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Veel waardering voor afscheid
nemende directeur Hennie Reindsen

Vrijdagmorgen heeft meester Reindsen een nieuwe gitaar gekregen van
alle kinderen. De hele och tend was gevuld met spelletjes en een optreden
van een muzikale clown.

'Afscheid vieren klinkt raar, we
hebben gewoon spijt dat hij
weggaat'. Met deze woorden
opende ceremoniemeester dhr.
Jan Paul Buijk de afscheidsre-
ceptie die directeur H.J. Reind-
sen donderdag door het school-
bestuur werd aangeboden. Hen-
nie en Annie Reindsen kwamen
handen tekort om de vele felici-
taties en cadeaus in ontvangst
te nemen.

De zaal van Hotel Bakker was voor
deze gelegenheid mudjevol, een
bewijs dat dhr. Hennie Reindsen
op de christelijke basisschool 't
Hoge, een graag geziene directeur
was. In totaal heeft hij er 33 jaar
gewerkt, waarvan 22 jaar als
directeur.

Als een rode draad door de recep-
tie, de waardering voor zijn func-
tioneren . De diverse sprekers sta-
ken dit niet onder stoelen of ban-
ken. De voorzitter van het school-
bestuur, dhr. Evert Kroesbergen,
onderstreepte de goeie samenwer-
king die er door de jaren heen met
dhr. Reindsen is geweest.

'De school nam bij jou een belang-
rijke plaats in en je hebt je werk
met veel inzet gedaan', aldus
Kroesbergen die namens het
schoolbestuur een 2-zits tuinbank
aanbood.

Dhr. Harry Hendertink die dhr.
Hennie Reindsen inmiddels is op-
gevolgd, hechtte grote waarde aan
de afgelopen vier weken toen hij

door de scheidende directeur werd
ingewerkt. 'We hebben diverse
fietstochten gemaakt, we hebben
samen gewandeld, waarbij heel
veel over de school werd gespro-
ken. Je sprak er met liefde en re-
spect over. Ik heb je leren kennen
als een bewogen man. Ik heb aan
deze paar weken een prettig ge-
voel overgehouden', aldus dhr.
Hendertink. Dhr. Douwe Wobbes
voerde het woord namens de
plaatselijke basisscholen. 'Jij was
een collega die verregaand solidair
was. Het feit dat school 't Hoge de
grootste basisschool is in Vorden,
heb je nooit gebruikt. We komen
je nu uitzwaaien', aldus de heer
Wobbes.

In de jaren 1968/69 toen dhr. Hen-
nie Reindsen net als onderwijzer
aan de school op het Hoge was be-
gonnen, was hij 'meester' van de
klassen 4/5. Een klas die dhr. Hen-
nie Reindsen later in zijn af-
scheidsspeech 'weerspannig spul'
noemde. Wel, genoemde klas was
voor het merendeel op deze recep-
tie aanwezig. Woordvoerder dhr.
Chris Hissink: 'Je hebt als aardige
jonge meester afkomstig uit Zel-
hem op deze groep een dusdanige
indruk gemaakt dat wij nu als een
soort reünie hier aanwezig zijn.
Wij weten ook nog goed dat jij het
had over 'hebt Uw naasten lief,
maar als je dhr. Hennie Reindsen 's
zaterdagsmiddags op het voetbal-
veld bezig was, nou nou'. Dhr.
Reindsen, die deze dag ook nog
een serenade van de muziekver-
eniging 'Sursum Corda' kreeg aan-
geboden, haakte daar gelijk op in.
'Ik heb nooit iemand uit het veld
geschopt, mijn agressie ging altijd
richting de scheidsrechter'. En
juist toen opa Reindsen deze
woorden sprak stapte een klein-
dochtertje naar voren om hem een
kusje te geven. Een perfect gevoel
van timing.

Dhr. Reindsen maakte tevens van
de gelegenheid gebruik om enkele
anekdotes op te halen. 'Toen ik pas
op school was stond ik op gegeven
moment te praten met het toen-
malige schoolhoofd Zeevalkink.
Stapt er een kind naar Zeevalkink
toe en vroeg hem 'meister zol ie
wel een kikker willen wean'. 'Ik
denk het niet', luidde het ant-
woord. Dan, zo zei het joch, dan
blief ie moar mooi een dikkop'!

Oliebollenactie muziek-
vereniging 'Concordia'
De Vordense muziekvereniging
'Concordia' houdt op vrijdag 7
en zaterdag 8 december de jaar-
lijkse oliebollenactie. De leden
van de vereniging zullen de
oliebollen zelf bakken en ze
huis-aan-huis verkopen.

Met het geld dat deze actie oplevert
zullen nieuwe instrumenten wor-
den aangeschaft.
Het vervangen van muziekinstru-
menten is en blijft noodzakelijk
wil 'Concordia' de klank van het

orkest houden zoals het nu is. Dat
er met de opbrengst van de vorige
oliebollenactie goed geïnvesteerd
is, blijkt uit het resultaat van het
onlangs gehouden concours in Ei-
bergen (eerste prijs en promotie
naar de afdeling Uitmuntendheid).
Concordia spreekt tijdens de
komende actie dan ook niet over
oliebollen maar over 'promotie
bollen'! Men hoopt erop dat de
lekkernijen weer gretige aftrek
zullen vinden. Zie advertentie
elders in dit blad.

Kerstwandeling
Zondagmiddag 16 december as.
wordt er weer een kerstwandeling
georganiseerd door Kranenburgs
Belang. Men kan inschrijven bij
Pannenkoekrestaurant Kranen-
burg. Er is een mooie wandeling
uitgezet in de fraaie omgeving
rondom de Kranenburg.

Onderweg kan men genieten van
de midwinterhoornblazers en is er
een pauze voor een hapje en een
drankje. Na de wandeling kan
men bij Pannenkoekrestaurant
Kranenburg deelnemen aan het
stampottenbuffet. Hiervoor graag
opgeven, tel. 55 68 53 of 55 64 32.
(Zie ook advertentie in Contact).

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

De kerstmarkt is in principe alleen
toegankelijk voor de hobbyist. Men
onderscheidt zich hiermee van
andere Kerstmarkten, waar toch
veelal de middenstand overheerst.
Uit ervaring is gebleken dat het
aanbod van de hobbyisten zeer
uitgebreid en van goede kwaliteit
is. Het aanbod van de Kerstmarkt
bestaat o.a. uit: kaarsenmaker,
kerstkaarten, zeepjes, schilderin-
gen, glaswerk, kerstbomen, kaar-
senstandaards van hout en gips,
decoraties van servetten, verschil-
lende kerstdecoraties van gips,
Welfare, Wereldwinkel, beton
decoraties, figuren gemaakt van
lichtslang, kerstbakjes en groen,
enz. eigenlijk te veel om op te noe-
men.

Ook is er natuurlijk Gluhwein,
warme chocolademelk, oliebollen
en niet te vergeten erwtensoep,
om de inwendige mens te verwar-
men en te versterken. De country-
line Dancers uit Warnsveld zorgen
voor de muzikale noot in dit ge-
heel met gezellige kerstmuziek. In
de Bosrand kan men terecht voor
een heerlijk kopje koffie of iets
sterkers.

In week 51 (17 - 21 december)
verschijnen de vier editie's
van Contact in 2001 voor het
laatst. In deze editie's worden
dus opgenomen de Kerst- en
Nieuwjaarswensen. Voor de
advertenties en berichten
gelden de normale inleve-
ringstijden.

In week 52 verschijnt er geen
Contact

In week l (31 december 2001
- 4 januari 2002} verschijnt
Contact weer met alle vier de
edities. Contact editie Ruurlo
en Vorden verschijnen dan op
donderdag 3 januari.

Inleveren van advertenties
en berichten voor deze
Contacten:
• editie Warnsveld/Hengelo:

Uiterlijk vrijdag 21 decem-
ber 12.00 uur

• editie Ruurlo en Vorden:
Uiterlijk donderdag 27 de
cember 17.00 uur.

De redactie
Weekblad Contact

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 december 2de advent 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 december 10.00 uur ds. E. Pot (Roozendaal).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 december 2de advent 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJt kerk Vorden
Zondag 9 december 10.00 uur Woord- en Communieviering, m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 december 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
9-10 december]. Nijenrolder (Baak), tel. (026) 495 31 18.

Weekenddienst huisartsen
8-9 december dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 7-14 december apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandarts
8-9 decemberG.W. Jelsma/K.H. Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-
12.00 uur.



Streekziekeiihuis Het Spittaal,Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur, Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur, Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-1130 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
Lochcin, Larenscweg 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
CLZelhein. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatiéverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@desuepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

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

Pedicure L Eyers-Jartsen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastecl, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
2492; Y. Roelofs (0575)44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550,

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-^
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidyerzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 900-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M:B.y.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nicuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Rutirlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs 111,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,-
(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor f5,- (€2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Concordia 7 en 8 decem-
ber oliebollenactie.

• Slanker en fitter nog voor-
de Kerst? Het kan! Wat is het
geheim? Vraag vrijblijvend in-
fo op werkdagen (van 9.00 tot
13.00 uur) A. Eijsink, tel.
(0575) 57 21 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 51106955.

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

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Vaak zijn mensen met va-
ge klachten overal al geweest
maar niets helpt. Een healing
kan dan veel doen. Na de hea-
ling kan de energie weer stro-
men en komt er ruimte van
binnenuit. Bel voor informatie
met Marg Bekken, tel. (0573)
45 32 46.

• Te koop: 240 balen hooi,
zeer geschikt voor paarden en
schapen. Tel. (0575) 56 44 90.

• Dansavond op zaterdag 8
december in zaal „De Veld-
hoen" te Doetinchem, m.m.v.
Knetter. Aanvang: 20.30 uur.
Entree f 10,-, Inl.: (0314) 38 12
50.

• Sfeervolle Kerstartikelen en
-kaarten bij Wereldwinkel Vor-
den.

• Pure aloe-vera producten
dragen bij aan een gezonder
en natuurlijk leven. Informatie
en verkoop Jannie Nijkamp,
Warnsveld (0575) 52 13 16 of
55 36 32.

• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Tevens staan wij
a.s. zaterdag op de Kerstmarkt
in Wichmond. Ruurloseweg 87,
Kranenburg, tel. 55 69 35.

• Swingnight met hits 70's,
80's en 90's op zaterdag 8 de-
cember in zaal Koster te Etten.
Aanvang: 21.30 uur. Entree
f 10,-. Inl.: (0315) 32 39 14.

• Sint... Het kan nog net, van
die heerlijke en nu voordelige
honing! Mmmm . . . Wereld-
winkel Vorden.

• Af te halen: apenboom voor
13 december. Staat in de weg
i.v.m. te plaatsen Abraham. Tel.
55 31 93.

• Wie zoet is krijgt lekkers ...
Honing deze maand extra
voordelig. Wereldwinkel Vor-
den.

• Concordia 7 en 8 decem-
ber oliebollenactie.

• Te koop: kerstbomen in al-
le maten. Brandenborchweg
10, Vorden. Tel. (0575) 55 67
75.

• 9 december Tweede Ad-
ventszondag-kerkdienst in
de Ned. Herv. kerk in Wich-
mond om 10.00 uur met mede-
werking van het bekende koor
Rebom. Hartelijk welkom, ook
u!

• Te koop: Volvo 440 DL b.j.
sept. 1990, APK 11-2002. Vr.pr.
f 1500,-. Tel. 55 34 66.

• Te huur: Kerstmankos-
tuums. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel. (0575)
45 20 01.

• De beste kerst- nieuwjaars-
wensen met milieuvriendelijke
kaarten van Wereldwinkel
Vorden.

• Kerstwandeling Kranen-
burgs Belang 16 december.
Start Pannenkoekrestaurant
Kranenburg vanaf 13.30 uur.

• Gratis af te halen: ± 145 m2
gebruikte straatklinkers.
Wiersseweg 4, tel. (0573) 45 10
26.

• Te huur: arreslee op wiel-
tjes. Tel. (0575) 55 26 63.

• Ijsbaanvereniging Vorden
voorverkoop ijsbaanabon-
nenmenten t/m 8 december
2001. Openingstijden zie Con-
tact van twee weken geleden.

Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG
van 12 december
t/m 21 december

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 552432

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 551255

SPAANSE WEKEN
Rauwkost en salades:

bolero salade 000
200 gram L.VO

Veldvers uit Spanje

bleekselderij 04.Q
per stuk tJ^J
Uit de streek Vatencia: Clementine

mandarijnen CQQ
1 0 voor + 5 gratis 0%/O

versgesneden spitskc

( *^f / Fan
V - f"-—"^ _/ Burg. Ga!

www.c

SPRINGT ERUIT IN G

Uit Spanje

broccoli OAQ
500 gram £*Tv7

Versgemak

Roerbak-
groente OQQ
400 gram O«7U

Tegen de griep:
citroenen -4 AQ
5 stuks 1 9O

lOl 500 gram 1 "ö
Aanbiedingen geldig in week 49

i.J. HUITINK
eestraat 3, Tel.: 55 16 17
e-echte-groenteman.nl

iROENTEN EN FRUIT.

Chocoladebavaroisvlaai
met kersen

IQ25 1195
i+Jm klein i i mgroot

Chocoladebavaroisvlaai
met peren

ff.95
klein

Vanaf donderdag

Proef stelletje
met 100% amandelspijs

6 50
•

Ze zijn er weer, onze heerlijke

roomboter
kerstkransjes

suiker of amandel

f oo
m korting.

Geldig tot 8 december.

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

(www.compusystem.nl)
KeuzePC v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb intern: g^hetigeni 20 Qb^harddisk f 1.645,-
AMD Duron 900 Mhz, .128 Mfcunter n geheugen, 40 li||ardd(ë? f 1.795,-
AMD Athlon Thunderbird 900 MHzv 128 Mb SDF5AM, 40 C.b terdcfisk l f 1.875,-
AMD Athlon XP 1,5 GHz, 256 Me \4H* :32M8 TNT2 AGR
40 Gb harddisk H f 2.095,-

SpelletjesPC
AMD Athlon Thundefffoird 1.4 GHz* 428 MB SORAM
NVidia Riva TNT2 ;3» M64 l M) harddisk
AMD Athlon XP 1500 MHz s£56 M& DË>R 268 MHz
64 Mb AGP VGA TV-Out 40 Gb harddisk

v.a. f 2.045,-

jjf 2.045,-

S 2.195,-

PC-133 MHz., UiMA 66^10) ATX Moedetad, 64 MB (behalve bij de SpelletiesPC)
VGA, AC '97 Soup; 52 fAOpen CORÖMF56K6 Modem, 10/100 MbpS Netwerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Win 95/38 Toetsenbord, Logitech Scrollwheel Muis.

Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem

een 17 inch monitor voor f 389,-.

17 inch monitor f 429,- • i.p.v. CD-Rom een LiteÖrPWx 10 x 32 CD-Rewriter f 14rt,
• i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler f 109,- • TFT monitor v.a. f 965,- • HP
845C Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • USB Scanner f 169,-

• 240W boxen f 45,- • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak
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Dinsdag 6 november 2001 zijn geboren

Bryan Anthony
&

Nicole Amber

zoon en dochter van de trotse ouders

Albert & Mirande Smits

HetKerspel 11
$ 7251 CT Vorden

Tel. (0575) 55 42 68
i
:',

,£ . . .
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Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van ons
zoontje en broertje

Youri

23 november 2001.

Erik, Diana
Michelle en Marloe Maalderink

H»! „Vruchthof"
| Meeninklaan 3a
* 7255 LD Hengelo (GId.)

;'i . ... . .. . . . ... . . . ̂ *««®S®SïS«« ŝ«Sè®S»®S^
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Geboren om voor altijd van te houden.

Onze prachtige dochter

Nomi
Maria

30 november 2001.

Micha Westerik en
Carline Hartman

l Molenhoek 17 i
| 6942 EW Didam •

' Voor bezoek graag een telefoontje: (0316) 22 71 57 |

:.'', *̂S««S*»*SS®*'ë««S«@J» i

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, is rustig van ons heengegaan onze
lieve moeder, oma, overgrootmoeder en mijn zuster

Aaltje Hendrikje Huizinga-Smit
sinds 1986 weduwe van Samuel Albert Huizinga

• 18 januari 1909
Midwolde (Gr.)

Vorden:

Deventer:

Goldach
(Zwitserland):

Eist (GId.):

Hengelo (GId.):

Ruurlo:

Derendingen
(Zwitserland):

Boxtel:

Correspondentieadres:
E. Huizinga
De Horsterkamp 15
7251 AZ Vorden

Onze dank gaat uit naar het personeel van woon-
en zorgcentrum „De Wehme" te Vorden

voor de in alle opzichten perfecte verzorging.

De crematieplechtigheid heeft op maandag
3 december jl. plaatsgevonden.

t 28 november 2001
Vorden

Eelke Huizinga
Janny Huizinga-Bieren

Henk Huizinga
Dini Huizinga-Opperman

Mien Furtner-Huizinga
t Ernst Furtner

t Truus van Aalst-Huizinga
t Karel van Aalst

Roei Huizinga
Riet Huizinga-Stapper

Hennie Huizinga
Henk Kerkmeester

t Cor Huizinga
Sylvia Huizinga-Fluri

Klein- en achterkleinkinderen

H. Rijneveen-Smit

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.
(Joh. 14 : 2a)

Omringd door zijn dierbaren is tot ons groot verdriet
op bijna 79-jarige leeftijd rustig ingeslapen mijn lie-
ve man, onze lieve vader en opa

Cornelis Knoppers

• Zutphen
11 december 1922

Vorden:

's-Hertogenbosch:

Amsterdam:

Delft:

t Vorden
30 november 2001

Hannie Knoppers-Blind

Rijkert Knoppers
Greet Cornelissen
Luigi
Justus
Heske

Lot Knoppers
Koen Faber
Bonno
Ruby

Marjolein Knoppers
Ben Bras
Tessa
Nienke

Alkmaar: Karin Knoppers
Amrit

Onze dank gaat uit naar huisarts W.J.C. Haas en de
Thuiszorg voor alles wat zij voor ons

hebben gedaan.

Pieter van Vollenhovenlaan 11
7251 AP Vorden

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vor-
den heeft met ontroering kennis genomen van het
bericht van het overlijden van haar ex-preses en lid
van het college van kerkvoogden,

Johan Friedrich Geerken

op maandag 19 november 2001.

Wij hebben Johan leren kennen als een gelovig, in-
teger en gedreven mens. De kerkenraad heeft ge-
noten van zijn bestuurlijke gaven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte voor de toekomst.

Mede namens de kerkenraad,

Jan Rigterink, preses
Hannie Wichers, scriba

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Muziekvereniging

Concordia
verzorgt op
vrijdag 7 aecember en
zaterdag 8 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

Koopt allen onze
lekkere oliebollen
opbrengst t.b.v. instrumentenfonds

^ De „
vanSinterKiaas

44 O

425
498

gehakt cordon bleu's
5 stuks

^iefstuk Stroganoff,
700 gram

/^underrookvlees,
700 gram

^eenhamsalade,
700 gram

l̂ ipfilet,
500 gram

azenpeper, ^39
700 gram £

De f eenweken bij de tëurslager.
ftiw genieten!

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

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
» Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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 Vorden,
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

lEUWJAARSRECEPTIE•

Het gemeentebestuur van Vorden houdt op 2 januari 20O2
Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 20.00 uur bent u van harte wel-
kom in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

ERGROTEN WONING HET HOGE 13

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub a van het bestemmingsplan "Vorden Centrum
en Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning
op het perceel Het Hoge 13.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
6 december 2001 tot en met woensdag 2 januari 2002 ter inzage ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

'B' IJZETTEN VAN URNEN EN VERSTROOIEN VAN AS OP DE
•~ ALGEMENE BEGRAAFPLAATS IN WICHMOND

Ook op de algemene begraafplaats in Wichmond kunnen asbussen wor-
den bijgezet en as worden verstrooid op een speciaal daarvoor ingericht
stukje van de begraafplaats. De mogelijkheden zijn:

• verstrooien van as (f 300,- per verstrooiing)
• bijzetten van urnen in urnengraven (f995,- per urn)
• bijzetten van urnen in gewone graven (in plaats van een kist mogen

twee urnen in een gewoon graf worden bijgezet) Dit kost eveneens
f 995,-per urn.

In Vorden kunnen op de algemene begraafplaats urnen in een urnen-
muur worden bijgezet. In Wichmond is geen speciale urnenmuur. Bur-
gemeester en wethouders zijn ook niet van plan een urnenmuur op de
begraafplaats in Wichmond te bouwen. De kosten voor het bouwen van
een muur zijn te hoog. In Vorden wordt er beperkt gebruik van gemaakt.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30
Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden,

met ingang van 7 december tot en met 21 december 2001, ter inzage het
ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.
Weenk, Brandenborchweg 2, 7251 MA Vorden, op 10 januari 1980 ver-
leende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding
van 22 juli 1996) voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie E, nummers 521/527/528, adres inrichting:
Brandenborchweg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder voor het vleesvarkensgedeelte in te trekken voor (bruto
1950 kilogram NH,,) vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging
veehouderij takken'.
Vergunninghouder houdt 408,4 kilogram NH3 productieruimte. De de
positie neemt met 82 % af van 16.508,8 mol naar 2.858,8 mol.

aan de heer H. Weenk, Biesterveld 43, 7251W Vorden, op 10 januari 1980
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding
van 22 juli 1996) voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie E, nummers 521/527/528, adres inrichting:
Brandenborchweg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder voor het vleesvarkensgedeelte in te trekken voor (bruto
1950 kilogram NHJ vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging
veehouderij takken'.
Vergunninghouder houdt 408,4 kilogram NH3 productieruimte. De de
positie neemt met 82 % af van 16.508,8 mol naar 2.858,8 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk,
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 22 de
cember 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

TIPS EN WETENSWAARDIGHEDEN
Kinderen tot en met 11 jaar mogen nooit voorin vervoerd worden, tenzij
ze in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel
zitten.
Ze langer zijn dan 1.50 meter en de driepuntsgordel gebruiken.

Kinderen vanaf 12 jaar mogen voorin zitten in de driepuntsgordel. On-
der de 1.50 m mogen deze kinderen de driepuntsgordel als heupgordel
gebruiken.

Voor het vervoer achterin van kinderen tot en met 2 jaar is wettelijk niets
geregeld, maar het is uitermate raadzaam om ze in een deugdelijk kin-
derbeveiligingsmiddel te vervoeren.

Kinderen van 3- tot en met 11 jaar moeten achterin vervoerd worden in
een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel, indien dit voor handen
is. Is dit niet het geval dan zijn ze verplicht de aanwezige gordel te ge
bruiken. Ze mogen dan de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken.
Vervoer een kind nooit op uw schoot in de gordel. Bij een aanrijding
vliegt u met een enorme kracht naar voren, waardoor u uw kind dood
kunt drukken.

Vervoer niet meer kinderen dan er gordels zijn.

Zittingverhogers kunnen handig zijn als kinderen te groot zijn voor een
kinderzitje en te klein voor alleen een gordel.

ERORDENING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
VASTGESTELD

In zijn vergadering van 27 november 2001 heeft de gemeenteraad van
Vorden de "Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Vorden
2001 "vastgesteld.
Deze Verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter gemeentesecretarie
ter inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Deze verordening is met terugwerkende kracht in werking getreden van-
af l september 2001.

PENSARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
REGIO STEDENDRIEHOEK

De regioraad van de Regio Stedendriehoek vergadert op 19 december
2001 in het Regiokantoor, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn. De vergadering
begint om 20.00 uur

De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen na 7 december a.s.
voor iedereen ter inzage bij Bureau Beleidszaken, Wilmersdorf 9 te Apel-
doorn en in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.

LADHEIDSBESTRIJDING IN VORDEN

Routes
Bij het opstellen van de routes is_uitgegaan van de volgende criteria:
- doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere

bestemmingen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behan-
deld. 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 deze criteria wordt binnen de gemeente Vorden als volgt
de gladheid bestreden.

Provinciale wegen
De provincie verzorgt de gladheidsbestrijding. Het gaat om de volgende
wegen (buiten de bebouwde kom): Zutphenseweg, Rondweg, Hengelose
weg en de Ruurloseweg met bijbehorende fietspaden.

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) strooit gemeentewer-
ken zodra het ergens in de gemeente glad wordt. Er zijn drie strooieen-
heden:
strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphen-
seweg, Baakseweg, Broekweg, parallelweg Den Elterweg, IJselweg, Vier-
akkersestraatweg, Beeklaan, Lankhorsterstraat, Hackfortselaan, Koe
koekstraat, Leestenseweg, Boshuisweg, Ijzerhorst, Hekkelerdijk, Hoeken-
daalseweg, Kruisdij k, Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforter-
weg, Baron van der Heijdenlaan, Vogelzang, ündeselaak, Ludger en
Dorpsstraat (Wichmond), Nieuwenhuisweg, Deldenseweg;
strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat,
Raadhuisstraat, Nieuwstad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Wilden-
borchseweg, Almenseweg, Stationsweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk,
Onsteinseweg, Lindeseweg, Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk,
Eikenlaan, de Banenkamp, Kerkweide en Hamsveldseweg;
strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wil-
helminalaan, Molenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de
Boonk, Strodijk, Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulinde



laan, oprijlaan gemeentehuis, de Bleek, Netwerkweg, Handelsweg, In-
dustrieweg, Dienstenweg, Bedrijvenweg, Ambachtsweg, Nijverheidsweg,
Kerkhoflaan, parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebos-
weg, Christinalaan, Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem
Alexanderlaan, de Delle, Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg,
Schoolstraat, Brinkerhof, Berend van Hackfortweg, van Heeckerenstraat,
Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg, Storm van 's Gravesandestraat,
de Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de Laegte.

b. overige wegen
De overige wegen strooit gemeentewerken alleen bij aanhoudende glad-
heid.

Pas uw snelheid aan
Ondanks de gladheidsbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen ge
blazen. Let goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie
en pas uw rijstijl en rijsnelheid aan. 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 strooieenheid
heeft dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Belangrijk is ook dat de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor men-
sen die slecht ter been zijn. Houdt u het trottoir nabij uw woning be-
gaanbaar? Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mo-
gelijk bestreden wordt.

Schade aan beplanting
Helaas komt er soms zout buiten de rijbaan en ontstaat schade aan be-
planting die daarvoor gevoelig is. Pas op die plekken, veelal langs wegen
waar geen trottoir is, beplanting toe die beter tegen zout kan.

ANLEG PLATEAU EIKENLAAN

In verband met de aanleg van een plateau ter hoogte van de ingang van
het sportcomplex is de Eikenlaan te Kranenburg, tussen de Banekamp en
de Hamsveldseweg van 10 tot en met 14 december, afgesloten.

LGEMENE BESCHOUWINGEN

In Gemeentebulletin van 21 november heeft u de belangrijkste on-
derwerpen van de begroting en het Meerjarenbeleidsplan 2002-
2005 kunnen lezen. Deze week: de hoofdlijnen van de algemene be-
schouwingen van de fracties van de politieke partijen die in de ge-
meenteraad zijn vertegenwoordigd. Volgende week staan de ant-
woorden van burgemeester en wethouders op de vragen van de
fracties in Gemeentebulletin.

DE PVDA FRACTIE VORDEN EN DE BEGROTING 2002
In het komende begrotingsjaar gaat de PvdA fractie voor :

• Snel aan de gang met VHS (++)
Zorgen dat we snel aan gang kunnen als de provincie een beslissing ge-
nomen heeft. Een grotere plattelandsgemeente kan zich sterk maken
voor bereikbaarheid van de voorzieningen en handhaving van het agra-
risch karakter.
• Centrumplan
Het eigen karakter van het centrum van Vorden behouden en tegelijker-
tijd het centrum aantrekkelijker maken. Door minder doorgaand ver-
keer, goed ogende winkels en horeca, en de aanwezigheid van school, bi-
bliotheek en bijvoorbeeld een internetcafé en een combiloket voor zorg.
• De Brede School
De Brede School is onderdeel van het preventieve jeugdbeleid. Buiten-
schoolse activiteiten bieden de jeugd, en zeker jongeren die thuis min-
der mogelijkheden hebben, aanvullende ontwikkelingskansen.
• Toerisme: Poort tot het Grote Veld.
Om Vorden levend en levendig te houden zijn toeristische trekpleisters
nodig. Geen pretpark, maar bijvoorbeeld faciliteiten voor skaten en
paardrijden. Plus parkeergelegenheid zonder overlast in het centrum.
• Diftar : zoveel mogelijk scheiden van afval
Diftar (tariefdifferentiatie) betekent dat wie minder of minder vaak huis-
houdelijk afval aanbiedt, minder afvalstoffenheffing betaalt. Op gecom-
bineerde brengpunten voor glas, papier, klein WEB e.d. kan afval ge-
scheiden aangeboden worden, waardoor er minder in de groene en grij-
ze container komt.
• Woningbouw
Bouwen op leegkomende plekken in het dorp (inbreiden) geeft toch nog
de mogelijkheid in Vorden op beperkte schaal nieuwe woningen neer te
zetten.

Lezers van het Contact.

De bovenstaande punten zijn belangrijke punten uit de algemene be-
schouwingen van de PvdA in de gemeente Vorden indien U de volledige
tekst in uw bezit wilt hebben kunt u bellen of e-mailen naar onder-
staande adres.
Fractievoorzitter P. Hoogland, Kapelweg 6, 7233 SC Vierakker, telefoon:
(0575) 44 14 19, email: hoogland.peter@consunet.nl

ALGEMENE BESCHOUWINGEN CDA-FRACTIE

Lauwheid
Het college reageert en regeert alleen als burgers of organisaties roepen.
En dan nog vaak heel lauw.

Vrijwilligerswerk
Het jaar 2001 is het jaar van de vrijwilligers. Veel Vordenaren zetten zich
in als vrijwilliger, in het jeugdwerk, voor de sportclub, in de zorg. Het col-
lege heeft geen aandacht voor dit werk. Het CDA pleit voor een jaarlijkse
vrijwilligersprijs. En waarom wordt de penning voor Vordenaren met een
bijzondere verdienste niet uitgereikt?

Gemeentelijk monumentenbeleid
Al enkele jaren wil het college het gemeentelijk monumentenbeleid veranderen, misschien wel afschaffen.
Waarom wordt niet helder wat er gaat gebeuren? Is het paarse college het onderling niet eens?
Het CDA wil een actief gemeentelijk monumentenbeleid met een subsidiebeleid als aanmoedigingspremie
voor goed onderhoud.

Welstandsbeleid
Ook over het welstandsbeleid bestaat geen duidelijkheid. Er moeten criteria voor de welstandscommissie wor-
den geformuleerd. Al meer dan 3 jaren heeft het college het welstandsbeleid ter discussie gesteld, zonder uit
te spreken hoe het beleid zal worden.

Stankoverlast
Waarom wil het college een straatveegbedrijf met een zand- en slibopslag, een bedrijf met een vuil imago en
dreigende stankoverlast op het bedrijventerrein? Het CDA wil dat de 3 paarse partijen zich uitspreken over de
ze kwestie en het college duidelijk maken dat vestiging tegen gehouden moet worden.

Gemeentelijke website
Al enkele jaren achtereen bepleit het CDA dat een Vordense website moet worden ingericht. Voor een actief toe
ristisch-recreatief beleid, ter ondersteuning bij het economisch beleid en voor een goede informatie naar de
burger is een website een onmisbaar instrument.

Bewegwij zering
Nog steeds ontbreekt een goede bewegwijzering voor toeristen en andere bezoekers van ons dorp. Het CDA is
ontevreden dat dit is blijven liggen. En dat terwijl toerisme een speerpunt van beleid is.

Economische zaken
Veel nota's worden toegezegd over toeristisch beleid en over economische zaken: het duurt lang, het tempo van
een slak noemen we het. De ontwikkelingen rond het zwembad, de slecht-weer-voorziening, het bezoekers-
centrum Groote Veld. Een regionaal bedrijventerrein aan de Z-E weg Het wordt al jaren aangekondigd, con-
creet zien we nog niets.

Kamperen
De afgelopen jaren zijn ca 300 kampeerplaatsen in de buurt van de Mosselseweg verloren gegaan. Het CDA wil
een actief gemeentelijk beleid om dit verlies ongedaan te maken

(Ver)nieuwbouw Dorpsschool
Als een studie op ontwikkelingen van winkelen en parkeren in het centrum van het dorp de voortgang van
(ver)nieuwbouw van de Dorpsschool belemmert dan betreurt het CDA dit zeer.

Verkeersproblematiek dorp Vorden
De aanpak van de verkeersproblematiek op de centrumroute door het dorp vergt alle aandacht. Verkeerson-
veiligheid, hoge snelheden en ongeoorloofd vrachtverkeer vragen om oplossingen zoals een rotonde aan de
westzijde en 30 km maatregelen in het winkelcentrum. Het CDA vraagt zich af waarom het college voor maat-
regelen geen financiële middelen op de begroting heeft gezet.
De studie naar een noordelijke rondweg zal opnieuw ter hand moeten worden genomen. Ruurlo kan als voor-
beeld gelden. Ook v.w.b. de woningbouw.

Klooster Kranenburg
De tijdelijke huisvesting van Asielzoekers mag niet een permanent karakter krijgen. Het klooster kan voor wo-
ningbouw bestemd worden.

Woningbouw
De Tweede Kamer heeft de huisvestingswet nog niet aangenomen. Bevoordeling van eigen inwoners mag dus
nog steeds. Waarom wil het paarse college dit niet?
Bij nieuwbouw op het Sorboterrein kunnen woningen bij voorrang worden toegewezen aan Vordenaren.
Het CDA wil dat het college opkomt voor de belangen van Vordenaren en vriendjespolitiek voorkomt.

CDA-fractie: Arie van Voskuilen, Wim Regelink, Wim Wichers, Jan Klein Lenderink, Arno Spekschoor, Gert
Harmsen, Rob Van Overbeek, Alie Bink en Ab Boers

Wilt u een volledige versie van de Algemene beschouwingen:
a.h.boers@hetnet.nl of tel. 551157.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN D66

• De gemeentelijke herindeling van Vorden, Hengelo en Steenderen is eigenlijk al een feit. D66 stelt zich daar-
om op het standpunt, dat willen we van een grote plattelandgemeente blijven spreken en willen wij binnen
enkele jaren geen hapklare brok voor Zutphen of Doetinchem zijn, dan zal tot het laatste moment gestre
den moeten worden voor uitbreiding met de gemeenten Zelhem en Hummmelo/Keppel.

• D66 kiest voor het kleinekernen-belang: maatregelen voorgesteld in de begroting mogen niet indruisen te
gen dit belang.

• D66 wil het belang van vrijwilligerswerk en het verenigingswerk en de mogelijkheden binnen de breedte
sport benadrukken en verwacht van het college, dat met de door het Rijk aangeboden middelen een pro-
ject wordt ingezet, dat ook verdere langdurige subsidiëring mogelijk maakt.

• D66 zal steeds toetsen of uitwerkingen van (voorgenomen)beleid in overeenstemming zijn met de komende
herindeling. Wij zijn er voorstander van dat steeds gekeken wordt naar de belastingdruk en vormgeving in
andere gemeenten.

• D66 gaat akkoord met de door het college voorgestelde belastingdruk: deze is in overeenstemming met het
beleidsprogramma 1998-2002.

• D66 blijft er voorstander van dat er, in het kader van het minimabeleid, iedere keer opnieuw gekeken wordt
naar de vormgeving van een cliëntenraad.

• D66 blijft, evenals vorige jaren, voorstander van de verhoging van de toeristenbelasting, daar waar het gaat
om kosten te dekken die een toeristisch karakter dragen. Aan de hogere zwembad- subsidie mag de toerist
best een steentje bijdragen.

• D66 vindt, dat de afgelopen periode grote inspanningen zijn gepleegd in het onderhoud van de wegen en de
duurzaam veilige inrichting van deze wegen. Echter de klus moet nog worden geklaard. Het oplossen van
een aantal laatste knelpunten zoals de Zutphenseweg en de Dorpsstraat, verdient hoge prioriteit.

• D66 vindt de huidige stand van zaken met betrekking tot het personeel van de gemeente Vorden en de huis-
vesting van het gemeentelijke apparaat een grote zorg. Er zal veel overleg moe ten zijn en informatie moe
ten worden gegeven. Wij zijn er ons van bewust dat de medewerkers extra werkdruk ondervinden door de
samenwerking en de toekomstige fusie. Ontstane vacatures moeten zo snel als mogelijk worden ingevuld.

• D66 blijft huisvesting van de Vordense burger hoog in het vaandel houden. Steeds wanneer er zich moge
lijkheden voordoen, zal gezocht moeten worden naar middelen de Vordenaar een voorkeursbehandeling te
geven

• D66 kan zich in grote lijnen vinden, in de door het college aangeven punten van nieuw beleid. In de alge
mene beschouwingen zullen wij terugkomen op het welstandsbeleid, milieuplan en plattelandsontwikke
ling.

• D66 blijft van mening dat er geen plaats is voor een grootschalig bungalowpark Wientjesvoort, zeker nu on-
derzoek is naar mogelijkheden Poort van het Groote Veld. D66 is groot voorstander van zo'n project rond het
zwembad. Uw subsidie aan het Heiligenbeeldenmuseum past geheel in het toeristisch beleid.

DE WD OVER DE PLANNEN VOOR DE KOMENDE JAREN.

Gemeentelijke herindeung.
Een gemeentelijke herindeling staat voor de deur. Vele mensen vragen zich wel eens af, waar is dit allemaal
goed voor? Het gaat toch nog goed. Het gaat ons inderdaad niet slecht, maar wij kunnen er niet om heen dat
de maatschappij steeds ingewikkelder wordt en dat er steeds meer taken op het bordje van de gemeente ko-
men. Daarom heeft de WD ook van harte ingestemd met een samenwerking tussen Vorden, Hengelo en



Steenderen. Deze samenwerking verloopt goed. Het zou op zich dan ook
voor de hand hebben gelegen dat deze drie gemeenten zouden fuseren.
Maar dat zou naar de mening van de WD slechts een tijdelijke oplossing
zijn. Wij moeten nu naar één sterke plattelandsgemeente die de proble
men van de éénentwintigste eeuw aan kan. En daarom heeft de VVD van
meet af voor een samengaan van Vorden, Hengelo, Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem gekozen. Het zal nog wel een paar jaar duren voor-
dat een eventuele samenvoeging is gerealiseerd. Er is nog een aantal
hobbels te nemen. Wel vindt de WD dat je de samenwerking die nu
reeds met Hengelo en Steenderen aan de gang is, uit moet breiden met
Zelhem en Hemmelo en Keppel.

Openbare orde en veilgheid.
Steeds meer wordt er door mensen geklaagd dat het niet meer veilig is
in ons land. Dat geldt ook voor ons dorp. De WD vindt dan ook dat de
politie meer zichtbaar aanwezig moet zijn op de momenten dat het wer-
kelijk nodig is. Meer toezicht in het dorp. We hebben in het verleden al
te veel aan politietoezicht in moeten leveren, omdat de prioriteiten
elders lagen. Ook aan de veiligheid zal meer aandacht moeten worden
besteed. Een situatie zoals in Volendam zou zich misschien ook wel in
Vorden kunnen. De WD gaat dan ook accoord met de plannen van het
college om de brandweer meer realistisch te laten oefenen. Maar er moet
meer worden gedaan. Meer controles vooraf. Voorkomen is nog steeds
beter dan genezen.

Woningbouw.
Waardering heeft de WD voor de inspanningen van het college om bij
de provincie, ondanks het feit dat Vorden daarvoor niet in aanmerking
komt, toch weer woningcontingenten voor het Sorboterrein los te peu-
teren. Dit lijkt een mooi plan te worden. Helaas kan de gemeente hier
niet zelf bepalen wie er mag wonen. Dit omdat de volledige raad de ont-
wikkeling, gelet op de risico's, niet zelf ter hand wilde nemen. Het suc-
ces van het college om nieuwe woningcontingenten te krijgen smaakt
naar meer. De WD vindt dan ook dat het college opnieuw naar Arnhem
moet gaan om weer contingenten te krijgen. Maar nu weer voor een,
door de gemeente, zelf te ontwikkelen plan, waarin op hoofdlijnen is
aangegeven hoe moet worden gebouwd. Welstandstoezicht moet tot een
minimum worden beperkt. Het geneuzel waar bouwers nu af en toe mee
te maken hebben is de WD beu.

Gemeentelijke Monumenten
Al geruime tijd staat een nieuw gemeentelijk monumentenbeleid in de
steigers. Door gebrek aan geld komt het er echter niet van. De WD vindt
datje met betrekking tot het gemeentelij k beleid, naast de rijksmonumen-
ten, terughoudend moet zijn. In ieder geval zal als voorwaarde voor subsi-
die moeten gelden dat het gemeentelijk monument zichtbaar moet zijn.

Openbare Basisschool en Peuterspeelzal.
De openbare basis school moet worden verbouwd of er moet een nieu-
we school worden gebouwd. De WD vindt dat hier snel duidelijkheid
moet komen. Hetzelfde geldt voor de peuterspeelzaal. Het is op zich ver-
heugend dat er zoveel kinderen in Vorden worden geboren, niet te ac-
cepteren is hier dat de wachtlijsten steeds langer worden.

Plattelandsontwikkeling en recreatie.
De WD noemt dit in één adem, omdat dit in Vorden veel met elkaar te

maken heeft. Het platteland zit op slot. Op l januari 2002 treedt de reconstructiewet in werking. We hebben
dan nog 9 maanden de tijd om plannen te ontwikkelen. Enerzijds is er geld genoeg te krijgen. Voor allerlei
soorten te bedenken projecten. Bijvoorbeeld een fietspad langs de Wildenborchseweg. We moeten hier als het
als plan wordt goedgekeurd zelf 10% aan meebetalen. Anderzijds is het vooral voor onze boeren nog steeds niet
duidelijk waar hun toekomst ligt. Voor hen blijft de toekomst nog zeer onzeker. Jammer vindt de WD dat de
plannen rond de Wientjesvoort op niets dreigen uit te lopen.
Duidelijk aangetoond is dat er in Vorden, toch een toeristische trekpleister, behoefte is aan hoogwaardige ver-
blijfsrecreatie. De WD vindt dan ook dat wij naar mogelijkheden moeten blijven zoeken.

Verkeersituatie in het dorp
Veel bewoners klagen over verkeersoverlast in het dorp. Vooral ouderen voelen zich niet veilig. De WD vindt
dat in samenwerking met alle betrokkenen gekeken moet worden naar oplossingen. Geen oplossing die echter
het probleem van de één verschuift naar de ander. In de in het voorjaar van 2002 op te stellen plannen, zal met
name rekening moeten worden gehouden met de overstekende burgers en met parkeergelegenheden. Met de
realisatie zal in ieder geval ook in 2002 een aanvang moeten worden gemaakt.

Financiën.
De financiële positie van de gemeente is nog steeds niet optimaal. Toch kan de WD niet op voorhand reeds ak-
koord gaan met een verhoging van de OZB van 10% voor nog eens 4 jaar. Als daar de komende jaren, net zoals
dat de afgelopen jaren voor de Vordenaren, een compensatie tegenover staat, in de vorm van bijvoorbeeld een
"Zalmsnip" of teruggave van teveel betaalde afvalstoffenheffing, blijven de lasten nog enigszins binnen de per-
ken. Maar dat laat zich nog niet aanzien. Daarom eerst zal moeten worden aangetoond dat de rek uit de be-
groting is. Voor de WD staat dat nog niet vast. Nu wij de laatste jaren nog al wat verkeerswerende maatregelen
hebben getroffen kunnen wij misschien ook wel wat langer met onze wegen doen. En dan zou per jaar al gauw
honderdduizenden guldens kunnen schelen.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Kamhuizerweg 7
Het Hoge 13
Kerkweide 29

aanvrager
M. Bourgondiën
S.H. Siebelink
fam. Seuters

inhoud
bouwen bergruimte
vergroten woning
vergroten woning

datum ontvangst
21-11-2001
21-11-2001
22-11-2001

Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis kunt u deze bouwaanvragen bij de afdeling ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting inzien.

J v.ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
de Doeschot 2
Strodijk 19

Overige
Terrein Ratti

Aanvrager
W.F. Hiddink
H.J. Wuestenenk

Kranenburgs Carnaval

inhoud
vergroten woning
bouwen bedrijfshal

carnavalsweekend
en loterij

vrijstelling

overschrijding bouwperceel

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

Burgemeester van Arkel blijft voortleven
als de fietsende burgemeester

Zaterdagmiddag werd in de bi-
bliotheek te Vorden een exposi-
tie geopend die een verzame-
ling krantenartikelen en foto's
omvat uit de periode dat de
heer A.E. van Arkel burgemees-
ter van Vorden was (1947-1974 ).
De bezoeker krijgt een uitste-
kend beeld van wat er zich in
die periode in 'het vriendelijk
dorpje Vorden, ergens in Gel-

ders Achterhoek* (een passage
uit het Vordens Volkslied) heeft
afgespeeld en met name welke
rol burgemeester van Arkel
daarin heeft gespeeld.

Zoals de bouw van nieuwe woon-
wijken (sociale woningbouw),
bouw bejaardenhuis De Wehme,
restauratie zwembad, de verhui-
zing van het gemeentehuis naar

het huidige Dorpscentrum etc.
Krantenkoppen met teksten als:
'Vordens burgemeester kan het
fietsen niet laten'; 'Roofridders en
dichters herleven'; 'Fietsen in het
land van Staring' met daarbij stee-
vast foto's van van Arkel.

Het geeft aan welk een belangrijke
rol de fiets in het leven van de oud-
burgemeester heeft gespeeld. Men

kende hem in het hele land als de
fietsende burgemeester. Het is
moeilijk in te schatten wat daar-
van het toeristisch rendement is
geweest. In elk geval heeft van Ar-
kel in die jaren Vorden wel terdege
op de kaart van Nederland gezet.
In 1971 kreeg hij daarvoor een ho-
ge onderscheiding nl. een gouden
speld van de 'Stichting Fiets'. Later
kreeg hij ook nog een koninklijke
onderscheiding.

Als correspondent heb ik van Ar-
kel zo'n zestien jaar meegemaakt.
In de maanden juli en augustus
belde hij mij elke woensdagmid-
dag zo tegen de klok van zes op
(beslist niet later!) 'Er hebben van-
daag 263 (willekeurig getal) perso-
nen aan de Achtkastelentocht
meegedaan. Ze vonden de kastelen
prachtig en vonden de verhalen
die ik erbij vertelde ook prachtig',
zo sprak hij dan.

Het bericht over het aantal deelne-
mers werd dan prompt de andere
dag in de krant gezet. O, wee wan-
neer dat niet gebeurde, dan was
Holland in last. Van Arkel was dan
ook een burgervader die een zeke-
re mate van ijdelheid niet vreemd
was. In de gemeenteraad had hij
het altijd aan de stok met de Baron
van Hackfort. 'En zei de baron met
Pasen in het vooruitzicht, burge-
meester, ik wens U prettige Paas-
dagen, maar denk er wel om, 'in
ieder eitje zit een doorntje'. Van
Arkel liep dan steevast rood aan!!

Dhr. Jaap van de Broek, oud ge
meente-archtitekt, die een groot
aantal jaren met van Arkel heeft
samengewerkt, zei het in zijn ope-
ningstoespraak zo treffend: 'Bur-
gemeester van Arkel was een heer
van de oude stempel. Keurig in het
pak, het haar als het ware langs
zijn hoofd geplakt. Hij kende bijna
alle gemeenteleden bij naam. Niet

zo verwonderlijk want 's middags
pakte hij de fiets en reed hij de ge
meente rond. Wanneer een boom
aan een opknapbeurt toe was, dan
hoorden we dat meteen. Ja, van Ar-
kel had grote aandacht voor groei
en bloei. Hij vertelde mij eens, dat
wanneer hij geen burgemeester
was geworden, hij het vak van
tuinman had gekozen', aldus dhr.
v.d. Broek.

Dhr. Van Arkel was bij alle gebeur-
tenissen in het dorp aanwezig, zo-
als b.v. de volksspelen in de buurt-
schappen, recepties, openingen.

Als hoofd van de brandweer sloeg
hij geen brand over. 'Een drankje
uit een klein glaasje liet hij zich
altijd smaken, als het maar 'ouwe
klare' was', zo zei v.d. Broek. Wet-
houder Lenselink en wethouder
Weustenenk waren de mannen
die jarenlang samen met van
Arkel het college vormden. 'Het
kan eigenlijk niet, het mag eigen-
lijk niet, maar we doen het toch
maar', zo spraken de wethouders
in die tijd!

De expositie die nog tot en met 12
januari in de galerie van de biblio-
theek te zien is, kwam mede tot
stand dankzij de medewerking
van mevrouw Meta van Arkel
(dochter van de oud-burgemees-
ter), Stichting Vrienden van de Bi-
bliotheek, oud- gemeentearchitekt
Jaap v.d. Broek en Maria Geluk,
bibliothecaresse. Laatstgenoemde
droeg nog een gedicht voor, op 22
augustus 1916 gemaakt door Sara
Thate, waarin toen al werd gespro-
ken over het feit dat Vorden zo'n
drukke plaats is geworden.

Wie weet had dat al te maken met
de fietstocht langs de acht kaste
len. Een toeristische attractie die
in 1913 door toenmalig apotheker
van Mourik werd bedacht.



Toneelvereniging Krato presenteert

„De verloofde
van mijn vrouw"
klucht in drie bedrijven.

Geschreven door Otto Schwartz en Georg Lengbach. Ver-
taalt en bewerkt door Jim Keulemans.

Zaterdag 15 december bij
Pannenkoekrestaurant
Kranenburg.
Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open: 19.30 uur.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Ten verrassende Coèatie getooicCin kerstsfeer,
èaarsCicht {JijfeesteCijfc aangeèCecfe creaties met

een finisperencCgeCuüCvan vuur uit cCe vuurèorf.

Z3W7" 3IJJCOX

Gastvrij nodigen wt/ u uit f
om op vrijdag 7 tfecemóer van 16.00 tot
22,00 uur of zaterdag 8 decem&er van
10.00 tot 16.00 uur, een vfeugjemee te

•> Zo is er voor cfejeugcCoj} zatercfag middag een
workshop van 13.30 tot 15.30 uur

* ZaCer ojj vrijdag en zaterdag ftet micfwinter-fioom
geschaC dunken door "Warnsveüf

* Geven -wij èeide dagen doorCojjend demonstraties en
tips voor uw eigen fcerstcreaties

<• ZaCde kerstman zeker niet afwezig zijn

Op affe dagen Bieden wij u weCgemeende
gastvrijheid'met een zeer smafteCijke omfijsting

'Wif ver Heugen ons op uw komst
Jet en 'Hans Zweverink en medewerkers

3£o& Sfoemenservice
Rijksstraatweg 64-68 WarnsyefcC

TeC 0575-522704

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Tussen Sint en Kerst
is ons bedrijf

ook op maandag en
dinsdag geopend.

10 en 11 december
17 en 18 december

24 december.

H \\ 'V
Bloembinderij v, o ƒ•

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70
ë-mail: info@ketteleri}.nt

dinsdag alle pizza's

ƒ4,- korting
O

woensdag alle schotels

ƒ4,- korting

Zutphenseweg l
7251 DG Vorden

Telefoon

& (0575) 55 42 22
Restaurant • Catering • Bezorgservice

Wij gaan door met onze succesvolle actie:

AFHAAL MAANDMENU'S
29a Shoarmaschotel - met ham, uien en kaas van f-W^O f 15,—
69 Kip-satéschotel - kipfilet, gekruid met Japanse

satékruiden met satésaus van f 4^50 f 15,—

PIZZA'S
7 Quattro Stagioni - tomaten, kaas, ham, salami,

champignons, paprika van f 4^£0 f 12,—
11 Pizza Real- tomaten, kaas, Spaanse salami

en champignons van f 45^0 f 10,—

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2001

Weekblad ContaCt (indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 5 december 2001 tot 12 januari 2002

Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

1

3

Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers vóór 12 januari 2002.

Betalen per bank of giro vóór 12 januari 2002 (u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u na 12 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,60 € 3,50 administratie- en incassokosten bij.

Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrijven van bijgaande
machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2002 voor Weekblad Contact bedraagt T HTW j /O X» l öj
inclusief 6% BTW wanneer u vóór 12 januari betaalt.
Betaalt u na 12 januari dan brengen wij u f 6,60 € 3,50 administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 6,60 € 3,50 als u vóór 12 januari betaalt!

Banken: Rabobank

ABN-AMRO

SNSbank

nr. 36.64.02.374

nr. 48.63.19.245

nr. 92.31.24.004

Postbank nr. 72.05.867

f en name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

drukker i j

Onze kantooruren zijn:
maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 en 13.00-17.00 uur
zaterdags gesloten.

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

M H l l N

Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld voor het Weekblad Contact jaar-
lijks af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2002 bij Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden,
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.



Vanwege ruimtegebrek peuterspeelzaal 'Oten Sien'

Handtekeningen voor
wethouder Bogaard

Wethouder dhr. Henk Bogaard
onderbrak woensdagmiddag
zijn werkzaamheden in het ge-
meentehuis om op het bordes
van kasteel Vorden ruim hon-
derd handtekeningen in ont-
vangst te nemen. Die werden
hem namens de peuterspeel-
zaal 'Ot en Sien' overhandigd
door voorzitter dhr. Henk
Weeke. Om de actie extra luis-
ter bij te zetten werd de leiding
van "Ot en Sien" vergezeld door
een groot aantal peuters en
hun ouders.

De actie van 'Ot en Sien' is een tijd
geleden al aangekondigd en is
bedoeld om de gemeente Vorden
duidelijk te laten weten dat het
hoog tijd wordt dat er een eind

komt aan het nijpend ruimte te-
kort. Men kampt al jaren met een
huisvestingsprobleem. Leidsters
en bestuur moeten ouders vaak
teleurstellen dat hun peuter, in
sommige gevallen al in de leeftijd
van 2,5 jaar, nog niet geplaatst kan
worden, om de doodeenvoudige
reden dat er geen ruimte is.

Gedurende een bepaalde periode
heeft 'Ot en Sien' zelfs met een
te groot aantal peuters voor de be-
schikbare ruimte gedraaid en met
een extra groep op een andere lo-
catie. Het bestuur van 'Ot en Sien'
wil de groepen niet groter maken
dan 14 peuters. Gezien de lange
wachtlijst maakt zij. zich zorgen
over het voortbestaan van de peu-
terspeelzaal.

Wethouder dhr. Henk Bogaard
kan zich de actie best voorstellen.
'De gemeente heeft alle aandacht
voor het probleem. We hebben al
diverse locaties bedacht maar de
door ons beoogde ruimtes zijn
bezet.

Ook hebben we gedacht voor nood
een unit te plaatsen. Een te kost-
bare zaak (130.000 gulden).

We blijven streven naar een struc-
turele oplossing, maar ik betwijfel
of dat voor 2003 lukt. We blijven
ons best doen', zo zei hij.

Voorzitter dhr. Henk Weeke be-
aamde dat er voortdurend ge-
sprekken zijn met de gemeente
over het vinden van een oplossing.

Sint Nicolaas actie VOV
2e trekking 29 november 2001
Waardebon van 10 euro

1 Weener M.B. Lochemseweg 2
2 Lichtenberg M. Almenseweg 18
3 Schoo G. Vaarwerk 15
4 Wentink D. Kervelseweg 9
5 Annevelink H.W. Het Kerspel 42
6 Meijerink Zutphenseweg 117
7 Smeitink Wim Themeplein 8
8 Leijzer F.J.R. Zuivelhof 15
9 Bos H. B. Hackfortweg 16

10 Lammers Riek B. Vunderinkhof 22
11 Eggink G. Rietgerweg 4
12 Lubbers HA. De Heurne 90
13 Maat ter H. Het Prieel 29
14 Meekers H. Ruurloseweg 46a
15 Riefel M. Hekkelerdijk 8a
16 Bensink Y. De Nachtegaal 16
17 Voorman A.H. Het Wiemelink 32
18 Vlogman Het Eelmerink 2a
19 Hofs G.J. Zutphenseweg 74
20 Leuftink Margrietlaan 12
21 Abbink B. Kruisdij k 9
22 Rekers 0. Decanaijeweg 5
23 Hofs D. Biesterveld 82
24 Antink G. Zomervreugdweg 4
25 Lebbink R. B. Vunderinkhof 5
26 Dostal Astrid Industrieweg 4
27 IJsseldijk H.K. v. Gelreweg 26
28 Hummelink Fam. van Heeckerenstr. 7
29 Meulenbrugge T. Heerlerweg 19
30 Mombarg H. Maalderinkweg 4
31 Reintjes fam. Mosselseweg 16
32 Regelink H. Warkenseweg 2
33 Imhoff M. De Valk 13
34 Oskamp G.M. Het Vaarwerk 6
35 Lingen van Paul H.K.v. Gelreweg 17
36 Vollenhoven Veldwijkerweg 3
37 Broeke Ten E. Tollensstraat 20
38 Kluit RA. Dorpsstraat 28
39 Hissink W. Rietgerweg 1
40 Groot Jebbink Fam. Biesterveld 88

2e trekking 29 november 2001
Waardebon van 30 euro

1 Vliem P. Kamphuizerweg 1
2 Walgemoet Stationsweg 15
3 Huetink Biesterveld 28
4 Verwoers R. Burg. Galleestr. 49
5 Brinkerhof S Nijlandweg4
6 Duis ten L. De Boonk 7
7VremanJ. HetGulikö
8 Ebbers Leonie Smidsstraat 18
9 Vreij de EJ. Vogelbosje 2

10 Reindsen A. Hoetinkhof 53
11 Bulten H.C. Pr. Bernhardweg 19
12 Gabriel H.M. Brinkerhof 32
13 Weerd de L. Kerklaan 14
14 Lenselink Frieda Zutrphenseweg 68a
15 Groot Insulindelaan 56
16 Fokkimk Arian Nieuwstad 18
17 Schreurs AJ. De Steege 42
18 Zemmelink Mare Memelinkdijk 1
19 Wentink B. De Delle 83
20 Hammers BA. Wildenborchseweg 32
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Huidige loca tie heeft voorkeur van bestu urscommissie: f^VÏTI VPT"P H10*1 H O" AA/T W

Dorpsschool WÜ snel nieuwbouw maalcte er een leuke
jubüeumuitvoering vanDe bestuurscommissie van de

Dorpsschool is erg blij met het
voorbereidingskrediet dat het
college van B en W in de begro-
ting van 2002 heeft opgenomen
voor de nieuwbouw van de
school. Maar het kan voorzitter
B. Veen en penningmeester H.
Elbrink niet snel genoeg gaan.
"Het gebouw voldoet absoluut
niet meer aan de huidige eisen.
We willen dan ook zo snel mo-
gelijk overgaan tot nieuwbouw
en dat kan het beste op de hui-
dige locatie", aldus de heer B.
Veen.

Deze maand buigt de gemeente-
raad zich over de begroting van
het komend jaar en het meerja-
renbeleidsplan 2002-2005. Niets
lijkt een nieuwbouw van de open-
bare basisschool meer in de weg
de staan. Maar het is nog onduide-
lijk waar deze zal worden ge-
bouwd en op welk termijn. Als het
aan de bestuurscommissie van de
Dorpsschool ligt wordt er nog eer-
der vandaag dan morgen begon-
nen met de nieuwbouw. "Het ge-
bouw is zo'n honderd jaar oud en
totaal niet meer van deze tijd. Als

je kijkt naar de arbo- en veilig-
heidseisen die tegenwoordig aan
een school worden gesteld, dan
moet je tot de conclusie komen
dat dit gewoon een afgekeurd ge
bouw is. Voor de kinderen maar
ook voor de leraren is het dus be-
langrijk dat er zo snel mogelijk
iets gebeurd. En dan is nieuw-
bouw op de huidige locatie ge-
woon de meest voor de hand lig-
gende optie. Een andere locatie zal
alleen maar een vertragend effect
opleveren."

Burgemeester en wethouders zijn
nog niet zover in hun keuze. Het
college onderzoekt op dit moment
wat de mogelijkheden zijn als het
gaat om de huidige locatie van de
Dorpsschool. Zo heeft er zich een
projectontwikkelaar gemeld die
interesse heeft om op dit terrein
winkelunits in combinatie met ap-
partementen en woningen te bou-
wen. Verder zijn er de afgelopen
tijd verschillende locaties bekeken
voor nieuwbouw van de Dorps-
school zoals het huidige terrein
van supermarkt A & P en de plek
waar nu sporthal 't Jebbink geves-
tigd is.

"Maar dat zijn allemaal projecten
waar we eigenlijk niet op kunnen
en willen wachten", zegt penning-
meester H. Elbrink. "Het is in het
belang van de kinderen dat er zo
snel mogelijk een beslissing wordt
genomen.
Wachten totdat er duidelijkheid
komt ten aanzien van het ver-
plaatsen van bijvoorbeeld de sport-
hal naar een andere locatie in het
dorp levert alleen maar vertraging
op. Daar kunnen we gewoonweg
niet op wachten. In onze ogen is
nieuwbouw op de huidige locatie
dan ook gewoon de beste optie. En
er is voldoende ruimte. Dus wat
dat betreft kunnen er ook nog wel
andere voorzieningen worden on-
dergebracht op deze locatie. Graag
zelfs", nodigt hij uit.

Als het aan de bestuurscommissie
van de Dorpsschool ligt hoeft
nieuwbouw niet te betekenen dat
de voorpui van de huidige school
tegen de vlakte gaat. "De voorgevel
van de school zou je natuurlijk ge
woon kunnen laten staan. Op die
manier behoud je het monumen-
tale karakter van het centrum van
het dorp", aldus voorzitter B. Veen.

Voor de jubileumuitvoering die
de gouden turnvereniging WIK
("Willen Is Kunnen' zaterdag-
avond in de sporthal te Wich-
mond gaf, bestond een goeie
belangstelling. Een turnavond
onder leiding van Hans Velt-
horst.

De leiding van de kleuters was in
handen van Lieske Wessels en Ja-
net Hesselink. Voor Lieske Wessels
was er nog een taak weggelegd. Als
voorzitter van WIK gaf zij voor de
aanvang een kort overzicht over de
geschiedenis van de club.

Vervolgens werd het spits afgebe
ten door de kleutergroep die zich
naar hartelust uitieefde in de ka-
bouterdans en in het estafettespel.
Daarna lieten de andere groepen
die de vereniging rijk is, allerhan-
de oefeningen op de lange mat,
aan de brug en op de balk zien.

De dames aspiranten deden een
vrije oefening op de lange mat.
Tussen de bedrijven door was er
een demonstratie ritmische gym-

nastiek (in drie blokken) uitge-
voerd door leden van de turnver-
eniging SVOD uit Deventer.

Na afloop van de turnuitvoering
gaf het bestuur van WIK ter gele
genheid van het 50 jarig bestaan
een receptie. Wethouder Henk Bo-
gaard bracht de felicitaties na-
mens de gemeente Vorden over,
waarbij hij aangaf dat de gemeen-
te de sport zal blijven stimuleren.

Mattie Bakker voerde het woord
namen de regio Gelderland Oost
en vertegenwoordigde hij tevens
de KNGU. Hij overhandigde de
bondsvlag, die bij een "50 jarige"
hoort, alsmede een penning met
inscriptie.

De dames Hennie Steege, Dinie
Olthof, Reini Meyerink en Alie
Groot Tjooitink werden gehuldigd
voor 25 jaar lidmaatschap. De
dames Dien Weide en Zwennie
Langwerden werden nog even
apart in het zonnetje gezet vanwe
ge de grote verdiensten voor de
club. Beiden zijn ereleden.



VLAAI VAN DE WEEK:

Kersenvlaai f 11,-

Proefstolletjes f 5,50

Roomboter
kerstkransjes f 6,-

VRUDAG EN ZATERDAG:

Mini harde bollen
10 stuks f 3,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Hele grote actie
bij

PIZZERIA - SHOARMA

AFHAALCENTRUM
Dorpsstraat 32 • Vorden

Telefoon (0575) 55 35 35

Elke dag alle pizza's

12.50
Alleen bij zelf afhalen.

behalve kinderpizza's en op zondag.
Deze actie is geldig tot l januari 2002.

Wij zijn voor ons tankstation
op zoek naar een enthousiaste:

service-
medewerk(st)er

Onze gedachten gaan uit naar een:
- Representatief
- Klantvriendelijk
- Hulpvaardig
- Correcte medewerk(st)er die het leuk vind in een

klein team te werken.

Wat kunnen wij bieden:
- Werkweek van 35 uur
- Jaarcontract eventueel bij gebleken geschiktheid

vast contract
- CAO kleinmetaal
- Prettige collegae.

Uw sollicitatie (mondeling of schriftelijk)
kunt u richten aan:

Autobedrijf Groot Jebbink t.a.v. Jan Groot Jebbink
Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22
info@groot-jebbink.nl

AUTOBUMUf

Groot
Jebbink

SHELL TANKSTATION Rondweg 2, 7251 RVVorden

Betalen met de euro kan vanaf 1 januari 2002
De euromunten kunt u zien en voelen vanaf 14 december.
Gratis setje euromunten
Een dezer dagen ontvangt iedere Nederlander vanaf 6 jaar een waardecoupon om een gratis setje euromunten te
gaan halen. Het zogenaamde „zalmkitje".
Het setje heeft een waarde van € 3,88 (f. 8,55) en bestaat uit 8 munten, van elke muntwaarde één exemplaar: l
eurocent, 2 eurocent, 5 eurocent, 10 eurocent, 20 eurocent, 50 eurocent l euro en 2 euro. Vrijdag 14 december
worden deze setjes bij ons verstrekt tegen inlevering van de waardecoupon (inleveren van maximaal 5 waarde-
coupons per bezoeker). Voor de afgifte van de gratis muntsetjes worden in onze kantoren speciale afgiftepunten
ingericht. De voorraad waarover wij de beschikking krijgen is niet voldoende voor de hele gemeente. Wees er dus
op tijd bij. OP = OP

Zakje euromunten
Om tijdig over kleingeld te beschikken kunt u ook vanaf 14 december zakjes met euromunten bij ons kopen. De-
ze zakjes bevatten diverse euromunten met een waarde van € 11,35. Hiervoor betaalt u f. 25,00. Vanwege de te
verwachten drukte dienen de zakjes pasmunt contant en gepast te worden afgerekend.

Openstelling tot 20.00 uur
Uitsluitend voor het afhalen van het gratis muntensetje en de aankoop van de zakjes munten a f. 25,00 blijven
onze kantoren in Vorden, Hengelo en Steenderen op 14 december open tot 20.00 uur. Voor overige bankzaken
sluiten wij zoals gebruikelijk op vrijdag om 18.00 uur. Wanneer een van de kantoren na 18.00 uur door de voor-
raad muntensetjes heen is, zal net betreffende kantoor gaan sluiten.

Onze kantoren Wichmond, Baak en Keiienborg zijn op 14 december normaal geopend.
Tijdens deze openingstijden kunt u ook nier terecht voor het afhalen van de eurosetjes.

Rabobank
Graafschap-West

Kantoren:
Vorden, Zutphenseweg 26 • Hengelo, Raadhuisstraat 21 • Stccndcrcn, Burg. Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44 • Baak, Wichmondseweg 13a • Wichmond, Baron van der Hcijdenlaan 3
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Let op: normale openingstijden
rondom Sinterklaas!

kilo nu 9.95

oh Magere rookworst
pak 250 gram a 3.64 nu w pak halen •»• £ pak betalen

r 3 ffl p 6 TS d i verse maten
tMifL i^^fc HM Mi ̂ f^^ M^M^ MUtH/H/^Nh

pak 39.49 nu 2e pak voor de ff elf Ir fj jJiij^

Pepsi, Sisi, 7-Up
O -f1.5 liter a 2.65 nu 4£ fles halen *- i fles betalen

fles 6.99 nu w fles halen fles betalen

Uit onze bloemenhoek
stuk 2 stuks nu 10
Dash wasmiddel

& pak halen -* l pak betalenpak 1.35 kilo nu

Albert Heijn en Gall en Gall
ch

^^

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALLSGALL

K

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8



Dokter Sterringa zal zijn witte jas missen!
'Tijdens het spreekuur heb ik
altijd de "witte jas' aan. Sommi-
ge collega's mogen daar anders
over denken, ik vind dat het zo
hoort. Veronderstel dat ik een
trui of colbert aan zou hebben.
Je bent met een patiënt bezig,
er springt een klein wondje
open en er spat wat pus op je
kleding.Dan ga je toch vervol-
gens niet in dezelfde trui of col-
bert visites afleggen of ga je
aan tafel om te eten. Daarom
draag ik altijd een witte jas.
Zeer hygiënisch!!'.

Aan het woord is dokter G.W. (Ger-
ben) Sterringa, die al 30 jaar sa-
men met zijn echtgenote aan de
Schoolstraat een dokterspraktijk
uitoefent. Nog een paar weken en
dan zit het er voor het echtpaar
Sterringa op. Volgens hen hoog
tijd om te genieten van de vele ge-
neugten des levens, maar daarover
straks meer. Geboren in Gronin-
gen, zijn vader was daar chirurg,
verhuisde Sterringa als jochie van
twee jaar met zijn ouders naar
Amersfoort.

Na de middelbare school studeer-
de hij in 1970 in Utrecht af als arts.
In Den Helder waar hij op gegeven
moment in het ziekenhuis 'In de
Lichterberg' als waarnemend arts
werkte, leerde hij verpleegster
Margaretha Johanna van der Veen
kennen. De vrouw met wie hij kor-
te tijd later in het huwelijk trad. In
het 'verre'Vorden speelde huisarts
Lulofs in die dagen regelmatig
viool met een zekere mijnheer van
Dam.

'Deze gepensioneerde van Dam
was een vriend van mijn vader. Pa
vertelde mij dat dokter Lulofs het
wat kalmer aan wilde doen. Enfin
ik kwam in contact met Lulofs en
heb toen tijdens diens vakantie
zijn praktijk in Vorden waargeno-
men. Dat beviel Lulofs zo goed, mij
trouwens ook, dat ik op l januari
1972 zijn praktijk en woning heb
overgenomen. Vier jaar later heb-
ben we ons huidige huis laten bou-
wen'. Het echtpaar Sterringa heeft
twee kinderen. Dochter Marjan
(28) is lerares Aardrijkskunde in
Utrecht. Zoon Gerben (26) is drs.
Medische Biologie en drs. Genees-
kunde. 'Nee hoor, hij heeft geen
ambities om mij hier in Vorden op
te volgen', zo zegt dokter Sterringa
lachend.

Dhr. Sterringa bestempelt zich zelf
zo'n beetje als een 'ouderwetse'
huisarts, maar dan wel in de goeie
betekenis van het woord. Hij be-

schouwt het als een voorrecht dat
hij al die 30 jaren als arts op het
platteland heeft gewerkt. 'Dat
heeft toch wel een bepaalde char-
me (klopt, 's nachts op zoek naar
een patiënt tegen een paaltje aan-
rijden, vult z'n echtgenote gek-
scherend aan).

PLATTELAND
De mentaliteit op het platteland is
ook veel gemoedelijker. Je hebt
hier geen agressieve patiënten, al-
thans ik heb ze in mijn loopbaan
niet meegemaakt. Doordat je el-
kaar goed kent, wordt de drempel
ook kleiner. Men loopt hier op het
platteland ook veel sneller bij de
dokter binnen', zo zegt dokter
Sterringa.

Een belangrijk aspect van het vak
noemt hij de sociale visites. Met
name om bij oude mensen die al-
leen zijn, even binnen te wippen
en een praatje maken is in de ogen
van dokter Sterringa een goed 'me-
dicijn'. Zo hoorde hij bij een visite
aan mevrouw Albers dat een klein-
zoon van haar, die momenteel er-
gens in Nederland waarnemend
huisarts is, deze wel naar de Ach-
terhoek wilde om een eigen prak-
tijk te beginnen. Aangezien dhr.
Sterringa toch al de beslissing had
genomen om met zijn praktijk te
stoppen, nam hij direct contact op
en zie 'de deal' werd gesloten!

Dat de Sterringa's met hun prak-
tijk stoppen heeft met een paar
factoren te maken. Ten eerste: bei-
den vinden het na 30 jaar mooi ge
weest ('best leuk om 's morgens
eens met een vriendin koffie te
drinken of samen gezellig te win-
kelen', zo zegt mevr. Sterringa)
Voor haar man is eigenlijk de
voornaamste reden dat er straks
voor de huisartsen in de regio
Zutphen een nieuw dienstencen-
trum van start gaat. Overdag kun-
nen patiënten tussen acht en vijf
gewoon bij hun eigen huisarts te
recht. Daarbuiten zijn ze op ande
re artsen aangewezen.

Dat betekent dat er elke werkdag
vanaf 17.00 uur tot de andere mor-
gen 8.00 uur en in de weekends in
het Spittaal een huisartsenpost
wordt gevestigd. 'Voor de jonge
artsen wellicht een goed systeem,
ik zelf vind het er onpersoonlijker
op worden, daarvoor ben ik toch
teveel 'familiearts'. In elk geval
maakte het mijn beslissing om te
stoppen er alleen maar gemakke-
lijker op', zo zegt hij.

FAMILIEARTS
'Familiearts' Sterringa is maar wat
trots op deze benaming, hoewel
het toch ook wel een keerzijde
heeft. Zegt hij: 'Je komt bij mensen
binnen, je hebt oma als patiënt,
maar ook haar zoon of dochter en

zelfs de kleinkinderen. Je bouwt
een band op. Dat houdt ook in dat
bij nare dingen, ernstige ziektes,
sterfgeval e.d. de betrokkenheid
ook groter is. Natuurlijk houdt je
dat bezig. Ik kan het overigens wel
van mij afzetten. 'Meegaan' met
verdriet hou je niet vol. Je moet er
afstand van kunnen nemen', al-
dus dokter Sterringa.

De persoonlijke contacten. Tijdens
ons gesprek met dokter Sterringa,
een steeds terugkerend thema. 'Ik
stuur bijvoorbeeld een patiënt
door naar een specialist. Als huis-
arts ga ik dan ook graag naar de
specialist toe om dingen met hem
door te praten. Dan kan ik tegelij-
kertijd ook de patiënten die in het
ziekenhuis liggen nog even be
zoeken', aldus dhr. Sterringa die
wekelijks twee tot drie keer in het
Spittaal komt.

De dag voor het echtpaar Sterringa
begint op een 'normale' werkdag,
's ochtends om acht uur. Terwijl
haar man, uiteraard in witte jas,
de patiënten behandeld, is me
vrouw Sterringa druk bezig met
het afhandelen van telefoontjes.
Soms wel 70 tot 80 per dag.

De heer des huizes heeft dan zelf
nog van 10.00 tot 10.30 uur tele
foon. 'spreekuur'. De nodige recep-
ten moeten worden geschreven

en vervolgens worden de visites af-
gelegd. Gemiddeld zo'n 45 per
week samen met zijn onafscheide
lijke 'Dalmatier'. De praktijk van
dokter Sterringa kent 3100 patiën-
ten. Hij gaat er vanuit dat de ge-
middelde patiënt circa vier keer
per jaar met de huisarts in aanra-
king komt. Op jaarbasis dus zo'n
12.000 contacten. Een respectabel
aantal!!

SPORT
Daarnaast kent huisarts Sterringa
nog andere sociale verplichtingen
zoals soms lezingen geven over on-
derwerpen als 'ongelukken thuis'.
Niet te onderschatten, dit soort
ongevallen, zo merkt hij op. Over
sportblessures in het kader van
eventueel daaruit voortvloeiend
werkverzuim voor de werkgever, is
dokter Sterringa kort en bondig:
'de voordelen van het beoefenen
van sport, wegen niet op tegen de
nadelen'.

Hij zelf brengt dat bijna dagelijks
in de praktijk. Hobby's als hard-
lopen, soms halve marathons,
wedstrijdjes van 5 of 10 kilometer,
een partijtje tennis, de trimclub.
'Sport is verslavend en als dokter
geef je natuurlijk op die manier
ook het goeie voorbeeld van ge-
zond leven'. En dat doet hij. In 30
jaar huisarts slechts één dag ziek..
Mevrouw Sterringa doet op spor-
tief gebied niet veel voor haar man
onder. Samen volleyballen met
haar man in een recreatief clubje
genaamd 'Harten Zes'. Ook zij ten-
nist. Op donderdagmiddag krijgt
ze van haar man een halve snip-
perdagü Dan wordt er in competi-
tieverband hockey gespeeld bij de
Veterinen' (niet te verwarren met
'veteranen').

Dokter Sterringa heeft nooit de be
hoefte gevoeld om eens uit Vorden
te 'verkassen' en elders zijn heil te
zoeken. 'Dat is een sterke kant van
de huisartsen in het algemeen, je
kunt van ze opaan. Ze blijven het
liefst hun hele leven op dezelfde
plek hun beroep uitoefenen. 'Ik
hoop dat U eerder doodgaat, dan
dat U weggaat', zei ooit een pa-
tiënt.

Tegen mijn opvolger heb ik gezegd
dat hij zelf maar voor praktijk-
ruimte moet zorgen. Wij blijven
hier aan de Schoolstraat wonen',
zo zegt dokter Sterringa. 'En, zo
vult zijn echtgenote aan, van de
praktijkruimte maken we een
bibliotheek'. Ruimte genoeg, want
de 'witte jas' hoeft er immers niet
meer opgehangen worden!

Voetbal

SVRATTI
Programma 8-9 december
Zelos 4 - Ratti 5

Ratti BI - Brummen B2
Lochem C3 - Ratti Cl
Ratti l - Zelhem l (dames)
Aerdt l - Ratti l
Ratti 2 - Eibergen 4
Longa '30 10 - Ratti 4
SVBV 3 - Ratti 3

WVORDEN
Programma 8-9 december
Vorden Dl - Colmschate Dl
Gazelle Nieuwland D2 -Vorden D2
Brummen D2 - Vorden D3
Warnsveldse Boys E2 - Vorden El
Warnsveldse Boys E3 -Vorden E3

Gazelle Nieuwland E4 - Vorden E4
Vorden E5 - Warnsveldse Boys E7
Almen Fl - Vorden Fl
Vorden F2 - Be Quick F3
Erica F3-Vorden F3
Vorden F4 - Warnsveldse Boys F7
Witkampers A2 - Vorden Al

Almen Cl - Vorden Cl
AZCC2-Vorden C2
Sprinkhanen l - Vorden l
Vorden 2 - Reunie 2
ABS 3-Vorden 3
Witkampers 5 - Vorden 4
Vorden 5 - Eibergen 7

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter

f 75,00 per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAE

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

Geef hei door, \
rechts gaat voor l

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



drukker i j Weevers

N?

<£

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

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

a rv\
nu

n n

\L>

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT;
LJCHTEIWOORDE: WEEVERS ELIMA,

VP
(.1

ISO 9002

TEL (0575) 51 23 06

TE L (0314) 62 50 53

TE L (0573) 4512 86

TE L (0544) 37 13 23



Vordense Vrouwen van Nu'
lieten zich verrassen tijdens
jubileumviering

Veel belangstelling bij
Adventsdienst Raad van Kerken

Het wordt een avond volverrass-
ingen, zo stond op de uitnodi-
ging die de dames van de afde-
ling Vorden van de plattelands-
vrouwen Vrouwen van Nu' toe-
gestuurd kregen. In een stamp-
volle zaal werd vrijdagavond
het 50 jarig jubileum gevierd.
Een feestavond die in het voor-
jaar vanwege de MKZ crisis
moest worden uitgesteld.

De eerste verrassing was een op-
treden van de jeugdige uit Zelhem
afkomstige illusionist dhr. Peter
Eggink. Een jongeman die reeds
op 10 en 11 jarige leeftijd tijdens
internationale concoursen in resp.
Berlijn en Bonn eerste prijzen in
de wacht sleepte. Ook heeft hij
reeds in eigen land enkele T.V. op-
tredens achter de rug. In 2004
start hij met een eigen show langs
de Nederlandse theaters.

Peter Eggink bleek een warme per-
soonlijkheid met veel gevoel voor
humor en een aanstekelijke lach
en zoals bleek een man met magi-
sche handen. Toch werd ook hij
zelf verrast. Peter Eggink betrekt
veelal het publiek bij zijn acts. De
eerste de beste dame die hij vroeg
hem te willen assisteren bleek ook
Eggink (Annie) te heten. Nee, geen
familie!

Veel trucs met kaarten, hetgeen
hij in de pauze in de foyer, lopend

tussen het publiek, eveneens de-
monstreerde. Er werden heel wat
mensen in het ootje genomen. Na
de pauze imponeerde hij met 'Har-
tenaas', een telepatisch experi-
ment zoals hij zelf omschreef. Het
beste bewaarde hij tot slot. Zo liet
hij de voorzitter van de Vordense
afdeling Toos Wagenvoort in de
truc met de dobbelsteen de vlag
'50 jaar Vrouwen van Nu', te voor-
schijn toveren. Toos was stomver-
baasd!

De tweede verrassing was een op-
treden van voordrachtskunste-
naar, dichter en schrijver Herman
Pieter de Boer. De man die ruim
800 liedjes schreef zoals bijvoor-
beeld "Visite' (Lenny Kuhr), 'Anna-
bel' (Hans de Booy) e.d. Voor de
pauze nogal een warrig optreden
van Herman Pieter. Papieren die
een paar maal over de grond dwar-
relden, waardoor hij de tekst weer
moest opzoeken, geklungel met
de microfoon. Kortom niet erg pro-
fessioneel!

Wel een aardig verhaal over het
kittige dienstmeisjes 'Kitty' en de
man 'In de trein'. Na de pauze
herstelde Herman Pieter de Boer
zich voortreffelijk en bleek hij een
knap en boeiend verteller. Het
publiek kon smakelijk lachen over
onder meer de dood van de magi-
straat (hij klopte nog in de kist) en
over het 'ettertje' David.

De derde verrassing deze avond,
tweemaal een optreden van 'Het
Achterhoeks Vocaal Kwartet', be-
staande uit Ludo Eykelkamp, bari-
ton; Tonny Besselink Ie tenor; Ben-
me Beulink 2e tenor en Ferdy Cor-
rielissen, bas. Het kwartet zong
veelal a capella.

Bij een aantal songs werden de
zangers op piano begeleid door
Hanny Goormachtig. Dat werd
prachtig geëffectueerd toen het
kwartet in 'O, Susanna', een muzi-
kale rondreis over de wereld maak-
te en Hanny Goormachtig de 'Big
Ben' in de zaal liet doorklinken.

Het lied 'Mijn Boerenland' was
speciaal voor deze avond uitge-
zocht. Na de pauze bijvoorbeeld
een schitterend lied over 'Marina',
das Madel mit die schwarzen
Augen und Rote Lippen. Om te
kussen! Niet te vergeten de 'Balla-
de over de fiets' en de 'Drie mene-
ren in het woud', een liedje met
tekst van Annie M.G. Schmidt. Uit
het slotnummer 'De Spijskaart'
bleek overduidelijk dat we in Ne-
derland niet alleen boerenkool
met worst eten.
Een waardige afsluiting van een
avond 'vol verrassingen' en een
'pak van het hart' voor ladyspea-
ker Joke Buunk en de feestcom-
missie. Je weet op voorhand im-
mers maar nooit of verrassingen
ook aanslaan!

Vanaf l jan uari 2002

WV Geschenkbon
wordt WV irischeque
De WV Geschenkbon, ook wel
WV bon genoemd, is een be-
grip voor veel Nederlanders. Ie-
dereen kent de voordelen van
de populairste bon van Neder-
land. Er zijn veel momenten
waarop mensen elkaar dit
ideale cadeau schenken. Denk
bijvoorbeeld eens aan een ver-
jaardag, jubileum of een be-
dankje. De ontvanger van deze
cadeaubon kan zelf bepalen
wat hij of zij ervoor koopt. Een
cadeau naar eigen wens dus.

EUROPESE UITSTRALING
Door de komst van de euro is ge-

kozen voor een Europese naam:
vanaf l januari 2002 heet de WV
Geschenkbon namelijk WV iris-
cheque.

Ook door een nieuwe vormgeving,
waarin gebruik wordt gemaakt
van Europese landschappen, krijgt
de geschenkbon van de WV een
Europese uitstraling.

WAT ER NIET VERANDERT
De WV irischeque blijft onveran-
derd besteedbaar bij meer dan
30.000 winkels, pretparken, restau-
rants, etc. in Nederland. Inmiddels
zijn er meer dan 50 landelijke win-

keltekens die de WV irischeque ac-
cepteren als betaalmiddel. Uiter-
aard blijft de VW irischeque
verkrijgbaar bij de VW, cadeau-
bonnenwinkel van Nederland.

OUDE VW GESCHENK-
BONNEN BLIJVEN GELDIG!
U vraagt zich wellicht af of de
nieuwe VW irischeque, of de
komst van de euro, consequenties
hebben voor de VW Geschenkbon-
nen die u nog in huis heeft. We
kunnen u geruststellen. Deze blij-
ven na de jaarwisseling gewoon
geldig.

Als u een VW Geschenkbon bezit
waarop de waarde alleen in gul-
dens vermeld is, kunt u deze tot
eind maart 2002 inwisselen bij de
WV. U ontvangt in ruil eenzelfde
bon met ook de waarde in euro's
waarmee u bij alle deelnemers van
de VW irischeque kunt betalen.

Afgelopen zondagavond werd
in de Christus Koningkerk in
Vorden een Oecumenische Ad-
ventsdienst gehouden die door
de plaatselijke Raad van Ker-
ken ieder jaar aan het begin
van de Adventsperiode wordt
georganiseerd.

De Raad van Kerken had bepaalt
niet te klagen over gebrek aan be-
langstelling want een bijzonder
groot aantal mensen uit de ver-
schillende kerken van Vorden was
hiervoor naar de Christus Koning-
kerk gekomen.

Naast het zingen van (bekende) Ad-
ventsliederen onder leiding van
mevr. A. van Zantvoort-Arendsen
was er muzikale medewerking
van Gospelzanggroep 'Interchrist'
waar dhr. Piet Diersma het diri-
geerstokje hanteerde. Ze brachten
diverse liederen ten gehore zoals
Kom tot ons, o kom met macht en
Peace üke a River. Verder werd er
een Engelse versie van het Onze
Vader ten gehore gebracht.

Ds. M. Beitier die voorging in deze
bijzondere dienst ging in de medi-
tatie nader in op het thema: 'Vol

verwachting klopt ', over dat
we mogen uitzien naar de komst
van het licht der wereld.

De leden van de liturgische com-
missie van de Raad van Kerken die
samen met ds. Beitier de dienst
hadden voorbereid verleenden
medewerking bij de gebeden en de
schriftlezing. Er werd een collecte
gehouden voor de Interkerkelijke
Adventsactie Solidaridad. Deze
stichting zamelt gelden in voor de
minder bedeelden in Zi'id-Amerika.

Na de slotzang van het bekende
Adventslied; 'nu daagt het in het
Oosten' bracht 'Interchrist' nog
het lied Joy the World ten gehore.
Als waardering voor hun bijdrage
was er applaus van de aanwezigen.

De Raad van Kerken kan terugzien
op een goed verlopen en geslaagde
Adventsdienst. De liturgische com-
missie is inmiddels bezig met de
voorbereiding van de traditionele
Kerstzamenzang, waaraan het
Vordens Mannenkoor en de Chr.
Gemengde Zangvereniging 'Excel-
sior' zullen meewerken. Dit zal
plaatsvinden op zondagavond 23
december in de Dorpskerk.

Najaarsvergadering CDA
CDA Vorden hield onlangs haar
najaarsledenvergadering, waar-
in onder andere het definitieve
verkiezingsprogramma werd
vastgesteld.

Onder het motto 'Samen verant-
woordelijk voor een leefbaar
Vorden' werd men het eens over
de tekst die het programma dient
te bevatten. Ook werd, na overleg
met de kandidaten en de leden-
vergadering, de kandidatenlijst
samengesteld, deze ziet er als
volgt uit:
1. en lijsttrekker hr. A. Boers; 2. hr.
A. v. Voskuilen ; 3. hr. W. Wichers;

4. hr. A. Spekschoor; 5. hr. J. Klein
Lenderink; 6. mw. J. Lam -Wichers;
7. hr. G, Harmsen; 8. hr. W. Regelink;
9. mw. A. Bink - Noorland; 10. hr. C.
van Voskuilen; 11. hr. T Rutting;
12. mw. T, Tolkamp; 13. mw. M.
Vaags-Oltvoort; 14. hr. B. Hartel-
man; 15. hr. R. van Overbeeke; 16.
mw. R. Aartsen-den Harder; 17. hr.
Ch. Voerman; 18. hr. J. Bouwmeis-
ter; 19. hr. H. Graaskamp; 20. hr. H.
Weenk; 21. hr. B. Rogmans.

Met deze kandidatenlijst en het
vastgestelde programma gaat het
CDA met goede moed op weg naar
de gemeenteraadsverkiezingen.

ANBOcursus fitness
50-plus geslaagd!
De eind november afgesloten
introductiecursus 'Fitness voor
vijftig-plussers' is bijzonder
succesvol geweest. Voor de
aanvang van deze, door ANBO-
afdeling Vorden in samenwer-
king met STRADA sports in het
leven geroepen sportieve ge-
beurtenis, hebben zich eertijds
vijfentwintig personen aange-
meld.

Voor ANBO-leden gold een aan-
trekkelijke korting op de kosten
van inschrijving. In de maand
november hebben de deelnemers
zich gedurende vier vrijdag-och-
tenden een uur lang in het zweet
gewerkt om de spieren op hun soe-
pelheid te testen. Uit de reacties
van deelnemers en sportsinstruc-
teur Sander Siebelink is wel duide-
lijk geworden dat het gericht oefe
nen onder deskundige leiding en
het zelfstandig werken aan diverse

toestellen met veel enthousiasme
ten uitvoer is gebracht. De laatste
dag van de introductiecursus zijn
de deelnemers mondeling en
schriftelijk uitvoerig geïnfor-
meerd over de kosten van een re-
gelmatig bezoek aan het sportcen-
trum. Sportinstructeur Siebelink
heeft de stellige indruk dat meer
dan de heft van de deelnemers
aan de net beëindigde introductie
cursus in de nabije toekomst vaker
de drempel van het sportcentrum
zal overschrijden. Het ligt in het
voornemen van de ANBO en
STRADA sports om in de toekomst
nogmaals een introductiecursus
voor vijftig-plussers te organiseren.

De eerstvolgende activiteit van de
ANBO is het organiseren van een
bijzondere spelmiddag voor leden
en introducés op vrijdagmiddag
14 december in de Deldenzaal van
het Dorpscentrum.

Wandelen met
de boswachter
Op zondagmiddag 9 december
organiseert Stichting Het Gel-
dersch Landschap een boswach-
terswandeling op haar Achter-
hoekse landgoederen Vorden
en Kieftskamp, ten zuidoosten
van Vorden.

Vooral diersporen, mossen en het
beheer krijgen bij deze wandeling

de aandacht. De start van deze leu-
ke wandeling is vanaf de parkeer-
plaats nabij kasteel Vorden en
duurt, omdat ook naar de Kiefts-
kamp wordt gewandeld, ongeveer
3 uur. De wandeling staat onder
leiding van boswachters Tonie
Jaaltink en Frans Duermeijer.
Voor donateurs van Geldersch
Landschap is deelname gratis.



VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

Signatuur voor evolut iona i r wonen

i n t e r i e u r s

Dutch Design
weken

Specials van Artifort en Montis

Hollandse kunst van
Anke Freriks uit Borculo

Gratis loterij:
Tijdens de Dutch Design weken geldt uw aankoopbewijs als lot.

Iedereen dingt mee naar een geheel verzorgd weekend

voor 2 personen bij onze buren: het vermaarde Hotel Bakker.

In januari is de trekking en krijgt de winnaar bericht.

Deze actie loopt van 24 november tot 31 december 2001

Hollandser kan het wt!

w w w . w i m p o l m a n . n l

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI
Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14

O

RUNDER-
SUCADELAPPEN 1 kg 11,00
VARKENSLAPPEN 1 kg 8,95

3 ROOKWORSTEN
grof of fijn 0,9u

KNAKWORST
'echte knakkers'
6 stuks 3,95

GRIEKS GEKRUID
KALFSROERBAKVLEES _n_
500 gram 7,95

Ékë\yèejï& l UW

Weekpakket vleeswaren

100 grKATENSPEK 2,45

100 gr VARKENSROLLADE 2,45

100 gr SNIJWORST 2.45

NU VOOR

Let op:
onze kerstfolder
ligt voor u klaar!

U l J KG RAAF

O 5 BLOKKEN _ nn
STEEKSCHUIM O,UU

* 2 KERSTSTERREN 10,00

03 MINI f inc
KERSTSTERREN 0,95

0 BOS ROZEN A 20 STUKS 9,

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

en

-Setel
e winter

dodr?

Gratis keteïinspectie bij
•aus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u zich misschien af" of h i j

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn niet een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. ,

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31.

Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen.

Wij adviseren:

NEFIT
,i' i

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d warm

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Lever uw betalingsopdrachten tijdig in.

Nog betalingen doen die in 2001
verwerkt moeten zijn?

Lever deze dan uiterlijk 18 december bij ons in.
Alleen dan kunnen wij voor een
tijdige verwerking zorgdragen.

Rabobank
Graafschap-West



Sinterklaas in bed o l i ti e varia GROEP

Woensdagmiddag kwamen enkele
honderden kinderen naar het

Dorpscentrum. Daar troffen ze
de kindervriend in diepe slaap,

vermoeid van de drukte rondom
zijn verjaardag.

Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

Boerenkoolstamppot hoort bij een
Nederlandse winter als schaatsen
en chocolademelk. Maar waar
komt de kool oorspronkelijk van-
daan? Boerenkool is net als bloem-
kool, spruiten en broccoli een zo-
geheten bladkool, de verzamel-
naam voor kolen die als een knop
aan het uiteinde van een steel
groeien. Boerenkool lijkt nog wel
wat op de oer-bladkool, die aan de
kusten van de Middellandse Zee
groeide. Om in dat zoute, zonnige
milieu te overleven, vormde de
plant dikke, sappige bladeren en
stelen. De kool werd door de Ro-
meinen gecultiveerd en naar
Noord-Europa gebracht, en bleek
ook in een koud klimaat goed te
gedijen.
Hoe komt het dat boerenkool pas
lekker is als de vorst er overheen is
gegaan? Als het vriest wordt een
deel van het zetmeel in de boeren-
kool omgezet in suiker, waardoor
hij zoeter wordt en wat van zijn
bittere smaak verliest. Ook veran-

* dert er iets in de celvorming waar-
door de kool beter verteerbaar
wordt. Overigens vinden deze om-
zettingen al plaats bij lage tempe-
ratuur, dus u hoeft niet perse te
wachten op de eerste nachtvorst.
Grote supermarkten laten hun

boerenkool in Spanje kweken.
Daar heb je minder last van extre-
me vorst of regen. Het moet dan
wel helemaal naar Nederland ver-
voerd worden, wat veel energie
kost. Eenmaal hier aangekomen
gaat de boerenkool dan nog een
tijdje de vriescel in. Zo gaat ook
"de vorst erover", maar het is wel
een heleboel moeite en energie
voor iets watje ook aan de natuur
kunt overlaten.
Boerenkool doet het prima op de
lichtere gronden van de Achter-
hoek. En het klimaat werkt ook
mee: de vorst komt vanzelf en
brengt de plant geen schade toe.
Boerenkool kan dan ook de hele
winter op het land blijven staan. In
menig kaal en verlaten tuintje zie
je ze staan als groene struikjes in
een mistig landschap.
Tegenwoordig zie je bijna geen
boerenkool als struik meer in de
winkel. Boerenkool heeft veel vo-
lume en naar verhouding weinig
gewicht, je krijgt met moeite vier
kilo in een kist. Het transport is
dan ook duur. Bovendien wordt
boerenkool snel slap als het aan de
struik zit. Direct bij de boerderij,
zoals de Vijfsprong in Vorden, is de
boerenkool natuurlijk wel nog te
krijgen zoals hij van het land
komt.
Naast lekker licht - per 100 gram
41 kcal. - is boerenkool ook erg ge
zond: het bevat veel ijzer en vita-

mine C, en verhoogt dus de weer-
stand, wat in de winter mooi mee
genomen is. Ook zit er, zoals in al-
le donkergroene groente, veel cal-
cium in. Van boerenkool aan de
struik moet de harde nerf verwij-
derd worden. Blad van de stengels
halen en grondig wassen. Vervol-
gens het gekroesde blad van de
stugge nerf rissen en fijnsnijden.
Reken per persoon ongeveer 200
gram gesneden boerenkool en het
dubbele voor boerenkool aan de
struik. Biologische boerenkool is
verkrijgbaar van oktober tot half
maart.

Recept: roergebakken boerenkool
met cashewnoten en champignons
2 eetl. olie; 2 uitjes, gesnipperd;
500 gram fijngesneden boeren-
kool; l teentje knoflook, geperst;
scheutje droge witte wijn; 100
gram cashewnoten; 250 gram
champignons; zout; cayennepeper

Uitjes en knoflook fruiten, boe-
renkool toevoegen en even zacht-
jes meebakken. Champignons
schoonmaken, halveren en toevoe
gen. Scheutje wijn erbij en alles 20
minuten met een deksel op de pan
zachtjes laten stoven. Zout en een
mespunt cayennepeper toevoegen.
Cashewnoten al omscheppend
knapperig roosteren in een droge
koekenpan en over de boerenkool
strooien.

Winnaars
Wereldwinkel
prijsvraag
Dit jaar hebben Ineke Helmink,
Carry Spiegelenberg en Thea van
de Sanden van de Wereldwinkel
diverse scholen bezocht en de
kinderen informatie gegeven over
de Wereldwinkel.

Ook werd een leerzame video ge
toond over Tjebbe de zoon van een
koffïeboer. Zoals ieder jaar was er
ook weer een prijsvraag voor de
kinderen.

Uitslag prijsvraag:
a) noem 3 namen van koffiepakken.
Vele antwoorden waren mogelijk
hier. Meestgenoemde waren Cam-
pesino, Indio en Residentie.
b) wat is Valdivia? dat is honing.
c) waar komen de handbeschilderde
eieren vandaan? Dat was Roemenie.
Uit alle goede, ingeleverde ant-
woorden kozen we drie winnaars:
Nanneke van Ginkel, Marlot Horst-
man en Timmy van Lingen. Van
Harte Gefeliciteerd! Zij hebben
inmiddels iets mogen uitzoeken
in de winkel. Dit jaar zijn er overi-
gens veel nieuwe kerstartikelen te
koop waaronder kerststallen (van

groot tot minuscuul klein) en een
grote sortering wenskaarten. Deze
kan men natuurlijk komende da-
gen op het gemak in de winkel
nog eens bekijken.

Swingnight met
hits 70-s, 8Os en
90-s in Etten
Zaterdag 8 december a.s. wordt er
in zaal Koster te Etten een Swing-
night georganiseerd m.m.v. drive
in show Fortuna. Voor aanvangstij-
den zie contactjes.

Zaterdag 24 november
Zaterdagavond vond er een een-
zijdig ongeval plaats op de Del-
denseweg. Een bestuurder van een
personenauto raakte, vermoedelijk
door te hoge snelheid en mist, in
een bocht in een slip en reed recht-
door de berm in. De auto kwam
tegen een doom tot stilstand. De
auto is door een bergingsbedrijf
afgesleépt.

Vond er een aanrijding plaats op
de Schuttestraat. Een bestuurder
van een personenauto reed over de
Schuttestraat komende uit de rich-
ting van Vorden. Op een gegeven
moment zag hij uit tegengestelde
richting een grijze Mercedes 109
aankomen. Hierdoor moest hij
rechts van de rijbaan gaan rijden.
Hierbij kwam hij met zijn auto in
de berm terecht. Verloor de macht
over het stuur en kwam rechts
naast de rijbaan achter bosjes/
bomen tot stilstand. De vraag van
de politie is of de bestuurder van
de grijze Mercedes zich wil melden
zodat deze eventueel wat meer
over de aanrijding kan vertellen.

Zondag 25 november
Werd er melding gedaan dat er
een ruit vernield was van een fiet-
senhok op het perron van het sta-
tion te Vorden. Ter plaatse bleek
dat er een ruit vernield was van
het wachtlokaal. De daders zijn
onbekend.

Maandag 26 november
In de trein Zutphen-Vorden gaf
een machinist een inwoner uit
Borculo een waarschuwing voor
het roken in de trein. In Vorden
zag hij hem weer roken. Hij zegde
hem toen aan de trein te verlaten.
De man wenste de trein niet te ver-
laten en stak doodleuk nog een si-
garet op. Vervolgens werd de poli-
tie gebeld. Deze heeft de man de
uitgang van de trein gewezen en
hem een bekeuring van 50 gulden
gegeven voor het roken in een
openbaar vervoermiddel.

In de nacht van maandag op dins-
dag vond er een inbraak plaats bij
een dak en wand montagebedrijf
in Vorden. Bij de inbraak werden
twee aanhangwagens en diverse
stuks gereedschap weggenomen.
De zaak is in onderzoek bij de
politie.

Vond er een inbraak plaats in een
geparkeerde auto. De auto stond
geparkeerd aan de Brinkerhof te
Vorden. Het portierslot werd ver-
nield en de radio/cd-speler werd
uit het dashboard weggenomen.

Vond er ook een inbraak in een
auto plaats aan het Hoetinkhof.

Men is wel in de auto geweest, ech-
ter er is niets weggenomen.

Ook vond er een inbraak in een
auto plaats aan de van Heeckeren-
straat. Van deze auto werd het
portierslot vernield. Uit deze auto
werd de radiorecorder weggeno-
men.

Ook werd er ingebroken in een
auto aan het Hoetinkhof. Hiervan
werd een portierslot vernield. Uit
de auto word niets vermist.

Ook vond er een inbraak plaats in
een auto op de Brinkerhof. Hierbij
werd een radio/cd-speler weggeno-
men uit de auto. Bij het station te
Vorden zijn twee fietsen weggeno-
men. Door de eigenaren is aangif-
te gedaan.

Dinsdag 27 november
Snelheidscontrole te Vorden, vanaf
13.00 tot 14.00 uur op de Horster-
kamp; 2 maal een proces-verbaal.

Ruurloseweg in de Kranenburg,
vanaf 7.30 tot 8.30 uur; 10 maal
een proces-verbaal.

Woensdag 28 november
Kwam bij de politie de melding
binnen dat er een aanrijding had
plaats gevonden op de kruising
Almenseweg met de Oude
Zutphenseweg. Er zou letsel zijn.
Ter plaatse bleek dat een man op
een fiets onwel was geworden. De
man is met een ambulance over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Werd er weer aangifte gedaan van
een inbraak in een auto. De auto
stond geparkeerd op de parkeer-
plaats bij het Hackfort. Het portier-
slot werd vernield en uit de auto
werd een tas weggenomen.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 24 novem-
ber 2001

Gevonden:
- een steekwapen en een sleutel-

bos met rood label, opschrift
De Bongerd.

Verloren:
- mobiele telefoon, merk Nokia;

portemonnee spijkerstof, kleur
blauw; bankpas ABN/AMRO,
portemonnee, kleur zwart met

. inhoud: rijbewijs, pasjes en geld.

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

Het algemene telefoonnummer is
0900 - 8844.

Internationale mensen-
rechtendag: 10 december
Maandag 10 december is de in-
ternationale dag voor de men-
senrechten. De doelstelling van
Amnesty International is om
bij te dragen aan het wereld-
wijd naleven van de rechten van
de mens, zoals vastgelegd in de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.

Amnesty doet dat o.a. door de
mensenrechten te bevorderen en
acties te voeren voor handhaving
van mensenrechten. Amnesty In-
ternational heeft jaarlijks een ac-
tie rondom de internationale
mensenrechtendag.

Dit jaar heet de actie: vorm een co-
alitie voor mensenrechten. Amne
sty roept de wereldleiders op om
in de strijd tegen terrorisme de
mensenrechten te handhaven. De

Veiligheidsraad heeft op 28 sep-
tember 2001 staten uitgebreide
bevoegdheden gegeven om acties
tegen terrorisme te ondernemen.
In de afspraken zijn nauwelijks re
gels opgenomen voor het handha-
ven van mensenrechten. Amnesty
roept de wereldleiders op om het
voorkomen van mensenrechten-
schendingen als belangrijke rand-
voorwaarde te stellen bij acties in
hun strijd tegen terrorisme. De
Nederlandse bevolking wordt ge
vraagd deze oproep te steunen.

De werkgroep van Amnesty Vor-
den zal op zondagmorgen 9 de
cember bij de kerken aanwezig
zijn om aandacht en ondersteu-
ning van deze actie te vragen. Te
vens zijn er achter in de kerken pe
titielijsten aanwezig die getekend
kunnen worden.
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Menkhorst
Beekstraat 3

Hengelo (Gld.)

prolink.nl
Zutphen - Dootinchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren on b*dr1Jv*nl

PC voor beginner» - Internet voor beginners - HTML
basis - HTML pro - Website onderhoud • Webmaster -
PHP basis PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

ZutphervEmmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575-441344

Hoofdkantoor: Lullen (Ov.) 0523-682099
• Bonvlo {Gld.)

lol. 0545-272793
• WoM (Gld.)

lol. 0314-683319

Geef het door,
rechts gaat voor

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Vernieuwde kantoren voor Univé Oost

Op kantoor, aan de telefoon, via internet;

Univé Oost wil u altijd en overal opti-

maal van dienst zijn. Daarom hebben we

de afgelopen tijd een aantal zaken ver-

nieuwd en verbeterd. Zo hebben we ons

kantoor in Markelo en in Ruurlo in een

nieuw jasje gestoken en het kantoor

Lochem is verhuisd naar een karakte-

ristiek monumentaal pand. Kom langs op

ons kantoor om een kijkje te nemen. Want

u bent van harte welkom!

' VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo

Tel. (0573) 45 83 20

nieuwe
!!! laminaat!!!

nu vanaf f 19,95 per m2

O""LiVlïllïlEL
MARIENVELDE Tel. (0544) 35 23 28

Waalderweg 6 7263 RW

bij elke bestelling vanaf 20 m2 een
gratis schoonloopmat

Vraag naar onze
monstercollecties drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Telefoon (0573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

*V
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KANTERS
BELLEN!

G R O E N S P E C I A L I S T

zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij
• groene kerstboom
• blauwe Servische spar
• Korea spar
• Picea Nobilis

gezaagd • wortel • kluit • pot
van 4O cm tot 10 m

Alle kopers van een kerstboom mogen gratis
kerstgroen uitzoeken zoals hulst, coniferengroen,
skimmea enz. zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (behalve op zondag)
Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

v.o.f .

o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
Tel. 0314-622267

s c h oo

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

ÜÊ

Thntertaüon en oiohondol

Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11



Woensdag 12 december in Vorden:

Vuurwerkdemonstratie Welkoop
De vijf vestigingen van de Wel-
koop in deze regio houden op
woensdagavond 12 december
weer een grote Vuurwerkde-
monstratie. Deze wordt gehou-
den op de hoek van de Horster-
kamp en de Ruurloseweg in
Vorden. Iedereen kan op deze
avond kennis maken met de
nieuwe vuurwerkcollectie van
de Welkoop en ook de bestel-
1 ij sten kunnen vanaf dat mo-
ment al worden ingeleverd bij
één van de vijf vestigingen.

Het is voor de derde keer dat de
Welkoopwinkels in deze regio een
Vuurwerkdemonstratie houden.
De eerste twee maal waren er op
beide avonden maar liefst vijftien-
honderd bezoekers op het terrein
aan de Horsterkamp. Ook dit jaar
worden er weer vele honderden
bezoekers verwacht. En dat is ook
wel logisch als je de nieuwe vuur-
werkcollectie van Welkoop hebt
gezien. Het is allemaal weer net
even iets spectaculairder.
Met name op het gebied van sier-

vuurwerk is de collectie van Wel-
koop weer flink uitgebreid. Wat
dacht u bijvoorbeeld van de kegel-
fontein, die vier meter hoog diver-
se effecten spuit. En voor de echte
pijlenliefhebber heeft Welkoop de
California Dreaming in huis: vuur-
pijlen waar je alleen maar van kan
dromen. Rood, zilver en groen
worden geweldig gecombineerd
met palmbomen en knetterre-
gens. Verder heeft Welkoop een
groot aanbod op het gebied van
knalvuurwerk zoals de Dream Ma-
chine, een komeet met 36 schoten.

KWALITEIT
Het overgrote deel van het vuur-
werk van Welkoop is van het merk
Next Generation, exclusief kwali-
teitsvuurwerk geproduceerd vol-
gens hypermoderne technieken.
Next Generation heeft in korte tijd
een zeer goede reputatie opge-
bouwd. Maar liefst twee fonteinen,
tien kometen, een Romeinse staaf,
een mortier en twee pijlenassorti-
menten zorgen voor een complete
siervuurwerkcollectie. Naast Next

generation hebben de Welkoop-
winkels ook nog een compleet as-
sortiment ander vuurwerk. Van
Zevenklappers tot Flower Powers
en van Royal boxen tot Skyriders,
Welkoop heeft het allemaal in het
assortiment.

PRIJZEN
Wie op woensdag 12 december
een bezoek brengt aan de Vuur-
werkdemonstratie ontvangt een
genummerd bestelformulier. Deze
dient uiterlijk op zaterdag 22 de
cember bij één van de vijf Wel-
koopwinkels te worden ingele-
verd. De Vuurwerkdemonstratie is
een gezamenlijk initiatief van de
winkels in Hengelo, Ruurlo, Tol-
dijk, Vorden en Zelhem. Bij elke
winkel maken de toeschouwers bij
inlevering van hun bestelformu-
lier kans op een gratis vuurwerk-
pakket ter waarde van 125 gulden.

Alleen daarom dus al een reden
om op woensdag 12 december
naar de Horsterkamp in Vorden te
komen.

Brandweer niet alleen
bij brand in de weer

Vlam in de pan? Huis in lichter-
laaie? Kat in de boom? Geen
twijfel mogelijk: we bellen de
brandweer. De rode bluswagen,
blauw zwaailicht ze staan pa-
raat als het mis gaat. Maar ze
doen veel meer. Ook om te voor-
komen dat ze moeten uitruk-
ken in een noodgeval.

Veel kleine jongens en misschien
wel even veel meisjes zeggen in
hun jeugd dat ze 'later bij de
brandweer gaan'. Een aansprekend

v beroep, dat de uitstraling van
stoer en heldhaftig heeft. En niet
ten onrechte. De laatste tijd wor-
den we keer op keer geconfron-
teerd met gebeurtenissen waarbij
de brandweer een belangrijke rol
speelt. De vuurwerkramp in En-
schede, de brand in Volendam, de
terroristische aanval op het World
Trade Center in New York: het zijn
steeds de brandweermensen die in
de voorste linies staan.

ORGANISATIE
> De brandweerkorpsen in Neder-

land bestaan uit goed getrainde
mannen en vrouwen, allochtonen
en autochtonen, die hun werk in
vaak moeilijke omstandigheden
moeten doen. Een strakke organi-
satie, waar een half woord genoeg
lijkt. Vrijwel alle ruim 500 ge-
meenten in ons land hebben een
eigen brandweerkorps. De grootte
is afhankelijk van de omvang van
de gemeente. De gemeentelijke
brandweerkorpsen werken weer

samen in 36 regionale brandweer-
korpsen. Die samenwerking is be-
langrijk omdat ze op die manier
bepaalde taken efficiënter kunnen
uitvoeren. En als er sprake is van
een grote brand of ramp, kunnen
ze op die manier beschikken over
veel mensen en middelen. Lucht-
havens en grote bedrijven hebben
vaak een eigen brandweerkorps,
dat ook weer samenwerkt met de
regionale brandweerkorpsen in de
buurt.

VRIJWILLIGERS
Wat we ons vaak niet realiseren is
dat diezelfde brandweerorganisa-
tie voor een groot deel uit vrijwil-
ligers bestaat. Slechts vijf gemeen-
ten hebben een brandweerkorps
dat volledig uit beroepsmensen
bestaat. Van de 27.000 brandweer-
mensen die we in Nederland heb-
ben, zijn 4.500 beroepsbrandweer-
lieden. De rest, een kleine 22.500 is
vrijwilliger. Dat is zo'n 85%. Deze
vrijwilligers staan hun mannetje/
vrouwtje evenzeer als hun profes-
sionele collega's. Ze hebben dezelf-
de opleiding gedaan als hun be
roepscollega's en oefenen vaak in
allerlei bijzondere situaties. Ze
zijn voor dezelfde calamiteiten
inzetbaar, met dezelfde positieve
instelling.

ANDERE BRANDWEERTAKEN
Maar de brandweertaken zijn be
paald niet beperkt tot het blussen
van branden of het optreden bij
rampen en ongelukken. Brand-

weerlieden geven ook voorlichting
over brandpreventie. Ze beoorde-
len verbouwingsplannen, ze hou-
den ontruimingsoefeningen in be-
drijven en kantoren.
Ze kijken of de brandkranen en de
brandblussers goed werken. En ze
stellen rampenplannen op. Alle-
maal adviserende taken om zoveel
mogelijk te voorkomen dat er er-
gens straks brand uitbreekt of er
een ramp ontstaat. Voor niet alle
functies is geüniformeerd personeel
nodig. Je kunt bij de brandweer
ook in 'burgerfuncties' terecht. Er
is werk op allerlei functionerings-
niveaus, van academisch tot vmbo.

WERKEN BIJ DE BRANDWEER
Werken bij de brandweer is alles-
behalve saai en eentonig. Het is
teamwerk waarmee je een bijdra-
ge aan je veiligheid in je eigen om-
geving kunt leveren. Het is zeker
niet alleen maar wachten tot de
pieper afgaat om met gillende si-
rene op weg te gaan naar de vol-
gende calamiteit. Het is ook men-
sen attent maken op mogelijke ge-
vaarlijke situaties, ze wegwijs ma-
ken in brandpreventie. Of zorgen
voor opvang als er toch iets mis-
gaat. Kortom: werk bij de brand-
weer is werk met vele gezichten.
Dat maakt het zo aantrekkelijk
voor zowel mannen als vrouwen,
autochtoon of allochtoon.

(Kijk voor meer informatie op
www.brandweer.nl of bestel een
folder bij Postbus 51).

Muziek en traditionele Achterhoekse kerstsfeer
Zondag 9 december viert Lichtenvoorde voor het vijftiende achter-
eenvolgende jaar haar Kerstklokkenzondag, een gezellige muziek-
en kijkdag voor jong en oud. Dan wordt een grote kerstmarkt ge-
houden, die net als voorgaande jaren sfeervol wordt aangekleed
met muziek, midwinterhoorns en ludieke activiteiten. Dit jaar met
veel Achterhoekse cultuur, zodat jong en oud zich perfect kan ver-
maken. Uiteraard is er weer een levende kerststal. De winkels zijn
natuurlijk die middag open. De organisatie rekent weer op zo'n der-
tig- tot veertigduizend bezoekers.

Muziek en vermaak
Op verschillende podia in het centrum treden muziekgroepen op
zoals De Grolse Hofzangers, Second Edition en de Bargkapel. De eni-
ge en echte Kerstman is deze middag uw gastheer. Hij zal de dag of-
ficieel openen en diverse programma's aankondigen. Verder staan
er meer dan tachtig kramen met kerst- en aanverwante artikelen in
het centrum. Ook staan er verschillende kramen met oude am-
bachten zoals een kaarsenmaker, een mandenmaker en een wan-
tenbreister. Ook voor kinderen is deze dag genoeg te beleven.

De Octavia
staat voor u
klaar bij u
Skodadea

AUTOBEDRIJF VRUCGINK V.O.F.
(03 H) 63 13 96

Ieder z'n eigen wens in

Uitvaartcentrum
Kamperman te Lochem
Op dinsdag 11 december a.s.
houdt De Regt Financiële Plan-
ning een informatie-avond in
het uitvaartcentrum Kamper-
man aan de Zutphenseweg 91b
te Lochem. Deze informatie-
avond wordt georganiseerd in
samenwerking met Monuta,
uitvaartcentrum Kamperman
en Tap Tromp van Hoff Notaris-
sen.

Het centrale thema van deze
avond 'ieder z'n eigen wens'. Om
de bezoekers zo breed mogelijk te
informeren zal de avond bestaan
uit een aantal uiteenlopende onder-

werpen. De avond begint met kof-
fie, gevolgd door de opening door
Mr. Drs. B. de Regt. De betekenis
van het nieuwe erfrecht wordt toe
gelicht door Mr. D. Siebelink van
Tap Tromp van Hoff Notarissen.

Na een korte pauze zal de zorg-
consulent Dhr. B. Goede van Mo-
nuta een presentatie geven over de
mogelijkheden rondom het laatste
afscheid. Tot slot volgt er voor
geïnteresseerden een rondleiding
in het uitvaartcentrum en is er
gelegenheid tot het stellen van
vragen. Deze informatie-avond is
voor iedereen vrij toegankelijk.

Dansavond in
Doetinchem
Zaterdag 8 december aanstaande

wordt er in zaal de Veldhoen te
Doetinchem een dansavond ge-
organiseerd m.m.v. Knetter. Voor
aanvangstijden zie contactjes.

Kom gerust eens bij ons
aan de Nieuwstad 30

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

Bij uw bestelling mag u
een leuk cadeautje uitzoeken

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl

d r u k k e r i j WeeverS internet: vww.weevers.nl



Uitzonderlijk Russisch ensemble
uit St. Petersburg treedt eenmalig
op in Vorden

Zondag 23 december komt het
Neva-Ensemble St. Petersburg
voor een eenmalig optreden
naar Vorden. Zij zullen de zang
verzorgen tijdens de dienst van
tien uur in de Christus Koning-
kerk en na afloop een concert
geven in dezelfde kerk.

Het Neva-Ensemble is een klein
koor dat bestaat uit 6 personen:
drie dames en drie heren. Het
heeft zich gespecialiseerd in het
zingen van Russische kerkmuziek.
Daarnaast wordt dit repertoire
aangevuld met beroemde liederen
uit de folklore van het land, en
licht klassiek repertoire. Alle leden
van het ensemble hebben een pro-
fessionele zangopleiding gevolgd
en als zanggroep heeft het zich
een techniek eigen gemaakt, die
uitmunt in vocaal evenwicht. De
eigen interpretatie van de Sla-
visch-Russische muziek wordt dan
ook overal hogelijk gewaardeerd.

De kerkmuziek is meer dan zeven-
tig jaren in Rusland verboden ge
weest. Maar het volk is altijd blij-

ven zingen, al was het in het ver-
borgene. 'Wat aan het volk be
hoort kan een regime niet uitroei-
en, zelfs niet over drie generaties
heen!' Na 1990 brak een geweldige
opleving aan van godsdienstig Ie
ven, ook in de kerkmuziek. Oude
tradities werden in ere hersteld.
Men is in het verborgene deze ou-
de muziek blijven zingen. Nu tre
den ze daarmee 'naar buiten'. Het
Neva-Ensemble doet dat met een
meesterlijke stembeheersing en
een overtuigende bevlogenheid.
Ze houden van hun en van hun
kerk. Deze combinatie van tech-
nisch meesterschap en emotionele
betrokkenheid maakt hun optre
den telkens weer tot een prachti-
ge, ontroerende belevenis.

Het ensemble bestaat in haar oor-
spronkelijke vorm uit zes perso-
nen, te weten: twee sopranen, een
alt, een tenor, een bariton en een
bas. Er zingt een echte profundo
bas mee, die u versteld zal doen
staan van zijn fantastische lage to-
nen.
Met een werkelijk schitterende

eerste en tweede sopraan, een alt
met een klank zoals een alt hoort
te zijn, een tenor en bariton die
met hun timbre dit ensemble tot
een van de mooiste maakt die tot
nu toe in Nederland is geweest.
Het ensemble gebruikt geen ge
luidsinstallatie of orgel maar het
geluid van zes stemmen die zo op
elkaar zijn afgestemd is meer dan
genoeg om een gebouw als de
Christus Koning kerk te vullen
met ongeëvenaard mooie klanken.
We mogen dan ook zeer verheugd
zijn dat juist in deze kersttijd dit
ensemble Vorden aandoet. Tijdens
de dienst zullen ze religieuze kerk-
muziek zingen en na afloop van
de dienst zullen ze enkele opera
aria's en Russische volksliederen
ten gehore brengen.
De dienst en ook het concert na af-
loop zijn gratis toegankelijk.
Na afloop zal bij de uitgang een
schaalcollecte worden gehouden
door en voor het Neva-Ensemble.
Wij hopen dat veel Vordenaren de
weg zullen vinden naar de Chris-
tus Koning kerk om te genieten
van dit ensemble.

Nieuwe collectie kerst-
groepen in Antoniuskerk
Op vrijdag 7 december gaan de grote deuren van de Antoniuskerk
op de Kranenburg weer open voor bezoekers. In de afgelopen twee
maanden hebben vrijwilligers honderden uren besteed aan de
opbouw van de expositie 'Kerst op de Kranenburg'. Een nieuwe
expositie die helemaal anders is dan die van vorig jaar. De circa
150 groepen zijn dit jaar belangeloos beschikbaar gesteld door
het Amsterdamse echtpaar Delemarre-Erkelens.
En ook deze decembermaand is een bezoek aan de Antoniuskerk
een bijzondere belevenis voor ieder die, gelovig of niet, wil ont-
dekken hoe verrassend en vaak ontroerend het feest van Christus
geboorte door mensen in alle delen van de wereld is uitgebeeld.

Een prachtige collectie! Dat was
ook de mening van de regisseuse
van de televisieuitzending die op
zondag 16 december in het pro-
gramma TROS-Uitkompas aan de
ze tijdelijke expositie zal worden
gewijd. De opnamen daarvoor zijn
zojuist in de Antoniuskerk ge-
maakt. De enthousiaste groep vrij-
willigers die dit projekt hebben
voorbereid, hebben geleerd van vo-
rig jaar toen de expositie 'Kerst op
de Kranenburg' voor het eerst
werd georganiseerd. Zo zijn de hei-
ligenbeelden nu voor een groot
deel tijdelijk weggewerkt achter
gordijnen, waardoor een rustiger
indruk ontstaat, wordt er meer
met kaarslicht gewerkt en is de
kerk uitsluitend in de kleuren
donkerrood en zilver aangekleed.
Dit jaar kon ook dankzij de extra
inzet van een groep vrijwilligers
de grote kerststal worden opge
bouwd die vroeger in de kersttijd
als een vaste traditie in de hoek
naast het priesterkoor een plaats
kreeg.

DE COLLECTIE ZELF
Die is weer verrassend anders dan
vorig jaar. In de verlichte vitrines
wordt het kerstgebeuren bijvoor-
beeld uitgebeeld in een prachtig
kerkje dat kunstig door Poolse
huisvrouwen met zilverpapier in
vele kleuren is ontworpen. Er zijn
kerstgroepen gemaakt door Afri-
kaanse houtsnijders. En door Itali-
aanse kunstenaars in Napolitaan-
se stijl. Door Indianen die van de

kerststal een wigwam hebben ge
maakt. We zien hoe in een mossel-
schelp en een lucifersdoosje en
zelfs in een vingerhoed het kerst-
tafereel kan worden uitgebeeld. Er
is een kleurige Franse santon vol
vrolijke dorpsfiguren rond de krib-
be, een in Javaanse batik uitge
voerd kerstkleed, platgeslagen co-
lablikjes als kerstgroep, een groep J
gemaakt van berkenstammetjes of
uitgebeeld op een Russisch horlo-
ge... al die kreatieve varianten ma-
ken een wandeling langs de negen
verlichte vitrines tot een boeiende
ervaring. Waarbij ook dit jaar het
voor een deel vernieuwde klank-
beeld 'De geboorte van de Kerst-
stal' te zien zal zijn, een onderdeel
van de expositie dat met zijn sfeer-
volle beelden op zich een hoogte
punt vormt van een bezoek aan de
expositie.

*
GOED ADVIES
Wie van al dit moois wil genieten
kan dit het beste zo mogelijk al het
eerste weekend doen dat de kerk
open is. U bent weliswaar vier
weekenden welkom (de expositie
is elke vrijdag, zaterdag en zondag
tot en met 30 december te bezich-
tigen), maar het ziet er naar uit
dat er deze maand elk weekend
méér bezoekers naar de Kranen-
burg zullen komen. De belangstel-
ling van de media is namelijk zo
groot dat het, naar verwacht, voor- *.
al de drie laatste weekenden zeer
druk zal worden, vooral op de zon-
dagen.

God en popmuziek?
Tja, jullie zullen wel denken 'wat
moet ik daar van denken'. Het be
looft in ieder geval een dienst te
worden van weinig woorden,

maar wat veel popmuziek.
Nieuwsgierig??? Kom dan zondag-
avond 9 december naar de Geref.
Kerk, Beukenlaan in Barchem.

Voorganger P.W. Dekker uit Velp.
Ben je niet zo kerks??

Ook dan is het zeer interessant.

IVN-nieuws
WINTERVOEDERING
VAN VOGELS
De winkels liggen alweer vol met
allerlei voer en bijbehorende attri-
buten, zoals vogelhuisjes, voeder-
plankjes, appelplankjes, enzo-
voort. Wij kopen wel, want het is
zo leuk om de vogels dichtbij huis
te kunnen bekijken. Ondertussen
maken we onze tuinen kaal. Het
blad wordt verwijderd, alle rom-
mel moet weg. De tuin moet er
netjes bijliggen voor de winter.

Eigenlijk zou het andersom moe
ten zijn: laat nu eens het blad lig-
gen en de uitgebloeide planten in
de tuin staan. Tussen al die 'rom-
mel' is het belangrijkste eten van
de meeste vogels te vinden. Boven-
dien vinden heel wat dieren zo
een schuilplaats in uw tuin. Poot
besdragende struiken en scheldt
de vogels niet uit als zij weer eens
voor uw neus de bessen hebben
weggegeten.

Koop het vogelvoer pas laat in de
winter, als het hard vriest. Dan is
er voor de vogels bijna niets meer
te vinden in de natuur. Dan zijn ze
u dankbaar voor de vetbollen, een
rotte appel, een sliert pinda's. Ga
ook weer niet te lang door met
voeren. Zodra de insecten weer
wakker zijn, moeten de vogels ver-
anderen van dieet.

Met alleen pinda's en vetbollen
kunnen ze geen jongen grootbren-
gen. Waar wel rommel weg moet,
dat is uit de nestkasten. Haal ze
van de hangplekken weg, maak ze
goed schoon, herstel kapotte delen
en hang ze weer op. Hang ook eens
andere kasten dan de bekende me

zenkasten op. Waarom zou u ove
rigens alleen aardig zijn voor de
vogels? Er zijn meer dieren die een
schuilplaats in uw tuin op prijs
stellen. De egels bijvoorbeeld vin-
den in een droge plek onder een
paar stenen, afgedekt met droog
blad, een overwinteringsplaats. Ze
zullen u belonen door in 2002 de
slakken in uw tuin op te eten. Voer
de egels niet, tenzij u een wor-
menkwekerij hebt. Van melk wor-
den ze ziek, maar wormen....

WANDELINGEN
Zondagmiddag 9 december is er
een wandeling over landgoed De
Velhorst in Lochem. Een wande
ling in de late herfst heeft een ei-
gen bekoring. Proef de intimiteit
van het oude cultuurlandschap
rond huize De Velhorst. Start op de
parkeerplaats bij de witte hekken
aan de Lageweg. Inlichtingen:
Nienke Elshof, telefoon (0573) 25
0903.

Zondagmiddag 16 december kan
er gewandeld worden door het na-
tuurgebied 'De Breken' te Rekken.
Start op de parkeerplaats van de
natuurcamping aan de Zuidrek-
kenseweg 14 aldaar. Het thema is:
kerstwandeling.
Inlichtingen: (0544) 46 41 93 of
(0545) 26 14 97.

WERKEN IN HET
LANDSCHAP
Zaterdagochtend wordt er gewerkt
met de werkgroep landschapsbe
heer. Voor informatie omtrent de
werklocatie kan worden gebeld
met: Kees Munsterman, telefoon
(0573) 44 10 14, of met Frans Lamé,
telefoon (0545) 27 45 33.



Volleybal

PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Uitsl. heren beker: PM DASH l -
Longa '59 2:0-3 (16-25, 21-25, 23-25)
Meisjes beker: Torn. Al - PM DASH
BI: 1-3 (18-25, 15-25, 25-20,19-25)
Heren competitie:
PM DASH l - Baderie/Dynamo 3:3-1
(25-13, 25-15, 25-14 en 26-28)
Jeugd competitie:
PM DASH BI - Nefit/Orion BI: 4-0
PM DASH XC1 - WIK XC 1:1-3
Programma:
Heren competitie: PM DASH l -
DVO l en PM DASH 3 - Tornado 2
Dames competitie:
Wevoc l - PM DASH 2; Rivo l - PM
DASH 3; PM DASH 4 - Huevo 2; PM
DASH 5 - DVO 6; PM DASH 6 -
Smash '68 4; PM DASH 7 - Side Out 5
Jeugd competitie:
Mix C; PM Dash XC l - Marvo '76 XCl
Mix C; PM Dash XC 2 - Smash '68 XCl

Verlies en winst voor Heren l
De heren van Dash speelden deze

* week 2 wedstrijden. Op dinsdag
was er een bekerwedstrijd en za-
terdag een competitiewedstrijd. In
de bekerwedstrijd was Longa 2 de
tegenstander, een team dat uit-
komt in de promotieklasse. De
Vordense heren maakte deze
avond geen kans. Ze speelden on-
danks een snelle 4-0 voorsprong in
de eerste set een matige wedstrijd.
De setstanden waren 25-15, 25-21
en 25-23 in het voordeel van Lon-
ga. Het leek even dat Pelgrum Ma-
kelaars Dash de derde set kon win-

* nen. Pelgrum Makelaars Dash
nam een 9-4 en 17-14 voorsprong,
maar daarna namen de heren van
Longa het over en trokken de
stand gelijk tot 17-17, om vervol-
gens de set te winnen. Zaterdag l
december stond de competitie
wedstrijd tegen Baderie/Dynamo 3
op het programma. Deze ploeg

staat onderaan in de poule en
heeft nog geen enkele set gewon-
nen. De heren van Dash begonnen
de wedstrijd voortvarend en won-
nen de eerste set met 25-8. De
tweede set werd ook winnend af-
gesloten met 25-15. In het begin
van de derde kon Dynamo Dash de
eerste 10 punten redelijk bijhou-
den, maar daarna slaagde Dash er-
in de voorsprong te vergroten en
deze set met 25-14 te winnen. De
vierde set werd een heel ander ver-
haal. Dynamo kon het de Vordense
heren een stuk lastiger maken.
Pelgrum Makelaars Dash nam wel
een voorsprong, maar zag deze
weer verdwijnen. Dynamo kwam
voor te staan met 17-15. Daarna
ging het gelijk op, alvorens Dash
uitliep tot 24-21. De Vordense
heren konden het echter niet
afmaken en Dynamo wist terug te
komen tot 24-24 en wist uitein-
delijk de set te winnen met 28-26.
Aanstaande zaterdag speelt het
eerste herenteam van Pelgrum Ma-
kelaars Dash in Vorden tegen DVO.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitsl. maandag 26 november jl:
Groep A:
1) en 2) Dames v. Burk/Hendriks en
echtpaar Vruggink 59,0%. 3) Dames
v. Gastel/Steenbeek 56,9%.
Groep B: 1) en 2) Echtpaar Wullink
en dames Arnold/Warnaar 53,5%.
3) Mw. Warringa/Hr. Bergman
52,1%.
Groep C:
1) Hr. Feij/Mw. van de Ven 61,8%.
2) echtpaar Vreeman 56,3%. 3) en
4) Hr. de Niet/Mw. Lassche en echt-
paar Verwoerd 50,7%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 28 november

Groep A:
1) Dhr. P.RJ. den Elzen/Dhr. G.
Hissink 63,68%; 2) Mw. A. van
Burk/Mw. N. Hendriks 55,56%; 3)
Mw. K. Vruggink/Mw. D. Hoftijzer
51,88%.
Groep B:
1) Dhr. G. Gille/Dhr. H. Groot
Bramel 57,81%; 2) Mw. H. Ster-
tefeld/Dhr. F. Stertefeld 57,29%;
3) Mw. H.J. de Bruin/Mw. A.W. van
Gastel 56,77%.
Groep C:
1) Mw. L. Lamers/Dhr. H.J. Kip
71,53%; 2) Mw. T. Speulman/Dhr.
P. Speulman 58,33%; 3) Mw. G.
Krie/Mw. M. de Leeuw 52,08%.

4e Harry Stapel-
broek toernooi
De organisatie wil nog één be
langrijk punt kwijt en dat is een
bedankje voor alle mensen die op
welke manier dan ook aan dit
toernooi meewerkten en voor de
enorme menigte aanwezigen die
allemaal samen dit 4e Harry Sta-
pelbroek Toernooi zo fantastisch
hebben gemaakt.

Sursum Corda
Op zaterdag l december zijn de
minirettes van Sursum Corda naar
het Rijnhalfestival in Arnhem ge
weest. Men vertrok kwart over 7
met de bus die door slagerij Vlog-
man werd gesponsord, wat erg op
prijs werd gesteld. Tegen negen
uur was Sursum Corda aan de
beurt. Er werd een leuke show
neergezet door de meisjes onder
leiding van Erna Wolsing-Reinders.
In de jeugdklasse deden 25 groe
pen mee. Men behaalde een wel-
verdiende 5e plaats met een score
van 8.2. Het was een lange, gezellige
dag omdat de uitslag pas om 5 uur
kwam. Om 7 uur kwam men moe
en voldaan weer in Vorden aan.

EUROvoorlichting
aan groot publiek

Amnesty Schrijfactie
ook via bibliotheek

DA V O R D E N

Amnesty International wil bij-
dragen aan het wereldwijd na-
leven van de rechten van de
mens, zoals die zijn vastgelegd
in de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens. Amne-
sty doet dit onder andere door
het bestrijden van ernstige
schendingen van de rechten
van ieder mens.

Amnesty zet zich in het bijzonder
in voor de vrijlating van gewetens-
gevangenen, eerlijke processen
binnen een redelijke termijn voor
politieke gevangenen, afschaffing
van de doodstraf en beëindiging
van marteling, politieke moorden
en 'verdwijningen'.

Brieven schrijven naar autoritei-
ten is de meest voorkomende acti-
viteit van Amnesty. Naast brieven,
faxen en emails, kunnen voorbe-
drukte kaarten en petities worden
gestuurd.

Als het niet gevaarlijk is voor de ge-
vangene of voor de familie van
slachtoffers van schendingen,
kunnen ook naar hen groeten wor-
den gestuurd. Amnesty heeft
(actieve) leden, donateurs en be-
gunstigers in meer dan 150 landen.

Maandelijks organiseert Amnesty
schrij facties voor mensen waarbij
sprake is van schending van de
mensenrechten. Aan die schrijfac-
ties kan iedereen die wil meedoen.

Via Amnesty Vorden kan iedereen
zich aanmelden voor de schrij fac-
tie. De voorbeeldbrieven worden
dan maandelijks thuisbezorgd.

De schrij facties zijn ook te vinden
op internet bij www.amnesty.nl en
vanaf heden zijn de voorbeeldbrie
ven ook te vinden in de hal van de
bibliotheek, voor in de map van
Amnesty.

Deze maand wordt er o.a. geschre-
ven aan de minister van Justitie
en Mensenrechten in Indonesië en
Oost Timor, waar sprake is van
martelingen en buitengerechte-
lijke executies.

Vier leerlingen van een middel-
bare school in de provincie Papua
werden in juni 2001 gemarteld
door de politie.

Frans Yanggup (15), Daud Diwi-
tauw (16), Domi Kum (17) en Yosias
Beanal (15) werden na een vecht-
partij in de stad Timika op 16 juni
opgepakt.

Volgens berichten werden zij in
een politieauto gemarteld met
rottingen en geweerkolven, van
het dank van de auto gesmeten en
gedwongen over de grond te
kruipen.

In het plaatselijke politiebureau
werden zij geslagen en geschopt.

Verder werden de vier gedwongen
om met elkaar in gevecht te gaan.
Ze kwamen een dag later zonder
verdere aanklacht vrij.

De volgende dag, in de provincie
Atjeh, deed de politie een inval
tijdens een diploma-uitreiding op
school, nam zestien studenten en
twee docenten mee naar de gevan-
genis waar ze werden ondervraagd
en geslagen Drie van de studenten
werden doodgeschoten.

De politiebrigade weigert om hun
lichamen aan de familie af te
staan, mits zij hiervoor betalen.

In de brief wordt de geregering
gevraagd naar een onafhankelijk
onderzoek naar deze twee inci-
denten en wordt verzocht de
daders te berechten.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

DECEMBER
3 Bridgeclub Vorden.
5 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
6 HVG Wichmond-Vierakker Sin-

terklaasfeest.
6 Bejaardenkring Dorpscen-

trum.
10 Bridgeclub Vorden.
12 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
12 BZR bridgen.
12 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme.
13 Kerstviering Kapel Wilden-

borch.
14 ANBO Spelmiddag in het

Dorpscentrum.
15 Toneeluitvoering Krato in Pan-

nenkoekenrestaurant Kranen-
burg.

16 Kerstwandeling Kranenburgs
Belang, Pannenkoekenrestau-
rant Kranenburg.

17 HVG Dorp Vorden Kerstviering.
17 Bridgeclub Vorden.
18 Passage Vrouwenbeweging

Kerstviering.
18 Busreis NBvP Gouda bij kaars-

licht.
19 Kerstfeest NBvP in de Herberg.
19 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 HVG Wichmond-Vierakker

Kerstviering met ouderen.
19 BZR bridgen.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerst.
20 PCOB Kerstbijeenkomst.
21 HVG Linde Kerstviering.

Door de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden (SWOV) in
samenwerking met de COSBO
(Samenwerkende Ouderenbon-
den) en de Vrouwenraad werd
donderdagmiddag in het Stam-
pertje voorlichting over de EU-
RO gegeven. Misschien kwam
het doordat de EURO nu zo
dicht voor de deur staat. Mevr.
Annie KI ij n (voorzitter van de
SWOV) kon een groot aantal be-
langstellenden welkom heten.
Het Stampertje was tot de laat-
ste plaats bezet.

De voorlichting werd gegeven
door de Rabobank bij monde van
dhr. Henk van Aken uit Lichten-
voorde, voorlichter in het kader
van de EURO-voorlichting. De
inleider begon met het besluit tot
invoering van de Euro; dit is ge-
nomen tijdens de EUROtop in
Maastricht in 1992, toen het ver-
drag van Maastricht door de 12
deelnemende landen is aanvaard.

Het vreemde bedrag van l Euro (€)
= ƒ 2,20371 is tot stand gekomen
tijdens de jaarwisseling van 31 de
cember 1998, waarbij de verschil-
lende koersen tot Euro zijn omge
rekend. Inleider Henk van Aken
gaf een groot aantal praktische
tips. Ga niet op een rommelmarkt
of elders een oude portemonnaie
kopen, want er komt veel munt-
geld en groter papiergeld dan nu
het geval is. De munten bestaan
uit: l, 2, 5,10, 20, 50 EUROcent en
l en 2 EURO. Het papiergeld be-
staat uit briefjes van 5, 10, 20, 50,
100 , 200 en 500 EURO. Het briefje
van 500 € is groter dan een brief-
kaart; let er wel op het is ƒ 1.101,-
waard. Als je bij verjaardagen aan
kinderen of kleinkinderen een be-
drag geeft van b.v. ƒ 25,- en je geeft
dan 25 €, dat is een waarde van
ruim ƒ 55,-. Je kunt ook beter geen
guldens en EURO'S door elkaar in
de portemonnaie gebruiken, dit
werkt vergissingen in de hand.

Om al vast aan de EURO te wennen
krijgt elke inwoner van 6 jaar of
ouder uiterlijk 8 december as. een
afhaalcoupon van de EUROkit

thuis, deze bevat de 8 EUROmun-
ten. Deze munten kunt u van 14
december tot en met 31 december
afhalen bij de Rabobank en andere
instellingen. Vanaf 14 december is
bij de banken en winkelketens
voor een bedrag van ƒ 25,- aan EU-
RO'S te bestellen.
Het is even wennen, maar na l ja-
nuari 2002 wijzigt zich alles van-
zelf. Na l januari krijg je alleen
EURObankbiljetten uit de geldau-
tomaat, de winkels geven munten.
Tot en met 27 januari 2002 kun je
in de winkels met guldens en EU-
RO'S betalen. In Duitsland scha-
kelt men per l januari 2002 in één
keer om.
De EUROcheques en girobetaal-
kaarten worden per l januari afge-
schaft, want in de deelnemende
landen kun je geld pinnen vanuit
de automaat. Het is verstandig
vanaf l januari alleen overschrij-
vingsformulieren in EURO'S te ge
bruiken en tot ongeveer half de
cember de guldensformulieren te
gebruiken.

Om een ezelsbruggetje te onthou-
den welke 12 landen aan de EURO
meedoen kwamen de volgende af-
kortingen naar voren DING FLOF
BIPS. Op dit moment doen Enge
land, Zwitserland, Denemarken,
Noorwegen en Zweden er (nog)
niet aan mee. Voor deze landen
heb je bij vakanties nog buiten-
lands geld nodig. In de 12 deelne
mende landen kun je vanaf l ja-
nuari 2002 met EURO'S terecht.
Dan kun je ook gemakkelijk prijs-
vergelijkingen maken met buiten-
landse produkten. De eerste belas-
tingaangifte in EURO'S gebeurt in
2003 met de aangifte over 2002. Er
bestaat nog geruime tijd na 27
januari de mogelijkheid om de
guldens in te wisselen bij de ban-
ken en later bij de vestigingen van
de Nederlandse Bank (dichtsbij-
zijnde is in Utrecht). Na deze vele
praktische tips volgden nog een
aantal vragen. Cees van der Pol
(COSBO) was de tolk van de aanwe
zigen dat hij de inleider Henk van
Aken dankte voor de duidelijke
EUROvoorlichting en de Rabobank
voor de koffie en gastvrijheid.

In Memoriam
Johan F. Geerken

1924-2001
Op 19 november jl. is op 77-
jarige leeftijd ons gerespec-
teerde lid en oud-voorzitter
Johan Geerken overleden. Al
enige jaren vocht hij een onge
lijke strijd tegen kanker, een
strijd die hij op een waardige
en hem kenmerkende wijze
heeft gestreden. Hij liet zich
niet zomaar kennen en met
bewonderenswaardige kracht
hield hij zich staande. Ook
toen zijn vrouw door dezelfde
ziekte werd geveld.

In het Vordense politieke - en ver-
enigingsleven nam Johan Geer-
ken een vooraanstaande rol in.
Hij was jarenlang wethouder en
bekleedde diverse bestuursfunc-
ties, ook bij de Vordense dam-
club. Met dank aan Jan Masse-
link, zie ik in de archieven de
naam van Geerken voor de eerste
keer opduiken in 1952 als secre
taris. Een functie die hij met een
kleine onderbreking vervulde tot
1970. Na twee jaar als voorzitter
moest hij in 1972 de damsport
vaarwel zeggen wegens zijn druk-
ke werkzaamheden.

In 1989 keerde Johan Geerken
niet toevallig terug. Met vol elan
stortte hij zich weer op het gelief-
koosde dambord, het dammen
was hij zeker niet verleerd in de

tussentijd. Maar passief toekijken
was niets voor hem, tot het laatst
stond hij midden in het leven.
Iedereen deed graag een beroep
op zijn enthousiasme en bestuur-
lijke kwaliteiten.

Begin jaren negentig heeft hij
een drietal jaren de voorzittersta-
ken van de Gelderse Dambond op
zijn schouders genomen. En in
1997 zwichtte hij voor de druk
nog een keer de voorzittershamer
over te nemen in Vorden. Samen
met Hendrik van der Zee koos hij
voor het in de politiek populaire
duovoorzitterschap. Tot eind
2000 heeft de Vordense Damclub
kunnen profiteren van zijn inspi-
rerende leiding.

Johan Geerken begon vol goede
moed aan een nieuw seizoen en
heeft tot het laatst kunnen genie
ten van het dammen. Een bezoek
aan de clubavond deed hem even
zijn zorgen vergeten. Ondanks
zijn ziekte ontging hem niets en
wees hij bestuursleden op belang-
rijke zaken, altijd attent en een
vriendelijk woord voor iedereen!

Wij wensen zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte in
de komende tijd.

Damclub Vorden
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LUSTEN
Bijzondere dingen en spe-

ciale gebeurtenissen ver-

dienen een gouden randje.

Kom dan eens kijken naar

de uitgebreide collectie

wandlijsten bij Deco Home

Harmsen. Maatwerk met

of zonder ontspiegeld glas.

In goud of één van de vele

andere kleuren. Statig van

stijl of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u vindt

steeds de juiste omlijsting

voor een dierbare foto,

fraaie zeefdruk, fijn bor-

duurwerk of lang gekoes-

terd diploma. Wij maken

van uw trotse bezit een

sieraad aan de wand!

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo

Tel.: (0575) 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

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

Deze week geven wij op alle wintermode* van

GERRY WEBER
TAIFUN

SAMOON

20°/<O

kassakorting
* uitpe7onderrl HP kpixtrnllprtips ^̂ ^̂ ^̂uitgezonderd de kerstcollecties.

M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo

telefoon 0573-451 438

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing In meerdere edities xowel In full colour als met steunkleur.

Aanbieding diverse
soorten tegels,

ook restantpartijen!

Tevens diverse
bouwmaterialen en
sanitair voordelig

te koop i.v.m.
magazijnopruiming.

Maak uw keuze op
donderdag 27 en

vrijdag 28 december.

Bouwbedrijf Bruggink
Molenweg 11

Heelweg
(0315-242929)

Kijk voor

meer

nieuws

op:

Parket
10 jaar garantie.

Eik/Beuk 77.50 p.m2

incl. folie/foam/afdeklijsten.

Leggen door ons 10,- p.m2

Lochem in
Parket* Tapijt Ruurlo

(0573) 45 35 01

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: -Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

iel. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046 We e ver s Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

| Weevers



JvA

JL

^^ *\ r^

Ö
^ /ï^

J/A

11/M iiM

_L


	CVO49-05-12-2001 deel 1
	CVO49-05-12-2001 deel 2
	CVO49-05-12-2001 deel 3

