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Zaterdag bezocht het Zwarte Pieten orkest Vorden.
Hier brengt men een bezoek aan Bakkerij Joop.

Hariy Sueters ere-lid
toneelvereniging "Krato
De toneelvereniging "Krato"
heeft zaterdagavond, na 30 jaar
trouwe dienst afscheid geno-
men van Harry Sueters. Voorzit-
ter Herbert Rutgers bedankte
zijn schoonvader in een bom-
volle zaal van pannenkoeken-
restaurant "Kranenburg" voor
al hetgeen Sueters voor "Krato"
heeft betekend. "Jammer dat je
er vanwege gezondheidsrede-
nen mee moet stoppen. We zul-
len je missen. Gelukkig blijf je
nog wel als bestuurslid aan
"Krato" verbonden, zodat we
nog volop van jouw kennis ge-
bruik kunnen maken", aldus
Herbert Rutgers. Vervolgens
maakte hij bekend dat het be-
stuur besloten heeft om Harry
Sueters tot ere-lid van de toneel-
vereniging te benoemen.

En de deze avond toch wel een tik-
keltje nerveuze Harry Sueters
kreeg vervolgens onder luid ap-
plaus een prachtige oorkonde aan-
geboden. Leuk detail voor hem dat
zijn familie in grote getale aan we
zig was. Deze aanwezigheid werd
onderstreept met spandoeken en
uiteraard bloemen voor deze ama-
teur-acteur die in de afgelopen der-
tig jaar heel wat komische rollen
op de planken heeft gezet. Zo ook
dit weekend, toen "Krato" zowel
vrijdag- als zaterdagavond het
door J. Hemmink- Kamp en W. Wil-
terdink geschreven blijspel 't Is
maor tiedellijk" opvoerde.
Voor deze gelegenheid mocht Har-
ry Sueters zelf de rolverdeling uit-
zoeken of beter gezegd hij koos de
mensen met wie hij in de afge-
lopen dertig jaren meerdere keren
heeft opgetreden. Zelf speelde hij
op deze afscheidsavond de rol van
Evert Veldman, een man die op ge
geven moment samen met Harm
Driever (Herbert Rutgers) bij de we

duwe Anna Veldman (Ingrid
Ooms) en haar zoon Jan ( Richard
Ooms) introk. Dit vanwege een
brand die hun beider boerderijen
had verwoest waardoor deze voort-
durende ruziemakende heren bij
Anna terecht kwamen.
Kortom een dolkomisch stuk waar-
in Jan Veldman met Martha ( Si-
mone Jansen) dochter van de buur-
vrouw ( Marjan Zweverink) in het
huwelijksbootje ging stappen. Ve
Ie verwikkelingen over relaties tus-

sen katholiek en protestant. Een
pastoor ( Bertus Pellenberg) en een
dominee ( Jules van Kessel) die
maar op één ding uit waren: zo-
veel mogelijk geld zien binnen
zien te krijgen). En dan was er nog
een lieve zuster Teresa ( Ellis ten
Have). De regie van het blijspel was
in handen van Henny Fleming.
Souffleuse Anneke Roelvink; gri-
mering Anneke Roelvink en Ellis
ten Have. Decorbouw Frits Leye-
naar.

Talentvol duo exposeert
in bibliotheek
ToonWorkz. Onder deze naam
werkt het koppel John Post en
Derk-Jan Rouwenhorst samen
en baant zich een weg in de
wereld van stripfiguren, car-
toons, animaties en zelfs van de
tekenfilm.

Een schildpad met twee olijke kop-
pen, een aap die Darwin raad-
pleegt, ontwerpen voor digitale
postzegels uit alle werelddelen.
Een drietal arrogant ogend pluim-
vee-in-lijst. "Leuk voor boven de
trap" meldt Derk Jan, de tekenaar

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

Zie pag ina k. 5 en 6 van deze u i t g a v e

van het duo. Dit zijn slechts enke-
le van een hele wand vol met teke-
ningen die hij "zomaar"maakt
omdat het zo leuk is om ze te ma-
ken. Voor het predikaat "cartoon"
zijn ze niet scherp genoeg. Ze heb-
ben meer iets van affiches zonder
een commerciële of anderszins
wervende boodschap. Alle in een
heldere, geheel eigen stijl die hij
consequent weet door te voeren.
Ook in de animaties en daar krijgt
de samenwerking tussen beide hè
ren gestalte.

John, in werktijd hoofd vormge-
ving bij Quorum uitgevers bv in
Hengelo, specialiseert zich in zijn
vrije tijd in het maken van anima-
ties. Tekeningen die Derk-Jan aan-
levert zet John letterlijk in bewe-
ging.

Wie de tentoonstelling bezoekt
kan op een klein beeldscherm en-
kele animatiefiguren activeren.
Het zijn de figuren voor de teken-
film die Toonworkz bezig is te ma-
ken over de geschiedenis van de

stad Zwolle. Derk- Jan maakt het
verhaal. Dit is hem duidelijk goed
toevertrouwd: hij werkt bij de uit-
geverij van Quorum, maar heeft
ook een opleiding leraar geschie-
denis achter de rug. Het is geschre-
ven vanuit een standpunt dat jon-
geren van nu ongetwijfeld aan-
spreekt. Geestig zijn vooral de de-
tails en de uitbeelding.

Dit geldt voor alles wat de tentoon-
stelling biedt. Een montere kijk op
zowel de geschiedenis als mensen
en dieren om ons heen. In taal-
grapjes en onverwachte associa-
ties. In de energie die zij steken in
experiment en uitvoering.

Wie écht niet kan komen kijken
kan iets van hun stijl en ambities
zien op hun website:
www. toonworkz.nl

De tentoonstelling is te zien tot en
met 3 januari in Openbare biblio-
theek Vorden, Dorpsstraat 3 tij-
dens de openingstijden van de bi-
bliotheek.
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 december 2de advent 10.00 uur ds. J. Kool, Doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 december 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 december 2de advent 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00
uur ds. H. Koolhaas, Geesteren (ruildienst).

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 december 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 december 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 7 december 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.

Weekendwacht pastores
7-8 december E. Wassink, Zutphen, tel. 06-51 910 839.

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

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

Tandarts
6-7 december?.]. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
(.'x-ntrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
z i jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.

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

• Te koop: mooie beuken-
haagplanten (bladhoudend)
ca. 1 m hoog. Scherpe prijs.
Tel. (0575)46 11 51.

• KunstKring Ruurlo organi-
seert: Op zondagmiddag 7 de-
cember vertelt Ruslanddeskun-
dige Marie-Therese Ter Haar
over het tragische en boeiende
leven van de componist Tsjai-
kovski met instrumentale om-
lijsting van Mirjam Wagter-Smitt
met fragmenten uit zijn werk en
dat van zijn tijdgenoten. Plaats:
Orangerie Vordenseweg 2 te
Ruurlo. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur.
Toegangskaartjes a €15,50
incl. 1 consumptie vanaf 14.00
uur aan de zaal. Leden Kunst
Kring € 1,- korting. Reserv. bij
mevr. N. de Leeuw (0573) 45
3830.

• Te huur: Sint- en Piet-
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen. Tel.
(0575) 45 20 01.

• Uitverkoop TOM-DU kin-
derkleding do. 11/12 vanaf
19.30 uur; vr. 12/12 van 15.00
tot 20.00 uur. De Rozenhaag
8, Leesten-Oost/Zutphen, tel.
(0575)571207.

• Voor het snoeien of aanplan-
ten van fruitbomen belt u naar:
Marcel Tross, tel. (0545) 29 30
03.

• Te koop: kerstbomen. Brand-
enborchweg 10, Vorden.

• Een origineel idee voor Sin-
terklaas is zó geregeld! Bel
(0575) 55 62 17 Organic Move,
Praktijk voor holistische massa-
ge.
• Te koop: voerwortelen en
boerenkooltoppers. Aardappe-
len Bildtstar. Diverse soorten
groenten en fruit. Elke dag ver-
koop aan huis en elke zaterdag-
morgen verkoop van aardappe-
len, groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76.

• Kerstbomen diverse maten.
Keuze uit 4 soorten. Met inpak-
service. En voor iedere koper
een leuke attentie. B. Waarie,
Hamsveldseweg 2, Kranenburg,
info tel. 0651148066.

• Te huur: zit-slaapkamer met
gez. gebruik van badkamer en
volledig pension. Voor korte en
lange termijn. Tel. (0573) 45 37
60.

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

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575) 57 13 36.

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

• Wie zoet is krijgt lekkers! Di-
verse honing nu extra voorde-
lig. Wereldwinkel Vorden.

• Kerstbomenverkoop v.a. 6
december. Van klein tot groot,
ook in potten. Breegraven 117,
Warnsveld tegenover Super
de Boer.

• Te koop: 2 Cavalier King
Charles spanielpuppies, reu-
tjes. Tel. (0575) 52 23 00.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp, 30-45 jaar, voor 1 och-
tend per week. Nieuwe woning
in Leesten-Oost. Geen kleine
kinderen. Tel. (0575) 52 05 91
(tussen 17.00-19.00 uur).

• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Ook bomen van
plm. 5 meter. Tevens staan wij
14 dec. op de Kerstmarkt in
Wichmond. Fam. Kappert,
Ruurloseweg 87, Kranenburg,
tel. (0575) 55 69 35.

• Te koop: gaskachel i.g.st.
€750,-. Tel. (0575)554289.

• Te huur gevraagd in de
buurt van station Vorden: wei-
land om schapen te weiden en
hierin onze honden het scha-
pendrijven aan te leren. Tel.
(0575) 52 26 56.

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

• Een nieuwe tuin aanleggen
of een bestaande tuin veran-
deren? Voor een goed ont-
werp bel Tiny v.d. Heijden,
tel. 57 44 78.

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

• STEVO organiseert Oud- en
Nieuwfeest. Kaarten a €7,50
nu te koop bij Sportcafé 't Jeb-
bink en tankstation Weulen
Kranenbarg.

• VVD. Wilt u een afspraak
maken over gemeentezaken.
Bel voor het maken van een af-
spraak Bert Brandenbarg, frac-
tievoorzitter, tel. (0575) 55 20
24.

• Te koop: Suzuki Savage
650 cc, bj. 1987, km-stand
11.500, i.z.g.st. verkerende
motor. € 1550,-. Tel. (0575) 55
3544.

• Duopakketje honing. Leuk
om te geven, leuk om te krij-
gen! Nu van 3,49 voor 2,99.
Wereldwinkel.

• Gevraagd: hulp m/v voor 1
persoonshuishouding in Vor-
den voor 5 a 6 uur per week.
Tel. 55 44 00.

• Te koop: kerstbomen, vers
van het land. W. Nieuwenhuis,
Galgengoorweg 7a, Vorden.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs...

bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig woensdag 3 december t/m zaterdag 6 december.

Vers voor u gesneden...

paksoy
500 gram €

lekker vers en makkelijk...

macaronigroenten .149
500 gram € l •

Varieer...

paprikamix
3 kleuren
Er gaat niets boven...

verse ananas

Laat u verrassen...

surprisesalade
200 gram

Deel uit... kistje

Clementines
voor

Knapperig...

bleekselderij
per stuk

149

Cfcf

per stuk €

.0!"
199

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

NEEM DE FOLDER MEE VOOR DE AANBIEDING
VAN MAANDAG 8 EN DINSDAG 9 DECEMBER!

mPU"iER
BAUE.NL

HARDWARE a SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAUE.Ml

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boezelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

Dagmenu's
2 dec. t/m 5 dec. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 2 december
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

Woensdag 3 december
Pompoensoep / kipfilet met roerbakgroente en rijst.

Donderdag 4 december
Hazenpeper met rode kool en aardappelpuree / vruchtenyoghurt met
vers fruit.

Vrijdag 5 december
Goulashsoep / saté 'de rotonde' met pindasaus, frieten en wintersa-
lade.

Maandag 8 december gesloten.

Cadeautip:
5 december is de 'Rotonde-kok' weer in tenue en maakt
graag voor u een 3-gangen verrassingsmenu € 22,50 p.p.
(ook de 'a-la-carte'-kaart is op 5 december).

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
„Ooj$a la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

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

Heeft u vragen of opmerkingen

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Heel erg gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Renée
24 november 2003.

Wilfried Besselink en Janet Zomer a,

Dorpsstraat 6
7234 SN Wichmond

In haar eigen vertrouwde omgeving is rustig inge-
slapen onze lieve moeder en oma

Maria Hendrika
Regelink-Borgman
weduwe van G.J. Regelink

in de leeftijd van 91 jaar.

Hennie en Derk

Annie en Adriaan f

Mimi en Gerrit

Wim en Reiny

Klein- en achterkleinkinderen

7233 PB Vierakker, 25 november 2003
Koekoekstraat 7

De begrafenis heeft zaterdag 29 november plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

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

Nederland b.v.
Ook 's avonds en in het

weekend bereikbaar!

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
« Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

in soorten en maten, met en
zonder kluit. Pracht bomen en
niet duur. Vers van het land.

Vanaf 8 december de gehele week geopend.

l BOOMKWEKERIJ

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

• 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

fyootse uitverkoop
20O5.

-. ginder- en

betalen!
12 december

15.DO M 2O.OO uur.
Dorpscentrum Vordert.

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

ii Het heerlijk gourmet-
avondje is weer,

gekomen

Met lekker gourmetten of fonduen pakt u op
pakjesavond extra leuk uit Zelf het vlees bereiden
is 'n feest voor de kinderen. En voor volwassenen.

Zorg dus dat u voldoende vlees in huis heeft
voor 't geval Sint en Piet 'n vorkje mee willen prikken.

Salami
700 gram

98

Katen-
varkenshaasje 4 45
700 gram € l •100 gram

Hacheevlees
500 gram

Beenhamsalade
700 gram

Gevuld stokbrood
per stuk 2 5

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190S

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

x.oals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industrieterrein 'De M;irs' t.o. Woonboulevard liijerkamp)

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

Lekker betadfaar b//'

\ rode kool
1 witte kool
1 kilo uien
1 kilo wortels ** * s** voo*

2 kilo handai
Cox

50
voor f even* uw ^ 5*\B

Raa*^os*Tdefoon**1"
nvnv

Te\eioon •
Op =

^ /(<a?/?^ '̂  lekkerst bij de groentewón!



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

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
Resterende data in 2003:
27 november en 18 december
van 18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Subsidie voor duurzame
energie in woningen en
EPA blijft toch
Het kabinet heeft vele bezuini-
gingsmaatregelen doorgevoerd en
de energiepremieregeling, waarop
de Actie Beter Wonen! van de
gemeente Vorden was gebaseerd,
is grotendeels gesneuveld. Hier-
over hebben wij u in een eerdere
editie van Contact al bericht. Wat
nu echter toch blijft bestaan, is de
steun voor duurzame energie in
huizen zoals zonnepanelen, zon-
neboilers en warmtepompen en
de uitvoering van een Energie-
PrestatieAdvies (EPA). In een EPA
is op een rijtje gezet welke maat-
regelen u kunt nemen om ener-
giezuiniger te wonen, wat de
maatregelen kosten, wat ze be-
sparen aan gas en elektra en in
hoeveel tijd u de investeringen
terugverdient. Staatssecretaris
Van Geel van VROM heeft hier-
voor een budget van 20 miljoen
euro ter beschikking. De subsidie
voor zuinige apparaten en ener-
giebesparing in woningen zoals
isolatie en dubbelglas, waarvan
veel gebruik is gemaakt, is dus
vervallen.

Niets erin Niets eruit
Hoe voorkom ik een auto-inbraak
Met een gerust hart je auto achterlaten. Dat moet eigenlijk de
gewoonste zaak van de wereld zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt
nog te vaak dat auto's worden opengebroken en dieven er met uw
kostbare spullen vandoor gaan. Ook in Vorden komt auto-inbraak
voor.

Zichtbaar achtergelaten, waarde
volle goederen oefenen een grote
aantrekkingskracht uit op dieven.
Een auto-inbraak is vaak een gele-
genheidsdiefstal. Goederen die
zeer in trek zijn bij auto-inbrekers

zijn: mobiele telefoons (voor die-
ven herkenbaar aan antenne en
'carkit'), audioapparatuur (auto-
radio, CD-speler, CD's en bandjes),
computerapparatuur (laptop, rou-
teplanner en radarverklikker),

Gladheidsbestrijding in gemeente Vorden
Routes

Bij het opstellen van de routes is
uitgegaan van de volgende
criteria:
- doorgaande wegen, busroutes,

fietspaden en wegen naar bij-
zondere bestemmingen (scho-
len, huisartsen e.d.) worden bij
voorrang behandeld. Uit
oogpunt van efficiency vallen
sommige - minder belangrijke -
wegen hier ook onder

- de route is zodanig dat iedereen
deze binnen een redelijke
afstand kan bereiken.

Op grond van de bovenstaande
criteria wordt binnen de gemeen-
te Vorden als volgt de gladheid
bestreden:

Provinciale wegen
Op deze wegen wordt gladheid
door de provincie bestreden. Het
gaat daarbij om de volgende
wegen (buiten de bebouwde kom):
Zutphenseweg, Rondweg,
Hengeloseweg en de Ruurloseweg
met bijbehorende fietspaden.

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met
bijbehorende fietspaden) worden
door de gemeente gestrooid zodra
ergens in de gemeente gladheid
wordt geconstateerd. Er wordt
gestrooid met drie strooiauto's
die de volgende routes volgen:
- Strooiauto 1:
Enkweg, Ruurloseweg, Dorps-
straat (Vorden), Zutphenseweg,
Baakseweg, Broekweg, parallel-
weg Den Elterweg, IJselweg, Vier-
akkersestraatweg, Beeklaan, Lank-
horsterstraat, Hackfortselaan,
Koekoekstraat, Leestenseweg,
Boshuisweg, Ijzerhorst, Hekkeler-
dijk, Hoekendaalseweg, Kruisdijk,

Strodijk, Hackforterweg, Baron
van der Heijdenlaan, Vogelzang,
Lindeselaak, Ludger en Dorps-
straat (Wichmond), Nieuwenhuis-
weg, Deldenseweg, Hamminkweg;
• Strooiauto 2:
Enkweg, Wildenborchseweg, Al-
menseweg. Stationsweg, Mosselse-
weg, Schoneveldsdijk, Onsteinse-
weg, Lindeseweg, Schuttestraat,
Bleuminkmaatweg, Zelledijk,
Eikenlaan, de Banenkamp,
Kerkweide en Hamsveldseweg;
• Strooiauto 3:
Enkweg, stationsplein, Burge-
meester Galleestraat, Raadhuis-
straat, Nieuwstad, Beatrixlaan, de
Horsterkamp, Wilhelminalaan,
Emmalaan, Molenweg, het Jeb-
bink, Zutphenseweg, de Steege, de
Boonk, Strodijk, Mispelkampdijk,
het Wiemelink, Kerkstraat, Insu-
lindelaan, oprijlaan gemeente-
huis, de Bleek, Netwerkweg,
Dienstenweg, Industrieweg,
Dienstenweg, Nijverheidsweg,
Handelsweg, Ambachtsweg,
Bedrijvenweg, Kerkhoflaan,
parkeerplaats begraafplaats,
Schuttestraat, Vordensebosweg,
Christinalaan, Beatrixlaan, paral-
lelweg de Horsterkamp, Willem
Alexanderlaan, de Delle, Pastorie-
weg, Het Hoge, Dokter C Lulofs-
weg, Schoolstraat, Brinkerhof,
Berend van Hackfortweg, van
Heeckerenstraat, Hoetinkhof,
Hertog Karel van Gelreweg, Storm
van 's Gravesandestraat, de Voor-
nekamp, Addinkhof, de Doeschot

en de Laegte.
b. overige wegen
De overige wegen worden alleen
bij aanhoudende gladheid
gestrooid.

Pas uw snelheid aan

Ondanks de gladheidsbestrijding
blijft het natuurlijk altijd oppassen
geblazen. Wij doen daarom een
dringend beroep op u om goed op
de weersomstandigheden en de ver-
keersinformatie te letten en daar
uw rijstijl en rijsnelheid op aan te
passen. Houdt u er ook rekening
mee dat het een paar uur duurt
voordat alle doorgaande wegen zijn
gestrooid. Voor het bestrijden van
gladheid binnen de kom is het van
belang de auto's zoveel mogelijk
aan één kant van de weg te
parkeren. De Strooiauto heeft dan
een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs

Van algemeen belang is dat ook
de trottoirs goed begaanbaar zijn.
Vooral voor mensen die slecht ter
been zijn. Wij doen een dringend
beroep op u om het trottoir nabij
uw woning begaanbaar te hou-
den. Met elkaar kunnen we ervoor
zorgen dat gladheid zo snel
mogelijk bestreden wordt. Wij
rekenen op uw medewerking.

Schade aan beplanting

Helaas kan niet voorkomen wor-
den dat er soms zout buiten de
rijbaan terechtkomt en daardoor
schade kan ontstaan aan beplan-
ting die daarvoor gevoelig is. Wij
raden u dan ook aan op die plek-
ken, doorgaans langs wegen
waar geen trottoir is, beplanting
toe te passen die beter tegen
zout kan.

autopapieren, foto- of videocame-
ra's, jassen en tassen met inhoud.
Wat kunt u doen om auto-inbraak
te voorkomen? Hierbij wat tips op
een rij.

Een veilig gevoel begint natuur-
lijk bij het goed afsluiten van
alle portieren van uw auto.
Maar u kunt meer doen om het
inbrekers zo moeilijk mogelijk te
maken:
• Neem altijd alle spullen mee uit

de auto
• Laat het handschoenenkastje

open, zodat iedereen kan zien
dat er niets in zit

• Dieven zoeken ook onder stoe-
len, berg daar dus niets op

• Kunt u niet anders dan waarde-
volle spullen in de auto achter-
laten, laat dan een kluisje in de
auto monteren

• Laat uw auto voorzien van een
goedgekeurd alarmsysteem

• Een startonderbreker voorkomt
dat dieven er met uw auto
vandoor gaan

• Parkeer uw auto als het even
kan in het zicht en op een goed
verlichte parkeerplaats.

MILIEU
Ken de voorschriften in
uw milieuvergunning!
Het is gebleken dat bedrijven
lang niet altijd de voorschrif-
ten opgenomen in de milieu-
vergunning of-melding die
voor hun bedrijfis verstrekt
goed kennen. Terwijl dat
juist wel heel belangrijk is.
Bent u niet op de hoogte van
de inhoud van de voorschrif-
ten die voor uw bedrijf gel-
den, dan kan het zijn dat u
aan bepaalde verplichtingen
niet voldoet. Tijdens een
milieucontrole zult u daarop
gewezen worden, wat verve-
lende gevolgen kan hebben.
U kunt een proces-verbaal
krijgen van de politie en de
gemeente'kan een dwang-
som opleggen. Heel verve-
lend, en daarom is het dus
van belang dat u de voor-
schriften goed kent. Komt u
bij het doorlezen van de
voorschriften in uw vergun-
ning of melding onderdelen
tegen die onduidelijk zijn
voor u? Neemt u dan contact
op met de gemeente. De
ambtenaren van de afdeling
milieu zijn u graag van
dienst. Zij kunnen de voor-
schriften met u doornemen,
vragen beantwoorden en
onduidelijkheden wegne-
men. U kunt hen bereiken
via telefoonnummer: (0575)
55 74 74.



Gezond en veilig wonen.
Dat wilt u toch ook?
We steken veel tijd en energie in het opknappen en verfraaien van onze
woningen. Thuis moet een plek zijn waar het plezierig en behaaglijk is. Maar
weet u ook hoe veilig en gezond uw woonsituatie is? Lang niet iedereen is
bekend met de diverse gezondheids- en veiligheidsrisico's binnenshuis. Over
hoe het zit met ventilatie, brandveiligheid, de veiligheid van gas en elektra,
burenlawaai en schoon drinkwater verschijnen de komende weken artikelen
op deze gemeentepagina. Ook op www.vorden.nl en www.vrom.nl vindt u
meer informatie over gezond en veilig wonen. Deze week:

Schoon drinkwater ook voor de kleine.

We hebben in Nederland gelukkig schoon drinkwater. Legionella
en loden leidingen kunnen in bepaalde situaties de kwaliteit van
het water echter in gevaar brengen. Let daarom op een aantal
zaken.

Leidingen doorspoelen na vakantie

Bent u langer dan een week weggeweest? Dan is het raadzaam direct
bij terugkomst alle kranen (warm en koud) een minuut open te zet-
ten. Zo spoelt u het water weg dat tijdens uw afwezigheid in de lei-
dingen heeft stilgestaan. Hierin hebben bacteriën de kans gehad zich
te vermenigvuldigen. Dit kan ongezond zijn. Het gevaarlijkst is de
legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken. Besmet-
ting kan alleen gebeuren door het inademen van waterdruppeltjes
waarin legionella zit. Dus waterdamp. Dompel de douchekop daarom
onder in een emmer met water en ventileer goed.

Warm water écht warm

Staat de boiler of combiketel wel heet genoeg afgesteld? Als het
water wordt verwarmd tot 60 graden of meer, is er niets aan de
hand. Is het echter minder dan 60 graden, dan krijgen bacteriën de
kans zich te vermenigvuldigen. Ook hier is legionella weer het
grootste gevaar voor uw gezondheid.

Loden leidingen en uw baby

Heeft u een baby die flesvoeding krijgt? Dan is drinkwater uit loden
leidingen voor uw kleine af
te raden. Gebruik in dat geval
het eerste jaar bronwater voor
het bereiden van flesvoedingen
en drinken. Geeft u borst-
voeding, dan kunt u zelf
wel gewoon water uit de kraan
blijven drinken. Loden leidingen
komen alleen voor in huizen
van voor 1960. Veel loden
leidingen zijn al gesaneerd,
maar niet in alle huizen is
dit het geval. Overigens is
het gezondheidsrisico van
lood in drinkwater erg klein.
Maar onderzoek heeft uitge-
wezen dat teveel lood in
het babylichaam kan leiden
tot een lagere intelligentie
en gedragsverandering.

r t O P E N B A R E V E R G A D E R I N G E N ]
Streekcommissie
De Graafschap

Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelder-
land over de besteding van pro-
vinciale en Europese gelden ten
behoeve van de streek De Graaf-
schap. Zij doet dit ieder jaar in
de vorm van een jaarprogram-
ma. De Streekcommissie verga-
dert op maandag 8 december
a.s. om 15.30 uur in het ge
meentehuis van Vorden. De ver-
gadering is openbaar. Belang-
rijkste agendapunt is de beoor-
deling van de projecten in de
Ie tranche 2004 van het jaar-
programma 2004 van Streek-
commissie De Graafschap. Het
jaarprogramma ligt tijdens

kantooruren ter inzage bij het
secretariaat. Deze is gevestigd
in het kantoor van Plattelands-
huis, Hummeloseweg 85 in Zel-
hem, tel. (0314) 625 000.

Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers

De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers houdt
op 11 december a.s. een open-
bare vergadering in het ge-
meentehuis van Hengelo (Gld.),
Raadhuisstraat 20 in Hengelo.
Tijd: 9.30-12.30 uur. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Ontwerp Reconstructieplan

Achterhoek en Liemers
• Ontwerp Milieu Effect

rapportage

• Inspraakrapport
De vergaderstukken liggen ter
inzage op het gemeentehuis
en zijn ook opvraagbaar via
www.gelderland.nl/
reconstructie/achterhoek en
Liemers.

Regioraad Regio
Stedendriehoek

De regioraad van de Regio
stedendriehoek vergadert op
woensdag 17 december a.s. in
het regiokantoor op de prins
Willem Alexanderlaan 1419 in
Apeldoorn. De vergadering is
openbaar en begint om 11.00
uur. De agenda en bijbehoren-
de voorstellen liggen vanaf
8 december ter inzage op het
gemeentehuis.

Geef nu uw vrijwilliger van het jaar op!
Het kan nog tot en met 9 december
Wie wordt de 'Vrijwilliger van het
jaar' in Vorden? Op deze vraag
komt een antwoord tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 5 januari
2004 om 20.00 uur in het Dorps-
centrum. Burgemeester en wet-
houders willen met deze verkie-
zing hun waardering voor de
activiteiten die de vele Vordense
vrijwilligers verrichten, uitdruk-
ken. Tot 9 december a.s. kunt u
uw vrijwilliger van het jaar opge-
ven bij de gemeente. We kennen
allemaal toch wel iemand die
deze titel verdient? Bijvoorbeeld
de overblijfmoeder/-vader op
school of de ouder in de ouder-
raad, de coach van één van de
jeugdteams van de volleybalclub
of de collectant van het goede
doel. Geef deze persoon op en wie
weet wordt hij of zij tijdens de
nieuwjaarsreceptie op een
bijzondere manier in het zonnetje
gezet. Aanmeldingsformulieren
kunt u opvragen bij mevrouw M.
Arends van de gemeente Vorden,
tel. (0575) 557 506 of e-mail:
m.arends@ vorden.nl. U kunt ook
een formulier ophalen bij de
bibliotheek of het Dorpscentrum.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2003

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is

Naam:

Adres:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

Afzender

Naam: .

Adres: ,

Telefoonnummer:

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

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 52, voor het vergroten van een bergruimte, datum ontvangst:

21 november 2003
• Eikenlaan 15a, voor het plaatsen van een scorebord met reclame, datum

ontvangst: 24 november 2003
• Rietgerweg l, voor het bouwen van een serre, datum ontvangst: 19 november

2003
• Weppel l, voor het bouwen van een schuur, datum ontvangst: 24 november 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg l, voor het vernieuwen van twee schuren, datum ontvangst:

24 november 2003
• Nieuwstad 55, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

24 november 2003

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

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

bergruimte/carport
• De Jongstraat 4, 6, 8, 10, 67 en Nieuwstad 8, voor het wijzigen van woningen,

vrijstelling voor: geldend bestemmingsplan
• Nieuwstad 67, voor het vergroten van een woning en vernieuwen van een garage,

vrijstelling voor: bouwen voor gevel hoofdgebouw grenzend aan openbare ruimte
• Reeoordweg 2a, voor het bouwen van drie houtbergingen
• Ruurloseweg 45, voor het veranderen van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nieuwstad 41, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

bodemonderzoek (gedeeltelijk) en nokhoogte

• Ruurloseweg 122, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:
bodemonderzoek (gedeeltelijk)

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Insulindelaan 23, voor het geheel slopen van een schuur met carport
• Nieuwstad 67, voor het geheel slopen van een garage met verbindingsruimte

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• G&D Promotions BV, voor het plaatsen van reclameborden voor Intratuin van

9 december t/m 18 december 2003

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

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 4 1 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 5 december t/m 2 januari a.s. ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Meeks Meubelen, Ruurloseweg 8-12, 7251 LK Vorden voor het veranderen van een

inrichting voor opslag van meubels, showroom en kantoor, volgens het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Ruurloseweg 8-12 in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s t u i t o p d e a a n v r a a g o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v E R v o i G

5 december t/m 16 januari 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer F. Ebbink, Wildenborchseweg 32, 7251 KJ Vorden, om: een

oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij, datum aanvraag: 15 juli
2003, adres van de inrichting: Wildenborchseweg 32, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie C, nr. 1369

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht
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 binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 17 januari 2004.

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 boven-genoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor:
• het aanleggen van 1,2 hectare bosbeplanting op de percelen Mosselseweg

ongenummerd, gelegen ten noord-oosten van de splitsing Kapelweg-Mosselseweg
kadastraal bekend sectie C, nummer 893,1219, 1253, en 1254;

• het aanleggen 5,7 hectare bosbeplanting op het perceel Wildenborchseweg 7,
kadastraal bekend sectie B, nummer 2033.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
4 december t/m 31 december 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze
termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Drukke Hany Potter nacht bij
Bruna Vorden!!!

Menig wandelaar zal zich in de
nacht van vrijdag op zaterdag
een hoedje zijn geschrokken op
de Raadhuisstraat. Met Hallo-
ween wil het nog wel eens spo-
ken op straat, maar ook in deze
nacht zijn er een aantal heksen
gesignaleerd die zich verdron-
gen voor de ingang van Bruna.

De levensgrote Harry Potter op het
dak verklaarde het een en ander,
namelijk dat deel 5 van de serie
van deze populaire held was ver-
schenen.
De eerste 'heksen' stonden danook
al om 23.30 uur voor de toen nog
gesloten deur. Zij maakten echter
deel uit van een grote groep fer-
vente lezers die zo spoedig moge

lijk dit nieuwe deel wilden be-
machtigen.
Ook in de winkel werden de 'hard
fans' geholpen door heksen en
werden ze getracteerd op 'tover-
hapjes' en 'dreuzeldrab'.
Hierdoor ontstond midden in de
nacht zowel binnen als buiten
rond de vuurkorf een gezellige be-
toverende sfeer.

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Laatste toegangskaarten wintercircus: op=op
Vele toegangskaarten zijn nu al
uitgereikt. De actie loopt tot
uiterlijk 27 december of zoveel
eerder als de kaartjes weg zijn.
Op = op.

In de voorstelling van 2003 is geko-
zen voor een mix van revue, varié-
té en circus.

hi het café heeft Jannie de leiding.
Zij krijgt de een na de andere ar-
tiest op bezoek. Als rode draad ont-
vangt zij deze gasten met de nodi-
ge kwinkslagen maar soms ook
vertederend.
In het café werken ook twee heel
bijzondere obers. Het zijn de zee-
leeuwen Ed en Ted van de Clarr-

isons uit Engeland, met het groot-
ste gemak ballanceren zij flessen,
schalen en ballen op hun neuzen.
Wanneer hotdogverkoper Peter
Harrison dan ook nog komt
binnenvallen met zijn honden is
de chaos compleet.
De acrobatische toeren van Miss
Djura komen niet alleen van pas
aan de trapeze, maar ook bij het
schoonmaken van de gordijnen in
het café. In de meest vreemde en
bijzondere figuren weet zij te blij-
ven hangen en presenteert zij ge-
waagde trucs.
Dat een biljartkeu niet alleen op
het groene laken in evenwicht ligt,
bewijst Mr. Mare met een wel heel
bijzondere jongleeract. Didi ver-

vult dit jaar de rol van goochelen-
de kok en tevens beheerst hij het
traditionele kogellopen. Met deze
act trad hij ruim 45 jaar met veel
succes op in circussen in heel Eu-
ropa.

Clown Picar zal ook dit jaar voor
het nodige spektakel zorgen. Het
hele artiestencafé staat dan ook
binnen de kortste keren op zijn
kop.
Uit Duitsland komt Georgina. Zij
vouwt zich in de meest vreemde
bochten en blijkt een slangenmeis-
je van ongekende klasse. Met haar
act en uitstraling zorgt zij voor een
waardige afsluiting vna de voor-
stelling. (Zie ook advertentie.)

Geachte abonnee's/ lezers
van Contact
Met ingang van l januari is
weekblad Contact editie Vor-
den geen abonnementsblad
meer. Vanaf week 2, dinsdag 5
en woensdag 6 januari zal Con-
tact editie Vorden dan ook ie-
dere week in de gehele ge-
meente Vorden, inclusief Vier-
akker en Wichmond gratis
huis aan huis worden ver-
spreid.

Contact komt dan net als voor-
heen met allerlei plaatselijk
nieuws uit uw eigen omgeving op
dinsdag en/of woensdag bij u in
de bus.

De bezorging zal geschieden door
Jansen Verspreidingen
Veilingstraat 22-24
7391 GM Twello

Om de eventuele bezorgklachten
correct af te handelen kan men
vanaf 5 januari de klachtenlijn

bellen van Jansen Verspreidingen:

(0571)274058

Abonnee's buiten de gemeente
Vorden kunnen Contact uiteraard
als abonnementsblad blijven ont-
vangen. Het abonnementsgeld
voor 2004 bedraagt € 60.00 incl
btw., voor abonnee's binnen
Nederland en €100,00 voor bui-
tenlandse abonnee's. (Verhoging
i.v.m. verzending als losse post.)

Voor meer informatie kan men
natuurlijk altijd contact op ne-
men met

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden
Tel 0575-55 10 l O

Gretha Klein-Brinke 13de in
nationale cross in Hilversum
Gretha Klein-Brinke is afge-
lopen weekend dertiende ge-
worden in een nationale cross
in Hilversum. Aan het vertrek
stonden ruim dertig dames met
een groot aantal nationale top-
pers zoals Corine Dorland.

Ze had nogal wat problemen met
het parkoers, want ze fietst liever
dan dat ze loopt. Maar in het par-
koers zaten veel loopstukken
waardoor ze het extra moeilijk
had. Ook haar start was niet al te
best. Ze kwam als één van de laat-
ste in het veld. Toch kon ze gedu-
rende de wedstrijd nog veel plaat-
sen opschuiven. Zodat ze uiteinde-
lijk toch nog als dertiende over de
streep kwam. Eerste werd Corine
Dorland, tweede Bertina Boog-Re-
warda en derde Mirjam Melchers.
Ook Gieten was Gretha Klein Brin-
ke van de partij. Daar werd ze
twintigste. Gieten is een interna-

tionale cross waaraan veel buiten-
landse vedettes meedoen. Het par-
koers was erg zwaar met erg veel
bult op en bult af. Ook was het erg
glad. Thijs Amerongen eveneens
lid van RTV Vierakker Wichmond
werd daar tweede.
Vorig weekend was hij ook al goed
bezig. Junior Thijs van Amerongen
uit Vorden werd toen in een inter-
nationale cross in het Belgische As-
per-Gavere derde. Nationaal draai-
de hij al met de juniorentop mee.
Nu behoort hij ook internationaal
tot de top in het veldfietsen.

In Brabantse Lieshout reed vorig
weekend RTV-er Richard Sleumer
naar een prachtige dertiende
plaats. Voor zijn doen is dat een
hele goede prestatie. Wel moet ge
zegd worden dat de nationale juni-
orentop fietste in het Belgische As-
per-Gavere. Dit weekend viel hij
hard bij het infietsen in Gieten.



MET
SUPER DE BOERl

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuy s

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

Kerst-wintercircus
Lever 11U uw muntjes in voor de

entreekaarten.
Er zijn t/m vrijdag 28 november 2003 nog

420 kaarten over van de 2800.

Wees er snel bij op = op.
Hoe werkt de actie

A. Bij uw dagelijkse boodschappen. Bij elke € 10,- besteed ontvangt u een muntje.
Als u 25 muntjes gespaard heeft, ontvangt u een gratis kaartje.

B. Bij speciale acti-artikelen. Elke week hebben we 2 actie-artikelen (onbeperkt aan te kopen)

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u 1 circusmuntt.w.v.C l U/" (JTütlS

AAona Optimel yoghurt i nterpakC 1.69
M&M bfsC diverse soorten € .29

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

Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek is op

na 1 6.OO uur
gesloten.

•HEG ;RWI
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWé NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

-ter
M O D E

BRASSEND

Wij zoeken iemand die ons helpt met

schoonmaakwerkzaamheden
in winkel en huis

Drie dagen in de week van 8.30 tot 11.30 uur.
Andere tijden zijn in overleg mogelijk.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reacties liefst schriftelijk aan de heer en mevr.
Elbrink, Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden.

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
LM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

Om uw heerlijk avondje nog
heerlijker te maken hebben wij:

speculaasjes
amandelstaven

borstplaat
marsepein enz.

/ " N
Deze week speciaal voor de Sint

pepernotenvlaai

590 O 90
• groot € ̂ 9 m

of speculaasvlaai
90 O 90

klein € groot €

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 6 december 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

Voor Professionele verven van Sigma Coatings
kunt u nu ook bij ons terecht.

SIGMA
COATINGS

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

Met gratis
zaklamp

OP-OP

HARMSI N
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20



Sinterklaas overnacht in het Dorpscentrum
De Vordense Ondernemers Ver-
eniging heeft voor Sint Nicolaas
een slaapkamer ingericht in
het Dorpscentrum. Hier zal Sint
Nicolaas tot en met 5 december
verblijven.

Sint Nicolaas heeft laten weten dat
hij het leuk vindt als kinderen
wensjes, tekeningen, brieven en

kaarten sturen. Op die manier kan
hij zijn slaapkamer in het Dorps--
centrum leuk inrichten. Sint Nico-
laas heeft in Vorden een speciaal
postadres waar de tekeningen,
brieven en kaarten naar toe kun-
nen worden gestuurd. Het post-
adres is: Postbus 100, 7250 AA Vor-
den. De slaapkamer van Sint Nico-
laas kan door de kinderen bezich-

tigd worden tussen 15.30 en 16.30 met jullie pakjes en hoe ze de vele
uur op woensdag 3 en vrijdag 5 de post voor de Sint verzorgen,
cember.

De Vordense Ondernemers Vereni-
ging heeft op het laatste moment
nog van Sint vernomen dat ver-
schillende Pieten zijn slaapkamer
zullen bezoeken. Jullie kunnen
dan komen kijken hoe druk ze zijn

Sinterldaastoer

Ondanks een druilerig regentje,
kwamen er zondagmorgen toch
nog 109 motorrijders waar-
onder een aantal Belgen, aan de
start om deel te nemen aan de
zgn. Sinterklaastoer, welke
werd georganiseerd door de
toercommissie van auto- en mo-
torclub "De Graafschaprijders".

Een tocht van 130 kilometer, waar-
bij de deelnemers een fraai par-
cours door de Achterhoek en
Twente kregen voorgeschoteld.
Start en finish waren bij het club-
huis van "De Graafschaprijders" in
het buurtschap Kranenburg.
Uiteraard had Sinterklaas nog wat
presentjes voor de rijders in petto.

Dus na afloop smikkelen van of
een chocoladeletter of speculaas.

De komende maanden kunnen de
motoren overigens "op stal", want
het eerstvolgende toerevenement
vindt plaats in het Pinksterweek-
end 2004.

Kerstconcert t.b.v. restauratie
St. Willibrorduskerk Vïerakker
Zondagmiddag 14 december zal
er in de St. Willibrorduskerk te
Vierakker een kerstconcert ten
gehore worden gebracht. Aan
het concert zullen twee in de re-
gio alom bekend staande koren
deelnemen nl.: Het Vordens
Mannenkoor en Reborn. Ook
het St. Willibrordkoor (het ge-
mengd kerkkoor) zal van de
partij zijn. De combinatie van
deze koren staat garant voor
een boeiende mix aan kerstre-
pertoire.

De achtergrond van de koren is
heel verschillend.
Het Vordens Mannenkoor vindt
zijn oorsprong in 1936 en kan zich
bogen op een jarenlange ervaring.
Reeds vele (kerst-)concerten wer-
den in de regio verzorgd, allen van
bijzondere kwaliteit. Meerdere
malen heeft het koor ook in de
kerk van Vierakker gezongen. Met

genoegen denken wij nog terug
aan de laatste maal, al weer 3 jaar
geleden.
Reborn, een gemengd koor van le-
den die zich nog jong voelen, is 7
jaar geleden ontstaan tijdens een
reünie van het voormalige jonge
renkoor uit Vierakker. Destijds
werd gestart met 12 leden. Inmid-
dels telt het koor ongeveer 40 Ie
den komende uit de wijde omge-
ving. Zij hebben een gevarieerd re-
pertoire van veelal goed in het ge-
hoor liggende muziek.
Het St. Willibrordkoor is het ge-
mengd kerkkoor van de Willibror-
duskerk uit Vierakker. De dames
en heren van dit koor verzorgen ie
dere zondag en 2 maal per maand
ook op zaterdag de zang tijdens de
kerkdiensten. Meestal zingen de
dames of de heren afzonderlijk.
Op hoogtijdagen en bij bijzondere
vieringen (ook rouw en trouw) tre
den zij gezamenlijk op. Menig-

maal hebben zij met hun optreden
bijzondere waardering geoogst.
Samen zullen deze koren U in één
middag geheel in kerststemming
brengen in de sfeervolle kerk van
Vierakker. Deze kerk, die bekend
staat om haar bijzondere akoes-
tiek, is volop bezig met de restau-
ratie. Het eerste gedeelte is afge
rond. Het resultaat daarvan is op
het priesterkoor reeds te zien. Zo-
juist is begonnen met een tweede
gedeelte, één van de zijbeuken.
De toegang is gratis. Bij het verla-
ten van de kerk zal men in de gele
genheid worden gesteld om een fi-
nanciële bijdrage te leveren aan de
restauratie. Ook heeft men na af-
loop nog volop de gelegenheid een
bezoek te brengen aan de kerst-
markt bij het, naast de kerk gele
gen, Ludgerusgebouw.

Een bezoek aan Vierakker is op 14
december zeker de moeite waard.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH D2-
PELGRUM MAKELAARS DASH Dl
Ja, men leest het goed, Dash versus
Dash. Een wedstrijd waar beide
teams en trainers al weken naar
uit keken. De voorpret over deze
wedstrijd was net zo leuk als de
wedstrijd op zich. Tijdens het in-
spelen bezorgde dames l het twee
de team de schrik van de dag...
Men had Carla Jansen ( oudspeel-

ster van dames 1) gewaagd of zij
voor de gein mee wilde inspelen.
Insinuerend alsof zij zou meespe
len die middag. De grap werd leuk
ontvangen. Dames 2 begon de
wedstrijd met helaas maar 7 speel-
sters, het team was geveld door
ziekte. De Ie set verliep gelijk op,
dames l had moeite met de opslag
van dames 2. Met name de zieke II-
se Limpers scoorde deze set set
veel punten met haar opslag. Da-
mes l won deze set uiteindelijk
met 20-25. De 2e en 3e set kwam

het eerste team wat beter in hun
spel. Beide sets eindigden met de
stand 17-25. In de 4e set moest het
Ie team alle zeilen bijzetten,want
dames 2 gaf zich zeker niet gewon-
nen. Toch wist dames l de set naar
zich toe te trekken, 20-25. Beide
teams willen het publiek bedan-
ken voor de komst en de aanmoe
digingen voor weerszijden.
Dames 2 speelt 6 december in
Haaksbergen tegen Havoc D2. En
dames l speelt in 's-Heerenberg te
gen Smash '68 Dl.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Waor mo-w an in?" De trappe op, dan deur de receptie nao 't loket.
Bernard en Ada van de Berkenlaan stonnen veur 't kasteel/gemeente
huus in Vodd'n. "Mo-j 's kiekn wat een karpers." "Jao, jao, 't is wel
goed, lao-w eers maor zien da-w de paspoorten kriegt", zei Ada. Want
daor kwammen ze hier veur.

Met "t zangkoor uut Hengel zoln ze vief dage nao Tsjechië gaon . Da-
or zollen ze in Praag optrean met nog een heel stel andere koren uut
Europa. Dat beloaven daor nog wat te wodn. Angezien eur olde pas-
poorten waarn velopen mossen d'r niejen kommen en die woln ze
hier now ophaaln.

't Loket was gauw evonnen en ze waarn d'r lange neet allene, d'r leep
nogal wat volk. Too Ada 't paspoort oaverhandigd kreeg wodn d'r een
foto veur de krante van emaakt en kreeg ze een bos bloemen oaver-
handig. Zee was namelijk de 2500 ste die dit jaor een niej paspoort
uutereikt kreeg. Dat dit getal onwaorschienlijk hoge was, ontging
Bernard en Ada. Ok kreeg ze nog een soort oorkonde met stempels
van de gemeente d'r op, een weerdevol stuk.

Ada was natuurlijk in de wolken. Dat dat net vandage allemaole mos
gebeurn now ze ok nog jeurig was. Daor kwam nogal wat volk oaver
de vloer den dag. En tegen iederene wodn alles nog weer 's in geurn
en kleum veteld wat eur allemaole op 't gemeentehuus was oaver-
kommen. Die oorkonde wol ze maor mooi in laoten liesten. En wie
ters zoln ze 't ankommende wekke ok wel in de krante zien, de foto-
graaf was t'r jao ok ewes.

"s Aovends kwam ok eur dochter op de vejeurdag. Die werkt op 't ge
meentehuus en ze leet eur moeder de foto zien die d'r 's maans biej
de uutreiking van 't paspoort emaakt was.. Now, ze ston d'r prachtig
op. "Maor 't kump neet in de krante, want 't is allemaole as gekheid
bedoeld", zo veteln de dochter. Dat was natuurlijk een grote tegenval-
ler veur Ada, al kon de familie d'r natuurlijk wel geweldig umme la-
chen. Jammer ok veur Ada dat 't neet in de krante kwam maor via dit
stuksken, zonder foto, wod iederene 't toch gewaar, biej ons in d-n
Achterhook.

H. Leestman

Tweede plaats voor Ferdy van der
Werf bij Gelders Kampioenschap
Marathonschaatsen
De 47-jarige Ferdy van der Werf
uit Warnsveld is zondagavond
als tweede geëindigd bij de wed-
strijden om het Gelders Kam-
pioenschap Marathon.

Van der Werf, in het dagelijks Ie
ven wiskundeleraar aan het Isen-
doorn College in Warnsveld en
sinds vorig seizoen lid van de free
wheel ploeg, reed de hele wed-
strijd al aanvallend.
Halverwege de wedstrijd over 60
rondes legde ploeggenoot Hans
Kemper uit Giesbeek de basis voor
de ontsnapping van een kopgroep.
Hij reed weg uit het peloton en
kreeg een aantal medevluchters
onder wie Ferdy van der Werf. ach-
ter zich aan. Henk Mombarg uit
Vorden reed vrijwel solo weg van

het peloton en wist ook nog aan-
sluiting te vinden bij de kopgroep.
Dit leverde de 58-jarige veehouder
uiteindelijk een 4e plaats op.
Het derde lid van de freewheel
ploeg Harrie Klein Gebbink uit
Groenlo, beperkte zich tot afstop-
werzaamheden in het peloton.
Bij de sprint kwam van der Werf
nog wel goed naar voren, maar uit-
eindelijk finishte hij als derde in
de wedstrijd, die een gezamenlijk
kampioenschap was van Gelder-
land en Overijssel.

Met de podiumplaats zette van der
Werf een traditie voort. Ook vorig
jaar stond hij als derde op het po-
dium. Kemper en Klein Gebbink
eindigden bij de eerste 10 in het
klassemenent.

Fanclub Barca
Op zaterdag 06 december a.s. or-
ganiseert de Nederlandse Fan-
club van F.C.Barcelona een bij-
eenkomst in het Squash Cen-
trum Vorden.

Op die avond wordt de wedstrijd
F.C.Barcelona - Real Madrid ge
speeld en is live te zien in het
Squash Centrum. Alle leden van
de fanclub zijn inmiddels uitgeno-
digd, maar ook voetballiefhebbers
die F.C.Barcelona als favoriete

Spaanse club hebben, zijn van har-
te welkom. Men kan het bestuur
van de fanclub vragen stellen en/of
zich inschrijven als lid (socio). Als
men nu lid wordt, is het huidige
seizoen gratis.
Mensen die belangstelling hebben
om deze wedstrijd live te zien in
het Squash Centrum worden wel
verzocht zich op te geven via in-
fo@fanclubbarca.nl of via het
Squashcentrum, telefoon 0575-
551844.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOlïSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
241169

HJSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Zondag 14 december

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbink13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- 2e € 15,-.

„REAN"
Tel.(010)4328696

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
» (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Wij zijn verhuisd
Zonwering
Rolluiken
Raamdecoratie
Garagedeuren

Ons nieuwe adres:
Torenallee 8
6999 DD Hummelo
(0314) 38 93 93

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 -17.00 uur
zaterdag 9.00 -16.00 uur.

Nog steeds:
de beste kwaliteit voor de beste prijs

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Verkoop

Showroom

HOME

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

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

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

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

Een sterk team voor al uw schilderwerk

nst koud kunstje

wintersch i lder .n l

BEVEILIGING • BEWAKING

24 uur
oog voor uw veiligheid

PROTECT EYE NEDERLAND B.V.
Veldzigt 4, 3454 PW De Meern
Postbus 8140, 3503 RC Utrecht
Telefoon (030) 60 50 866
Telefax (030) 60 50 887
Mobiel 06 22403453
E-mail: info@protecteye.nl
www.protecteye.nl

EVENEMENTENBEWAKING

ALARMOPVOLGING

SURVEILLANCE

TELEFONISTEN / PORTIERS

RECHERCHE OPDRACHTEN

ADHOC OPDRACHTEN

Hoofdpartner: Topvolleybul Orion Doetinchem

UITNODIGING
Deutz-Fahr opstap-Dagen

Vrijdag 5 en Zaterdag 6 December 2003
Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur

Rechtstreeks v/d Agritechnika alle novi te i ten,ui t het Deutz-Fahr trekker
progamma.

o.a. aanwezig:
• nieuwe modellen Deutz-Fahr 4-cilinders MK3, met

4.0 Itr motor inhoud , geveerde cabine en/of voor-as
vering, en vrij-zicht dak.( Dit is tevens een aktie
model, tegen een wel zeer bijzondere prijs)

• Nieuwe modellen Deutz-Fahr 6-cilinders,MK-3, met
6.0 Itr motor inhoud, Vario Look,

* Voor de rest zullen de belangrijkste vermogensklassen
aanwezig zijn.
o.a. Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3 .

Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3 vrij-zicht met fronthef
Deutz-Fahr Agrotron 100/4.0 tt (speciaal aktie model)
Deutz-Fahr Agrotron 1 1 5 MK3
Deutz-Fahr Agrotron 130 MK3 ,ttv look,
Deutz-Fahr Agrotron 140 MK3,ttv look, Demo trekker,
Deutz-Fahr Agrotron Vario ttv 1130,

* tijdens deze dagen kan met enkele van deze trekkers gereden
en gewerkt worden.

* uitstalling van diverse gebruikte trekkers oa:
Deutz-Fahr At 115 ,1250 uur, At 100, 1250 uur, DX 3.30, DX
3.60/A, DX 4.31 en 4.20, 2-wd,DX 4.46/ A, DX 4.47 Agro-Xtra,
met voorlader,DX 6.30/A, DX 6.10,/A D 6507C, D 6206, D
5206 2 stk D 4006, D 4005. eet.

Uitstalling gebruikte machines,

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.
Locatie:
Brinkman Almen BV
Azinkdijk 8
Almen Tel: 0575-431297

Verkoop
kerstbomen
vanaf 6 t/m 20 december
van 9.00'tot 17.00 uur behalve
zondag. Gratis bezorgd.

Uit Denemarken
de mooiste
Nordman kerstboom
heeft bijna geen last van naalduitval.

De Picea Abies groen,
de Picea Omorika blauw
in pot of met kluit.
Gratis coniferengroen.

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300

P R E C l i S G O E D

IHidON
SPECIAL PRODUCTS

We zijn een modem toeleveringsbedrijf
gevestigd in Baak met ca. 25 medewer-
kers. Het doel is het bewerken van
metalen en andere grondstoffen met
een juiste precisie voor de algemene
industrie.

Door de toenemende werk-
zaamheden zijn wij op korte
termijn op zoek naar
collega's:

frezers/
draaiers (CNC) m/v
Voor deze functie is ervaring met verspanende
bewerkingen vereist.

Ben je geïnteresseerd?
Voor nadere inlichtingen neem contact op met
Johan Brink (tel. na werktijd (0575) 55 38 08)
of stuur je sollicitatie voorzien van CV aan:

Baak Metaal Industrie BV
Thegon Special Products BV
t.a.v. de heer J. Brink
Dambroek 22
7223 DV Baak
Telefoon (0575) 55 51 93



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Riblappen
Rundergehakt

kilo nu

kilo nu

31
3.7

75

75

cn
CHOCOLADELETTER

op = op - melk, wit of puur
doos 200 gram

van 1.95 voor
45

01
SPECULAASBROKKEN

pak 250 gram a 0.89

_00
nu 2 pakken voor IS

PEPSI, SISI
OF 7-UP

fles 1,5 liter

O.75
van 0.99 voor

on
APPELSAP OF

SINAASAPPELSAP

literpak van 0.79 voor O.'45

MANDARIJNEN
net 1 kilo

van 1.69 voor
99

50% KORTING

BILDTSTAR
zak 3 kilo

van 1.98 voor O;99

GALLSGALL HM O L E N H
WILLIAM LAWSON'S

BLENDED SCOTCH WHISKEY

15299
1 liter van 19.59 voor

of 11.99 + 400 airmiles

DE WINKEL HOEK
Ch HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 4612
Openingstijden:

VA N HENGELO

maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Pakjesavond
vrijdag 5 december

geopend tot 19.00 uur!

Zondag 7 december een

5 gangenbuffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten voor

22.75
RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl

Handelsonderneming
Wülie Waenink

Reparatie en verkoop van alle merken tuin/park-
machines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zater-
dags van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

lJansen & gal m
autoschadebedriif EÊ

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m•».* —^
BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Openingstijden/koopavonden
Sint Nicolaas

woensdag 3 december:
gehele dag open + koopavond

donderdag 4 december:
gehele dag open + koopavond

vrijdag 5 december:
gehele dag open: 18.00 uur gesloten.



GRATIS EN VOOR NIETS!!!

De prijsoorlog duurt nu al enkele weken en PLUS verlaagt daar waarvoor dank! Daarom tracteert PLUS u de komende periode op
waar nodig dagelijks de prijzen om u nu, maar ook in de toe- een grandioze actie waarbij u kunt sparen voor een gratis pakket
komst, de laagste prijzen te kunnen bieden. Dat deze aanpak aan boodschappen ter waarde van maar liefst 40 euro.
goed wordt ontvangen blijkt uit de onvoorwaardelijke steun van Tot ziens bij PLUS!
alle consumenten die de weg naar PLUS goed weten te vinden,

Meedoen aan de PLUS Pakketactie is heel simpel:
• Bij elke € 10,00 die u bij PLUS besteedt

krijgt u een spaarzegel.
• Deze zegel plakt u op de speciale

spaarkaart.
• Bij 60 zegels is de spaarkaart vol. gg
• Lever de volle spaarkaart in bij de

kassa van PLUS, dit kan tot en met
zaterdag 14 februari.

l: PLUS U ontvangt dan een tegoedbon waarmee
u op zaterdag 6 maart 2004 uw GRATIS

boodschappenpakket ter waarde van
€ 40,00 kunt komen ophalen bij PLUS.

• Deze actie loopt van maandag
1 december tot en met

zaterdag 14 februari 2004.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

geteld



Tachtigjarige Hentje Bargeman kan geen dag zonder spinnewiel

65 uur in de week!

Hentje achter het spinnewiel.

Wie kent niet het sprookje van
"Doornroosje". Ter gelegenheid
van de geboorte van hun doch-
ter gaven, ergens in het sprook-
je, ouders een groot feest, waar-
bij alle feeën werden uitgeno-
digd. Echter één fee ( en boze
heks) was niet uitgenodigd. Zij
kwam toch en voorspelde dat
"Doornroosje" zich in haar pril-
le jeugd zou prikken aan een
spinnewiel en daardoor zou
sterven. Toen de boze fee was
uitgesproken kwam er op het
allerlaatste moment nog een
fee op het feest. Zij hoorde wat
de heks zei. Ze kon nog net in-
grijpen! In plaats van te sterven
zou "Doornroosje" nadat ze
zich geprikt had, honderd jaar
slapen. "Doornroosje" prikte
zich inderdaad en viel in slaap
en werd honderd jaar later
door een prins wakker gekust!

Zou je dit sprookje projecteren op
de tijd waarin we nu leven dan
zou "Doornroosje" in het kasteel
geen boze heks zijn tegengeko-
men maar een lieve fee, die luis-
tert naar de naam Hentje Barge-
man. Deze krasse 80 jarige vrouw,
wonend aan de Lankhorsterstraat
in Wichmond, brengt vrijwel alle
dagen, zo'n tien duur per dag, ach-
ter het spinnewiel door of is ze be-

zig met alles wat met "spinnen" te
maken heeft. Op weekbasis 65 uur!
"Ik wacht nog steeds op een prins
die mij achter het spinnewiel wak-
ker kust", zo zegt ze met een scha-
terende lach. "Kiek hier aan het
spinnewiel zitten veertien "spie-
kers". Doar mot Doornroosje zich
an geprikt hebben", zo zegt Hentje
met veel gevoel voor humor.

Het is aan de Lankhorsterstraat
één en al "spinnen" wat de klok
slaat. Hentje Bargeman: "Nadat ik
s'morgens ben opgestaan begint
een halfuurtje later, zo tegen acht
uur half negen, het spinnewiel te
snorren. Echt waar, de hele dag. Ik
kan geen minuut stil zitten. Ik ga
ook nooit bij een buurvrouw koffie
drinken. Daar heb ik geen tijd
voor. En als ik niet zit te spinnen
ben ik aan het breien. En wie
kookt er dan ? "Dat doet mijn man
Hendrik, die kan hartstikke goed
koken. "Klopt als een bus, ik kan
alles koken", zo zegt de 77 jarige
echtgenoot. Trouwens Hendrik
helpt zijn vrouw ook wanneer er
wat aan "het wiel" hapert. "Ik help
haar ook met de wol "kaarden", de
vacht in het water zetten en dan
wassen", zo legt Hendrik uit.

VERKNOCHT
Ja, Hentje Bargeman is verknocht

aan het spinnewiel. Een hobby die
nooit overgaat. "Ik zou niet zonder
het spinnewiel kunnen leven", zo
zegt ze. Ze staat op, haalt het spin-
newiel te voorschijn. Grote zakken
met wol, hulpattributen zoals de
"paraplumolen" met haspel, de
"wolwinder" enzovoort. Bij toer-
beurt vertellen Hentje en Hendrik
wat er allemaal bij dit "oude am-
bacht" komt kijken. Het begint
met het scheren van het schaap.
"Bij een goed schaap wordt jaar-
lijks circa drie kilo wol afgescho-
ren. Vooral bij de eerste keer dat
een schaap geschoren wordt, heb
je een mooie vacht van circa 10
centimeter dik. Rechtstreeks van
het schaap, dan is de wol vet, het
beste om te spinnen", zo zegt
Hendrik Bargeman.
Intussen begint Hentje met de de-
monstratie. Ze laat zien hoe de
schapenvacht, middels het spin-
nen, "verandert" in wol. Dan volgt
het "twijnen", dat wil zeggen twee
draden aan elkaar doen. Daarna
worden er strengen van gemaakt,
vervolgens wordt de wol gewas-
sen, gedroogd etc. Nog even chec-
ken of we alle goed hebben opge-
schreven: spinnen, wassen., dr-
ogen, "bolletjes wol" maken. En
als deze procedure achter de rug
is, kunnen de dames gaan breien.
"Klopt, goed opgeschreven", zegt

Spinnewieltje
Spmnewieltje snorre, snorre, snorre,
rira ros,
Lustig draait het sneue raadje,
Langer wordt het fijne draadje,
Minder wordt het vlas.

Spnnewteltje snorre, snorre, rira ras,
Straks zal Hentje de wever even,
Op haar stoel er doek van weven,
Blank en wit als was.

Spinnewieltje snorre, snorre, rira ri-
ra ras,
Dan gaat moeders naaldje maken,
Allerhande mooi zaken.
Vind je dat niet kras?

Hentje!
Uit drie kilo schapenvacht worden
circa 10-12 knotten wol gemaakt.
Zonder al te technisch te worden,
komt het erop neer dat voor het
breien van een trui tien bolletjes
wol nodig zijn. Over twee bolletjes
wol doe ik gemiddeld acht uur, dat
wil zeggen dat vanaf "het begin tot
het eind" met een trui gemiddeld
zo'n 40 werkuren gemoeid zijn",
zo zegt Hentje. Tijdens braderies,
markten e.d worden de "bolletjes"
verkocht voor 5 euro. Een trui bij-
voorbeeld, wordt verkocht voor 65
euro. Zouden de uren worden be-
taald, dan zou een schapen wollen
trui eigenlijk zo'n 400 euro moe-
ten opbrengen. Dat kan natuurlijk
niet, geen mens die dat betaalt. Ik
zie het gewoon als hobby. Van de
opbrengst kan ik weer vacht ko-
pen", zo zegt Hentje.

KERSTMARKTEN IN POTSDAM
Eind volgende week gaan Hentje
en Hendrik voor de tiende keer
met de bus naar Potsdam, nabij
Berlijn. Allemaal mensen die bij de
"Rikste Webergroep" horen en die
als hobby "oude ambachten" heb-
ben zoals mandenvlechten, kant-
klossen, botermaken en natuurlijk
Hentje als de vrouw achter het
spinnewiel.. "We vertrekken op
vrijdag en staan dan zaterdag 13
en zondag 14 december op de
Kerstmarkt. Heel fijn, gezellige
mensen. Ik vind ook dat de Duit-
sers over het algemeen meer be
langstelling hebben voor oude am-
bachten dan de mensen hier bij
ons in Nederland".

Hentje laat zien wat er allemaal
meegaat naar de Kerstmarkt in
Potsdam: sokken, truien, dassen,
mutsen, handschoenen. Ook zgn.
"Dorus-handschoenen". "Dat zijn
handschoenen zonder vingers. Die
worden veelal gebruikt door
chauffeurs en electriciens", zo vult
Hendrik aan. Het beoefenen van
oude ambachten gaat dikwijls
over van ouders op kinderen. Niet
bij Hentje. "Ik ben er in 1940 mee
begonnen. Ik heb het spinnen bij

een buurvrouw gezien. Ik dacht
toen bij mijzelf dat kan ik ook wel.
Mijn vader Ferdinant ( prachtige
naam hè) was timmerman, die
heeft toen een spinnewiel voor mij
gemaakt. Ik had al direct het juiste
"gevoel" in mijn vingers. De scha-
pen in de wei liepen altijd langs
het prikkeldraad. Daar bleven dus
stukken vacht aanhaken. Dat haal-
de ik eraf en kon ik gaan spinnen.
De eerste "knotten" wol die ik ge
maakt had, gingen naar de freules
van Hackfort. Die betaalden mij en
gaven alles dan weer weg aan de
armen. Ja, de freules waren altijd
zeer begaan met het lot van ande-
ren. Trouwens baron Arend ook
wel hoor. Mijn vader kon ook al-
tijd goed met de baron opschieten.

Terwijl nogmaals koffie werd inge-
schonken, vertelden Hentje en
Hendrik "honderd-uit" over hun
jeugd. Over de tijd dat Hendrik in
Wichmond, vlak achter het ou-
dershuis van Hentje, voor de Duit-
se organisatie TOT moest graven.
"Je moet eens een keertje komen
kletsen", zo sprak Drika, de moe-
der van Hentje. Wel Hendrik
kwam langs, niet om te komen
kletsen maar om te vertellen dat
hij als militair naar voormalig Ne-
derlands- Indië moest. "Nee, Hen-
tje en ik hadden niks met me
kaar", zo zegt Hendrik.

VERLIEFD
Wel Hendrik vertrok ("angstige
tijd gehad") naar Sumatra en
schreef van daaruit brieven naar
Hentje. Veel brieven, zeg maar sta-
pels. Maar zie, tijdens de briefwis-
seling bloeide er een liefde op tus-
sen beiden. "We werden verliefd
op de brieven", zo zegt Hendrik
terwijl hij Hentje schalks aankijkt.
"Ik heb alle brieven van Hendrik
nog bewaard", zegt Hentje. Mogen
we ze eens lezen", zullen best wel
leuke dingen instaan", zo vroegen
we haar! " Komt niks van in. Dat
geet oe neet an", zo zegt Hentje
kordaat. En gelijk heeft ze! Toen
Hendrik 33 maanden later weer in
Nederland terug kwam, kregen ze
"echt" verkering.
In 1951 ( 14 december) trouwden
ze. Hendrik en Hentje nebben drie
kinderen, allemaal dochters, Fri-
da, Willemien en Lenie. "En zitten
de dochters ook regelmatig achter
het spinnewiel"? Helemaal niet, ze
zeggen altijd "gatverdamme het
stinkt", zo zegt Hentje die ons ver-
volgens de grote hoeveelheid scha-
penvacht laat zien, dat in de
schuur "wacht" om bewerkt te
worden. Hentje: " Je ziet het, we
hebben hier een klein fabriekje".
Ze loopt naar de kast en laat ons
een aantal foto's zien die op tal
van braderieën en kerstmarkten
zijn gemaakt, waarbij Hentje in
"olderwetse" kledij haar hobby de
monstreert.

Voetbal

sv Ratti
DE HOVEN 1-RATTI l
Na een weekje rust, mocht Ratti l
afgelopen zondag weer 'de wei in'.
Koploper De Hoven was de tegen-
stander. Vooraf werd, met name
het techinsche voetbal, best ge
vreesd voor De Hoven. Daarom
wees Flip Pelgrum zijn jongens op
het feit om vanaf het begin fel te
zijn. Dit waren de spelers dan ook.
Eigenlijk was het begin van de
wedstrijd voor Ratti. Met fel en
goed voetbal creëerde men mooie
kansen. Pech voorkwam dat Ratti
op een terechte voorsprong kwam.
Aan de andere kant kreeg De Ho-
ven ook kansen. Deze werden ech-
ter niet benut; daardoor ontstond
een zeer aantrekkelijk duel. Ratti
was zeker niet de mindere. Op kan-
senverhouding het 't misschien
zelfs wel 3-6 kunnen zijn, maar bij
rust was het nog 0-0.
De tweede helft liet in eerste in-
stantie hetzelfde beeld zien. Op-
nieuw kreeg Ratti een paar kan-
sen. Uiteindelijk vond Mark Su-

eters na een mooie vrije trap van
Mario Roelvink het vijandelijke
het.
Lang kon de Ratti-ploeg deze voor-
sprong niet vasthouden. Een kluts-
bal in de zestien kwam voor de
voeten van de spits van De Hoven:
1-1. Daarna stond de paal een nieu-
we voorsprong voor Ratti in de
weg. Het felle verdedigen werd Bas
Vriend fataal. Een tweetal zeer
overdreven gegeven gele kaarten
leverde hem een enkeletje kleed-
kamer op. Ratti verdedigde daarna
met man en macht. Een hands-bal
werd door de scheidsrechter wel
gezien maar hij besloot toch niet
af te fluiten. Die hands-bal van De
Hoven-spits leverde wel op dat de
bal voor z'n voeten viel: 2-1.
Zelfs na deze tegenslag was Ratti
nog niet echt uit het veld geslagen.
Men probeerde de 2-2 nog te berei-
ken, maar de krachten zijn weg.
Toen De Hoven bij twee van de
counters de 3-1 scoorde, was de
wedstrijd gelopen.
Wanneer Ratti volgende week de
zelfde mentaliteht heeft, kan mis-
schien wel een positief resultaat
behaald worden tegen Wolfers-
veen.

SHE 1-RATTI l (DAMES)
Afgelopen zondag hadden de da-
mes van Ratti de taak om het opne
men tegen de nummer twee uit de
competitie SHE. Ratti begon veel te
terughoudend aan de wedstrijd en
de passie uit alle voorgaande wed-
strijden ontbrak. Ratti creëerden
wel kansen, maar deze werden
niet benut. Zo was het dan ook
SHE die uitbrak over de linkerf-
lank en de verdedigers van Ratti
kregen de bal niet weggewerkt uit
het zestien meter gebied. De bal
kwam uit een kluts terug midden
voor de voeten van een SHE speel-
ster en zij twijfelde geen moment
en schoot de 1-0 binnen. Ratti
moest feller en fanatieker gaan
voetballen om dit recht te zetten.
De tweede helft stond Ratti weer
te voetballen zoals het in de vorige
wedstrijden heeft gedaan. Veel
meer passie en strijd. Zo was het
ook Ratti dat fel aan de wedstrijd
begon en de duels werden goed ge
wonnen. Een prachtige voorzet
van Agnes Bannink bezorgde Ger-
rie Brummelman een mooie kans
voor de gelijkmaker en deze be
nutte zij ook. 1-1.
SHE gaf het initiatief uit handen

en Ratti zat weer lekker in de wed-
strijd. Het was echter SHE dat de
voorsprong weer in handen nam
door een vrije trap net buiten het
zestien meter gebied te benutten.
2-1. Ratti knokte nog met man en
macht om op zijn minst nog l
punt mee naar huis te kunnen ne
men, maar helaas kwam het laat-
ste fluitsignaal hiervoor te vroeg
en eindigde de wedstrijd met een
2-1. Ratti heeft de eerste punten
hier laten liggen, maar hebben
nog steeds de leiding in de span-
nende competitie met 3 punten
voorsprong op SHE.

Volgende week zal er wel weer ge
wonnen moet worden om de kop-
positie te willen handhaven uit te
gen Voorwaarts.

PROGRAMMA
Zaterdag 6 december: SVBV Fl-Ratti
El, Ratti Fl-DCS E4, Zeddam E2-
Ratti E2, Ratti Dl-WHCZ D3, SCS
Cl-Ratti Cl, Ratti B2-WHCZ B3,
Markvogels 4-Ratti 5.
Zondag 7 december: Wolfersveen 1-
Ratti l, Longa '30 6-Ratti 2, Ratti 3-
Zelhem 6, Ratti 4-Erix 4.
Dames: Voorwwaarts Tl-Ratti 1.

Bridgen

Bridgeclub BZR
UITSLAGEN 26-11-03

Groep A: l Mw. N. Hendriks-Dhr. J.
v.d. Veen 67,78%; Dhr. J. Duinker-
ken-Dhr. J. Post 58,06%; Mw. G.
Nulden-Dhr. A. Vruggink 55,80%.

Groep B: l Dhr. J. Holtslag-Dhr. H.
Wagenvoorde 68,33%; 2 Mw. A Le
Grand-Dhr. L. J. Sprey 66,25%; 3
Mw. G. Bouman-Mw. A.W. van Ma-
nen 61,25%.

Bridgeclub Vorden
UITSLAGEN 24 NOVEMBER:

A-groep: 1. heren Enthoven en Jan-
sen met 62.5%, 2. echtp. Wullink
met 59.9%, 3. dames van Burk en
Hendriks met 59.4%.

B-groep: 1. dames de Bruin en La-
mers met 61.8%, 2. echtp. Koek-
koek met 58.3%, 3. dames Beek en
Lassche met 54.9%.



Aanbiedingen geldig van
ma. 1 dec. t/m za. 6 dec. Edah

Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah.
De gehele week:

Senseo
f ->99

2 zakken voor £ ̂  •

Gourmet-
schotel

O99
per kilo C OM

Coca Cola
.r "799

4 flessen slechts € 4. •

Weekendaanbieding
alleen zaterdag van 16.00 tot

20.00 uur.

2e bakje
verse salade

GRATIS!
Spaart u al zegels voor een
gratis boodschappendoos?

Openingstijden:
maandag t/m woensdag

8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag

8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

Dat is gewoon Edah

* /vi ,n S

€LLE

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Pepernotenvlaai
groot € 8.95 klein € J. 00

Ruime sortering:
speculaas, roomboter amandelstaven,

pepernoten, taai-taai, speculaas-
poppen, chocolade letters, marsepein,

borstplaat en nog veel meer

Huzarensalade c J. 00 pp
Russische eieren c3*85 PP
Zalmsalade € 430 pp

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

M

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

enZONWERING

LENSINK
Reparatie BOUW

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 559232
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

<5

U krijgt ter kennismaking

20% korting
op uw bestelling
t/m 9-12-2003.

Vanaf woensdag 3 december open.
+ bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden

Haal een kleurplaat bij Super de Boer
Yvonne en WilbertGrotenhuys,

en lever hem in samen rnet je schoentje,
natuurlijk wel mooi gekleurd,

voor vrijdag 5 december.
Sint Nicolaas komt met z'n Pieten op

vrijdag 5 december van 13.00 uur t/m is.oouur
langs, en misschien...

heeft hij een verrassing voor je.
Er zijn de hele middag figuur ballon Pieten.

I S U P E R D E B O E R l JWT
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE •̂•••̂ ••̂ ••̂ •̂••••̂ ^H

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575)552713

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.30 uur / Parkeren voor de deur

Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



Organiserende vereniging "De Vogelvriend
wint zelfde Kringtentoonstelling

Keurmeester bij de vogels.

Het gejuich was niet van de
lucht bij de leden van de vogel-
vereniging "De Vogelvriend".
Zelfde Kringtentoonstelling or-

ganiseren en afgelopen week-
end bovendien als beste club
uit de bus komen. De bijbeho-
rende "cup" zal na de tentoon-
stelling dan ook zorgvuldig in
de prijzenkast van de vereni-
ging worden opgeborgen. Het
was overigens een "narrow esca-
pe", want "De Vogelvriend" had
maar één puntje voorsprong op
"Partropica" uit Apeldoorn!

" Er heerst tijdens zo'n Kringwed-
strijd altijd een gezonde rivaliteit

^tussen de clubs. Iedereen wil na-
tuurlijk de beste zijn. Ik moet er
wel bij vertellen dat het thuisvoor-
deel toch wel een rol speelt. Bij een
Kringwedstrijd in , eigen woon-
plaats worden er meer vogels inge
zonden dan bij een wedstrijd el-
ders. Voor deze tentoonstelling
hebben onze leden ruim 200 vo-
gels ingezonden, normaliter is dat
de helft", zo zegt Bennie Horsting
namens "De Vogelvriend". Bij de
"clubkeuring" geldt als regel de
tien "hoogste" vogels van elke ver-

^eniging met bovendien de restric-
tie vogels van tenminste drie ver-
schillende kwekers. Dat is bepa-
lend voor de clubprijs,

De deelnemende clubs: "Partropi-
ca" uit Apeldoorn, "De Vogel-
vriend" Vorden, "Edelzang" uit
Eefde, "Ruurlo e.o." en "De Berkel"
uit Eibergen hadden in totaal 640
vogels ingezonden. Voor de keur-
meesters geen gemakkelijke taak
al deze kwetterende vogels in het
Dorpscentrum te beoordelen. Een

^keurmeester beoordeelt vier vo-
gels in een kwartier. Dat beteken-
de op deze Kringtentoonstelling
een keuring die s'morgens om 9.00
uur begon en die omstreeks de
klok van 16.00 uur was voltooid.

De grootste groep vogels tijdens
deze show, de kleurkanaries ( vet-
stof en pigment) waarbij rood de
meest opvallende kleur was. Deze
tijd van het jaar worden er overal
in het land veel vogeltentoonstel-

lingen gehouden. Binnenkort wor-
den in de Hanzehal te Zutphen de
Nederlandse kampioenschappen
gehouden. "De Vogelvriend" is
daar met 50 vogels van de partij.
De Kringwedstrijd zoals die het af-
gelopen weekend in Vorden plaats
vond, wordt in 2004 georganiseerd
door "Partropica". Dan zullen de
Apeldoorners ongetwijfeld alles in
het werk stellen om zich te revan-
cheren", zo zegt Bennie Horsting.

UITSLAGEN KRINGWEDSTRIJD
De eerste prijzen werden gewon-
nen door
Wit recessief stam: H. van Vem-
den, Apeldoorn 368 punten; idem
stel E.Korenblik, Lochem 185 pnt;
idem enkel B. Achtereekte, Eefde
92 pnt.
Geel intensief stam A. Schapen-
claus, Ruurlo 367 pnt; idem stel B.
Achtereekte, Eefde 185 pnt; idem
enkel B. Achtereekte, Eefde 91 pnt.
Rood intensief stam H. Addink,
Zutphen 368 pnt; idem stellen
H.v.d. Veen, Lochem 185 pnt.;
idem enkel H. v.d. Veen, Lochem
91 pnt.
Zwart wit Dom enkel C. van Maa-
nen, Apeldoorn 51-91 pnt.
Zwart geel intensief enkel A. Ver-
hoef, Apeldoorn 51-91 pnt.
Agaat geel intensief stam M.B. Bor-
gonjen, Lochem 363 pnt; idem stel
M.B. Borgonjen, Lochem 185 pnt.
Rood mozaiek enkel H. Garritsen,
Ruurlo 90 pnt.
Zwart rood intensief stam V. Sant-
brink, Eibergen 368 pnt.; idem stel
G. Schumaker, Vorden 185 pnt.
Isabel rood intensief enkel G. Schu-
maker, Vorden 93 punten.
Bruinopaal geel mozaiek stel
BA.M. Horsting, Vorden 183 pnt.;
idem enkel BA.M. Horsting, Vor-
den 51-91 pnt.
Satinet geel mozaiek stam BA.M.
Horsting, Vorden 364 pnt.
Agaat Topaas geel mozaiek BAM.
Horsting, Vodden 51-91 punten

Postuur
Noordholl Fris stel W.v.d. Velde,
Apeldoorn 181 pnt; idem enkel
W.v.d. Velde, Apeldoorn 92 pnt.
Jap Hoso stel E. Zweers, Apeldoorn
183 pnt; idem enkel H. Haak-

meester, Ruurlo 90 pnt.
Border enkel E.te Nahuis, Eibergen
91 pnt.
Five Fancy stam M. Borgonjen, Lo-
chem 363 pnt; idem stel E. Zweers,
Apeldoorn 183 pnt
Gloster stam W. Berendsen, Vor-
den 367 pnt; idem stel G. Groot
Roesink, Ruurlo 183 pnt; idem en-
kel W. Berendsen, Vorden 92 pnt.
Lizard int stam G.H. Slagman, Vor-
den 363 pnt; idem stel G.H. Slag-
man, Vorden 181 pnt; idem enkel
G. H. Slagman, Vorden 90 pnt.

Exoten
Zeebra grijs stam H. Penterman,
Eibergen 361 pnt; idem stel H. Pen-
terman, Eibergen 181; idem enkel
H. Penterman, Eibergen 90 pnt.
Geparelde meeuw stam T. Caster-
mans, Warnsveld 360 pnt; idem
enkel G. Leeflang, Eefde 90
Gouldamadine stel H. Kluin, Apel-
doorn 183; idem enkel P.Kluin
Apeldoorn 91 pnt. Mozambiqueijs
stel J. Hissink, Zutphen 183 pnt.

Europese cultuur en Hybride
Goudvink stel P.Klundert, Eiber-
gen 181 pnt. Groenling enkel G.
Horsting, Vorden 91 pnt Graspar-
kieten enkel G.Pelle, Eibergen 92
pnt. Agaporniden stel C. Bink,
Wichmond 181 pnt.

Oogring Groep
Fischerie stam T. Seegers, Eibergen
361 pnt Perso enkel T. Seegers Ei-
bergen 361 pnt. Forpussen stel H.
Harmsen, Vorden 183 pnt; idem
enkel H. Harmsen, Vorden 91pnt.

Grote Parkieten
Kakarike Lutino stel G. Kremer,
Ruurlo 183 pnt. Pennant enkel G.
Schuurman, Apeldoorn 92 pnt

Grondvogels
Bobwhite stam M.v.d. Velde Apel-
doorn 369 pnt; idem stel M.v.d. Vel-
de, Apeldoorn 185 pnt; idem enkel
M. v.d.Velde, Apeldoorn 92 pnt.
Clubkampioen: "De Vogelvriend"
Vorden 918 punten; 2 "Partropika"
Apeldoorn 917 pnt; 3 "De Berkel"
Eibergen 913 pnt; 4 "Edelzang"
Eefde 912 pnt; 5 "Ruurlo e.o." 910
pnt.

Kanker betekent lang niet altijd het einde.

KWF
KANKER

BESTRIJDING

;$̂ - Verschijning
weekblad Contact

december 2003
WEEK 52 ( 22-26 DECEMBER)
Deze week verschijnt editie Ruurlo niet.
Contact Vorden verschijnt op woensdag 24 december Copy
aanleveren maandag 22 december voor 09.00 uur.
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 22 de-
cember. Copy aanleveren donderdag 18 december voor 09.00
uur.

WEEK l (29 DECEMBER- 2 JANUARI)
Contact Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 31 decem-
ber Copy aanleveren woensdag 24 december voor 12.00 uur.
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 30 de
cember Copy aanleveren maandag 22 december voor 17.00
uur.

WEEK 2 ( 5 JANUARI-9 JANUARI)
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 5 janu-
ari Copy aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.
Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 6 januari. Copy
aanleveren maandag voor 09.00 uur.

Contact komt dus, op editie Ruurlo na in week 52, iedere week
op de normale verschijndagen uit. Wij verzoeken een ieder zo-
veel mogelijk rekening te houden met de gewijzigde inlever-
tijdstippen.

De redactie

Bent u ook zo druk?
Of hebt u nog wel een middagje
tijd voor een zinvolle tijdsbeste-
ding?

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 in Hengelo Gld. zoekt uitbrei-
ding van haar groep enthousiaste
vrijwilligers. U hoeft écht niet alles
van de Tweede Wereldoorlog te
weten, we vinden het op de eerste
plaats belangrijk, dat u onze
gasten enthousiast wilt ontvan-
gen.
Het museum is normaliter alleen
's middags geopend en u kunt in
overleg aangeven hoe vaak en op
welke dagen u het liefst wilt wor-
den ingedeeld. We zijn op zoek
naar mannen en vrouwen van 18
tot 68 jaar. Ook echtparen kunnen
samen als team in het museum
werken. Een team bestaat altijd uit

2 personen per dienst. Wilt u eerst
een keer met één van onze mede
werkers praten dan geven we u
graag zijn of haar telefoonnum-
mer.
Bent u nog nooit in het museum
geweest? Neem dan een kijkje op
onze website www.achterb.oeks
museum 1940-1945 jil of kom een
keer langs voor een vrijblijvend ge
sprek met onze medewerkers.
Ook ü kunt een trotse vrijwilliger
worden van het mooiste oorlogs-
museum van de Achterhoek. Bel
voor meer informatie met be
stuurslid Jean Kreunen op tele
foonnummer 0575-463942.

Of stuur een berichtje naar het
Achterhoeks Museum 1940-1945,
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo
Gld.

Adventsconcert
op 20 december
Op zaterdagavond 20 december
geven muziekvereniging Sur-
sum Corda en Gospelkoor In-
spiration uit Vorden een ad-
ventsconcert in de rk-kerk in
Vorden. Entree gratis.

Na de kerstmarkt nog even lekker
nagemeten van de kerstsfeer? Kom
dan op zaterdagavond 20 decem-
ber naar de Christuskoningskerk
aan het Jebbink te Vorden voor een
sfeervol adventsconcert. Het har-
monieorkest van muziekverening
Sursum Corda en Gospelkoor In-

spiration brengen dan voor u een
scala aan bekende en minder be
kende adventsliederen ten gehore.
Er worden stukken uitgevoerd
door het orkest en liederen gezon-
gen door het koor. Ook zijn er en-
kele stukken gezamenlijk ingestu-
deerd, wat iets bijzonders beloofd
te worden en natuurlijk kunt u
ook zelf enkele liederen meezin-
gen.
De entree is gratis, wel wordt er bij
de uitgang een vrijwillige bijdrage
gevraagd ter bestrijding van de
kosten.

Winterwandeling
Wildenborch
Op zondag 14 december aan-
staande wordt in de Wilden-
borch, bij Vorden, voor de der-
tiende keer een winterwande-
ling gehouden.

Er is weer een prachtige route uit-
gezet door het zo aan natuur-
schoon rijke gebied in- en rond de
Wildenborch. Ieder jaar bestaat er
weer veel belangstelling voor deze
wandeltocht.
Er kan gekozen worden uit twee
afstanden van plm. 7 of 14 kilome
ter.

Onderweg worden de deelnemers
getrakteerd op erwtensoep en
glühwein of chocolademelk. Op di-
verse plaatsen staan midwinter-
hoornblazers om het geheel muzi-
kaal op te luisteren
Deelnemers kunnen 's morgens
starten bij de Wildenborchse
Kapel, Kapelweg l te Vorden.
De deelnamekosten zijn inclusief
erwtensoep en glühwein of choco-
lademelk.

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



EGEIYUN B.V.

Dorpsstraat 23
7261 AV Ruurlo

Tel. (0573) 45 14 14
Fax (0573) 45 33 33

Degelijk bedrijf, nieuwe kansen.
Stegeman is een gerenommeerd installatiebedrijf waar betrouwbaarheid en kwaliteit de
hoogste prioriteit hebben. Met ons zeer vakkundige team zijn wij in staat alle vragen te
beantwoorden op het gebied van installatietechniek en de daarbij behorende werkzaam-
heden uit te voeren. Onze opdrachtgevers vind je onder aannemers en in de zakelijke en
particuliere sector op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Maar ook op
het gebied van verkoop en onderhoud van wit- en bruingoed is Stegeman een belangrij-
ke en betrouwbare partner in de regio.
We bestaan sinds 1938 en hebben ons sindsdien ontwikkeld tot een modem bedrijf waar
de wensen en tevredenheid van onze klanten centraal staan. Enerzijds in de afdeling in-
stallatietechniek anderzijds in de afdeling verkoop aan particulieren, de winkel. Ondanks
het economisch tij hebben wij door een toenemende vraag behoefte aan een sturende en
coördinerende kracht voor de afdeling installatietechniek.

Dankzij de grote diversiteit aan klanten en het brede aanbod aan werkzaamheden
bieden wij een gevarieerde baan in een collegiale omgeving. Onze cultuur wordt
gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit, korte lijnen en ruimte voor
initiatieven.
Om onze groei verder gestalte te geven en om onze opdrachtgevers tevreden te
houden met hoge kwaliteit en service willen wij ons team uitbreiden.

We zijn op zoek naar een:

• bedrijfsleider
Je hebt een MBO/HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding of ervaring
in een soortgelijke functie.
We hechten veel waarde aan het volledig in de vingers hebben van het autocad
It systeem.
Je wordt volledig verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de
afdeling installatietechniek.
Een gedegen inwerkperiode zal plaatsvinden op de werkvoorbereiding en
planning.
Natuurlijk verwachten we de sociale en communicatieve vaardigheden die in een
leidinggevende functie noodzakelijk zijn.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een brief met CV aan Installatiebedrijf
Stegeman b.v. t.a.v. Dhr. B. Stegeman, Postbus 19, 7260 AA Ruurlo.

Nu VOLOP KERSWERLICHTING aanwezig.
Volop Nordman Kerstbomen, Houden de
naalden langer vast. Ook Picea Omorica

Kerstbomen.
met: - Kluft

- in Pot on
- gezaagd

S E R V l L L B O U W M A R K T

FQ. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

www.compusystem.nl ̂
Internet/Office PC v.a. € 489,-
AMD 2000+, 256 MB DDR, 4 kaï HL € 489,-
AMD 2000+, 512 MB DC j|< € 539,-

TopPC (metAsü V.3. € 619,-
AMD XP 2400+, 256] I € 619,-
AMD XP 2600+, 512MB DDR" | € 699,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, GF4 Video l € 749,-

Luxe Miditower ATX, 5.1 Sound, 16 x 48 DVD Speler, 100 Mbit Ethernet, Stille Koelers,
6 x USB 2.0, 1,44MB Diskdrive, Logitech Keyboard, Logitech ScrollwheelMuis

Actie: 17 Inch Monitor
inclusief 3 jaar garantie.

Meerprijzen: "— ̂ flfll
Windows XP Home € r>n,- • Cordless De ',- • 52x32x52 CDRW € 43,- •
HP DeskJet 3550 € 66,- • 15 Inch TFT € 335.- • Canon Flatbed Scanner € ï

• 17 Inch monitor € 119 • NEC DVD +/ - Brander €129,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

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

per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

voorn,
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 06 51911855.

KairOS organiseert op
10 december a.s,

lezing voor ouders en leerkrachten
met Celia Jansen

over familiepatronen en
communicatie met kinderen

bij„'tZwanewiek",
Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde

Aanvang 20.00 u.
Entree: € 7,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

X

!? Restauratie

Keukens

Interieur

E
EEKMARK.1L

Wees en vleeswaren

Rundersucadelappen 1 KHO c 3."
Speklappen UNO c 2."
4 Gevulde schnitzels
ham/kaas, kaas/ananas,
saté of krokant

Dikke vleesribben 1 KÜO

Elke week op de markt in Vorden

2."

Voor op de boterham

ONTBIJTSPEK
150 gram

€1.M

uw vakslager DIJKGRAAF

Op de Vordense weekmarkt
SPECIALE SINTAANBIEDING

€ -t
l j" per stuk

Gestoomde makreel € l5OUperstuk

Kibbeling of bakvis xu 2 j" per portie - stuk

Vishandel
'Hengel1

•* Rozen in glazen vaas
«20 Rozen
o 2 cyclamen
0 2 mini cyclamen
ft 2 bossen bloemen
ft fruitkrans
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

A gg Bloemen en planten



Kerstkollecte en Kerstattentie-aktie
van en door de Raad van Kerken te Vorden:
Een gebaar van Vordense meelevendheid!

STEVO is er Idaar voor!!!

De kerstkollecte en de daaropvolgende kerstattentie-actie is een jaarlijks terugkerend initiatief van de Raad
van Kerken alhier.

In de week van 8 tot 13 december gaan zeker zo'n honderd collectanten in Vorden en omgeving op pad om
gelden in te zamelen voor attenties ten behoeve van onze ouderen, zieken, en rouwende medemensen.

In aanmerking voor de kerstgroet komen:
- alle bejaarde mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in het ziekenhuis liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van hen die in het afgelopen jaar een overlijden te betreuren hadden;
- de bewoners van onze tehuizen.

Een van de prettigste dingen die men kan doen, is andere mensen blij maken.
Dat werkt naar twee kanten: Je doet een ander een plezier maar je beleeft er zelf ook plezier aan.
Dat is het uitgangspunt van de activiteiten van de Raad van Kerken rondom Kerstmis.
Om deze traditie te kunnen voortzetten, wordt er in de week van 9 tot 14 december een collecte gehouden.
Het spreekt vanzelf dat alle Vordense kerken deze actie van harte ondersteunen.
Mocht u de kollecte gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op de rekening van de Raad van Kerken
nr. 3664.06.485.

De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2004 toe.

NB De eveneens traditionele Kerstsamenzang vindt plaats op zondag 21 december in de Dorpskerk; aan-
vang om 19.00 uur.
Dit jaar met medewerking van het Vordens Mannenkoor en het R.K. "30+ Koor".

WD-leden tevreden over
opstelling fractie
Tijdens het op 9 november ge-
houden maandelijks overleg
dat de WD-fractie met de leden
van de afdeling heeft, toonden
de leden zich tevreden over de
door de fractie in te dienen
voorstellen tijdens de begro-
tingsvergadering van novem-
ber.

Met de fractie zijn de leden van
oordeel dat in een tijd dat het ons
land economisch minder gaat, de
gemeente er ook alles aan moet
doen om de lasten van de burgers
te beperken. Het voorstel van de
WD- fractie om de rioolrechten
met €72,- te verlagen had dan ook

de algemene instemming.Men
toonde zich eveneens ingenomen
met het voorstel van het college
om de onroerendzaakbelasting
niet te verhogen. Ook hier had de
WD-fractie in 2002 op aangedron-
gen, gelet op de wel grote over-
schotten van de gemeente. Ook
kon men zich helemaal vinden in
de opvatting dat de gemeente niet
steeds maar weer een extern bu-
reau inschakelt, zoals bijvoorbeeld
voor een onderzoek naar de nood-
zaak voor een extra speelveld voor
de voetbalvereniging Vorden.
Dan maar liever het geld direct
voor een speelveld beschikbaar
stellen.

Inmiddels is begrotingsbehande-
ling achter de rug. Veel voorstellen
van de WD-fractie zijn door de an-
dere partijen overgenomen.

Tijdens het fractieberaad van 8 de
cember zal onder meer worden ge
sproken over het gemeentelijk
welstandbeleid. Daarbij gaat het er
onder meer om of burgers zelf
moeten kunnen bepalen hoe hun
huis gebouwd of verbouwd wordt
of dat de gemeente daar nog iets
over te zeggen moet hebben.

De fractie heeft in verschillende
raadsvergaderingen te kennen ge
geven dat hier de regelzucht van
de gemeente minder moet wor-
den. Daar staat echter wel tegen-
over dat in de ogen van sommigen
een al te grote vrijheid het dorps-
karakter aan kan tasten. (Voor info:
zie Contactjes)

STEVO is klaar met de voorbe-
reiding van het oud en nieuw
feest. De grote zaal van sporthal
t Jebbink zal deze nacht omge-
toverd zijn tot een ware feest-
zaal.

Verder staat er een groot podium ,
een geweldige lichtshow en een
champagne bar, deze zijn speciaal
geregeld voor deze nacht.
De muziek wordt deze nacht ver-
zorgd door Fuell en DJ Yuri.
Fuell is een vordense rockband die
met een verfrist repertoire het
nieuwe jaar zal aftrappen. Fuell
zal dit optreden tevens gebruiken
om hun nieuwe bandlid te presen-
teren, wie dit is zult u 's nachts zelf
gaan zien!! Fuell speelt hoopt dan

hun ding te kunnen doen "de
vlam over brengen op het pu-
bliek". Daarna zet DJ Yuri de tent
op zijn kop.
DJ Yuri is een Amsterdamse DJ die
alleen op bijzondere feesten zijn
opwachting maakt. Zo speelde hij
op verschillende party's in België,
Spanje en Amerika. Ook draaide
hij op de Genius Party i.s.m Groove
Armada.

De kaartverkoop bij tankstation
Weulen Kranenbarg en sporthal 't
Jebbink is al in volle gang en loopt
zeer voorspoedig.

De entreekaarten zijn ALLEEN in
de voorverkoop verkrijgbaar.dus
wees er snel bij want: vol = vol!!!!!

Schrijfactie Amnesty
Vorden naar Brazilië
Amnesty International vraagt
iedere maand middels een
schrijfactie aandacht voor een
drietal mensenrechtenschen-
dingen. In Vorden wordt die ac-
tie verzorgd door de zogenaam-
de thuisschrijvers.

Ze ontvangen maandelijks van de
werkgroep Amnesty Vorden infor-
matie voor maximaal drie men-
senrechtenschendingen. De brie-
ven worden gestuurd naar de auto-
riteiten van de betreffende landen
en naar de ambassade van die lan-
den in Den Haag of Brussel. Ko-
mende week wordt er onder ande-
re geschreven aan de gouverneur
van Rio de Janeiro in Brazilië.

Het betreft een brief over een bui-
tengerechtelijke executie in Rio de
Janeiro. Vier ongewapende man-
nen zijn in de namiddag van 16
april doodgeschoten tijdens een
operatie van de militaire politie in
Rio de Janeiro. Het gaat om Carlos
Magno de Oliveira Nascimento,

een student die op familiebezoek
was; Everson Goncalves Silote, een
taxichauffeur; Thiago da Costa
Correia da Silva, een monteur; en
Carlos Alberto da Silva Pereira, een
schilder en aannemer. Hoewel de
precieze omstandigheden van de
moorden onduidelijk zijn, wijzen
zowel technisch bewijs als getuige-
nissen op een gezamenlijke execu-
tie.
Amnesty maakt zich ernstige zor-
gen over het grote aantal 'politie
moorden' in 2003. De gouverneur
wordt verzocht alle 'politiemoor-
den' te onderzoeken en de resulta-
ten ervan bekend te maken.
Het is nu ook mogelijk brieven
maandelijks per e-mail te ontvan-
gen. Dat geldt zowel voor nieuwe
als bestaande briefschrijvers. Zo
blijft er weer meer tijd en geld
over om aan andere activiteiten te
besteden.
Wilt u de brieven per e-mail ont-
vangen of zich aanmelden als
schrijver, mail dan uw adres naar:
amnesty_vorden@hotmail.com

O lus info
Stichting Welzijn Ouderen Vordenw

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De bezoek-en oppasservice (BOS)
voor dementerende en chronisch
zieke ouderen zoekt nieuwe vrij-
willigers.
Wat doet de BOS? Vrijwilligers van
de BOS ondersteunen de mantel-
zorg. Partners of andere verzorgers
van ouderen die erg afhankelijk
zijn van deze verzorgers hebben
een zware taak en komen weinig
aan zichzelf toe.
Op den duur kan de zorgtaak die
men met zeer veel liefde vervult
toch te zwaar worden. Als er dan
zo nu en dan iemand is die de
taak voor enkele uren overneemt,
kan dat al een hele verlichting ge-
ven, waardoor men langer in staat
is de zorg te geven die nodig is.
Wie als vrijwilliger voor de BOS
aan de slag gaat, wordt op deze
taak goed voorbereid. Naast een
vorm van opleiding is er regelma-
tig overleg met de coördinator en
met andere vrijwilligers om erva-
ringen uit te wisselen en zo van el-
kaar te leren.Er wordt naar ge-
streefd om steeds een vaste vrijwil-
liger in te zetten. Vrijwilliger en de
persoon die bezocht wordt wen-
nen dan aan elkaar en dit komt
het contact ten goede.
Heeft u belangstelling voor deze

vorm van vrijwilligerswerk.neemt
u dan contact op met de SWOV tel.
553405. In een persoonlijk gesprek
kunt u dan samen met de coördi-
nator nagaan of dit werk voor u ge
schikt is. Mantelzorgers die be-
hoefte hebben aan ondersteuning
kunnen ook contact opnemen met
bovenstaand tel .nummer.

COMPUTERCURSUS
Wegens de grote belangstelling
voor de computercursussen in het
afgelopen najaar, zullen in febru-
ari weer nieuwe cursussen starten.
Er zijn minimaal 10 deelnemers
per cursus nodig en de docent kan
alleen komen wanneer er per dag-
deel twee cursussen gegeven kun-
nen worden.
Wie in september op de wachtlijst
geplaatst is, behoeft zich niet op-
nieuw op te geven. U wordt op-
nieuw benaderd.
Welke cursussen worden gegeven?
Een beginnerscursus, 8 lessen van
anderhalf uur, één computer per
persoon
Een cursus Word en Windows, 8
lessen van anderhalfuur, één com-
puter per persoon
Cursus Internet, 5 lessen van an-
derhalf uur, één computer per
twee personen

Cursus Op Herhaling, voor men-
sen die al ervaring hebben met de
computer.maar geregeld tegen
vragen aanlopen.
Cursus Digitale Fotobewerking.
Deze cursus is gericht op de enigs-
zins ervaren computergebruiker
die meer wil weten over het bewer-
ken van foto's met computer.
Aan het begin van de cursus wor-
den de vragen van de deelnemers
geïnventariseerd en de docent zal
dan proberen om zo goed moge-
lijk op de gestelde vragen in te spe-
len.
De cursussen beginnen op dinsdag
17 februari. Heeft u nog vragen of
wilt u zich opgeven, neemt u dan
contact op met de SWOV, tel
553405.Graag zo spoedig mogelijk,
zodat we op tijd weten of de cur-
sussen kunnen doorgaan. Melden
zich meer mensen dan er plaatsen
zijn dan geldt uiteraard dat de
volgorde van aanmelding bepa-
lend is.

HOORPROBLEMEN
Wie niet goed ziet.schaft een bril
aan. En niemand vindt dat vreemd
of doet er moeilijk over.
Heel anders is dat nog steeds met
hoorproblemen. Als je slechter
gaat horen is dat vaak een slui-

pend proces dat je in het begin
nauwelijks opmerkt. Een flinke
verkoudheid of een verstopt oor
kan ook de oorzaak zijn. Maar als
de verkoudheid voorbij is en de
oren zijn uitgespoten en het ge-
hoor verbetert dan nog niet, dan is
er meer aan de hand. De televisie
moet steeds harder en in gezel-
schap moet u wel erg vaak vragen
wat iemand zegt. Uiteindelijk doet
u dat dan niet meer met als gevolg
dat u min of meer geïsoleerd
raakt, want wie niets terugzegt, is
geen goede gesprekspartner.
Een hoortoestel kan deze proble-
men wegnemen of in ieder geval
verbetering geven. Maar voor veel
mensen is de aanschaf ervan een
te grote stap.
Ze vinden dat ze nog niet oud ge
noeg zijn voor zo'n apparaat en
vergeten dat ook veel jongere men-
sen een hoortoestel gebruiken.
Door de moderne techniek zijn de
apparaatjes veel kleiner geworden
en die techniek zorgt er ook voor
dat ze bijzonder goed afgesteld
kunnen worden.
Dus als u of uw omgeving merkt
dat uw gehoor niet meer is wat het
geweest is, aarzel dan niet, maar
neem contact op met een audi-
cien. Door een gehoortest kan vast-

gesteld worden in welke mate uw
gehoor niet functioneert. De audi-
cien verwijst u dan naar de KNO-
arts die ook weer een test zal afne
men en u vervolgens een recept
geef
Samen met de audicien bekijkt u
welk toestel voor u geschikt is.
Van de prijs van het gekozen Toe
stel hangt af of u zelf nog een bij-
drage moet betalen
Deze eigen bijdrage wordt eventu-
eel weer vergoed door een aanvul-
lende verzekering.
De audicien is van deze regelingen
op de hoogte en kan u dus goed ad-
viseren.

U vindt audiciens in Zutphen en
Doetinchem.
Gebruikers van hooitoestellen ge
ven aan dat zij zich door het ge
bruik van zo'n toestel veiliger voe
len. Wanneer je niet goed hoort
maakt je dat onzeker, in het ver-
keer bijvoorbeeld. Ook de gewone
geluiden in huis, zoals de deur-
bel,het suizen van het gas klinken
weer normaal en dat is van een
niet te onderschatten betekenis.
Heeft u hoorproblemen zet dan de
eerste stap en ga naar de audicien
en wellicht gaat er een wereld voor
u open.

OPENSTELLING KANTOOR
Het kantoor van de SWOV is geslo-
ten op 25 en 26 december en op
vrijdag 2 januari 2004
Wel kunt u altijd een boodschap
inspreken op het antwoordappa-
raat.
Kantooruren: 9.00uur tot 12.00
uur, tel. 553405



de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

désbs

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

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

Advertentie
in kleur?
Vraag naar de vele

mogelijkheden in Contact.
Telefoon (0575) 55 10 10

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225?°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

J 6 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 97/0651618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

e/i

is beide
Kerstdagen

geopend.
Op Eerste Kerstmorgen beginnen wij met een
verrassende kerstbrunch, dit is leuk voor jong en
oud.
Om 11.00 uur beginnen we met een welkomst-
cocktail gevolgd door de opening van het
kerstbuffet.
Een feestelijke a-la-carte kaart hebben wij
gemaakt voor de middag- en avondzitting met
een royale keus uit verschillende gerechten waar-
onder vis-, vegetarisch-, vlees- en wildgerechten.
U mag bij ons op de dag zelf uw keuze maken.

Wilt u nu alvast de kerstmenukaart zien?
Het kerstprogramma ligt bij ons klaar. . .

Ook een uitgebreide kerstcatering is aanwezig
met feestelijke salades en ijstaarten.

Een goede winter toegewenst
en graag tot ziens . . .

Wendie en Thomas en medewerkers
Bistro De Rotonde,

Kerkstraat 3, Vorden

HET PAKHUIS
ANTIEK

CURIOSA
RUITERSPORT
Varsseveldseweg 25,

Lichtenvoorde
tel. 0544-37 51 96 privé

mot

m
Dond 00 en van 13.30- 18.00 uur

* Reparatie * Restauratie * Loogwerk
Meubelen op maat gemaakt * Stoelen matten

2 onder een kap-
woning

Ottenkampweg 12, Keijenborg

Ligging in een rustige woonwijk
aan de rand van het dorp.

Oppervlakte perceel 281 m2,
woonoppervlakte 102 m2.

Tuin op het zuiden met mooie vijver
en tuinhuis.

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.
Reageren: (0575) 46 11 95

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

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK
meubelen

Helmink heeft
f een ruime
- collectie relax-

fauteuils voor zit-
comfort op maat.

Met verstelbare
rug/zitting, zit- of

fauteuillift of
hoog/laag instelling.

In zowel in klassiek
als modern.

Alle modellen zijn
leverbaar in diverse

kleuren stof of leer, en
een aantal met massage-

programma's. En u kunt
kiezen tussen electrische

of handbediening.

VIJFENVEERTIG JAAR www.helminkmeubelen.nl
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\ \A.S\Zofcerdagf l .
Live on stage in de balustradezaal:

H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j u t h u i s

In de funbar:

2̂ B| Party
Dancekelder: Dance. Trance en R&B
3 AREA S 1OO%

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

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

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

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



Voetbal

Sociï
TRAINER BART HAGGEMAN
STOPT
Trainer Bart Haggeman heeft be-
kend gemaakt zijn contract niet te
verlengen aan het einde van dit
seizoen. Hij wil volgend seizoen
zijn zoon wat vaker zien voetbal-
len in het eerste van de Baakse
Boys en het eens een jaartje rusti-
ger aan doen.

WEDSTRIJDVERSLAG
Sociï moest het opnemen tegen
Klein Dochteren. Voor de heren
zaak de punten mee naar Wich-
mond te nemen om zo nog aan-
sluiting bij de top te behouden.
De gastheren weigerden hieraan
mee te werken want in de derde
minuut was het al raak. Zwak op-
treden van de verdediging wordt
netjes afgerond: 1-0.
De gehele wedstrijd stond groten-
deels in het teken van nét-niet bal-
len, hard werken en weinig geluk
met de paar kansen die men kreeg.
Met deze uitslag is De Hoven de la-
chende derde en staat nu riant al-
leen aan kop.

VRIJWILLIGERSAVOND
Afgelopen zaterdag werd de vrij-
willigersavond gehouden. Met
groot succes werd, onder muzikale
begeleiding van De Sleppers uit
Ruurlo, een leuke gezellige avond
met een hapje en een drankje afge-
werkt.

UITSLAGEN 29 EN 30 NOV.
Sociï El-DZC '68 E8 9-0, WHCZ E6-
Sociï E2 3-1, HC '03 D2-Sociï Dl 0-6,
Sociï Cl-Reunie C2 4-0, Sociï Al-
WHCZ A2 2-1, GFC 4-Sociï 3 3-1, So-
ciï 4-Zutphania 4 4-2, WHCZ 11-So-
ciï 5 3-1.

PROGRAMMA 6 EN 7 DEC.
Sociï E2-DZC '68 Eli, Warnsv. Boys
D3-SociUi Dl, Gaz. Nieuwland A2-
Sociï Al, De Hoven 1-Sociï, l Eer-
beekse Boys 2-Sociï 2, Sociï 3-Vor-
den 5, De Hoven 5-Sociï 5, Sociï 6-
DEO4.

w Vorden
VORDEN - RKZVC 1-1
De velden van w Vorden liggen er
ook dit jaar weer zeer slecht bij,
waarop voetballen nauwelijks mo-
gelijk is. Er is niet het noodzakelij-
ke onderhoud verricht, waardoor
het veld niet alleen drassig is,
maar ook spekglad. De kans op
ernstige blessures is dan ook zeer
groot.
Vorden en RKZVC hebben de pun-
ten gebroederlijk gedeeld, hoewel
Vorden qua kansen in de eerste
helft wat meer had verdiend.
Vorden mistte 4 basisspelers en
dat vergde nogal wat omzettingen
in het elftal.
Het vergat in de eerste helft om af-
stand te nemen van de club uit
Zieuwent, maar het had het geluk
niet aan haar kant. In de tweede
helft gaf Vorden het middenveld
uit handen en hadden de spitsen
ook hun kruit verschoten.
Vorden moest het stellen zonder
Erik Rakitow( blessure), Jan Bert Es-
selink en Renz Cornegoor wegens
schorsingen en Ronald Visser va-
kantie. Erwin Hengeveld, Huberto
Eykelkamp en Arnold Norde kwa-
men de Ie selectie versterken en
deden dat niet onverdienstelijk.
Beide ploegen gingen verkennend
van start met het accent op de ver-
dediging en in het eerste kwartier
gebeurde er dan ook niet zoveel
spannends op het veld.
.Vorden raakte op elkaar inge-
speeld en zette wat meer druk
naar voren. Dat leidde tot een aan-
tal scoringsmogelijkheden. Hans
van Dijk onderschepte een misluk-
te uittrap van de doelman en hij
trachtte hem met een lob te ver-
schalken. Met een uiterste krachts-
inspanning wist de keeper de bal
nog tot hoekschop te verwerken.
Hugo van Ditshuizen had pech
toen hij zijn inzet door de lat ge
keerd zag. Ook een schot van Rene

Slootsmid, nieuwe
importeur van Zetor
Mechanisatiebedrijf Slootsmid
in Laren is de nieuwe impor-
teur van trekkermerk Zetor.
Vanaf l december 2003 neemt
Slootsmid alle activiteiten over
van Praneda in Nijmegen.

Naast Zetor betreffen die activitei-
ten de importeurschappen voorTr-
ac-Lift voorladers, Tailift heftrucks,
Farmet grondbewerkingsmachi-
nes en AGS zitmaaiers. Slootsmid
wordt voor de genoemde merken
de importeur in de hele Benelux.

Slootsmid is een landbouwmecha-
nisatiebedrijf met vestigingen in
Laren, Geesteren en Goor. Hoewel
van oorsprong een regionaal be-
drijf richt Slootsmid zich als fabri-
kant van grasland- en bouwland-
bemesters (Multi Wheel Tank, SB
Bouwlandbemesters en SK Sleuf-
kouter-zodebemesters) op de afzet
in met name Nederland en België.
Met de verbreding van het produc-
tenpakket verwacht Slootsmid be-
langrijke synergievoordelen in het
handelstraject. Daarbij blijft het

bestaande dealernetwerk van Pra-
neda, dat betreft met name Zetor,
in principe gehandhaafd. Naast de
distributie van nieuwe trekkers en
machines zal Slootsmid als impor-
teur ook de onderdelenvoorzie-
ning en de service en onderhoud
gaan coördineren.
Bestaande eigenaren van Zetor, Tr-
ac-Lift, Tailift, Farmet en AGS kun-
nen vanaf l december gebruik ma-
ken van de diensten van de nieu-
we importeur.
Op de Landbouwwerktuigenbeurs
in Zuidlaren presenteren de geza-
menlijke noordelijke dealers van
Zetor (standnr. 510 in de Juliana-
hal), met ondersteuning van Sloot-
smid, de nieuwste Zetor-trekkers.
Het betreft de Proxima-serie, als
vervanging van de huidige Super-
serie, met trekkermodellen in de
vermogensklasse van 50 tot 90 pk.
Naast de Proxima is de Tsjechische
fabrikant van Zetor op dit mo-
ment volop bezig met de ontwik-
keling van trekkermodellen in de
vermogensklasse van meer dan
120 pk.

PCOB afdeling luistert
naar Staring en bekijkt
Vordense kastelen

Huldiging jubilarissen "Vorden"
Tijdens een gezellige feest-
avond, die de voetbalvereniging
"Vorden" zaterdagavond in zaal
"De Herberg" hield heeft het be-
stuur een aantal jubilarissen
gehuldigd. Alvorens daartoe
werd overgegaan gaf voorzitter
Herman Vrielink informatie
over de stand van zaken be-
treffende de bouw van een nieu-
we tribune.

Jongstleden donderdag heeft Vrie-
link een gesprek gehad met wet-
houder Wichers. Aangezien de
grond op het sportcomplex ge-
meentelijk eigendom is, zal de ge
meente een kapvergunning aan-
vragen.
Voor de aanleg van een nieuwe oe
fenhoek is het namelijk noodzake
lijk dat er een aantal bomen wor-
den gekapt. Is de oefenhoek gere
aliseerd dan kan daarna ook wor-
den begonnen met de bouw van de
tribune. Herman Vrielink ver-
wacht dat en de oefenhoek en de

tribune voor het seizoen 2004/2005
gereed zal zijn. Eén en ander zal
worden vastgelegd in een "plan
van aanpak".
Luth Harmsen werd gehuldigd
vanwege zijn 40 jarig lidmaat-
schap. Hij heeft zich volgens voor-
zitter Vrielink verdienstelijk ge-
maakt als leider en grensrechter,
maar bovenal als terreinmeester.
Een functie die hij nog steeds uit-
oefent. Voorts werden een aantal
zilveren jubilarissen gehuldigd
t.w. Ronnie de Beus ( een goaltj es-
dief bij uitstek, aldus Vrielink);
zijn broer Ronald de Beus ( nog
steeds en dat al jaren, speler in het
eerste elftal van "Vorden"), Wim
Harms (was ooit 13 jaar lang keep-
er van het eerste elftal), Edwin
Meyer ( vanwege een knieblessure
al op 22 jarige leeftijd met voetbal-
len gestopt. Thans sekretaris van
de vereniging). Hendrik Jan Beer-
nink, eveneens 25 jaar lid, was de
ze avond verhinderd en zal de "ver-
sierselen" thuis bezorgd krijgen.

Neyenhuis kon de doelman maar
te nauwer nood uit het doel wer-
ken.
Vorden was in deze fase van de
wedstrijd heer en meester en het
wachten was op een doelpunt. Rob
Enzerink probeerde het met een
afstandsschot, maar hij zag zijn
schuiver rakelings naast gaan.
RKZVC probeerde de bakens te ver-
zetten en in de slotfase van de eer-
ste helft kregen ook zij een aantal
kansen, maar doelman Mark Bor-
gonjen stond op de juiste plaats.
Enkele minuten was de tweede
helft oud toen Hans van Dijk een
grote kans kreeg. Hij kreeg de bal
echter niet onder controle en pro-
beerde het leder met zijn borst
over de doellijn te werken, maar
de doelman redde op de lijn.
In de tweede helft speelden beide
teams wat meer op de aanval,
waardoor het een meer open wed-
strijd werd. In de 15e minuut haal-
de doelman te Vruchte een schot
van Rob Enzerink in een reflex
met zijn voet van de lijn.
In de 25e minuut kopte Rob Enze
rink een bal door op Arnold Norde,
maar het was uiteindelijk Hugo
van Ditshuizen die het laatst de
bal met zijn hoofd beroerde. 1-0
Het loodzware veld eiste zijn tol.
De spelers zakten tot aan de enkels
in de "grasmat" en kwamen nog
maar moeizaam vooruit. De fysie
ke kracht van de Zieuwentnaren
was doorslaggevend in de laatste
minuten, want Vorden kwam on-
der druk te staan. Vooral bij spel-
hervattingen was RKZVC gevaar-
lijk. In de 85e minuut kreeg Vor-

den de bal niet meer uit de doel-
mond weggewerkt. De spits van
RKZVC nam de bal echter met de
hand mee, wat de scheidsrechter
vanwege de invallende duisternis
kennelijk was ontgaan, want hij
kende het doelpunt tot woede van
de Vorden spelers toe. 1-1
De laatste vijf minuten van de
wedstrijd kwamen de spelers niet
meer van hun plaats.
Komende zondag begint de nieu-
we speelronde en speelt Vorden
thuis tegen AD '69.

UITSLAGEN 29 EN 30 NOV.
DZC '68-Vorden El 3-0, Keijenburg.
Boys E2-Vorden E2 5-1, Vorden E3-
Concordia W E4 4-3, VIOD D2-Vor-
den Dl 2-10, Ratti Dl-Vorden D2 2-
1, Vorden D3-WHCZD4 5-1, Vor-
den Cl-WHCZ C3 3-1, Vorden C2-
AZC C3 2-1, csv Apeldoorn B4D-Vor-
den B2 4-2, Vorden 1-RKZVC l 1-1,
Reunie 2-Vorden 2 5-2, Zelhem 2-
Vorden 3 0-1, Gendringen 3-Vor-
den 4 5-3, RKZVC 4-Vorden 5 1-0.

PROGRAMMA 6 EN 7 DEC.
Brummen F2-Vorden F2, Vorden
El-AZC El, Vorden E2-Doesburg SC
E3, VIOD E5-Vorden E3, DZC '68
E12-Vorden E4, Gaz. Nieuwland
Dl-Vorden Dl, Vorden D2-Concor-
dia W. D3, Vorden D3-Warnsv.
Boys D5, Baakse Boys Cl-Vorden
Cl, Gaz. Nieuwland C3-Vorden C2,
Warnsv. Boys Bl-Vorden BI, Colm-
schate B3D-Vorden B2, Vorden 1-
AD '69 l, Vorden 2-Gendringen 2,
Ruurlo 2-Vorden 3, RKZVC 2- Vor-
den 4, Sociï 3-Vorden 5, Vorden 6-
DEO3.

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag haar maan-
delijkse bijeenkomst in het
Stampertje.

De heer Johan Pardijs, inwoner
van Vorden kwam vertellen, aan-
gevuld met een prachtige diaserie
over de historische plekjes van
Vorden. Dit onderwerp bleek een
goede keuze te zijn.
Voorzitter Jan Olthaar kon een
groot aantal belangstellenden wel-
kom heten, onder wie een aantal
gasten. In zijn openingswoord
werd het overlijden van het lid,
mevr.Joke Bosch herdacht.
De inleider Johan Pardijs begon
met de geschiedenis van dichter
A.C.W.Staring, die leefde van 1767-
1840 en een tijdlang op de Wilden-
borch woonde . Hij droeg enkele
van zijn gedichten voor.o.a. het
oogstlied "Sikkels klinken, sikkels
blinken" en het bekende gedicht
"de hoofdige boer". Deze vielen bij
het publiek zeer in de smaak.Daar-

na volgde aan de hand van mooie
dia's een tocht langs de 9 Vordense
kastelen, inclusief het Suideras in
Vierakker.
Maar ook de molens van Vorden
werden niet vergeten.De wens
werd uitgesproken dat de molen
van Kluvers spoedig weer in oude
staat mag worden hersteld, voor-
zien van wieken.
De diaserie werd afgesloten met
een beeld van Starings koepel in
Groot Dochteren.

De voorzitter was de tolk van aller
aanwezigen om de heer Johan
Pardijs te bedanken voor zijn
prachtige verhaal en het vertonen
van de mooie diaserie. De voorzit-
ter wees op de kerstbijeenkomst
op 18 december 's morgens in het
Stampertje, met medewerking van
mevr.Laman-Trip uit Warnsveld.
De geslaagde bijeenkomst werd af-
gesloten door Johan Pardijs met
een treffend gedicht over "onze
handen".

Ome Jan bedankt voor de logeerpartij en de goede zorgen.

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
- SWOV: 'open tafel' de Wehme

jeu de boulebaan de Wehme: in-
fo bij de receptie.

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

- Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel, volks-
dansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
- ledere maandagavond: Country-

line dancing les. Slankklup cur-
sus.

- ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.

- Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RA W.; Tekencursus.

- Iedere donderdagavond: Harmo-
nie Jubal oefenen

- Iedere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senio-
ren.

DECEMBER
3 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
3 HVG Linde Sinterklaasavond
3 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 Klootschietgroep de Vordense

Pan
8 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
10 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
10 Herhalingslessen EHBO Vor-

den

10 Kerstcontactmiddag Welfare
de Wehme

10 Bridgeclub BZR 't Stampertje
11 Klootschietgroep de Vordense

Pan
12 ANBO Diaprojectie in 't Stam-

pertje
14 Koopzondag in Vorden
14 Midwinterwandeling Wilden-

borch
14 Kerstmarkt in Wichmond
15 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
16 Passage, Kerstmaaltijd mevr.

Lamann
17 Bridgeclub BZR 't Stampertje
17 ANBO Klootschieten bij Kleine

Steege
17 HVG Wichmond, Adventvie

ring
17 HVG Dorp Kerstviering
17 Herhalingslessen EHBO Vor-

den
17 Kerstviering HVG Linde
18 Klootschietgroep de Vordense

Pan
18 Bejaardenkring, Kerstviering
18 Kerstbijeenkomst PCOB in 't

Stampertje, mevr. Lamann
Trip

20 Adventsconcert in RK Kerk Vor-
den

20 Kerstmarkt in Vorden
21 Kerstwandeltocht Kranen-

burgs Belang
22 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
24 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
29 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
31 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege





BESTSELLER! "Du vin, du pain
en deze week voordelige

Filet Americain!"

BESTSELLER!

Filet Americain
Naturel, peper, pesto
of met ui.
Ambachtelijk voor u verpakt
Bakje 150 gram l29

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Lay's
Chips *
Naturel, paprika,
snacks, assorti of mix
Uitdeelzak 15 zakjes

GEGARANDEER

NERG
GOE

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
500 gram

BESTSELLER!

PLUS
Navelina's
handsinaasappelen
Net 2 kilo

Coca-Cola
Diverse smaken

Fles 150 cl.

75

Douwe Egberts Aroma rood
Bonen, snelfilter of grove maling

Pak 250 gram

Fondue-, gourmet- of
steengrillschotels 25O gram Nu 3.29

of schotels de luxe
Prijs per 250 gram

59

RUIM 2000 ARTIKELEN IN PRUS

Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

8PL

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056

zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
49/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 december 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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