7 ronden ging het gelijk
op tussen de kemphaantjes, bei-
den wonnen al hun wedstrijden.
Meervoudig kampioen de Garve
uit Wichmond wist van geen wij-
ken en leek op papier de beste kan-
sen te hebben. De laatste ronde
moest dus de beslissing brengen
en beloofde een echte kraker te
worden. De jongens van de Dorps-
school gingen er eens goed voor
zitten en waren vastberaden hun
school de titel te schenken. Op
weg naar eeuwige roem kon zelfs
een nederlaag van Don Rouwen
hen niet deren. Dankzij uitsteken-
de overwinningen van Mathijs
Schotsman en Jelle van Rossum
kwam de Dorpsschool op voor-
sprong en de titel werd veiligge-
steld door Michel Loman met een
zekere remise.
In de laatste ronde kon de Dorps-
school het zich zelfs permitteren
Stijn Hinterding op de bank te la-
ten, Stijn had zijn uitstekende
werk gedaan en mocht voldaan
toekijken. Topscorer werd Jelle die
al zijn wedstrijden won, op de voet
gevolgd door Mathijs die slechts l
remise toestond. Samen met de
prestaties van Don (7), Stijn (9) en
Michel (10) de basis voor het kam-
pioenschap.
De onttroonde kampioen school
de Garve wist toch een hoofdrol
voor zich op te eisen, door naast de

tweede plaats ook de plaatsen drie
en vier te veroveren met het twee
de en derde team. Op gepaste af-
stand vinden we op de vijfde
plaats school het Hoge l en vervol-
gens de Kraanvogel l, Hoge 2,
Kraanvogel 2, Dorpsschool l, het
rijtje wordt afgesloten door de
Vordering. De bescheiden note-
ring voor het eerste team van de
Dorpsschool geeft natuurlijk extra
glans aan de zegetocht van het
tweede team.

dammen

Damclub Vorden
VIERDE TEAM WACHT
VERRASSING!
Het vierde team van Damclub Vor-
den ging onderuit in en tegen Ter-
borg. Topscorer en teamleider
Henk Lenselink wachtte een on-
aangename verrassing. Nadat de
Vordenaren hadden plaatsgeno-
men in hun geliefde opstelling,
bleef de stoel tegenover Henk
angstvallig leeg. Het was de
gastheren niet ontgaan dat Henk
ze wel weer bruin bakt en tot nu
toe al zijn wedstrijden had gewon-
nen. Daarom hadden zij een sur-
prise in petto en trommelden op
het laatste moment een Poolse in-
valler op, daarmee het belang van
de wedstrijd onderstrepend.
Tegen zoveel geweld en buiten-
lands venijn bleek Henk Lenselink
niet opgewassen en dolf het onder-
spit. Al had hij volgens zijn team-
makkers nog kunnen ontsnappen.
De stand werd gelijkgetrokken
door een sublieme zege van Jan
Hoenink, je moetje tenslotte toch
onderscheiden tussen al die Hen-
kies. Henk Esselink speelde remise
maar een nederlaag van Henk Pe-
ters bepaalde de uitslag op 2-1 voor
Terborg.
Het derde team van Damclub Vor-
den sleepte thuis een puntje uit
het vuur tegen het sterke Winters-
wijk. Na een benauwde openings-
fase zorgde Bennie Hiddink in
hoogst eigen persoon voor de om-
mekeer in de wedstrijd. Bennie
stond gevaarlijk in de hekstelling
maar nadat zijn sterke opponent
niet het goede plan had gevonden,
counterde Bennie gevaarlijk en
pakte binnen enkele zetten de
punten. Daardoor kreeg Martin
Boersbroek ineens vleugels en be-
gon vervaarlijk te zwaaien met
zijn in gips ingepakte hand. "Dat
een koe mij op het verkeerde been
zet is tot daar-aan-toe" dacht Mar-
tin, maar ie niet! De danig ge-
schrokken tegenstander koos eie-
ren voor zijn geld en mocht op het
laatst nog blij zijn met de remise
tegen een ontketende Martin.
Onderin kwam invaller Jan Hoe-
nink met de schrik vrij door tijdig
een schijf te offeren, Jan had goed
gezien dat de plusschijf buitenspel
stond. Daarentegen liet Henk
Klein Kranenbarg de winst glip-
pen, na een voorbeeldige belege-
ring van de vijandelijke voorpost
kon de schijfwinst niet uitblijven.
Helaas bleek ook hier de plusschijf
niet garant te staan voor de zege
en moest Henk lijdzaam toekij-
ken, hoe zijn tegenstander zich
een weg naar de damlijn baande.
Helemaal mis ging het bij Gert
Hulshof, zijn favoriete randspel
werd deze keer hardhandig afge-
straft. Na remises van Gerco Brum-
melman en Simon Wiersma pro-
beerde Theo Slütter nog een zege
te bewerkstelligen. Dankzij een ga-
ve techniek zette Theo de vijande-
lijke positie onder grote druk. Zijn
tegenspeler wist het nadeel echter
net binnen de perken te houden
en dwong Theo de remise af: 1-1
dus.
Meer succes boekte het tweede
team van Damclub Vorden. Geïn-
spireerd door de frisse uitstraling
van het eerste team namen de Vor-
denaren direct het heft in handen
tegen de gasten uit Bunschoten.
Het slippertje van Eric Oonk werd
dan ook snel rechtgezet door Dan-
ny Dix. Danny is trouw van de par-
tij op de trainingen en verkeert in

blakende vorm.
Op papier had hij de sterkste spe
Ier getroffen van de tegenpartij,
maar dit kon hem niet veront-
rusten. Zelfverzekerd koos Danny
voor een rustige strategie, een stra-
tegie die zijn tegenstander in gro-
te problemen bracht. Nadat Danny
een schijfje had gesnoept haalde
hij de grote vis behendig op het
droge.
Ook Bertus Bosch deed weer van
zich spreken en liet een klinkende
zege noteren. Goed voorbeeld doet
volgen en Chris Grevers liet zich
niet onbetuigd. Chris was ouder-
wets op dreef deze middag en zijn
opponent had slechts het nakij-
ken. Daarmee kwamen de Vorde-
naren op een riante 3-1 voor-
sprong en het zijn sterke schou-
ders die de weelde kunnen dragen.
Doordat de gemakzucht binnen-
sloop werd het nog spannend. Ger-
rit Wassink werd een beetje non-
chalant en liet zijn winnende posi-
tie verzanden. Steunpilaar Jan
Masselink kwam ineens in zwaar
weer en het was hozen en alle
hens aan dek. Maar Jan zou Jan
niet zijn als hij niet op miraculeu-
ze wijze ontsnapte, door met één
dam tegen vijf vijandelijke schij-
ven een ongekende drijfjacht te
ontketenen. Daarna kwam de 3-1
zege niet meer in gevaar en nestelt
het tweede team zich in de boven-
ste regionen van de landelijke
tweede klasse.

Judo

Tweede ronde
ADVW competitie
Zaterdag 9 november werd de
tweede ronde gehouden van de
regionale ADVW judo competitie.
Ditmaal was Rob's Sport Lichten-
voorde de locatie waar de wedstrij-
den gehouden werden. Met bijna
50 deelnemers verdeeld over twee
groepen was het weer gezellig
druk maar konden de wedstrijden
snel en soepel doorlopen worden.
Alleen bij de tweede groep duurde
het toch nog wat langer aangezien
de ruimte maar l mat toeliet voor
deze grotere judoka's. Nu er twee
ronden gedraaid zijn, is ook de top
3 wat meer uit elkaar getrokken.
Waren er na de eerste ronde nog 5
koplopers met het maximum aan-
tal punten, nu is dat er nog maar
eentje, en volgt de rest op kleine
afstand. Maarten Prinsen (BC Win-
terswijk) gaat nu aan de leiding
met 97 punten en wist nu tevens
de 1000 puntengrens te passeren.
Hiervoor werd hem dan ook een
mooie standaard uitgereikt. Op de
tweede plaats staan Thijs van beek
(BC Winterswijk), Roy Bohmer
(Strada Sports Vorden) en Bas Tu-
ente (BV Dinxperlo). Een derde
plaats wordt ingenomen door
Nick Schotman (strada Sports Vor-
den).

Naast deze strijd om de seizoens-
prijzen werden er voor het pas-
seren van een 100 puntengrens
weer enkele gekleurde vaantjes
uitgereikt. Witte vaantje (100 pun-
ten): Fleur Beening, Lise Piek,
Robin Bonnink en Ivo van Gelder.
Gele vaantje (200 punten): Mike
Heinrichs. Oranje vaantje (300
punten): Dylan Wagenvoort. Groe
ne vaantje (400 punten): Ramon
Beernink. Zwart vaantje (700 pun-
ten): Roy Bohmer en Lars Tem-
ming. Ronde vaantje (900 punten):
Thijs van Beek. 1000 punten stan-
daard: Maarten Prinsen.
Voor de volledige uitslag zie ook
op het internet: www.winters-
wijk.org/budocentrum.

De volgende ronde is 11 januari
in Vorden.
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Komt uw
koopsompolis vrij?
Bel De Rept
Financiële Planning
Lochem 0573-255300

voor een optimaal
resultaat

deregt@deregt.nl

Afdeling tuinmeubelen

Nog enkele
showmodellen

tuinmeubelen
en ook nog kussens,
parasols, etc. nu met

korting van

25% ./m 40%
Geldig t/m 6 december 2002

op = op.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt

ZORGVERLENERS
voor de 24-uurs zorg

in deze regio.

Telefoon (071)58 20 957

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

Wie gaat er mee naar de

Kerstmarkt
in Munster

en Diisseldorf?
Beide ritten op 2-12,4-12,7-12,

9-12.11-12,14-12.16-12,18-12
21-12. Kosten t: 18,-p.p.

Vertrek vanaf Ruurlo. Vorden
en Zutphen.

Alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave bij:

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

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

Ontwerp ff] a* out

Weever»

Vanaf heden ook a la carte op Erve Kots:

'Het Zwaard van Syne Exellentie' en andere heerlijkheden.

De Prins ontvangt u graag hoogstpersoonlijk. Hij is aanwezig van woensdag t/m zaterdag vanaf
17.00 uur. De keuken is geopend tot 21.30 uur. Hij heeft speciale gerechten voor de

jonge Ridders en Jonkvrouwen. Gelieve te reserveren.

. ,

Binnenkort bij Erve Kots
15 dee. Stcme Valley Providence (Ierland)
15 dec. 'Dialect op de koffie'
22 dec. Kerslmarkt en Kerstconcert
1ste Kerstdag 12.(X) uur Kerstbrunch

vanaf 15.(K) uur Kerstdiner
2de Kerstdag 12.00 uur Kerstbrunch

en pannenkoeken
27 dec. Midwinteravond
Wij zijn gesloten van 30 december t/m 3 januari.

Eimerswcg 4 - 7 1 3 7 HG Licvcldc - Tel. (0544) 371691 - F-a\ (0544) 377676

Opening nieuw pand
in winterse sfeer
zaterdag 30 november
van 9.00 tot 15.00 uur.

om 10.00 -11.00 -12.00 en 13.00 uur
om 10.00 en 11.30 uur
om 10.00 en 13.00 uur
om 10.00 en 13.00 uur
om 10.30 en 12.30 uur
om 10.30 en 12.00 uur
om 11.00 en 12.30 uur
om 11.00 en 13.00 uur

PROGRAMMA:

Conditietest
Waxen van langlaufski's
Steptocht voor kinderen
Mountainbike-clinic
Schaatsen slijpen
Handboogschieten
Onderhoud ATB's
Langlaufen
Passend maken
van thermoplastische schoen om 11.30 en 13.00 uur

Topsporters zoals Arjan Mombarg en Jan Weevers en leden van de free-wheel
schaats- en skeelerploeg zijn aanwezig.

Het wordt echt winters met de langlaufbaan die door middel van het sneeuw-
kanon wordt voorzien van echte sneeuw.

Er is een collectie te bezichtigen van oude schaatsen en prenten.

De winkel is tot 15.00 uur geopend.
Kijk voor meer info op: www.free-wheel.com

free wheel
Netwerkweg 7 • Vorden • Telefoon (0575) 55 42 28

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

Reparatie van alle merken
TV, Video,Audió apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag llm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

•ZONE popoi?i

Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22. OP * /tinten, Kazerne 22:OO 'tjorculo,
busstation 27:45 * geesteren, gaan 21.55 * gelselaar, Jloryn
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.10 * Kuurlo,
(tapperij 22.3O * tfarchem, Kerk 22:40 * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * rjathmen, rjrink 22.3O * Qorssel,
Koskamp 22*5 * Harfsen %uitenlust 22:55 uur .
Meer info ? net OBOO-Witkamo of kiik oo www.witkamp.cont

op Zondag:
l Dec. Girls wanna have fun.
VI.m.v : Berry Elsman. 17:45 22:15
3 Dec. DE DIJK Hu!
M.m.v : Berry Elsman. 18:30-22:15

Meer info ? : WITKAMP.COM
OF BEL : 0900-WITKAMP

Plant nu het nog kan
Bol Catalpa
Bol Esdoorn
Bol Acacia
BolPrunus
Leilinde
Dakmorus
Rhododendrons in soorten
Hoogst. Fruitbomen

Iets te vieren:
Geeft een KADOBON

van ons bedrijf

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24



Beschadigde treinen voorlopig niet inzetbaar op Winterswijk-Zutphen

Extra dubbeldeksbussen
Vorden-Zutphen in ochtendspits

Genezen-Ja-NatuurlijkH

Syntus zet de komende weken
in de ochtendspits extra dub-
beldeksbussen in tussen Vor-
den en Zutphen. Het regionale
OV-bedrijf kan door een recente
treinbotsing voorlopig in de
ochtendspits minder treincapa-
citcit aanbieden op het traject
Winterswijk-Zutphen.

Er vallen geen treinen uit tussen
Winterswijk en Zutphen. Wel rijdt
er één treinstel in plaats van de re-
guliere twee treinstellen in de och-
tendspits op dit traject. Met de in-
zet van extra dubbeldeksbussen op
het drukste traject (Vorden-Zut-
phen) biedt Syntus de benodigde
capaciteit naar Zutphen om de rei-
zigersstroom op te vangen. De bus
vertrekt in Vorden vijf minuten

"** eerder dan de trein, waardoor de
bus - evenals de trein - in Zutphen
aansluiting biedt op de overige
treinen.
De bussen vertrekken vanaf stati-
on Vorden en rijden rechtstreeks
naar station Zutphen. In Zutphen
hebben de bussen aansluiting op
de treinen naar Zwolle, Arnhem
en Apeldoorn. Syntus informeert
haar reizigers ondermeer door de

inzet van Servicemedewerkers en
affiches op station Vorden en
middels omroepberichten in de
treinen en bussen over de tijde-
lijke situatie. Naar verwachting is
deze capaciteitsmaatregel mini-
maal de komende twee weken van
kracht. Zodra de beschadigde trei-
nen weer gerepareerd zijn, zullen
deze direct weer ingezet worden
op het traject Winterswijk-Zut-
phen.

Bij de treinenbotsing in de avond
van 11 november op station Win-
terswijk tijdens rangeerwerk-
zaamheden waren vier treinstel-
len betrokken. Alle treinstellen
zijn van het type Lint/41. In de trei-
nen bevonden zich tijdens de bot-
sing geen passagiers. Door de bot-
sing op het rangeerterrein van
Winterswijk is alleen materiële
schade ontstaan. Drie treinstellen
zijn dusdanig beschadigd dat deze
voorlopig niet meer ingezet kun-
nen worden. De betrokken treinen
zijn overgebracht naar Hengelo (O)
alwaar zij door NedTrain worden
hersteld. Naar verwachting neemt
dit minimaal twee weken in be-
slag.

V.O.G.G.
De V.V.O.G. is een vereniging
voor ouders van verstandelijk
gehandicapten. De naam is
misschien misleidend, want er
wordt de regio Zutphen mee be-
doeld. De gemeenten Brum-
men, Gorssel, Hengelo, Lochem,
Steenderen, Twello, Vorden,
Warnsveld en Zutphen vallen in
het werkgebied van de vereni-
ging. Niet alleen ouders zijn lid,
maar ook broers-zussen of ne-
ven-nichten, kortom iedereen
die bij een mens met een ver-
standelijke handicap is betrok-
ken.

Woensdagavond 27 november a.s.
worden alle belanghebbenden en
belangstellenden 's avonds uitge-
nodigd in de Pauw, Rijksstraatweg
11, te Warnsveld voor de thema-
bijeenkomst: "Wie zorgt er voor
mijn kind, als ik dat niet meer
kan".

Het is een onderwerp dat velen be-
zig houdt. Want of je kind nu jong
of ouder is, er komt een moment
dat je moet loslaten. Er komt ook
een moment dat je letterlijk "niet
meer kunt". Het is belangrijk je
vooraf te realiseren welke maatre
gelen je kunt en moet nemen, al is
het helaas niet zo, dat er voor alles
een kant en klare oplossing is. De
avond wordt mede begeleid door
mevrouw Riek Ansems, project-
medewerker van de VOGG.
Vooraf opgeven is niet strikt nood-
zakelijk, maar wel prettig zodat de
organisatie iedereen zo goed mo-
gelijk kan ontvangen. Daarom
vraagt zij u toch zoveel mogelijk
om aanmelding. Dat kan op het
volgende adres: Voerende 22, 7213
XZ te Gorssel of via e-mail: vogg-
zutphen@hetnet.nl. Vermeld a.u.b.
duidelijk uw naam, adres en tele
foonnummer en het aantal perso-
nen dat komt.

Winterwandeling Wildenborch
Op zondag 8 december aan-
staande wordt in de Wilden-
borch, voor de twaalfde keer
een midwinterwandeling ge-
houden.

Er is weer een prachtige route uit-
gezet door het zo aan natuur-
schoon rijke gebied in- en rond de
Wildenborch. Er kan gekozen wor-
den uit twee afstanden; 7 of 14 ki-

lometer. Onderweg worden de
deelnemers getrakteerd op erw-
tensoep en glühwein of chocolade-
melk. Op diverse plaatsen staan
midwinterhoornblazers om het
geheel muzikaal op te luisteren.

Deelnemers kunnen starten bij de
Wildenborchse Kapel, Kapelweg l
Huisdieren zijn toegestaan, maar
moeten wel aangelijnd te zijn.

Adventsdienst
Raad van Kerken
Aanstaande zondag l decem-
ber is het begin van de Ad-
ventstijd, de tijd waarin we ons
voorbereiden op het naderende
Kerstfeest, de geboorte van de
Heer Jezus Christus die ook he-
den ten dage licht wil brengen
in het leven van een ieder die
zich tot Hem richt.

Op deze eerste Adventszondag is
er traditiegetrouw 's avonds een
oecumenische Adventsdienst, uit-
gaande van de Raad van Kerken.
Deze bijzondere dienst zal gehou-
den worden in de Christus Koning-
kerk. Voorganger zal zijn ds. D.
Westerneng en er is muzikale
medewerking van de Chr. ge-

mengde zangevereniging "Excelsi-
or" o.l.v. dhr. P. Rouwen, die ook
het orgel zal bespelen.
Verder zullen de leden van de li-
turgische commissie van de Raad
van Kerken hun medewerking ver-
lelen, die samen met ds. Wester-
neng de dienst hebben voorbereid.
Als thema is gekozen: 'niet alles
gekregen...'. De collecte is bestemd
voor de Interkekrelijke Adventsac-
tie Solidaridad. Deze stichting zet
zich in voor de allerarmsten in
Zuid-Amerika.

Na afloop is er gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten en na te praten
onder het genot van koffie of thee
in de parochiezaal.

Het onderwerp: "gezond zijn en
gezond blijven" heeft ieders be-
langstelling, vooral als je te
kampen hebt gehad met aan-
doeningen die je belemmeren
in je energie.

Het liefst willen we, als ons iets
overkomt van pijn of ellende in
het lichaam, snel een pilletje om
het euvel te verhelpen. Ervaring
leert, dat dit maar in beperkte ma-
te mogelijk is", aldus Tine Boelens
uit Warnsveld.

Hoe werkt ze als natuurarts? "De
natuurarts kijkt naar de gehele

mens. Daarnaast richt ik mij voor-
al op het functioneren van het
maagdarmstelsel en op de voe-
ding. Reinigingskuren kunnen
een helend effect hebben doordat
de darm gereinigd wordt en te-
vens ontgifting optreedt van li-
chaamsweefsels. Verder is de darm
een belangrijk orgaan in het gehe
Ie immuunsysteem van het li-
chaam. Een gezonde darm bevor-
dert de weerstand tegen infecties
en voorkomt het ontstaan van
chronische aandoeningen.

Een reinigingskuur werpt vruch-
ten af, omdat het werkt aan de ba-

sis van dé gezondheid. Dr. Mayr
zegt: de dood zit in de darm. Ik zou
nog liever willen zeggen: het leven
zit in de darm, want je kunt er zo
veel aan doen. Op elke leeftijd."
Door haar opleiding in de gezond-
heidszorg: arts voor natuurgenees-
kunde, heeft ze een brede kijk op
gezondheid en ziekte; daarnaast
heeft ze ervaren hoe belangrijk
psychische factoren zijn in ziek-
makende processen, en ook voor
het weer geheeld worden.

Graag wil ze belangstellenden uit-
nodigen voor een informatie
avond.

Kerstmarkt
Dit jaar houdt men weer een
Kerstmarkt in en om het Ludge-
rusgebouw in Vierakker aan de
Vierakkersestraatweg 37 en wel
op 8 december.

De kerstmarkt is in principe alleen
toegankelijk voor de hobbyist.
Men onderscheidt hiermee van an-
dere kerstmarkten, waar toch veel-
al de middenstand overheerst. Er
is uit ervaring gebleken dat het
aanbod van de hobbyisten zeer uit-
gebreid en van goede kwaliteit is.
Men hoopt dat het net zo succes-
vol en gezellig wordt als voorgaan-
de jaren. Aan de inwendige mens

wordt ook
gedascht in
de vorm van
Glühwein,
warme cho-
colademelk,
oliebollen
en niet te
vergeten
erwtensoep
omlijst door
gezellige
kerstmu-
ziek.

In 'De Bosrand' kan men terecht
voor een heerlijk vers gezet kopje
koffie of iets sterkers.

Toneel
GLTO
GLTO afdeling Vorden-Warns-
veld-Zutphen, NBvP - Vrouwen
van Nu afdeling Warnsveld en
Passage afdeling Warnsveld
Buiten houden een toneelmid-
dag/avond waar opgevoerd
wordt: De verloofde van mijn
vrouw.

Op woensdagmiddag 4 december
en vrijdagavond 29 november in
café/restaurant de Boggelaar te
Warnsveld.

Basisschoolproject over de bouw in Borculo

Leerlingen steken de handen
uit de mouwen

Het basisschoolproject van
NVOB-opleidingsbedrijf De Ach-
terhoek in Borculo, vorige
week, is zeer succesvol ver-
lopen. De vele leerlingen ver-
veelden zich geen moment. Ze
vermaakten zich prima met de
verschillende doe-activiteiten
tijdens het jaarlijkse kennisma-
kingsproject met de bouwsec-
tor. Ook de leraren spraken van
een zeer geslaagd initiatief.

Het was druk vorige week (4 tot en
met 8 november) op het oplei-
dingsbedrijf in Borculo. Spelender-
wijs maar zeer gedreven waren de
leerlingen met de verschillende ac-
tiviteiten bezig. De kinderen van
11 en 12 jaar oud konden zelf aan
de slag en dat beviel ze uitstekend.
Timmeren, metselen, schilderen,
electrotechniek en installatietech-
niek. Alles werd enthousiast aan-
gepakt. Ze staken maar wat graag
de handen uit de mouwen. "Dit

werkt het beste", vertelde leraar
Herbert Webbink van de Venne-
götte uit Lochem. "De kinderen
worden zo in de gelegenheid ge-
steld te 'ruiken' aan de verschillen-
de beroepen. Ze kunnen lekker
knutselen en ervaren of het ze be-
valt." De andere lerareji spraken
eveneens van een goed initiatief.
"Ze zien gelijk resultaat. Dat geeft
een kick." De goede begeleiding
van het opleidingsbedrij f tijdens
het project bleef niet onopge-
merkt. Naast de doe-activiteiten
kregen de leerlingen ook informa-
tie over de verschillende beroepen
in de bouwnijverheid. Zo werd aan
de hand van een diavoorstelling
duidelijk hoe de bouw van een
huis of bedrijfspand tot stand
komt. "Ze zijn zeer nieuwsgierig
en willen alles aanpakken", vertelt
Wim Veerbeek van het opleidings-
bedrijf. "Ze hebben haast geen tijd
om naar het toilet te gaan. Zo inte-
ressant vinden ze het." Het jaar-

lijkse basisschoolproject is opgezet
om leerlingen te interesseren voor
de bouw. Een tekort aan techni-
sche vaklieden speelt de sector par-
ten. Het imago moet worden ver-
beterd. "We willen laten zien dat
werken in de bouw leuk, gevari-
eerd en nuttig is. Ambachtelijk
werk wordt vaak ondergewaar-
deerd. Onterecht. De carrièremo-
gelijkheden zijn juist ongekend
groot", aldus Veerbeek. Het basis-
schoolproject krijgt dan ook een
vervolg. "We doen het al een paar
jaar en gaan er zeker mee door.
Kinderen kunnen op deze manier
kennismaken met de verschillen-
de beroepen, zodat ze later de
juiste schoolkeuze maken. Ik merk
dat het project als zeer nuttig
wordt ervaren."

Voor meer informatie over het ba-
sisschoolproject kunt u de inter-
netsite: www.nvob-achterhoek.nl
raadplegen.



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 185f°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers

totaal 32 m2, trap, pang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!

Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

uw kuis extra qe^elliq
i r n i ̂  1-^met sfeervolle q^oervdeconaties

tijdens de Ke^st.

Kom voor leuke zelfmaakideeën naar de

open
van bloembinderij

De
op zondag 1 december van 11.00-17.00 uur

en maandag 2 december
van 10.00-17.00 uur.

Dit jaar niet in mijn atelier maar in de
zaal van café-restaurant
„'t Wapen van 't Medler"

Ruurloseweg 114, Vorden.

Graag tot ziens.

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

1MSCOTHKKK

GIRISWAH
Mieke Stemerdink, Frédérique Spigt, Manuela Kemp,
Monique Klemann, Suzanne Klemann, Lies Schilp,

Robbie Schmitz, Inge Bonthond, Neel, Vera Springveer,
Janice Williams, Mylene de la Haye, Eveline Carels,

Da/a/ Marouf, Joyce Zellinger, Marianne Stel.
2 x 45 minuten live on stage !!!!

Kaarten: V.verkoop C 10,00 a/d Zaal € 12,50
voorverkoop adressen: Witkamp laren. Haarsalon Figaro Lochem

TELEFONISCH RESERVEREN: 0900-WITKAMP OFWEL 0900-9485267

ZONDAG 1 DECEMBER
17:45 UUR t/m 22:15 UUR

Reparatie
van alle merken bos-,
tuin- en parkmachines

WestTech Vorden
Bel nu voor onderhoud aan uw

loop- en/of zitmaaier.
Machines worden eventueel

gehaald en gebracht.
Vooraf prijsopgave.

Bel voor info:
(0575)551523

0622578557

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Restaurant

De Tuinkamer

Op zondag 8 december
organiseren wij weer een
uitgebreid fijnproevers

wildbuffet
(prijs € 31,- p.p.)

Onze bar en restaurant zijn dan al geheel in Kerstsfeer versierd.

Voor reserveringen:

HOTEL DE HERBERG ,
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, telefoon (0573) 45 21 47

e-mail: deherherg@hetnet.nl

Ne fit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie

Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor

HR van Nefit:. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit

EcomLirie HR-ketel, absolute topklasse in comfort,

energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig

alternatiefis de compacte Nefit SmartLine HR

Combi-ketel, onbetwist de t>este keus als u gaat voor

een 'middenklasser'. Nu met € 150 subsidie.

Wij adviseren IMti l l
-l'•r l-

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Jlnita de Hoog

'Voor training en uitBrengen van uw paard
en

dressuur-en spring fessen zo-weC
privé aCs in (groepsverband.

"Uiteraard Bent u van fiartt weGfem om
e.e.a. te fomen Bezichtigen.

jlnita de Jfoog-Loman
Vennewegl

Kt: 0575-467578
Mo6.: 06-22244306

SINT NICOLAASACTIE
Op ons kleding- en schoenenassortiment

met o.a.
Björnson, Life Line, Vlach, Havep, Orcon etc.

schoenen o.a. Maddog, Bata, No-risk enz.
geven wij vanaf 18 november 2002 t/m

6 december 2002

10% korting
Nieuw in ons assortiment is glaswerk, piramides,

kaarsen (vele soorten), bloempotten etc.
Hierop geven wij ook

10% korting
Kom vrijblijvend eens kijken bij

GOOSSENS
Openingstijden vanwege de wintertijd.

Maandagmorgens gesloten.
Verder geopend iedere werkdag vanaf 8.30 t/m

18.00 uur. Vrijdags vanaf 8.30 t/m 20.00 uur.
Zaterdags vanaf 8.30 t/m 16.00 uur.

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139



K31
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

KALKOENROLLADE

kilo

kilo

T?8

500

5S5

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

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

Bloemen en planten

* 2VOSSEBESSEN

$ AZALEA

O SIERFRUITKRANS

0 BOS ROZEN a 20 st.

O 2 BOSSEN BLOEMEN

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
HOOMBOTER

AMANDEL

GEVULD
SPECULAAS

ROOMBOTE

AMANDEL-
STAVEN

HARDE
DUITSE

BROODJES

SPECULAAS
MOLENS

PER STUK

NU 2 VOOR 20 VOOR

300

Aanbiedingen deze week:

MAGERE RUNDERLAPPEN
OF RUNDERMUIS 1 kg
SCHOUDERKARBONADE 1 kg
3 ROOKWORSTEN grof of fijn

G R l LLWO RST naturel per stuk nu

4 GORDON BLEU
sak/hamkaas of kaasananas

4,99
3,99
3,99
1,95

2,99

Weekoakket vleeswaren:

BOERENMETWORST
AMB. ACHTERHAM
EMSTER SPEK

NU VOOR

l.'2

l.45

l.12

Wij zijn op zoek naar
parttime verkoopsters

voor op de markt
inl. (0578) 66 20 74

Uw vakslager DIJKGRAAF

HAGELWITTE
WITLOF

GIESSER WILDEMAN
ROODSTOVERS
5 kilo 2.50 kist a

075
M

500
•

RODE GOUDREINETTEN

500
•

BILDTSTAR ioki,o f/5

Voor iedere klant 1/2 kilo zuurkool GRATIS!
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