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Jubilarissen bij 'De Knupduukskes'

Afgelopen week tijdens de na-
jaarsvergadering waren er maar
liefst 4 jubilarissen bij 'De Knup-
duukskes'.

Op de foto Nellie v. Hardeveld en
Tonnie v. Lieshout beiden 25 jaar
lid, zij kregen een zilveren klom-

pje uitgereikt. De heer Pardijs 55
jaar lid. Op de foto ontbreekt me-
vrouw Te Velthuis, zij verbleef op
dat moment in het ziekenhuis
waar zij tot haar verrassing het
gouden klompje kreeg uitgereikt
vanwege 50 jaar lidmaatschap.
Voor volgend jaar staan er al weer

verschillende optredens gepland,
ook vieren "De Duukskes" hun
75ste verjaardag dit gebeurd in
mei, meer hierover volgt.
Ook worden er alweer plannen ge-
maakt voor een reis in 2005 of
2006. Dus "De Knupduukskes" blij-
ven volop actief, dans en reislustig.

Kerstconcert Mannenkoor
Zondag 19 december a.s. geeft
het Vordens Mannenkoor en
het zangkoor Reborn in de Wil-
librorduskerk in Hengelo een
kerstconcert. Aanvang 1430 uur.
Kerk open vanaf 14.00 uur. De
toegang is gratis.

In de prachtige Willibrorduskerk
is zingen rond de Kerst fijn om te
doen. De sfeer en akoestiek is goed

en er is altijd voldoende belang-
stelling van het publiek. Het Vor-
dens Mannenkoor heeft weer een
nieuw kerstrepertoire en zal in 2
blokken optreden. Reborn is goed
bekend in deze regio. Zij brengt
haar eigen kerstprogramma.

Aan het einde van het concert tre-
den Reborn en het Vordens Man-
nenkoor nog samen op.

Sfeervol Kerstconcert in Vierakker
Op zaterdag 18 december 20.00
uur wordt in de H. Willibrordus
kerk te Vierakker een sfeervol
Kerstconcert gegeven door Njoy
Barbershop & Closeharmony-
koor en het Achterhoeks Vocaal
Kwartet.

Njoy is een jong, maar dynamisch
vrouwenkoor uit de Achterhoek.
Het koor zingt hoofdzakelijk En-
gelse songs. Juist die Engelse Kerst-
songs/Carols onderscheiden zich
door hun prachtige harmonieuze
en sfeervolle klanken, zeker in Bar-
bershop-style. Songs van Torn Par-
ker, Boney M en vele andere beken-
de Kerstnummers zullen ten geho-
re gebracht worden, ondersteund
door een natuurlijke presentatie.
Het koor heeft in haar tweejarig
bestaan al heel wat keren voor het
voetlicht gestaan. Njoy is dit jaar te
horen in maar liefst zes Kerst-op-
tredens. Achterhoeks Vocaal Kwar-
tet is een geroutineerd mannen

kwartet dat staat voor kwaliteit.
Het kwartet zingt sinds eenjaar in
een nieuwe samenstelling te we-
ten: René Leijzer Tenor I, Kees de
Haan Tenor II, Ludo Eykelkamp Ba-
riton en Ferdi Cornelissen Bas. Het
AVK heeft in de afgelopen jaren al
vele Kerstconcerten opgeluisterd.
Zij zullen zowel Nederlandse,
Engelse, Duitse als Russische Kerst-
liederen ten gehore brengen. Het
publiek wordt in vervoering ge-
bracht door Kerstsongs van "all
over the world". De samenzang zal
in dit concert ook niet worden ver-
geten. Het openingslied en het
slotlied worden gezamenlijk met
de aanwezigen gezongen. Het
Achterhoeks Vocaal Kwartet en
Njoy staan borg voor een uniek en
sfeervol Kerstconcert. De entree is
gratis. Na afloop zal een collecte
worden gehouden ter dekking van
de onkosten. Voor inlichtingen:
www.achterhoeksvocaalkwartet.nl
en www.njoyachterhoek.nl

Kistje Spaanse
mandarijnen
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Raadhuisstraat S1b \

7255 BL Hengelo Gld.

Tel. (0575) 461054

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN

& FRUIT. DAGELIJKS VERS
GESNEDEN PANKLARE

GROENTEN. TEVENS UW
FRUITMANDEN SPECIALIST!

Koop-
zondag

Vorden

12 december
12.00-17.00uur

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

Zie pagina 's in het hart van Contac t

KLANT no.1
Op onze openingsdag op 1 december stond mevr. Schleedoorn al
om 06.10 uur voor de deur bij onze winkel in Hengelo. Na het
doorknippen van het lint werd dat beloond met een winkelwagen
vol boodschappen. En de gouden schaar met inscriptie. Bedankt!

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur ds. J. Kool doopdienst 3e adventszondag.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 december 10.00 uur mevr. D. Rexwinkel, Steenderen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 december ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. D. Westerneng
3de advent

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. 30+
koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 december 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 12 december 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. he-
renkoor.

HUISARTSENDIENST
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000

vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuiir op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
4-5 december B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

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

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwirikel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen maatschappelijk werk, Zutphenseweg lc. tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinderop-
vang.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur,. woensdag
13.30-1730 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur
en 13.30-20.00 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 van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, 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 Inf brmatieburo Gezondheidszorg Stede ndrie-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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
IVrsononalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
M.ialtijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale- Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
()pt-n Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
(Hiderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.deknngen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-

"261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding en het omgaan met verlieserva-
ringen en levensvragen. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46 13 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Te koop: Kerstbomen diver-
se soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoorweg
7a, Vorden.

• Gezocht 10 mensen die on-
der begeleiding willen afslanken.
Geef u op voor onze Slank-Fit
groep. Bel G.V.Z. Healthcare.
Tel. (0575) 553641.

• Concordia 10 en 11 de-
cember oliebollen actie.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74 06
of info@utz.nl

• RECTIFICATIE
Wilt u deelnemen aan een Rei-
ki-cursus in Vorden, neem dan
contact op met Rianne Leijten,
(0575) 55 35 28 (na 18.00 uur).

• Kerstbomen te koop. Eggink,
Zutphenseweg 93, Vorden.

• Concordia 10 en 11
cember oliebollen actie.

de-

• Vrijdag 10 dec. a.s. van
19.30-21.00 uur houden wij
een zitting in sporthal het Jeb-
bink voor leden van HSV de
Snoekbaars die contant willen
betalen en de vergunningen
gelijk meenemen.

• Te huur: Kerstman en
Kerstvrouw kostuum. DS
Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. (0575) 45 20
01.

• Wie wil mij wiskunde bijles
geven. Ik zit in 3-Havo. Tel. 55
3297.

• Te huur: luxe vakantiewo-
ning voor tijdel, bewoning. 3
Slaapk, CV, enz. € 675,- p.m.
excl. (0573)451441.

• Sfeervolle handgemaakte
kerstkaarten en kerstgroe-
pen vindt u bij Wereldwinkel
Vorden.

• Te koop: Kerstbomen.
Diverse maten G. Walgemoet,
Bandenborgweg 10, Vorden.

• Recital van Julia Dinerstein,
altviool en Anastasia Safonova,
piano op zondagm. 12 dec. van
15.00-17.00 uur in Oranjerie,
Vordenseweg 2 te Ruurlo.
Kaartverk. a € 15,- incl. 1 cons.
v.a. 14.00 uur a.d. ingang v.d.
zaal. KKR-leden € 1,- korting.

• Te koop: Kerstbomen
vers uit de grond, tevens staan
wij zondag op de kerstmarkt in
Wichmond. Fam. Kappert,
Ruurloseweg 87, Kranenburg,
tel. (0575) 55 69 35 of (06)
15540958.

• Vrijdag 10 december 19.00
-21.00 uur 2e hands
kinderkledingbeurs (ook zelf-
gemaakte), Stationsstraat 18,
Ruurlo.

• Beleggersstudieclub Ru-
bel heeft plaats voor enkele

nieuwe leden. Doel v.d. vereni-
ging is verkrijgen en vergroten
van kennis van beleggen, heeft
u belangstelling neem dan con-
tact op met info@weversfp.nl of
(0573)430801.

• Kerstbomen, alle maten en
soorten. Bertus Waarle, Hams-
veldseweg 2, 7251 LR Kranen-
burg. Tel. (0575) 55 68 65, mob.:
(06)511 48066.

• Wandelen in 2005? Kijk op
www.voettochten.net of vraag
info: (0575) 45 17 18 (06-512
545 78). GEA Voettochten
voor een wandelweek of een
trektocht in het mysterieuze
Tsjech. Boheems Natuurpark
Ceské Svycarsko.

• Een origineel en vooral ge-
zond idee voor de feestda-
gen: geef uw relatie of familielid
een bon voor een ontspannende
stoetmassage kado. Monique
Oltvoort (0573) 45 39 09.

• Goed tehuis gezocht voor
Mechelse herder, teefje 2 jaar,
goed waaks, erg lief. Tel. (06)
53 31 77 90, Halle.

• Bent u een slechte ontbij-
ter? Met Herbalife is dit een
makkie! Eén gezonde start van
de dag. Nieske 06-54 326 669.

• Energiek de winter door!
Aloë Vera produkten. Marleen
Hulsbos-Bakker. Tel. (0575) 52
70 08, Warnsveld.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel. (0575)4636 10.

• Kom weer in vorm met
ShapeWorks. Bel voor gratis
lichaamsanalyse zodat ik uw
persoonlijke programma kan
samenstellen. Professionele
begeleiding en advies. Ruime
ervaring. Bel Jema Bruggink tel.
(0575) 46 32 05.

• De Pomoloog voor snoeien,
advies en aanplant van uw
fruitbomen. Tevens voor al uw
tuinonderhoud. Bel Marcel
Tross, tel./fax (0545) 29 30 03
of (06) 22 33 06 26.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
ToldijMel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

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

• Te koop: Nissan Micra S
1000 cc 2-deurs bouwjaar april
1995. Kleur blauw/groen, km
stand 98400. Stuurbekrachti-
ging, schuif/kanteldak, getint
glas, trekhaak In perfecte staat
Prijs € 3300. (0575) 46 40 17 na
18.00 uur (0575) 46 24 19.

Nu in Ruurlo:

„Het Nagelhuus"
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurio

tel.(0573)491869

KerstshoW
•tijdens

t| Decembef
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WELKOM OP DE
REURLSE WINTERDAG

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo'Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week:

Ammarettovlaai
6-8 stukken € O«%^O

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren
bus broden € 4.OO

fleur/se Winterheerlijkheden:

Proefstol gy
met echte amandelspijs € ^m •

Sa ucijzen broodjes
€ ^K^Wm

5 halen = 4 betalen

l

VOOR AL UW
• PIZZA'S • PASTA'S • SHOARMA

• VLEESGERfCHTEN • RESTAURANT

•AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn

| (0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg bestellijn

(0575) 46 12 18

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
8 t/m 14 dec. 2004

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 8 december
Bonensoep / Kipsaté met pindasaus, nasi en atjarsalade

Donderdag 9 december
Zuurkool ovenschotel met ananas, braadworst en jus / Vlaflip met
slagroom

Vrijdag 1O december
Tomatensoep / Spare ribs met zigeunersaus, frieten en salade

Maandag 13 december
Gesloten.

Dinsdag 14 december
Wienerschnitzel met frieten en salade / Us met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak-
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

? en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
/•yftv bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Onze liefde kreeg handjes en voetjes
•

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
prachtige zoon

Rens Avink» •» «
l Hij is geboren op dinsdag 30 november 2004,
| weegt 3490 gram en is 49 cm lang.
•

Paul en Carolyn Avink-Hasselo
•
K
| Hackforterweg 22

7234 SH Wichmond
J •. <

1979 14 december 2004

25 Jaar alles samen gedeeld en dat willen
wij vieren.

Wij nodigen jullie van harte uit voor de re-
ceptie op zaterdag 18 december a.s. van
14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

; Hans & Carin Franssen
Robbert, Peter, Joris en Stephan

Langs deze weg willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor alle felicitaties,
in welke vorm dan ook, die wij in verband
met ons 40-jarig huwelijk op 21 november
2004 mochten ontvangen.
Het was hartverwarmend.

Hennie en Bennie Rouwenhorst

Vorden, december 2004

Ken jij Je echte Leeftijd?
Nog tot 20 december kun je je inschrijven voor Je Echte

Leeftijd campagne bij Fit-Care Center Sourcy.
Tot 27 februari kun je je doel nastreven bij dit

gecertificeerde Je Echte Leeftijd Fitnesscenter.

Dus wil je tegen een zeer aantrekkelijk prijs 3 maanden
onbeperkt sporten? Of wil je mee dingen naar mooie prijzen?

Of wordt het tijd om te werken aan een gezonde(re)
leefstijl? Bel dan snel (0544) 482858 of kom langs!

"échte FIT-CARE l
center JBl̂

Zegendijk 3a, Zieuwent, tel. (0544) 48 28 58 of info@fitcarecentersourcy.nl

WEST Videoprodukties
Laat uw waardevolle herinneringen

niet verloren gaan.
Zet uw 8 mm-film op DVD of video.

Ook de formaten VHS, S-VHS, VHS-C, Vi- •
deo-8, Hi-8 en Digital-8

kunnen op DVD gezet worden. •
•

Voor meer informatie:
tel. (0575) 55 30 95 / (020) 676 10 73 (na 18.00 uur) l J

06-49 938 483 of e-mail: edwestervoorde@hetnet.nl

Uw advertentie in

Weekblad Contact

va l t beter op!

Ik zal u zegenen en
gij zult tot een zegen zijn

Gen. 12:1-9

Wat heb je gevochten om je leven te behouden.
Met pijn in ons hart laten we je gaan,
maar in gedachten blijf je bij ons.
Wij zijn verdrietig om het overlijden van mijn
geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Diny Bekman - Koers
* Wielen (D)
14 augustus 1932

t Zutphen
2 december 2004

Berend Bekman
Rieët t, Hans en Tanja

Sanne, Vera, Ramon, Dylan
Emmy en René

Mester, Gemma, Harry
Mannes en Mariëlle

Nienke, Julia
Annelies en Herbert

Marit, Floris, Benthe

de Horsterkamp 13
7251 AZ Vorden

De begrafenis heeft op dinsdag 7 december plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

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 F.ijerkamp)

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Help dan
1,6 miljoen

mensen die dat
niet hebben!

Meld u aan als collecte-organisator bij het
Astma Fonds. Bel 0800 - 2345 777 of e-mail naar
ikcollecteer@astmafonds.nl.

Giro 55055

SF! Astma
Fonds

Lucht
Voor
Het
Leven

"Voor uw hachee krijgt u
gratis uien en kruiden mee II

Ja, dat wordt ouderwets smikkelen en smullen deze
week. Want bij onze hachee krijgt u gratis uien en

kruiden. Serveer er bijvoorbeeld een lekkere hutspot
bij en u beseft weer eens, dat ook eenvoudige

gerechten een feestmaaltijd kunnen zijn.

Keurslagerkoopje

Hacheevlees 500 gram €
met gratis uien en kruiden

450
Weekaanbieding

Wildgou lash

Special

Mille Folio

Weekaanbieding

Garnalensalade

100 gram €

100 gram €

100 gram €

L50

•145
l •

Vleeswarentrio

100 gram Coburger ham +

fc 100 gram Boterham worst +
100 gram Leverkaas

o
samen voor de prijs van € 298

Priklapjes 4 stuks €
50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1321
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - wvwv.keurslager.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

J?1*\̂ ""*̂ ^ A Financieringen
ft^Jt— l T l L\ Hypotheken
L/ v_x l 11 l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Tonny Jujj

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl



'Jtoron Hmt &nmcIU)0rft
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefte of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
(0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e' uut
Gert is ne kniepert
Genie hef d'r last van. Op alle
kleintjes beginnen te letten. Dat
deed gert vroeger neet. Dan wass-
se drok met zien wark en niet met
geld tellen, leet alles an Gerrie
wat geld betrof.
De leste tied ne sport umme zo
goedkoep meugelijk an de spul-
len te komn. Hij geet d'r veur van
Zelhem naor Hengel. Edah hef ne
niejen winkel en de earste klante
krig ne karre vol spul gratis. Gert
naor de Edah opening in Hengel.
Er is ne hele karre vol, veur niks
te kriegen.

Allenig klant no l! Dat is kassa.
Maor Gert is toch te late. Een half
uur veur dat 't spul los geet, al zes
man op wacht! Da's pech, maor ja,
ho laten moi veuraf dan al staon
blauwbekken? Middernach? Of
umme zes uur. No krig Gert toch
ne tasse vol grei biej 't weggaon .
Veur de earste vieftig klanten. Ne
pracht winkel met zo te zien goed
en goedkoop spul. Hij kik op 't
plein zo is rond. Vuile parkeer
plaatsen en mooie winkels in
Hengel. Alles biej mekare wat een
mensen neudig mocht hebben.
Gerrie mot ne volgend kear mor is
met, dech Gert atte thuus kump.
Gerrie foeterd: "Winkels, ze maakt
mekaar kapot! D'n enen nog goed-

koper dan 'n andern. Net as biej
de gemeenten alles immer groter
en de prieze veur de boern immer
lager. Vrogger kwam d'r oorlog en
gooiden ze alles in mekaar en dan
was er gebrek, alles opbouwen en
duur. Manvolk dood en gebrek an
arbeidskrachten. Die tied is geluk-
kig veurbiej. Net as de winkels, ok
de boern beconcurreert mekaar
kapot. Wanneer vrogger ne melk-
koe 5000 kg melk gaf dan is dat
no 8000 kg. De wintertarwe, dit
jaor 9200 kg. van de bunder. Wat
krig ne boer veur een ei? Volgens
de krante nog gin drie cent. En in
de winkel? Slachtkuuken 70 cent
per kg. leavend.

Het landbouw blad schrif dat het
varkensvleis uut Zuud-Amerika
30% goedkoper is. Aardappels in
veurverkoop een dubbelrjen en zo
van 't land krig de boer, patat ear-
pels, nog gin 4 cent. Wat kost ze in
de winkel? Uien een paar cent
.spruitjes 15 cent de kg en op de
markt? Gerrie met de vinger naor
Gert zien ronde boek, met meuite
krigge de kneupe dichte.:"
Wie et van alles te royaal. En een
mense kan neet maer as zat etten.
En dat doet wie dus te vake met te
weing arbeid.
En de hele weald op taofel. Op de
markt al appels uut Cina, of wie

zelf gin appels hebt? Ooit wear ge
brek an etterieje? "Daor geleuft
Gerrie niet in. Ne groten oorlog
die vuile kapot maakt? Daor ge
leuft gin mensen mear is.

Een ander soort oorlog. Wie kan
het goedkoopste en het snelste
leveren. Reclame oorlog op paier
en op de TV. en internet. Ne plat-
te TV. met een groot beeld dat is 't
ware.

Dus..al het olde spul kan weg. Biej
een boer zien spul is dat anders.
Brood melk vlees en eier, de be
hoefte daoran is niet van elastiek.
Al maak iej nog zo vul reclame.
Export naor arme drommels die
honger hebt?
Ja, maor wat denk iej dan van die
boern landgenoten van die arme
drommels? Die zult neet bliej
wean met dat spul van hier dat
wie biejnao veur niks weggeeft.
Net zo met de winkels die as recla-
me 't spul biejnao weggeeft. Dan
mot 'n andern winkel, kleiner en
minder modern, kapot. Nea, daor
is Gerrie neet bliej met in 't nieje
Bronckhorst.
Laot Gert maor een paar cent me
ar betalen, dan maor iets minder
in d'n olden zok bewaarn.

De Baron van Bronckhorst.

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

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Teken-
cursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor
senioren.

DECEMBER
8 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
8 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
8 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme.
9 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

10 ANBO Inleiding over het onder-
werp: 'Islam en Christendom
nader beschouwd' in 't Stam-
pertje.

12 Koopzondag in Vorden.
12 Midwinterhoornwandeling

Wildenborch.
13 Vordense Bridgeclub in 't

Stamperrje'.
15 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
15 HVG Wichmond Adventsvie

ring.
15 N.B.V.P. Kerstviering in de Her-

berg.
15 HVG Doop - Kerstviering.

15 Handwerkmiddag Kerstcon-
tactmiddag in de Wehme, Wel-
fare.

16 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

16 Kerstviering Bejaardencen-
trum.

16 PCOB Kersstbijeenkomst ds J.
Koot.

18 Kerstmarkt Vorden.
20 Vordense Bridgeclub in 't

Stamperrje.
21 Passage Kerstmaaltijd en Vrou-

wen uit de Bijbel.
21 Kerstwandeltocht Kranenburg.
22 HVG Linde Kerstviering.
22 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
22 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
29 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

Uitslag PvdA - wedstrijd:

Wie komen voor de PvdA
in nieuwe gemeenteraad?

Anetta Roenhorst overhandigt bos rozen aan de heer Jaap Hulshoff

Voor de verkiezingen van 17 no-
vember heeft de PvdA een wed-
strijd uitgeschreven. Één inzen-
der heeft alle vragen goed be-
antwoord: de heer Jaap Huls-
hoff uit Hengelo.

Op bijgaande foto krijgt hij de
prijs, een bos rozen, uitgereikt
door PvdA-campagneleider Anetta
Roenhorst.

DE ANTWOORDEN OP DE
VRAGEN ZIJN ALS VOLGT:

Vraag 1: hoeveel zetels haalt de Pv-
dA in de gemeenteraad. Antwoord:
7.
Vraag 2: hoeveel zijn daarvan rest-
zetel. Antwoord: 1.
Vraag 3: welke kandidaten van de
PvdA-lijst worden gekozen in de
gemeenteraad. Antwoord: Antoon
Peppelman, Zelhem; Jan Bever-
dam, Laag Keppel; Ria Baakman,
Hengelo; Henk Boogaard, Vorden;
Joop Rutten, Steenderen; Johanna
Bergervoet, Zelhem; Peter Hoog-
land, Vierakker.

"Ervaren in regio"

Van der Wende waarnemend
burgemeester Bronckhorst

Commissaris van de Koningin
mr. J. Kamminga heeft de hui-
dige burgemeester van Zelhem
Henk van der Wende benoemd
tot waarnemend burgemeester
van Bronckhorst.

Henk van der Wende kent Bronck-
horst goed, zowel als voorzitter
van de Klankbordgroep als van de
Stuurgroep, die de herindeling
voorbereiden. Hij begint per l ja-
nuari 2005 voor de duur van onge

veer een halfjaar. In die tijd stelt
de nieuwe gemeenteraad een pro-
fiel op en begint de selectieproce
dure voor de definitieve burge
meester, die benoemd wordt. In-
houdelijk krijgt Van der Wende
een kleine portefeuille, om de
nieuwe, gekozen, bestuurders alle
ruimte te geven. Het besluit is
overeenkomstig het advies van de
lijsttrekkers. De beëdiging van Van
der Wende is op 6 december in het
provinciehuis te Arnhem.



WIJ GEVEN U EEN

GOEDE RAAD,

KOM VOOR UW KERSTINKOPEN
NAAR DE RAADHUISSTRAAT H!

De Vordense Tuin
RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN

• "\r
bruna
w\/vw.bruna.nl • altijd actueel
RAADHUISSTRAAT 20
VORDEN

www.compusystem.nl
Internet / Office PC
AMD XP 2200+, 256 MB DDR, DV l, 80 GB HDD 7200 rpm

TopPC (Met snel MSI Moederbord)
AMD XP 3000+, Sound, 120 GE

€ 465,-

€ 579,-

899,-

TopPC PrO (MSI K8T Neo
AMD ATHLON 64 3000+, 512 MB DDR 400, ATI Radeon 9600 XT 128 MB VGA,

8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 120 GB HDD, NEC ND 3500 16x DVD RW, FireWire

Actie:
17 Inch TFT monitor, zwart-zilver, slechts € mm

19 Inch TFT monitor, zwart-zilver, slechts €

Meerprijzen:
Windows XP Home € 89,- • Logitech Cordless Desktop € 197* LiteOn 52x32x52 CDT

• 17 Inch monitoren v.a. € 99,- • 15 Inch TFT monitoren v.a. 239,- •
• Andere onderdelen op aanvraag • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op

meerdere pc's en (her)installaties kunt u bij ons terecht •
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.0O tot 17.0O uur - tel. (0575) 55 59 6O
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Plaza Vorden in de cafetaria Top 100

^1 j ^^\ 1
^ ̂ V l V ̂

^-^
Vorden • Food for all

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Tel.(0575)554355
Fax (0575) 55 43 55

Feestelijk Top 10O voordeel!
Knip uit en profiteer !!!

QjP
A
**

2 persoons gezinszak patat
2 snacks naar keuze
1 beker saus naar keuze 9

QjP
A

3 persoons gezinszak patat
3 snacks naar keuze
1 beker saus naar keuze

r\
i~\"

v

QjP
A

4 persoons gezinszak patat
4 snacks naar keuze
1 beker saus naar keuze

QjP
A

5 persoons gezinszak patat
5 snacks naar keuze
1 beker saus naar keuze V

Keuze snacks zijn: • Kwekkeboom rundvleeskroket
• Frikandel
• Bamischijf
• Kaassoufflé
• Kipcorn

De gehele maand december geldig en niet in combinatie met andere acties of spaarkaarten.

Nu ook dinsdag open !

-A

Wl\
Fruithandel F. Huusken en Zn.

TOPKWALITEIT
MAROC
CLEMENTINES 50 stuks

HAGELWITTE
WITLOF
CALIFORNISCHE
WALNOTEN

(roodstovers)

BILDTSTAR
AARDAPPELEN

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runder _ __ Varkensribben
borstlappen
500 gram

LET OP!
per kilo

Rookworst
GROF of FIJN
oer stuk 1.75 3 stuks

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakenj
Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelpn onder voorbehoud

1 doos l£8£ l

0 Grote Kerstster ^

020 Rozen ^

nSteekschuim 200^

* Mini Kerstboompje

bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

van 8.99 voor



S

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

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

Hulpmiddelen
in huis
Deze maand voor het laatst een
aantal hulpmiddelen. Zitten en
staan behoren tot de gewone han-
delingen van elke dag. Zitten is
meestal niet zo'n probleem, maar
uit een stoel opstaan kan een hele
opgave zijn. Om dit te vergemak-
kelijken zijn er speciale stoelen in
de handel, die het opstaan verge-
makkelijken met behulp van een
ingebouwd mechanisme. Heel be-
langrijk is dat u zich goed laat
voorlichten in een goede zaak,
want deze stoelen zijn niet goed-
koop en er is een groot verschil in
kwaliteit.

In het algemeen zijn stoelen die
worden aanbevolen voor senioren
wat hoger dan andere stoelen, om-
dat de meeste ouderen niet graag
diep weggezakt zitten. En opstaan
wordt dan helemaal een zware op-
gave. Ook voor speciale bedden
voor senioren geldt dat zij hoger
zijn dan de gebruikelijke bedden,
ook hier is gebleken dat in en uit
bed komen zo wordt vergemakke
lijkt.Voor wie desondanks moeite
heeft met het uit bed komen zijn
er speciale hulpmiddelen, al dan
niet elektrisch bedienbaar die aan
het bed worden bevestigd of die
naast het bed geplaatst kunnen
worden. Laat u voorlichten in de
hulpmiddelen- of thuiszorgwinkel
welke oplossing voor u de beste is.

Werken in de keuken gebeurt vaak
staande. Wanneer u daar moeite
mee heeft, zijn er diverse handige
krukjes of stoelen, al dan niet voor-
zien van wieltjes die maken dat u
alles zittend kunt doen. Vraag in-
formatie bij de thuiszorgwinkel.
Als u niet zo goed loopt of niet vol-
doende kracht in uw handen
heeft, is het hanteren van een
dienblad niet eenvoudig. Denk

eens aan een serveerwagen waar u
van alles op kunt zetten om het
vervolgens te verplaatsen. Te hoge
drempels of hoogpolige vloerbe-
dekking kunnen een belemme-
ring vormen, dus let bij aankoop
op het type wielen.Verkrijgbaar in
zaken voor huishoudelijke artike-
len.

Alle genoemde artikelen en nog
een aantal andere staan beschre-
ven in de 'Gids voor zelfredzaam
wonen', een uitgave van KtTZZ.
Deze gids is in te zien bij Welzijn
Ouderen, Nieuwstad 32,'s mor-
gens tussen 9.00 en 12.00 uur.

Hobby

Open Tafel
Voor senioren vanaf 55 jaar is het
mogelijk om dagelijks in de zaal
van De Wehme de warme maaltijd
te gebruiken. Natuurlijk is het ook
mogelijk om enkele malen per
week te komen. Het gaat de bezoe-
kers van de Open Tafel niet alleen
om de maaltijd maar ook om de
gezelligheid van het samen eten.
Vrijwilligers dragen aan die gezel-
ligheid bij. Zij dekken de tafels en
ruimen na afloop van de maaltijd
op, maar hun aanwezigheid draagt
ook bij aan de goede sfeer.

De kosten bedragen € 7,50 per
maaltijd, één maal per maand is er
een buffet, dan zijn de kosten iets
hoger. De maaltijden worden om
12.00 uur geserveerd en de gasten
kunnen al om 11.45uur terecht in
de zaal. U kunt mee-eten als u zich
daags van tevoren voor 15.00 uur
aanmeldt bij de Wehme, bij de re-
ceptie koopt u een maaltijdbon,
die u in de zaal kunt afgeven.

Heeft u nog nooit heeft meege-
daan, neem dan eens de proef op
de som. U bent van harte welkom.

ledere maandag- woensdag en
donderdagmorgen zijn in de kel-
der van het Dorpscentrum een
aantal enthousiaste mensen bezig
met diverse hobby's. Werken met
hout of papier, soldeerwerk, pi-
triet, eigenlijk alles wat denkbaar
is, want de deelnemers kunnen
zelf aangeven wat zij graag doen.

Er zijn diverse (elektrische) gereed-
schappen aanwezig en zo nodig is
er hulp van de begeleiders. De
deelnemers maken producten
voor zichzelf, de materiaalkosten
zijn dan voor eigen rekening,
maar er worden ook artikelen ge
maakt voor de verkoop, al dan niet
op bestelling. De kosten voor deel-
name bedragen € 1,50, dat is inclu-
sief koffie. Lange tijd waren er zo
veel deelnemers dat soms mensen
teleurgesteld moesten worden. Nu
is er echter weer plaats voor nieu-
we deelnemers. Is het iets voor u,
kom dan eens kijken op de boven-
genoemde ochtenden, telkens van
9.00 tot 12.00 uur.

Gezond eten,
juist in de winter
Winter, seizoen van verkoudheid
en griep, niet altijd te voorkomen,
maar u kunt zich wel proberen te
wapenen door gezond te eten. Op
ede eerste plaats komt dan vol-
doende groente en fruit. Ook in de
winter zijn er volop groenten, vers
of uit de diepvries of in een pot. Er
is geen enkele reden om in de win-
ter minder groente te eten, boe
renkool, zuurkool en spruitjes zijn
leveranciers van vitamine C, een
belangrijke vitamine in de strijd
tegen verkoudheid. En mandarij-
nen en sinaasappelen leveren ook

volop van deze vitamine. Voor het
opbouwen van een goede weer-
stand zijn ook andere vitamines
en voedingsstoffen nodig. Die hoe
ven niet allemaal genoemd te wor-
den, een gevarieerd menu met
kaas en melk of yoghurt en met
niet teveel vet houdt ouderen en
jongeren gezond Als uw eetlust af-
neemt, waardoor u per maaltijd
minder en misschien zelfs niet ge
noeg binnen krijgt, ga dan eens na
wat u echt lekker vindt, u mag
uzelf gerust verwennen. Zorg dat
hetgeen u eet van goede kwaliteit
is en vraag zo nodig advies aan een
diëtiste. De basisregel is: drie maal
per dag een maaltijd, bij voorkeur
bij iedere maaltijd ook groente of
fruit en zorg ook dat u voldoende
drinkt, dat mag gewoon water zijn.

Uw huis
in de winter
Of u nu in een koop- of huurhuis
woont voordat de winter begint
moeten er maatregelen genomen
worden om problemen in de kou-
de periode te voorkomen. Sluit de
buitenkraan af en denk ook aan
kranen in ruimten waar niet ge
stookt wordt zoals garage of
schuur. Let op leidingen, ook bin-
nenshuis die vlak langs een koude
buitenmuur lopen.

Afhankelijk van de buitentempera-
tuur en de wind kunnen ook deze
leidingen gemakkelijk bevriezen.
De beste voorzorg is deze leidingen
te isoleren, er zijn hiervoor kunst-
stofhulzen in de handel waarmee
u snel en doelmatig kunt werken.
Het is verstandig om jaarlijks uw
cv ketel te laten nakijken, u loopt
dan minder kans op storing als het
echt koud is.Soms moeten de radia-
toren ontlucht worden, dat doet u

door alle radiatorkranen open te
zetten en de pomp uit te schake
len. Na ca tien minuten draait u de
ontluchtingsventielen open totdat
er water er water uitkomt i.p.v.
lucht. Houd een doekje bij de hand
om het water op te vangen. Zet na
afloop de pomp weer aan. Als na
deze klus de spanning gedaald is
tot minder dan l atmosfeer dan is
het hoog tijd om de ketel bij te vul-
len met water. Volg hiervoor de
aanwijzingen in de gebruiksaan-
wijzing van de ketel. Bij strenge
vorst moet u ervoor zorgen dat alle
radiatoren in huis openstaan om
bevriezing van de radiatoren te
voorkomen. Ook huurders zijn ver-
antwoordelijk voor schade die ont-
staat door bevriezing van leidin-
gen, zowel voor reparatie als voor
gevolgschade en die kosten kun-
nen nogal oplopen omdat leidin-
gen die bevriezen vaak kapot gaan
en als ze dan weer ontdooien, ont-
staat er lekkage. Hier geldt dus:
voorkomen is beter dan genezen.

Computercursus
Op donderdag 10 februari begin-
nen er weer computercursussen.
Deze worden gehouden in het
Dorpscentrum in Vorden. De vol-
gende cursussen kunnen worden
aangeboden: beginnerscursus, cur-
sus Word/Windows, Internet en di-
gitale fotobewerking. Of al deze
onderwerpen aan de orde komen
hangt af van het aantal deelne
mers dat zich meldt. Per cursus
kunnen zijn 10 deelnemers mee
doen en er moeten minimaal twee
cursussen gegeven kunnen wor-
den om een docent naar Vorden te
krijgen.

U kunt zich nu al aanmelden: per
telefoon (0575) 55 34 05 of per
email swovorden@hetnet.nl

Vermeldt uw naam, adres en tele
foonnummer en naar welke cur-
sus uw voorkeur uitgaat.

Het kantoor van Welzijn Ouderen
is gesloten op 24 december en 31
januari. Op de andere dagen tus-
sen Kerst en Nieuwjaar kunt u ons
zoals altijd bereiken op telefoonnr.
(0575) 55 34 05, 's morgens tussen
9.00 en 12.00 uur.

Henk Stokkink wint
viertaltentoonstelling

Henk Stokkink uit Vorden is af-
gelopen weekeinde winnaar ge-
worden van de jaarlijkse viertal-
tentoonstelling voor duiven
van de Concours Combinatie
van De Graafschap. Postduiven-
vereniging Roderlo was in haar
onderkomen op het Ruurlose
industrieterrein De Venter-
kamp dit jaar de organisator
van de concourstentoonstel-
ling. Het kampioenschap voor
achttallen werd gewonnen
door postduivenvereniging de
Reisduif-Bode uit Doetinchem.

In totaal werden bijna tweehon-
derd duiven door zeven van de
acht verenigingen van de CC De
Graafschap ingebracht voor de
tentoonstelling. Het totale aantal
inzenders bedroeg 45. Naast gast-
heer Roderlo bestaat de CC De
Graafschap uit PV de Koerier uit
Zelhem, Steeds Sneller uit Borcu-
lo, Pax-Snelpost uit Lochem, Steeds
Sneller uit Hengelo (G), PV Vorden
en PV de Reisduif-Bode en Eureka
uit Doetinchem.
Naast het vier- en achttalkam-
pioenschap werd er ook gestreden
om de mooiste individuele duiven.

In de klasse oude doffers wonnen
de Gebroeders Siebers uit Borculo
de tentoonstelling. In de categorie
oude duivinnen won de heer
Reindsen uit Zelhem. De mooiste
jonge doffer en duivin werden in-
gebracht door G. Braakhekke uit
Hengelo (G). Naast de kop en ogen
lette de jury vooral op de vleugels,

J pluimen, gewrichten, rug, lende

nen, onderbouw en de conditie
van de duif. Zondagmiddag vond
als afsluiting van de tentoonstel-
ling een 'bonnen' verkoop plaats.
Het hoogste bod dat via internet
op een 'bon', die door Hans Eijer-
kamp en Zonen uit Brummen be
schikbaar was gesteld, bracht
maar liefst tweehonderd euro op.
"Een superbon die voor iedere dui-
venfokker een versterking is", zo
verklaarde secretaris G. Voskamp
tijdens de verkoop.

De Brummense succesformule van
Eijerkamp bleek in 2004 ook weer
voortreffelijk op dreef te zijn. Maar
liefst dertien ereprijzen in groot
verband werden er door Eijer-
kamp gewonnen. Daarnaast zijn
teletekstnoteringen op vier natio-
nale vluchten en grote series kop
prijzen daar het klinkende bewijs
van. "Om nog maar te zwijgen van
de vele kampioenschappen, van af-
delingsverband tot de nationale
NPO Bourges tegen 10.400 duiven
met 'Mis Antonia", aldus Vos-
kamp.

De Duitse fokker die het hoogste
bod voor de 'bon' van Eijerkamp
uitbracht zal dan ook door Gerard
Boesveld, seigneur bij Lotte Eijer-
kamp met vakkunde worden ont-
haald en zeker met iets extra's
naar huis gaan, zo verwacht Vos-
kamp.

Gemiddeld brachten de 36 'ver-
koopbonnen' PV Roderlo zondag
vijftig euro per stuk voor de club-
kas op.



AL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

ostbus 37 7250 AA Vorden

Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
\ ^*^ X7 Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14 .

Sluit vóór 31 december 2004 een
motorrijtuigen verzekering en ontvang
een jaar lang gratis de unieke
Interpolis No-Claim Garantie!*

moment van onoplettendheid kan u jaren lang
geld kosten. Want als u uw no-claimkorting verliest,
gaat u veel meer premie betalen. Met de unieke
Interpolis No-Claim Garantie voorkomt u dit. U kunt
dus honderden euro's besparen op uw particuliere
autoverzekering!

Klinkt dit interessant voor u?
Kom dan eens langs op een van onze kantoren of bel
voor een afspraak met een van onze adviseurs.
* Verzekering moet uiterlijk op 31 december 2004 ingaan.

Rabobank Graafschap-West
(0575) 55 81 00

Hef is tijd voor de Rabobank.

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-#--:•:- TUINONTWERP
-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-

-:•:- TUINONDERHOUD -:•:-
-#- (SIER)BESTRATING #

-*- VIJVERS -:•:-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15

Deze week worden ze weer
gebakken:

Kerstkransjes
groot - klein

met suiker of amandel.
NU 50 et korting

per palge
(geldig van 8-12 i/m 11-12)

Om alvast te proeven:
Kerststol

3.50 Rozijnenbollen

NU 6 voor 1295

C # Kerst-bestellijsten in de winkel verkrijgbaar.

De enige echte ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje'.

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel.(0575)571528

Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 20

Stamppotten uit -, cn
Grootmoeders keuken € i ,01!P-P.

Uw advertentie In
Weekblad Contact

valt beter op!

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus" waar elke zaterdag
en zondag vanaf 14.00 uur 20 soorten schnitzels- en kipgerechten

worden geserveerd, waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, het
bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes, drum-
sticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Reserveer vroegtijdig voor de Kerst

AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 30,- per man per dag.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Verdien <
€ 30,;

per man P* W8

SCHILDERSBEDRIJF

i Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T



't Wapen van 't Medler
op naar 125-jarig jubileum

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

"Een paar weken geleden sprak
ik in het dorp iemand die mij
vroeg of wij de zaak al hadden
verkocht. Trouwens die opmer-
kingen horen we de laatste tijd
wel vaker van mensen die den-
ken dat wij er mee stoppen.

Voor ons toch wel pijnlijk, aange-
zien wij gewoon doorgaan en dat
wij toewerken naar het 125-jarig
bestaan dat wij over een paar jaren
hopen te vieren", zo zegt Ellis ten
Have die samen met haar man Pe-
ter, café-restaurant "'t Wapen van
't Medler" aan de Ruurloseweg 114
runt. Trouwens, Ellis kan zich wel
voorstellen dat er in Vorden over
de verkoop van het pand gespro-
ken wordt.

Zegt zij: "Twee jaar geleden heb-
ben wij inderdaad een makelaar
opdracht gegeven een koper te vin-
den voor dit restaurant. De combi-
natie van de zaak, een gezin met
drie kinderen werd ons allemaal te
veel. Het is flink "buffelen" en wei-
nig vrije tijd. We hebben het perso-
neel toen van onze plannen op de
hoogte gebracht. Hoewel er geen
bordje in de tuin stond van "te
koop" ging het toch al snel als een
lopend vuurtje door het dorp dat
wij ermee zouden kappen. Echter,
wat bleek, van "koperszijde" vrij-
wel geen belangstelling. De econo-
mie zat wat dat betreft natuurlijk
ook niet mee. Wel toonden enkele
Chinezen belangstelling voor het
pand. Dat vonden wij eigenlijk
maar niks, een familiebedrijf dat
een chinees restaurant zou gaan
worden. Dus hebben wij de boot
afgehouden.

Begin 2004 hebben wij de make-
laar kenbaar gemaakt dat wij van
een eventuele verkoop afzagen.
Had ook te maken met het feit dat
wij intussen gewoon door zijn ge-
gaan en dat wij in september 2003
een nieuwe kok in dienst hadden
genomen. Paulien Lenselink een
vrouw met heldere ideeën, dus
ging er een frisse wind waaien.

Komt bij dat onze kinderen Jeroen
(12), Luuk (6) en Chris (4) wat gro-
ter zijn geworden, voor ons dus al-
lemaal wat gemakkelijker. Peter
en ik hebben toen tegen elkaar ge-
zegd, we zetten onze schouders er
onder, we gaan gewoon door", zo
zegt Ellis ten Have die er op wijst
dat de weekends altijd goed zijn
"bezet" en dat ook door de jaren
heen in de zaal (capaciteit 120 per-
sonen) redelijk veel te doen is.

TOERISME
Grote partijen worden in deze tijd
steeds schaarser en voor kleinere
feesten kan men hier bij ons uit-
stekend terecht. Het is dan ook
zeer vervelend dat mensen denken
dat wij er mee stoppen. Dat
schaadt natuurlijk de klandizie",
zo zegt Ellis ten Have. Haar man
Peter zegt: "In feite richten we ons
op een brede doelgroep.

Ons restaurant ligt aan de "Acht-
kastelen route" en aan de "Graaf-
schaproute", eigenlijk in een bos-
rijke omgeving, dus prima gelegen
voor fietsers en wandelaars. Het
toerisme is ook gewoon heel erg
belangrijk voor ons. De bezoekers
kunnen bij ons voor "lekkere ge-
rechten" terecht; wil men een pan-
nenkoek, tosti, uitsmijter, ook dan
zijn ze bij ons aan het goede
adres", zo prijst Peter "'t Wapen
van 't Medler" aan!!

Hij zelf is de man "achter de scher-
men" in de ruimste betekenis van
het woord. Paulien Lenselink "be-
heert" de keuken, terwijl Ellis in
het restaurant en bij partijen in de
zaal als gastvrouw fungeert. Overi-
gens heeft het restaurant gedeelte
een capaciteit van 70 personen. El-
lis is in 1990 bij pa (Antoon) en ma
(Tonny) in de zaak gekomen. Trou-
wens vader Antoon heeft nog
steeds zijn inbreng in het familie
bedrijf, terwijl ook moeder Tonny
nog maar al te graag de keuken in-
duikt om met de afwas te helpen.

Verder worden opa en oma inge-
schakeld voor de kinderoppas. Een
bezigheid die ze maar al te graag
en met veel liefde voor de kleinkin-
deren vervullen!

In 1967 namen Antoon en zijn
broer Johan samen met hun part-
ners de zaak over. Saillant detail,
de beide broers hebben als levens-
gezel vrouwen die weer zussen
van elkaar zijn. Antoon Eykel-
kamp en Tonny (meisjesnaam Ra-
ben) en Johan Eykelkamp en Annie
Raben gingen als "kwartet" verder
met "'t Wapen van 't Medler".

In 1968 vond er een verbouwing
plaats en werd de deel "omgeto-
verd" tot feestzaal, terwijl in 1998
de tweede ingrijpende verbou-
wing plaats vond. Aan het restau-
rant werd een serre bijgebouwd,
terwijl ook de zaal nogmaals een
kleine renovatie onderging. Enke-
le jaren daarvoor was ook de keu-
ken gemoderniseerd, vernieuwd

aanrecht, koelcellen e.d. In 1980
was Johan Eykelkamp uit de zaak
gestapt en gingen Antoon en Ton-
ny alleen verder.

HISTORIE
Antoon Eykelkamp kijkt met veel
plezier terug op de afgelopen 35 ja-
ren. Zegt hij: "Mooie tijd, altijd
veel vertier, bruiloften en partijen.
En vergeet niet de balavonden
voor gehuwden, daar was in die
dagen een enorme belangstelling
voor. De mensen hingen er met de
benen uit!", zo zegt de man die vol-
gens zijn echtgenote altijd flui-
tend en zingend zijn werk doet.

Op zich niet verbazingwekkend
want de "zingende broers Eykel-
kamp" zijn in de regio zeer be-
kend. Ze zingen samen niet meer
zoveel, maar verschillende broers
maken nog altijd deel uit van en-
kele mannenkoren. Tonny, de
vrouw van Antoon, kan het werk
in een restaurant ook eigenlijk
niet missen. "Ik ben echt blij dat ik
nog geregeld kan helpen, ik heb
een echte horeca "tik", zo zegt zij
lachend.

Op de huidige plek aan de Ruurlo-
seweg kon men al in 1884 terecht
voor een borrel. Een bedrijf dat be-
stond uit een boerderij, annex
smederij, annex kruidenierswin-
kel en een café. Een pand op naam
van de grootvader van de thans 65
jarige Antoon Eykelkamp. "In 1923
werd het bedrijf overgenomen
door mijn vader Antoon die inmid-
dels was getrouwd met mijn moe
der Truus, meisjesnaam Hartman.

De hoofdmoot in die tijd, de boer-
derij met haar landerijen hier ach-
ter en op de plek waar thans de
Medo is gevestigd en de terreinen
van de touwtrek vereniging zijn
gelegen. Een gemengd bedrijf, dus
voor mijn ouders keihard "ploete
ren". Bovendien een groot gezin
dat bestond uit tien jongens en vijf
meiden.

Mijn moeder hield zich voorname
lijk bezig met de werkzaamheden
in het café, terwijl mijn vader zich
om de boerderij bekommerde.

Ik weet nog goed dat, wanneer wij
uit school kwamen we flink aan de
bak moesten. Hooien, meehelpen
op het land en andere voorkomen-
de werkzaamheden", zo weet An-
toon zich nog al te goed te herin-
neren!

In deze column vertel ik u over
voorvallen uit mijn praktijk voor
klassieke homeopathie. Hiermee
wil ik u duidelijk maken wat klas-
sieke homeopathie nou eigenlijk
inhoudt en laten zien dat een heel
breed spectrum aan klachten ho-
meopathisch behandeld kan wor-
den. Dit gebeurt door het zelfgene
zend vermogen dat iedereen heeft,
te stimuleren.

HOMEOPATHIE BIJ BURN-OUT
EN OVERSPANNENHEID
In de wereld van vandaag zijn de
meeste mensen druk druk druk.
Er moet van alles, op het werk
wordt er meer van mensen geëist
en mensen eisen ook steeds meer
van zichzelf. Weinig mensen gun-
nen zichzelf momenten van echte
rust, altijd moet er nog wel iets.
Als er te veel dingen moeten, zon-
der dat er voldoende rust (en rela-
tivering) tegenover staat, kan dit
leiden tot klachten. Extreme ver-
moeidheid, onrustig slapen, een
gejaagd gevoel, maag-darmklach-
ten, spanningshoofdpijn, hoge
bloeddruk, RSI etc. zijn enkele ge
volgen die dit kan hebben. Onder
bepaalde omstandigheden kan die
druk nog eens groter worden.
Door bijv. een verhuizing, de ge
boorte van een kind, een nieuwe
baan of een verhoging van de
werkdruk kan de te dragen last
voor iemand te groot worden.
Duurt deze druk te lang, dan kan
iemand over-spannen raken, de ac-
cu is leeg, hij of zij is opgebrand,
burn-out. Een persoon met een
burn-out of overspannen gemoed
heeft op mentaal-emotioneel vlak
last van moeheid, lusteloosheid,
slapeloosheid, motivatieverlies, ge
prikkeldheid, agressie, emotionele
leegheid, aantasting van het zelf-
beeld en het zelfvertrouwen, de
pressie. Dit alles ten gevolge van
een periode van overbelasting. Een
aantal factoren speelt bij overspan-
nenheid of burn-out een belangrij-
ke rol.

Vaak is er weinig of geen waarde
ring voor het werk. Iemand wordt
beschouwd als een 'productie-één-
heid', die gewoon de bepaalde hoe
veelheid werk moet doen. Als er
niet kan worden voldaan aan 'de
norm', dan geeft dit een negatieve
waardering en vaak ook een ge
voel van tekortschieten bij degene
die het werk doet. Verder speelt
het gevoel geen invloed te kunnen
uitoefenen op de (werk) druk een
belangrijke rol. Ook kan een slech-
te relationele (werk)sfeer van in-
vloed zijn. Problemen blijven te
lang bestaan en worden niet (tij-
dig) opgelost. Je bent het overzicht
kwijt over de mogelijkheden die
een oplossing kunnen zijn.

UIT DE PRAKTIJK:
Een man van 32 jaar komt op ge
sprek met klachten van 'burn-out'.
Sinds vijf maanden zit hij thuis en
hij herstelt eigenlijk niet. Hij werk-
te in de tijdschriftenbranche en
had een 'leuk drukke baan'. Toen
twee directe collega's langdurig

ziek werden, en niemand de ruim-
te had om iets van hun werk over
te nemen, kwam hij in de proble
men. Want hij was namelijk gro-
tendeels afhankelijk van het werk
van die twee collega's.
'Ik voelde me zo verantwoordelijk
voor 'mijn' tijdschrift dat ik een
deel van het werk van mijn colle
ga's ben gaan overnemen. Net ge
noeg zodat mijn werk weer verder
kon gaan'. Uiteindelijk deed de
man bijna twee banen, hopende
op enige ondersteuning, maar nie
mand had daar tijd of ruimte voor.
De leidinggevende beaamde de
problemen maar deed niks con-
creets. Ook gesprekken met het
management leidden tot niets,
want het nieuwe tijdschrift moest
en zou gewoon op tijd uit komen.
Een aantal weken later was hij lus-
teloos, energieloos, gefrustreerd,
opgebrand.

Op basis van zijn verhaal, zijn per-
fectionistische karakter, de enor-
me gevoeligheid voor kritiek die
hij bleek te hebben, en zijn uitge
sproken fascinatie voor onweer
(een heel specifiek symptoom),
kwam ik tot de keuze van een spe
cifiek passend homeopathisch
middel. Zijn herstel kwam lang-
zaam maar zeker op gang. Daar de
ze man zo ontzettend moe was en
alle plezier in het leven verloren
leek te hebben, was het voor mij
een goed teken dat hij tijdens het
tweede consult te melden had dat
hij een fietstocht gemaakt had.
Hoe klein ook, dit was voor mij
toch een duidelijk signaal van her-
stel. In de daaropvolgende consul-
ten ontstaat voor zowel de patiënt
als voor mij een steeds beter beeld
van hoe hij functioneert in zijn
werkende leven, maar vooral ook
in zijn privé-leven. Duidelijk wor-
den zijn prioriteiten, zijn werke
lijke drijfveer, en doordat hij deze
nu langzaamaan heeft verkend
voor zichzelf, kan hij die ook beter
verwoorden naar bijvoorbeeld zijn
leidinggevende, maar ook naar
zijn vrouw, de bedrijfsarts etc. Hij
leert zijn eigen grenzen te bepalen
en te bewaken.

Deze casus laat zien dat in de loop
van een aantal consulten er een
boeiende wisselwerking is ont-
staan tussen de homeopaat en de
patiënt: door iets uit de extreme
vermoeidheid te komen krijgt de
man wat puf om tot een inzicht te
komen. Hieruit trekt de homeo-
paat een conclusie en vertaalt dit
weer naar een middel wat de pa-
tiënt ondersteunt in zijn verdere
ontwikkeling. De patiënt is weer
bijna fulltime aan het werk en
eens in de 3 a 4 maanden zie ik
hem nog om de voortgang van zijn
verdere herstel te bespreken.

Tot de volgende keer.
Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat, NVKH geregistreerd - vergoe
ding door zorgverzekeraars, Ge
zondheidscentrum 'De Gaikhorst',
De Gaikhorst 2,7231 NB Warnsveld
Telefoon: (0575) 52 64 76.

Adventsconcert in
Hervormde Dorpskerk
Zondagmiddag 12 december
wordt er in de Hervormde kerk
een Adventsconcert gegeven
waarbij uitsluitend werken van
Johan Sebastiaan Bach ten ge-
hore zullen worden gebracht.

Deze werken worden uitgevoerd
door Mirjam Berendsen, organiste
van de kerk, in samenwerking met
het projectkoor " Ensemble Capric-
cio uit Vorden onder leiding van
Kees van Dusseldorp. Naast het
Praeludium und Fuge in C zullen

diverse beroemde orgelkoralen
worden uitgevoerd, waaronder
het prachtige Adventskoraal" Nun
komm ' der Heiden Land". Deze
koralen zullen worden omlijst
door de gezongen koralen, met
daarnaast nog enkele andere koor-
werken waaronder een deel uit
het Magnificat. De toegang is gra-
tis, wel wordt er bij de uitgang ter
bestrijding van de kosten, een col-
lecte gehouden. Het concert be
gint om 15.30 uur. (De kerk is van-
af 15.00 uur geopend).



FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Muziekvereniging

Concordia
verzorgt op vrijdag 10 december

en zaterdag 11 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

Koopt allen onze lekkere oliebollen.
Opbrengst tb.v. instrumentenfonds.

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
• Kaas/innen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens

Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook

uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

VOOR KLASSIEKE

HOMEOPATHIE

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

Vorden, De Eendracht 3

Op loopafstand van centrum en station gelegen, goed
onderhouden tussenwoning (375 m3) met schuur en
achterom, perceelopp. 140 m2. Ind.: entree, toilet, woonka-
mer met laminaat, open keuken, bijkeuken met deur naar
de tuin. Beschutte tuin met terras en schuurtje. 1e Verd.:
overloop, 3 slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: ruime zolder
met dakkapel, dakramen, slaapkamer, werkhoek en veel
bergruimte. V.v. c.v.-gas combi HR, ketel 2002, nagenoeg
geheel dubbele beglazing, rolluiken en recent geschilderd.

Vraagprijs: € 212.500,= k.k.

M
NVM
Rijksstraatweg 130

7231 AK Warnsveld

Tel. (0575) 52 33 43

"l A iyi/|lflOi www.bieze-makelaars.nl

UC livllUC zutphen@bieze-makelaars.nl

Bieze

onze najaars- en winterkollektie zijn gesmolten!

Speciale aanbiedingen in de winkel:

20% Korting op de gehele dames en herenkollektii
o.a. merken als Franken Walder, Fisser, Roberto Sarto, Zerres, Angels Bandolera

30% Korting op alle winterjacks

In onze voordeelcorner halve prijzen

Ook voor de feestdagen actuele items

Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 12 35

Weekblad Contact, het weekblad waar men naar uitkijkt!

familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager, groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;

dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Kerstkransjes
klein

250 gram € 3.00

Proefstol € 3.00

Kersenvlaai € 5.75

De Kerst-bestellijst ligt voor u klaar.



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

ZONDAG 12 DECEMBER 12.00 - 17.00 UUR

l

Op zondag 12 december

is er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 17.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel

1 SCHOENHANDEL SHOEZZ

2 MOOS EN KO KINDERKLEDING
3 FASHION CORNER
4 DE VORDENSE TUIN

6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE KINDERMODE

10 VISSER MODE

11 ETOS BARENDSEN

13 DUTCHPC
14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 DAVORTA BLOEMEN
16 BRUNA
17 ANTHONY'S COUNTRY STORE

18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:
HOTEL BAKKER

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

ASYA RESTAURANT

CAFETARIA LA PLAZA

CAFÉ REST. DE HERBERG

RESTAURANT OLDE LETTINK



Koopzondag
12 december
in Vorden
Op zondag 12 december a.s. organiseert de Vordense
Ondernemers Vereniging weer een koopzondag.
Van 12.00 tot 17.00 uur hebben ruim 20 winkeliers
hun deuren geopend voor het winkelend publiek.

Het Dorpscentrum is al in Kerstsfeer gehuld.

Ook de winkels stralen volop sfeer en gezelligheid uit.

Barendsen
Vorden b.v.

Vakkundig
advies en
volledige
installatie

Haarden- en
kachelspecialist

o onder andere
J • Faber
«7 • Dru

Jotul
Barbas

• Hwam
Morso

LU • Tulikivi
i Helex

• rvs Rook-
kanalen

r

-**.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden
T (0575) 55 21 59
F (0575) 55 25 58

OÉ
UI
CD

U
LU
Q
(N
V

(D
<
O

O
N

Elke 2e legpuzzel

Elke 2e fotolijst

Deze aktie is geldig t/m 24 december

Natuurlijk bij

Korting is
geldig op het
goedkoopste artikel

SUETERS

VÓRDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Een heel gezellige middag in Vorden dus,

waar altijd van alles te doen is.

Ook bij de Vordense horecaondernemers

is het natuurlijk goed toeven.

Kortom tot ziens in Vorden.

De Vordense Ondernemers Vereniging.

VRIJDAG 10 DECEMBER:
start opruiming najaars-
en wintercollectie 2004.
Kortingen oplopend van

10% tot 50%
"•«P.cl.*»»**

Koopzondag 12 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Vorden • Zutphenseweg • Tel. (0575) 55 24 26



Koopzondag 12 december in Vorden

NU VOLOP

OPRUIMING
NU VOLOP

KOOPJES
Visser-

M O D E

burg. galleestraat 9 vorden

koopzondag open van 1 2.00 tot 1 7.00 uur

Young Style
DORPSSTRAAT 9 - VORDEN - tel. (0575) 55 25 77

DAMES - HEREN • JEUGD EN KINDERSCHOENEN

Merken o.a.: MEXX BUFFLOX BLACKSTONE CLARKS VIA VIA
BLADELLI ZOO YELLOW CAB KIPLING ARRIVA NATURINO JOCHIE

FREAKS GATTINO MEXX KIDS FROXY PIEDRO HUPSAKEE

Openingstijden: Ma 13.30 t/m 18.00 Di. t/m Do 9.30 t/m 18.00 Vr. 9.30 t/m 21.00

Vorden volop in kerstsfeer

Een winterse herfstdag Sfeervol Kerstconcert
in Vïerakker
Op zaterdag 18 december om
20.00 uur wordt in de H. Wil-
librordus kerk te Vierakker een
sfeervol Kerstconcert gegeven
door Njoy Barbershop & Close-
harmonykoor en het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet.

Njoy is een jong, maar dynamisch
vrouwenkoor uit de Achterhoek.
Het koor zingt hoofdzakelijk En-
gelse songs. Juist die Engelse Kerst-
songs/Carols onderscheiden zich
door hun prachtige harmonieuze
en sfeervolle klanken, zeker in Bar-
bershop-style. ,

Songs van Tom Parker, Boney M en
vele andere bekende Kerstnum-
mers zullen ten gehore gebracht
worden, ondersteund door een na-
tuurlijke presentatie. Het koor
heeft in haar tweejarig bestaan al
heel wat keren voor het voetlicht
gestaan. Njoy is dit jaar te horen in
maar liefst zes Kerst-optredens.

Achterhoeks Vocaal Kwartet is een
geroutineerd mannen kwartet dat
staat voor kwaliteit. Het kwartet
zingt sinds eenjaar in een nieuwe

samenstelling te weten: René Leij-
zer Tenor I, Kees de Haan Tenor II,
Ludo Eykelkamp Bariton en Ferdi
Cornelissen Bas.

Het Achterhoeks Vocaal Kwartet
heeft in de afgelopen jaren al vele
Kerstconcerten opgeluisterd. Zij
zullen zowel Nederlandse, Engel-
se, Duitse als Russische Kerstliede-
ren ten gehore brengen. U wordt
in vervoering gebracht door Kerst-
songs van 'all over the world'.

De samenzang zal in dit concert
ook niet worden vergeten. Het ope-
ningslied en het slotlied worden
gezamenlijk met de aanwezigen
gezongen.

Het Achterhoeks Vocaal Kwartet
en Njoy staan borg voor een uniek
en sfeervol Kerstconcert, waarbij u
van harte bent uitgenodigd. De
entree is gratis. Na afloop zal een
collecte worden gehouden ter
dekking van de onkosten.

Voor inlichtingen:
www.achterhoeksvocaalkwartet.nl
en www.njoyachterhoek.nl

Al gekeken op

iAfiAfw.contact.nl
voor het

Eén dag winter was het. De nog niet geknotte wilg geniet van het zonnetje, dat maar moeizaam door de bevroren mist prikt.
Een prachtig natuurverschijnsel.

nieuws?



LCD & PLASMA WEEKEND
VERLAAGDE PRIJZEN EN NOG EENS EXTRA
KASSAKORTINGEN VAN 50 tot 500 EURO!

kom naar DUTCHPC ELECTRONICS in Vorden en PROFITEER!

Grundig 26LW6874
Onze prijs: 1799,-
EXTRA kassakorting: 200,-

Philips 23PF9946
Onze prijs: 1999,-

EXTRA kassakorting: 300,-

Philips 30PF9946
Onze prijs: 2499,-
EXTRA kassakorting: 300,

Samsung
LE26A41

Onze prijs: 1699,-
EXTRA kassa-
korting: 200,-

Philips 28PW9509
MET GRATIS DVP620VR DVD/VIDEO COMBINATIE!

Philips 28PW8719
MET GRATIS
PORTABLE KTV!

Philips Homecinemaset
met DVD-recorder HTC6500
Onze prijs: 599,-
EXTRA kassakorting: 50,-

TDK DVD-R Spack 8,99
Ook DVD+R Spack

PJ by JAMO
HCS1500PDVD
complete homecinemaset

Grundig
MFW7025108
Onze prijs: 599,-
EXTRA kassakorting: 100,-

Victory XDM301F128
superkleine MP3 speler

Vrijdag 10 december van 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 11 december van 9.00 tot 16.00 uur
Zondag 12 december van 12.00 tot 17.00 uur

DUTCHPC
ELECTRONICS
Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
0575-551224

LCD & PLASMA WEEKEND bij DUTCHPC ELECTRONICS



"DE KLANT IS KONING"

BIJ ONS MAG EN

KUNT U KIEZEN
••i mmm mmm mmm mm* mmm mmm mmm mmm mam mmm mmm mmm mmm

Oh AMSTEL PILSNER
KRAT 24 FLESJES VAN 8.79 VOOR

- -g

99 •

Oh SCHOUDER
KARBONADE
KG
van 5.99 voor

CALGONIT
PAK 44 STUKS è 6.49

NU 2 pak voor

PAGE TOILETPAPIER
PAK 24 ROL

van 8.67 voor 475 01 SLAGBOOM IJS
METSAUS
875 ml van 2.79 voor

99

Oh THAISE, CHINESE en ITALIAANSE
GROENTE MIX
zak 400 gram a 1.99 1 ZAK HALEN + 1 ZAK GRATIS

DAVELAAR
JODENKOEKEN
BLIK 380 GRAM
van 2.99 voor

GA M GA
99

HA MARIA

15:70 cl. NU

+ GRATIS ijsi LOK;:AKJE

O L E N H O E K
D E WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(O575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00 - 21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor
allerlei klachten, van lichamelijke en
psychische aard. En voor het verbeteren
van de algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (O575) 55 65 OO
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

stylingbureou

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544 375156

www.in-stijl.nl

GOOSSENS
Ook bij ons is de opruiming begonnen:

Alle winterjassen vanaf 25% KORTING
o.a. bjornson, life line, kjelvik, etc.)

Gehele wintercollectie vanaf 20% KORTING
o.a. truien, gevoerde fleece-jassen, bodywarmer, thermohemden, etc)

Gehele kinderwintercollectie 25% KORTING

OP = OP
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • Fax: (0575) 46 22 05
www.goossensatomica.nl



BIJ ONZE NIEUWE EDAH

BESPAAR JE MEER
0 5 / 1 1 / 0 4

Albert Heijn
Bekende merken

Heineken
krat 24 flesjes
a 300 ml *£
STUNTPRIJS

we zelf ook
schappen. Hier zie j
kassabonnen. Het l
bewijs dat Edah

doleer is.

OEP JOOUL t,69

• CNOCOHri HALFVOL

OUP ERKT

Nicola
zak 5 kilo

l
««IEL o«p«cr

IS SELECT

LU BAS OGNE

BLUE BAND flABGAÜINF 250 GRAM

"ONA GRIESP1EELPUBDIN6 «T SAUS

ULO SPINAZIE A LA CREBE

STUNTPRIJS
STATIEGELD PALTOIER

S T A T I E G E L D TAHUEBOH

T O T A A L 42,18

Bekende merken

STEVI6E ERyTEMOEP 800HL

BIER KRAT 2» FLESJES

COHEL HALFVOL

CU - OUP R«I

« f U CL SI

HOU E BER S EC

«ON i,« ESPIE PU ING «ET SAUS 29

SU EGUD T UEBOK

T O T A A L

liter 97 meer dan
'NICOLA

Bi kilo 18

Perssinaasappelen
net 2 kilo
STUNTPRIJS

altijd lage
prijzen.

l

Vergelijk maar l

Edahstamppot
of hutspot
diverse soorten,
bak 500 gram,
vanaf -2«59'
STUNTPRIJS

otaal de
: altijd de
: veel Edah merk,

agste prijzen
este vaste la

tra v

kilo 80

»

Burrltas

Knorr
wereldgerechten
diverse soorten,
vanaf 4*6r
STUNTPRIJS

Hutjgot kilo 2.98

ih maakt deel uu van één van de grootste supermarktorga-
nisaties ter wereld. Het voordeel van groot inkopen
aan on -i. Testrnaar. Vt^

Edah
kaiserbroodjes
pak 4 stuks 85
STUNTPRIJS

2 voor

Nog 4 weken gratis
zegels voor'n gratis

boodschappenpakket.
kilo 2.98

Ariel
poeder 1350 gram,
tablets 30 stuks,
of vloeibaar
1500 ml,
vanaf AA9
STUNTPRIJS

kilo 2.81

liter 2.53

Spudz
diverse smaken,
zak 120 gram
«r
STUNTPRIJS kilo 10.75

Coca-Cola
of Sprite
diverse smaken,
fles 1500 ml,
vanaf 85
STUNTPRIJS
3 VOOR

liter 38

Raadhuisstraat 53, Hengelo.
Open: maandag t/m woensdag van 8.00 tot
20.00 uur. Donderdag en vrijdag van 8.00 tot
22.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Aanbiedingen en prijzen zijn geldig voor boven-
staand filiaal t/m zaterdag 11 december 2004.
Zet- en drukfouten en prijswijzigingen t.g.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voor-
behouden. © Edah 2004. Deze folder wordt
uitgegeven door Edah, Kanaaldijk N.O. 82,
5701 SB Helmond, www.edah.nl

f>"ni"--. Edah servicelijn: van maandag t/m vrij-
BJUW*» dag van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u
%"'/' gratis bellen met onze service-afdeling.

Lekker goed, laagste prijzen.Edah



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

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Condoleanceregister
ter nagedachtenis
aan prins Bernhard
geopend

Woensdag l december j 1. is prins
Bernhard op 93-jarige leeftijd over-
leden. Sinds donderdag 2 decem-
ber is in het gemeentehuis (kas-
teel) een condoleanceregister ge-
opend dat u (tijdens openingstij-
den) kunt tekenen om uw mede-
leven te betuigen aan de konink-
lijke familie. U kunt het condo-
leanceregister tekenen tot en met
vrijdag 10 december 12.00 uur.

Van der Wende waarnemend
burgemeester Bronckhorst
Ervaren in regio

Commissaris van de Koningin
mr. J. Kamminga heeft de huidige
burgemeester van Zelhem Henk
van der Wende benoemd tot waar-
nemend burgemeester van
Bronckhorst. Henk van der Wende
kent Bronckhorst goed, zowel als
voorzitter van de Klankbordgroep
als van de Stuurgroep, die de
herindeling voorbereiden.

Hij begint per l januari voor de
duur van ongeveer een halfjaar.
In die tijd stelt de nieuwe
gemeenteraad een profiel op en

begint de selectieprocedure voor
de definitieve burgemeester.
Overigens wordt dit wordt nog
een benoemde burgemeester - het
kiezen van burgemeesters is van
later orde. Inhoudelijk krijgt Van
der Wende een kleine portefeuil-
le, om de nieuwe, gekozen, be-
stuurders alle ruimte te geven.
Het besluit van de Commissaris
van de Koningin is overeenkom-
stig het advies van de lijsttrekkers
van de politieke partijen in
Bronckhorst. Van der Wende is op
6 december in Arnhem beëdigd.

Verkoop kasteel Vorden aan orde tijdens opiniërende raadsvergadering 9 december

De Stuurgroep van de gemeente
Bronckhorst i.o. heeft de gemeen-
ten Vorden, Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem opdracht
gegeven hun gemeentehuizen te
verkopen. Zoals bekend blijft het
huidige gemeentehuis van Henge-
lo Gld. als gemeentehuis in ge-
bruik. De verkoop van een pand
als kasteel Vorden is ingewikkeld
en om die reden uitbesteed aan
makelaardij Zadelhoff. Vele men-
sen en bedrijven hebben aangege-
ven interesse te hebben in het
kasteel. De gemeente stelt aan de
potentiële kopers verschillende
belangrijke voorwaarden. Dit zijn
onder andere:
- het kasteel moet een openbare,

publieke (toeristische) functie
krijgen

- het monument moet goed
onderhouden worden (de cul-
tuurhistorische waarde moet
gewaarborgd blijven)

- de mogelijkheid om huwelijken
te voltrekken moet beschikbaar
blijven

- de dienstwoning wordt in ver-
huurde staat verkocht.

Op 12 november is een open dag
georganiseerd waar een groot
aantal (ruim 100) geïnteres-
seerden uit het hele land een
kijkje kwam nemen. Uiteindelijk
hebben 10 mensen/organisaties
biedingen gedaan (dit kon tot
l december jl.). In de opiniërende
raadsvergadering van 9 december
a.s. presenteren de mensen/
organisaties die een bod hebben
gedaan de ideeën die zij hebben
voor het kasteel. De raad wil aan
de hand daarvan één keuze
maken die zonodig nog uitge-
werkt moet worden en op
23 december a.s. in de laatste
raadsvergadering van de gemeen-
te Vorden beslist de raad defi-
nitief of het kasteel aan deze per-
soon/ instantie wordt verkocht.

Let op: de raadsvergadering
van 9 december begint om
16.00 uur!
Het einde van de vergadering is
besloten, omdat dan de prijzen
aan de orde komen die de
potentiële kopers voor het pand
willen betalen. De gemeente heeft
aangegeven dat de prijs niet

doorslaggevend is, maar dat
vooral heel veel belang wordt
gehecht aan de plannen met het
kasteel.

Presentatie ontwerpen MFA

Een ander onderwerp op de agen-
da van deze raadsvergadering is
de presentatie van de MultiFunc-
tionele Accommodatie die in het
centrum van Vorden gebouwd
gaat worden. Drie architecten
hebben hiervoor een ontwerp
gemaakt. De ontwerpen maken
duidelijk hoe de MFA eruit zou
kunnen zien (welke functies
binnen het gebouw een plek krij-
gen). De ontwerpen zijn met en
zonder woningen. De planning is
dat op 23 december in de laatste
raadsvergadering ook besloten

wordt hoe de MFA er definitief uit
moet komen zien, waarna de
gekozen architect een definitief
ontwerp kan gaan maken.
Buurtbewoners zijn uitgenodigd
bij deze vergadering aanwezig te
zijn, omdat discussie nog volop
mogelijk is. Adviesbureau Deloitte
presenteert de ontwerpen.

Spreek- en inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen die
op de agenda staan, uw mening
kenbaar maken. De raadsstukken
liggen ter inzage in het
gemeentehuis. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint.
U kunt aan het begin van deze
vergadering ook spreken over een

onderwerp dat voor u of het
gemeentebestuur van belang kan
zijn, maar niet op de agenda
staat. Als u wilt spreken of inspre-
ken, moet u dat de dag voor de
vergadering (uiterlijk 17.00 uur)
aan de griffier, de heer G. Lim-
pers, tel. (0575)55 74 93 medede-
len, onder opgave van het onder-
werp waarover u het wilt hebben.



Blikvanger Verhuisbericht gemeente
Langs de Hengeloseweg (N316) staat
vlakbij restaurant De Vordense Pan
sinds kort een zogenaamde blikvan-
ger. Het komt nog steeds voor dat
automobilisten en fietsers hun afval
langs de kant van de weg, weggooien.
Een slechte zaak natuurlijk. In de blik-
vanger kunt u afval (blikjes, drank-
pakken en afvalzakjes) kwijt, dat
u niet tot thuis kunt bewaren.
De blikvanger is een initiatief van de
plaatselijke GLTO-afdeling, die er ook
voor zorgt dat de blikvanger wordt
geleegd.

Te huur twee volkstuintjes

Er zijn twee volkstuintjes te huur: één op het binnenterrein tussen
het Hoge en de Berend van Hackfortweg, grootte ongeveer 65 m2,
tegen een huurprijs van € 15,77 per jaar en één op het binnen-
terrein tussen de Hoetinkhof, van Heeckerenlaan en de Dr. Lulofs-
weg, grootte 225 m2, tegen een huurprijs van € 26,66 per jaar.
Heeft u interesse? Aanmelden kan bij de heer P. van Eykel, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), tel. 55 75 12.

Per l januari 2005 gaan de ge-
meenten Hummelo & Keppel,
Hengelo, Steenderen, Vorden en
Zelhem door herindeling op in de
gemeente Bronckhorst.

Tussen kerst en oud en nieuw
zijn wij door verhuizing geslo-
ten. Alleen de afdeling burger-
zaken is beperkt bereikbaar
(op werkdagen van 9.30 uur tot
10.30 uur) op de u bekende
adressen voor het aangeven
van geboorte en overlijden.
Vanaf dinsdag, 4 januari 2005
staan wij weer voor u klaar.
U kunt ons dan vinden op de
volgende adressen:

Gemeentehuis:

Raadhuisstraat 20, 7255 BN
Hengelo (Bestuur, afdelingen
Publiekszaken en Werk, inkomen
en zorg en Openbare orde en
veiligheid)
Telefoon: (0575) 75 02 50 (Centraal
nummer)

Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:

Banninkstraat 24a, 7255 KE
Hengelo (Overige diensten)
Fax: (0575) 75 05 98

Het postadres wordt:
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo,
e-mail: info@bronckhorst.nl

website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden:

De nieuwe openingstijden zijn:
ma t/m wo 8.30 -15.00, do 8.30 -
19.30 (alleen afdeling Publieks-
zaken, overige afdelingen
tot 15.00 uur) en vr 8.30 -
12.30 uur

Mededelingen van de Programmaraad Gelderland Oost Doe ook mee aan de nationale VROM-enquête!
In de vergadering van 25 novem-
ber j 1. heeft de Programmaraad
Gelderland Oost een definitief
radioadvies opgesteld voor de
periode 2005-2006. Voor de 16
zenders waarover de Programma-
raad mag adviseren is gekozen
voor:
BBC Radio 2, BBC World Service,
Classic FM, Concertzender, France
Inter, NDR 2, Noordzee FM, Radio
10 Gold, Radio 538, Radio Veroni-
ca, RTL FM, Sky Radio, Yorin FM,
WDR 2, WDR 3 en WDR 4.

Daarnaast zijn verplicht: Radio l,
Radio 2, 3FM , Radio 4, 7474 AM,
2 Nederlandstalige Belgische
zenders, Radio Gelderland en één
lokale publieke zender. Voor de
Belgische zenders zijn
VRT Radio l en VRT Radio 2
gekozen en als de lokale zender
voor Vorden: Achterhoek FM.
Met dit advies meent de
Programmaraad een zo groot
mogelijke verscheidenheid aan
programmatypen te waarborgen.
Vanwege de gemeentelijke her-

Afvalbrengpunten in Zutphen en
Lochem 10 december eerder dicht
De Afvalbrengpunten in Zutphen en Lochem zijn op vrijdag
10 december om 14.30 uur gesloten. Vóór meer informatie kunt u
contact opnemen met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu
tel. (0575) 54 56 46, ma t/m vr van 09.00 -12.30 en 13.00 -16.00 uur.

indelingen is het mogelijk dat in
de loop van 2005 wellicht één of
meer andere lokale publieke
zenders moeten worden aange-
wezen. De keuze van alle overige
±15 zenders is een vrije keuze
van de kabelexploitant (UPC).
N.B. De Programmaraad mag zich
niet bemoeien met de tarieven
die door kabelexploitant UPC zijn
vastgesteld. Indien u daar klach-
ten over heeft, kunt u zich wen-
den tot UPC.

Gemeentehuis 10 de-
cember eerder dicht
Op vrijdag 10 december is het
gemeentehuis vanaf 11.00
uur gesloten. Alleen de
afdeling burgerzaken is tot
12.00 uur bereikbaar.

Het ministerie van VROM wil
graag weten welke onderwerpen
Nederlanders het belangrijkst
vinden op het terrein Milieu,
Ruimte en Wonen. Daarbij kan
het gaan om nieuw of ander
beleid en regelgeving. Maar ook
over de controle op de naleving
van regels. Een aantal van deze
onderwerpen wil zij daarna
samen met geïnteresseerden
uitwerken in concrete adviezen
voor verbetering of verandering.
De adviezen worden aangeboden
aan de minister en de
staatssecretaris.

Op de internetsite van VROM
kunt u in de nationale VROM-
enquête aangeven welke maat-

schappelijke onderwerpen vol-
gens u de hoogste prioriteit moe-
ten krijgen. De resultaten van de
enquête worden gebruikt als
onderwerp voor vier landelijke
publieksbijeenkomsten waarin
burgers de meest belangrijke
onderwerpen verder uitwerken.
Het is onmogelijk om vooraf alle
onderwerpen in de enquête te
benoemen. Het ministerie van
VROM vraagt u dan ook nadrukke-
lijk om zelf onderwerpen aan te
dragen die u belangrijk vindt of
juist mist in het huidige beleid.
U kunt uw bijdrage leveren aan
dit project door de enquête in te
vullen, op www.vrom.nl/
publieksagenda. Het invullen
duurt ongeveer 15 minuten.

Dit jaar nog een (nieuw) paspoort nodig?
Aanvragen vóór 17 december!

Milieustraat Steenderen 18 december open

Door de kerstdagen is de milieustraat in Steenderen niet op de vierde maar de derde zaterdag van de
maand geopend. Op 18 december kunt u dus van 13.30 tot 16.30 uur uw grof- tuin en huisafval gratis
brengen naar de gemeentewerf aan de Dr. A. Ariënstraat 33b in Steenderen. Wat u wel en niet kunt
brengen en hoeveel leest u in de Afvalkalender.

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

Lichte bouwvergunningen
• Dr. W.C.H. Staringstraat 18, voor het bouwen van een carport, datum ontvangst: 25

november 2004
• De Steege 38, voor het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst:

26 november 2004

Reguliere bouwvergunningen
• Hoekendaalseweg 3, voor het plaatsen van een 4-roedige hooiberg,

datum ontvangst: 30 november 2004
• Lindeseweg 9, voor het verbouwen van een boerderij en herbouwen van

een bijgebouw, datum ontvangst: 30 november 2004
• Pastorieweg ongenummerd, ten westen van De Wehme, voor het bouwen

van een tijdelijke huisvesting, datum ontvangst: 25 november 2004

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een midwinterwandeling op 12 december geldt op de Kapelweg in

Vorden aan één zijde van de weg een parkeerverbod.
• Door een kerstinstuif op de Bongerd tussqn de huisnrs. 6 en 12 op 18 december

van 15.00 tot 22.00 uur is dit deel van de straat die dag afgesloten voor het verkeer
• In verband met de kerstmarkt op het marktplein is de Kerkstraat (tussen de kerk

en de bibliotheek) op 18 december van 12.00 tot 19.00 uur afgesloten voor het
verkeer

Vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Eikenlaan 15a, voor het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefonie,

Om vanaf 4 januari paspoorten,
rijbewijzen en andere producten
die de afdeling burgerzaken (in de
nieuwe gemeente heet deze
afdeling Publiekszaken) levert, af
te kunnen geven, moet een groot
aantal werkzaamheden worden
verricht. Onder meer moeten de
computerbestanden aan elkaar
gekoppeld worden. Heeft u voor

het eind van het jaar nog een
(nieuw) paspoort nodig dan moet
u dit voor 17 december aanvragen
bij de gemeente. U kunt het
paspoort dan uiterlijk 24 decem-
ber nog ophalen. Voor een rijbe-
wijs kunt u in principe tot 24 de-
cember terecht. Mits de appara-
tuur blijft werken! Ook hiervoor
geldt. Hoe eerder hoe beter!

vrijstelling voor: geldend bestemmingsplan (procedure ex art. 19, lid 3 WRO)

Reguliere bouwvergunningen
• Almenseweg 59, voor het herbouwen van een boerderij, vrijstelling voor: overgang

van agrarisch naar wonen, vrije doorgang deuren, hoogte verblijfsgebied, hoogte
verblijfsruimte en thermische isolatie

• Spiekerweg 6, voor het vergroten en veranderen van een boerderij, vrijstelling
voor: overgang naar woondoeleinden, plafondhoogte en vrije doorgang
binnendeuren

Sloopvergunningen
• Almsenweg 59, voor het gedeeltelijk slopen van een boerderij
• Spiekerweg 6, voor het geheel slopen van een werkplaats met kantoor, een

gedeelte van een woning en een loods

Vergunningen algemeen
• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens het

afscheidsfeest van de gemeente Vorden in sporthal 't Jebbink op 15 december
• Vergunning verleend voor de aanwezigheid van 2 speelautomaten in 2005 in Café

d'n Olden Kriet in Wichmond
• Vergunning verleend voor de kerstinstuif op 18 december tussen 15.00 - 22.00 uur

op het gedeelte van de Bongerd tussen de huisnrs. 6 en 12
• Vergunning verleend voor de aanwezigheid van l speelautomaat in 2005 in Café

Uenk in Vorden
• Vergunning verleend voor het houden van een slipjacht op 11 december 2004 aan

jachtvereniging Soestdijk
• Vergunning verleend voor het houden van een openluchtdienst op 15 mei 2005

tussen 10.00 en 11.00 uur bij kasteel Vorden

Ontheffingen
• Ontheffing verleend voor het opslaan van paardenmest op minder dan 50 meter

van een woning van derden (perceel Zutphenseweg 96)



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

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. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn
bekendgemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied of de sector samenleving (alleen
ontheffingen en vergunningen algemeen).

Bestemmingsplannen
Voornemens medewerking vrijstelling
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

6, lid 6.8. sub a van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994' vrijstelling te verlenen
voor het bouwen van een woning met vrijstaande garage op het perceel
Dorpsstraat lOa in Wichmond.

• Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO),
voor maximaal zes maanden vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1991, no. 2' voor het plaatsen van een woonunit op het perceel
Larenseweg 3 in Vorden.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen van 9 t/m 24 december
2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Hierna liggen ze van 4 t/m 17 januari 2005 in de leeskamer van
het gemeentehuis Hengelo. Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk
hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Voorbereidingsbesluit (art. 21 WRO) Schuttestraat 20
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in de
openbare vergadering van 25 november 2004 heeft besloten, dat voor het perceel
Schuttestraat 20, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie O, nr. 89 en 132 (ged),
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het Voorbereidingsbesluit treedt in werking op 9 december 2004 en ligt voor een
ieder ter inzage in de openbare bibliotheek en, tijdens kantooruren in het
gemeentehuis afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het gemeentehuis
is gesloten van 27 t/m 31 december. Vanaf 4 januari liggen van stukken in het
gemeentehuis van Hengelo Gld. ter inzage.

Tot en met woensdag 19 januari 2005 kunnen belanghebbenden tegen dit besluit be-
zwaar indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden en
na l januari 2005 bij de gemeenteraad van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Henge-
lo.

Verzoek om vrijstelling Schuttestraat 20
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
van het bestemmingsplan Buitengebied 1982 voor de verbouw en gebruik tot
meubelmakerij van één van de schuren op het perceel Schuttestraat 20.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burge-
meester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van 9 december
t/m 22 december 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden.
Hierna liggen ze van 4 t/m 17 januari 2005 in de leeskamer van het
gemeentekantoor te Hengelo. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een
ieder zijn zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken. Na afloop van de
inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over eventuele medewerking
aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing zullen zij hun
voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing publiceren, waarbij een ieder
opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

Beleidsplannen boeteverordening Wet Inburgering
Nieuwkomers (WIN) en verordening Wet Voorzieningen
Gehandicapten Bronckhorst 2005 ter inzage

• Burgemeester en wethouders hebben op 25 november 2004 de boeteverordening
Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) vastgesteld. In deze verordening worden de
boetes beschreven die inburgeraars kunnen worden opgelegd wanneer zij niet aan
hun verplichtingen voldoen. Dit plan ligt vanaf heden zes weken ter inzage. Tot en
met 24 december in het gemeentehuis van Vorden. In de week van 27 t/m 31
december is het gemeentehuis gesloten. Na 4 januari 2005 liggen de stukken ter
inzage in het gemeentehuis van Hengelo Gld. U kunt uw zienswijze schriftelijk of
mondeling kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden of het college van burgemeester en
wethouders van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

• Burgemeester en wethouders hebben op 25 november 2004 de verordening Wet
Voorzieningen Gehandicapten Bronckhorst 2005 vastgesteld, alsmede het
afstemmingsplan en het verstrekkingenboek. Hierin wordt beschreven hoe de
voorzieningen voor gehandicapten in de toekomstige gemeente Bronckhorst in
2005 geharmoniseerd worden. Dit plan ligt vanaf heden zes weken ter inzage. Tot
en met 24 december in het gemeentehuis van Vorden. In de week van 27 t/m 31
december is het gemeentehuis gesloten. Na 4 januari 2005 liggen de stukken ter
inzage in het gemeentehuis van Hengelo Gld. U kunt uw zienswijze schriftelijk of
mondeling kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden of het college van burgemeester en
wethouders van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
Gedurende de openingstijden ligt in het gemeentehuis van Vorden, sector
grondgebied/bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt met
ingang van 10 december t/m 24 december 2004, en in de leeszaal van het
gemeentehuis in Hengelo Gld. met ingang van 4 januari t/m 20 januari 2005 ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• de heer HJ. Makkink, Kruisdijk 11, 7251 RL Vorden, voor: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een rundvee en varkenshouderij, datum
aanvraag: 8 september 2004, adres van de inrichting: Kruisdijk 11, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 123

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de

milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
21 januari 2005. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt
u op verzoek inbrengen tot 21 januari 2005.

Openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden ligt met ingang van 10 december tot en met
24 december 2004, gedurende de openingstijden, en van 4 januari tot en met
3 februari 2005 in de leeszaal van het gemeentehuis in Hengelo Gld. ter inzage
het besluit op de aanvraag van:
• de heer H. Barendsen, Postbus 48, 7250 AA Vorden, om: een vergunning voor een

metaal- en constructiebedrijf, datum aanvraag: 19 augustus 2003, adres van de
inrichting: Netwerkweg 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr. 2319

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

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

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 4 februari 2005.

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

Openbare kennisgeving meldingen
Gedurende de openingstijden ligt met ingang van 10 december t/m 24 december
2004 in het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden ter inzage en van 4 januari t/m 20 januari 2005 in
de leeszaal van het gemeentehuis in Hengelo Gld. ter inzage een melding artikel 8.41
Wet milieubeheer van:

• Verenigingen Natuurmonumenten, Baakseweg la, 7251 RW Vorden voor het
veranderen (schuur wordt informatie- en ontvangstruimte) van een inrichting voor
beheer landgoederen in de Graafschap, volgens het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Baakseweg la
in Vorden.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op 14 december 2004 vanaf 09.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 25 november t/m
9 december, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen
en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 16 december behandeld
in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 10 december 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens
bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de
gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 9 december om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden, aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen
van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het
verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de
zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, tel. 55 75 13.

Monumenten
Verleende vergunning Almenseweg 59
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat van 9 december 2004
t/m 31 januari 2005, voor een ieder ter inzage ligt de vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor het verbouwen van een boerderij
(herbouw na brand) op het perceel Almenseweg 59 in Vorden.

De stukken liggen tot en met 24 december 2004 op de gemeentehuis, sector
grondgebied (koetshuis) ter inzage. Hierna liggen ze van 4 tot en met 31
januari in de leeskamer van het gemeentehuis in Hengelo. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen deze
beschikking bij het college van burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift indienen.



Zondag 12 december open van 12.00 -17.00 uur
Wij nodigen u graag uit om te komen kijken, voelen en zitten in onze

toonzalen met de laatste trends in wooncomfort. Onze nieuwe collecties

meubelen en slaapkamers bieden weer volop comfortabel leefgenot.

U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een royaal assortiment

relaxfauteuls van o.a. Easysit en Zero Stress. Deze zijn leverbaar in diverse

leder- en stofkwaliteiten en aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

U bent van harte welkom.

Nu extra voordelig! Setprijs
80/90 x 200

850:-'

Wanneer u voor 31 december een ADO product (overgordijnen, trans-
parante stoffen, vouw- en paneelgordijnen) koopt kunt u GRATIS een
Princess huishoudelijk apparaat Uitkiezen, (afhankelijk van het bestede bedrag)

VO R D E N

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 www.helminkmeubelen.nl

M l N K M

WEEKBLAD CONTACT: OOK OP INTERNET HET ADRES
VOOR HET ALLER-LAATSTE PLAATSELIJKE NIEUWS:

DANCING DISCOTHEEK

Kunt u iets
doen voor de
Zonnebloem?

ROCKCAFE:
HEINOOS

JERONIMO

M A M A M M T T l
Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40
* Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

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

Gelselaar, Floryn 22:00 *
Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

* Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Bouw mee aan
ons nieuwe

vakantieschip.
Doneer uw bijdrage

op giro 145.
Namens onze
passagiers:

hartelijk dank

Bedcombinatie Integra Elektro
Hoogwaardige elektrisch verstelbare

spiraalbodem samen met
comfortabele Essence pocketmatras

Setprijs 80/90 x 200 Nu 850.-*

'Prijs exclusief potenset
Ook leverbaar in andere maten.

Vraag de actiefolder in onze winkel.

H U I

SMAN
G R O E NS P E C l A L I S T

K E R S T B O M E N
DUUR,
HELEMAAL NIET
AL VANAF € OyOO
SUPER VERS VAN EIGEN KWEKERIJ!

In vele soorten en maten, o.a.
Servische Spar - Nordman - Koreaspar
Kluit # Pot # Gezaagd # Wortel

Bij aankoop van een kerstboom
gratis Kerstgroen uitzoeken
zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (geen verkoop op zondag)
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

70juR

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
advertentie als u de kaarten laat

drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

drukker i j Weevers
CERTIF ICAATHOUDCR

ISO 9001

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314)62 5053

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28



(Advdertorial)

Kerstsferen in
^

oud Warnsveld
"j l December

12,oo tot 21.oo
Programma:
10.30-14.00 uur WINTERWANDELTOCHT door en om Warnsveld. Route 6 en 10 km, met leuke
bezienswaardigheden
start bij café de Pauw kosten 2 euro p/p. Organisatie WKW.
10.00-21.00 uur EINDELOOS WARNSVELD een kunstmanifestatie in het gemeentehuis, organisatie
WAQ
met om 14.30-15.30 een optreden van vereniging huismuziek uit Zutphen in de hal van het
gemeentehuis
12.00-21.00 uur Kerstsferen aan de Rijksstraatweg met gezellige kraampjes en oude ambachten
Kleedjes verkoop voor jeugd van de basisscholen. Kinderen kunnen tussen de kramen hun oude
kerstspullen aanbieden
Gedurende kerstsferen is er de mogelijkheid om een kerstwens in de kerstboom van Warnsveld te
hangen
kerstshow bij Kok Bloemenservice met de mogelijkheid tot het volgen van een workshop 14.00-19.00
(zie advertentie)
Rondrit met de arrenslee rondom de kerstsferen
Optredens van koren en groepen nabij de kerstboom
15.00-17.00 optreden van kerstmannen harmonica groep
17.00-18.00 Music en Joy, daarna midwinterhoornblazers
Leger des Hei Is met muziek en pot
De kerststal en kerstman zullen niet ontbreken

Locatie: Rijksstraatweg Warnsveld

Zaterdag én zondag 18 en 19 december

KERST-KUNST-IN BAAK
Vorig jaar werd voor de eerste
keer de Kerst-Kunst-In Baak ge-
organiseerd en het werd direct
een groot succes. De vele en-
thousiaste bezoekers en een lo-
vende pers waren redenen ge-
noeg om dit jaar de 2e editie
van de Kunst-Kerst-In Baak te
realiseren.

Het kerstkunstweekend wordt dit
jaar gehouden in het laatste week-
end vóór de kerst, op 18 en 19 de-
cember a.s. Dit initiatief van Anne
Brouwer en Marja Evers van Beeld-

• houwatelier Baak biedt een grote
diversiteit aan kunstuitingen,
waarbij een warme kerstsfeer na-
tuurlijk niet mag en ook niet zal
ontbreken. De zes deelnemende
Baakse kunstenaars (vorig jaar
vier) houden tijdens de Kerst-
Kunst-In Baak hun deuren wijd
open van 11.00 tot 17.00 uur, dus u
kunt heel gemakkelijk bij hen bin-
nenlopen. Bijzonder is ook dat dit
weekend de kerststal in de Baakse
kerk volop te bewonderen is. De
kerk is speciaal hiervoor geopend

gedurende de Kerst-Kunst-In Baak-
openingstijden.

Deelnemende
kunstenaars:
BEELDHOUWATELIER BAAK (1),
Wichmondseweg 17a.
De beeldhouwers ANNE BROU-
WER en MARJA EVERS zijn hier
de drijvende krachten. Beeldhouw-
atelier Baak heeft een galerie en
een beeldentuin en er worden
workshops in beeldhouwen ver-
zorgd. Voor deze speciale gelegen-
heid wordt ook een collectie ico-
nen uit het Brabantse gepresen-
teerd en geëxposeerd. Deze ico-
nen, waarvan enkele ook te koop
zijn, zijn op originele, traditionele
wijze geschilderd. De afbeeldingen
worden met speciale verf (eitempe-
ra) op met linnen en krijt/lijm ge
prepareerde houten planken ge-
schilderd. Bij sommige iconen is
de aureool van bladgoud voorzien.
Een prachtige expositie van ico-
nen, geschilderd door zuster Elisa-

beth de Wit (Bénédictines van het
heilig Sacrament te Oss) en Rona
Kamperman (Uden), die uitste-
kend past in de kersttijd. Naast de
iconen kunt u bij Beeldhouw-ate
lier Baak beelden in steen en brons
bewonderen, zowel van Anne
Brouwer en Marja Evers als van an-
dere kunstenaars. Ook zal Marja
op gezette tijden gedichten voorle-
zen uit haar dit jaar verschenen
gedichtenbundel "Vliegend in
mijn dromen". Behalve van kunst
en kerstsfeer kunt u bij Beeld-
houwatelier Baak ook genieten
van een glas glühwein of een kop
heerlijke erwtensoep.

CLAUDY BELTMAN, schilderes
(2), Wichmondseweg 15.
Ontmoetingen met bloemen en
natuurprocessen zoals water,
storm en vuur, roepen bij Claudy
een sterke emotie op. Vanuit deze
processen van uiterlijke indruk-
ken en innerlijke verwerking ko-
men de schilderijen van Claudy
tot stand. Claudy weet precies het
kruispunt te vinden tussen de her-

kenbaarheid van een onderwerp,
de hoofdwerkzaamheid en de in-
nerlijke interpretatie ervan, de
hartwerkzaamheid.

Ze maakt daarbij gebruik van de
materialen: (pastel)papier, doeken
met structuur, olieverf, pigmen-
ten en edele metalen als goud, zil-
ver en koper. Het edelmetaal, in fl-
interdunne velletjes, is moeilijk te
verwerken, het moet gelijmd wor-
den, maar lost ook op in lijm. Met
veel geduld en nauwkeurigheid
wordt het aangebracht op de schil-
derijen. De schilderijen zijn zowel
figuratief als abstract.

CORRY DE WIT, glaskunstenaar
(3), Bobbinkstraat 5.
Cony houdt zich bezig met het
creëren van zowel raamwerken in
tiffany als raamwerken in glas in
lood. Dit doet zij in veel gevallen
aan de hand van een beeldverhaal.
Dat beeldverhaal kan ontstaan in
haar eigen fantasie of kan worden
aangedragen door haar 'opdracht-
gever'. De raamwerken van Corry
omvatten fraaie voorstellingen en
zijn voorzien van prachtige kleu-
ren. Ze vormen een bijzondere en
boeiende kunstuiting.

MARRY POTJES, kledingkunst
(4), Zutphen-Emmerikseweg 64a.
Marry maakt op verzoek bij zonde
re kledingstukken en accessoires
met haar eigen label Potpourri Ho-
memade Fashion. Ook worden
workshops op dit gebied door haar
verzorgd.

Marry kan bijvoorbeeld een zus-
sen- of vriendinnendag verzorgen.
Er kunnen sieraden en accessoires
worden gemaakt, maar ook een
workshop stofbedrukken of leer-
verwerken behoort tot de moge
lijkheden. Tijdens de Kerst-Kunst-
In Baak zijn er voorbeelden van
kledingstukken te zien en er zijn
handgemaakte sieraden en kerst-
versieringen van stof te koop.

ARNOLD JASPERSE, schilder (5),
Zutphen-Emmerikseweg 103c.
Arnold schildert ruim 25 jaar en
begon als autodidact met vooral fi-
guratieve werken. Na jarenlange
schilderlessen van de Arnhemse
beeldend kunstenaar Wim Greg-
oor, schildert Arnold de laatste vijf
jaren vooral abstract. De schilderij-
en kenmerken zich door vaak felle
en oorspronkelijke kleuren en zijn
veelal geïnspireerd door de trilling
en kracht van kleur. De meeste
werken van Arnold zijn geschil-
derd met olieverf en acryl.

ERIK WINDIG. pottenbakker (6),
Zutphen-Emmerikseweg 44.
Erik is een pottenbakker waarbij
ambachtelijk en origineel vak-
werk hoog in het vaandel staat.
Sinds 1980 worden in het atelier
bij zijn pittoreske boerderij allerlei
vormen van pottenbakken bedre
ven. Erik is gespecialiseerd in mi-
niatuur aardewerk en klassieke
vormen, in gedraaide plastieken
en in speciale opdrachten naar
ontwerp van de opdrachtgever.
Daarnaast verzorgt Erik Windig
cursussen waarbij de beginselen
van pottenbakken en glazuren
worden behandeld. En wilt u iets
heel bijzonders voor het kinder-
partijtje van uw zoon of dochter,
laat ze dan zelf eens een potje
draaien. Erik verzorgt speciale kin-
derworkshops, de kinderen vin-
den het heel erg leuk. Een aanra-
der. Daarnaast houdt hij zich ook
bezig met beeldhouwen.

Kerststal in de
Baakse kerk
Tijdens het weekend van de Kunst-
Kerst-In Baak zijn ook de deuren
geopend van de St. Martinuskerk.
De kerk, gebouwd in 1890, is nog
geheel in originele staat en wordt
momenteel gerestaureerd.
Vrijwilligers van de Stichting (i.o.)
Vrienden van de Parel van Baak
zijn aanwezig om uitleg te geven
over de bijzondere kerststal, de
reeds deels gerestaureerde ramen
en de heiligenbeelden. Een bijdra-
ge voor het restauratiefonds is al-
tijd welkom.

Sterk door krachten
te bundelen
Het uitgangspunt van de Kerst-
Kunst-ln Baak is door samenwer-
king de krachten van de Baakse
kunstenaars te bundelen, waar-
door een ruim en gevarieerd aan-
bod van professionele kunstuitin-
gen ontstaat. Dit aanbod heeft een
groot versterkend effect op elkaar
en het is daardoor nog interessan-
ter voor kunstliefhebbers en ande
re belangstellenden om in Baak
een kijkje te komen nemen.

Meer informatie verkrijgbaar bij:
Anne Brouwer, tel. (0575) 44 26 01
of kijk op:
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Amnesty
international
Op vrijdag 10 december, de in-
ternationale Dag van de Rech-
ten van de Mens, voert Amnesty
jaarlijks actie voor de wereld-
wijde bescherming van de men-
senrechten. Doel is om op die
dag zo veel mogelijk mensen in
Nederland in actie te krijgen
voor de mensenrechten. Dit
jaar sluit de actie aan bij de
Campagne Stop Geweld tegen
Vrouwen.

Op vrijdag 10 december staan 10
verhalen van 10 vrouwen uit 10
landen centraal.

De verhalen gaan over verschillen-
de vormen van geweld tegen vrou-
wen: huiselijk geweld, vrouwenbe
snijdenis, geweld tijdens (post)
conflictsituaties,
eremoorden....enz.

De tien verhalen samen laten zien
dat geweld tegen vrouwen een
probleem is dat overal ter wereld
voorkomt, in alle sociale lagen van
de bevolking en in vele verschillen-
de verschijningsvormen.

Aangrijpende verhalen, maar ook
verhalen van hoop, van kracht en
van overwinning.

De landelijke actie start met een
grote manifestatie waar bekende
vrouwen de verhalen voorlezen,
tevens wordt die dag een email
actie gestart die als het ware als
een ketting door Nederland moet
gaan. Voor meer informatie zie
www.amnesty.nl/teken

De Amnesty international afd. Vor-
den mag op vrijdag 10 december
bij Super de Boer Yvonne en Wil-
bert Grotenhuis staan met een
kraam.

Daar zijn alle verhalen aanwezig,
die kunt u doorlezen en kunt u
ook een petitie ondertekenen over
geweld tegen vrouwen in vluchte-
lingenkampen. Een folder hier-
over is aanwezig in de kraam.

Dit is tevens het laatste moment
dat de kleurplaten ingeleverd kun-
nen worden. Wij hopen u graag te
ontmoeten op 10 december.



Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 15 19

x" • - ^
In onze bistro kunt u

beide dagen a la carte eten.

De Rotonde-koks hebben
voor u een feestelijke a la
carte kaart samengesteld,

met keuze uit vegetarische-,
iris-, vlees- en wild-

gerechten.

Kerstmis 2004
1E K E R S T D A G :

'.•arrivé l i.00-15.30 uur (einde zitting 18.30 uur)
,\vond/itting: arrivé vanaf 19.00 uur.

2E K E R S T D A G :

Ie middagzitting: arrivé om 12.00 uur.
Hinde ongeveer l S.00 uur.

SPECIAAL VOOR
FAMILIES EN KINDEREN!
• Kerstman komt op bezoek

• Kinderhuffet a € 8,7S p. kind
• Kinderspeelhock met oppas!

U'DHR K1NDJH MA(i MKT Dl- KOTONDH
KOK ZIJN 1-lCiliiN IJSJE MAKHNÜ!

2e middagzitting: arrivé om 15.30 uur (einde 18 30 uur)

Awntlzitting: arrivé vanaf 19.00 uur

Heeft u vragen of wil t u reserveren? Telefoon (0575) 55 15 19.
Of kom even binnen: Kerst raat 3, Vorden.

D E K E R S T F O L D E R L I G T V O O R U K L A A R ! !

RS.: Ook 24 december is on/e keuken tot 21.00 uur geopend!!

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-18.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Ecotrans B.V.,

topsport in transport

Ecotrans B. V. is een snel groeiend transportbedrijf met een
modern wagenpark. Met name in het transport van bulkgoederen
voor de agrarische sector, zowel nat als droog, heeft Ecotrans
specifieke deskundigheid en ervaring in huis.

In verband met de toename van onze activiteiten zoeken wij op
korte termijn een:

Financieel adm. medewerker m/v

Takenpakket:
* Factureren en boekingen van facturen.
* Overige administratieve taken zoals debiteurenbewaking.

Administratief medewerker m/v
Takenpakket:
* Verwerken van de uren t.b.v. de loonadministratie.
* Informatie verzamelen t.b.v. personeels informatiesyteem.

Commercieel medewerker tevens
assistent planning m/v
Takenpakket:
* Afspraken maken en inplannen bezoeken bij bestaande en
potentiële klanten.

* Ondersteunen van de afdeling planning.

De functie eisen voor alle functies zijn:
* Opleiding op MBO/Havo niveau met functie gerichte vakken.
* Zelfstandig kunnen werken.
* Goede beheersing van de Nederlandse taal.
* Ervaring met Word en Excel (Exact voor de financiële adm).
* Op de planning is goede beheersing van de Frans taal een pre.

Wij bieden een prettige werkomgeving met een groep jonge
enthousiaste medewerkers en goede arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren, uitsluitend schriftelijk, kunt u richten aan:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
t.a.v. de heer R. den Hollander

IJSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderi j l i jsten in
goud of één van de vele an-
dere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

D E S P A N N E V O G E L

GORDIJNEN, TAPIJTEN,
INBETWEENS EN VINYL
kunnen wij nu aanbieden met

grandioze fabriekskorting (op

speciale collecties) van liefst

... 't 6*- maar da/j 't vuet,

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,
NOVEMBER EN DECEMBER

ALLEEN IN RUURLO:
19 DECEMBER REURLSE WINTERDAG

KOM GEZELLIG BINNENLOPEN
TUSSEN 11 EN 17 UUR

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Te Koop
Vanaf 4 dec.
DE HEESTERHOF
Varsselseweg 20
Hengelo (Gld)
Telefoon (06) 533 62 300

Ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur za. 8.00 -17.00 uur
Verschillende soorten en maten onder andere
de schitterende NORDMANN die bijna geen
naald laat vallen. Gratis thuisbezorgd in de regio.

Een nieuw plafond in 1 dag!
Zonder hak- en breekwerk

terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfis de Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

HOUT

VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwarmg

André Boschker
Ruurio

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

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
qobruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercntorstraat 1 2 - Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtonvoordeTol.: 0544-371256



Verfilmd 'familieportret' van Vierakker-Wichmond binnenkort op DVD

Leni Lamers:
Ten hommage aan mijn man Jan!'

Kranenburg gaat
Dorpsplan maken

Leni Lamers uit Wichmond zat
een poos geleden in "zak en as".
Waar is de film over Vierakker-
Wichmond toch gebleven? Uit-
geleend, misschien toch te goed
opgeborgen? Alles spookte
door haar hoofd. Het kon toch
niet zo zijn dat de filmband
waar haar man Jan met hart en
ziel aan had gewerkt, zomaar
zou zijn verdwenen? Dan toch
maar weer de archiefkast inge-
doken. Je weet immers nooit!
En daar vond zij tot haar grote
opluchting de filmbanden "A"
en "B". Leni Lamers: "Ik ben
toch zo blij dat ik de banden te-
rug heb. De bedoeling is name
lijk om deze verfilming van
Vierakker en Wichmond op
DVD uit te brengen. Als hom-
mage aan mijn man Jan, die he-
laas vorig jaar is overleden".

Jan Lamers, onderwijzer van be-
roep werd in 1975 als onderwijzer
aan de Sint Willibrordusschool in
Wichmond benoemd. Een man die
altijd in zijn leven interesse heeft
getoond voor de omgeving waarin
hij woonde of verbleef. Geschiede-
nis was dan ook altijd zijn grote
hobby. Leni: "Mijn man was beze-
ten van dit dorp. Toen wij hier
kwamen wonen zag hij op dit
huis een plank bevestigd met de
tekst "Drosterij". Voor Jan een re
den om uit te zoeken waar het
woord vandaan kwam". Hij vond
toen in het rijksarchief in Arnhem
een akte gedateerd 6 juli 1727
waarin wordt gesproken over
Drosterije en Kleine Wogt.
Trouwens de naam Wichmond da-
teert al uit 794. Ontdekt of gesticht
door ene Ludger. (Het huidige Lud-
gerus gebouw is daar naar ver-
noemd). Jan Lamers had intussen
"achterhaald" hoe Wichmond er
een paar honderd jaren geleden
uitzag. De straat langs het huidige
café Krijt was een zandweg, verder
geen kerk of gebouw te zien. Hij
vermoedde dat de naam "Droste
rei" in het Nederlands "Drosterij"
aangeeft dat hier vroeger een drost
moet hebben gewoond. Tussen
twee haakjes een "drost" is ie-
mand die recht spreekt. Waar-
schijnlijk zijn de "bewijzen" te
achterhalen in Düsseldorp. Daar
liggen de archiefstukken van de
Abdij in Elten, waaraan ook de
Wichmondse drosterij pacht ver-
schuldigd was.

WICHMOND 1200
In de loop der jaren heeft Jan La-
mers alles (krantenknipsels e.d.)
aantekeningen, over het wel en
wee van Wichmond en Vierakker
verzameld. In zijn documentatie
stonden de mensen centraal. Zo
legde hij dossiers aan over alle
panden in "zijn" Dorpsstraat,
waarbij vooral het "doen en laten"
van de bewoners de nadruk kreeg.
Ook was hij zeer begaan met na-
tuur en milieu. Aanslagen daarop,
door onder meer de aanleg van de
aardgasleiding, de hoogspannings-
leiding en de mogelijke noord tak
van de Betuwelijn, leidden tot ac-
tief bezwaar. De verzameling duid-
de Jan zelf aan als "het archief van
Wichmond".
Zijn gegevens zijn ook de basis ge

Jan Lamers

weest voor het door hem geredi-
geerde boek "Wichmond 1200
(794-1994)". Leni Lamers: "Dit boek
heeft mijn man in eigen beheer
uitgegeven. Hij is net uit de kosten
gekomen. Hij heeft er zelfs nog
een fiets aan overgehouden! De
grootste voldoening was toch wel
de respons die mijn man op dit
boek kreeg. Jan heeft er in totaal
minstens 4 jaren aan gewerkt", zo
zegt zij. Na zijn overlijden is de col-
lectie door de familie Lamers aan
het Stads- en Streekarchief te
Zutphen geschonken.
De verzameling werd op 23 sep-
tember 2003 in tien grote verhuis-
dozen naar het archief overge-
bracht. De dossiers zijn verpakt in
zuurvrije omslagen en archiefdo-
zen die aan de nieuwste eisen vol-
doen. Nietjes, paperclips en derge-
lijke zijn verwijderd.
Enkele zaken van meer algemene
aard zijn verwijderd of verplaatst
naar documentatie betreffende de
gemeente Warnsveld of Vorden.
De totale collectie wordt momen-
teel bewaard in 20 archiefdozen,
waardoor de omvang 2,5 strekken-
de meter is geworden!!

VERFILMD 'FAMILIEPORTRET
Begin jaren tachtig kwam Jan La-
mers op de gedachte om het heden
van Vierakker en Wichmond op
film vast te leggen. Helaas kon hij
niet zelf filmen. Hij kwam bij toe
val in contact met een amateur
filmgroep die hem spontaan aan-
bood tegen de kostprijs van dui-
zend gulden (materiaal e.d.) het
wel en wee van beide kerkdorpen
op film vast te leggen. En zo werd

in 1983 de film opgenomen.
Jan Lamers ging veelal zelf met de
cineasten op pad. Zo vertelde hij
aan de oevers van de Yssel over de
plek waar (Withmundi) het huidi-
ge Wichmond dus, is ontstaan.
De film bevat onder meer opna-
mes van het Ludgerusgebouw, de
school, de bibliotheek, landgoed
Suideras etctera, etcetera. Er kwa-
men diverse dorpsbewoners aan
het woord. Kortom het werd een
verfilmd "familieportret" waar Jan
Lamers apetrots op was.
Op 24 maart 2003 is hij overleden.
Zoals gezegd, wil Leni Lamers als
een eerbetoon aan haar man de
film op DVD laten zetten. Deze
DVD wordt gemaakt door het Bu-
reau "Beeldtaal" uit Deventer. Een
bureau dat wordt gerund door Da-
niël Nijenhuis en Léontine La-
mers, de dochter van Leni en Jan
Lamers.
"Wij willen deze DVD gewoon in
de verkoop doen. Ik weet nog niet
precies wat de prijs wordt, hangt
van de belangstelling af, waar-
schijnlijk ergens tussen de vijf en
tien euro. Wij willen er absoluut
niets aan verdienen. Mensen die
interesse in de DVD hebben kun-
nen mij nu reeds bellen tel. (0575)
441341.
We proberen middels deze ver-
koop natuurlijk wel om uit de kos-
ten te komen", zo zegt Leni La-
mers. Zij woont overigens nog al-
tijd in haar geliefde huis aan de
Dorpsstraat 21 in Wichmond,
waar dus tot aan het begin van de
ze eeuw het geslacht "Drosterij"
heeft gewoond!

Oliebollen
actie concordia
Traditie getrouw houdt mu-
ziekvereniging Concordia Vor-
den vrijdag 10 december en za-
terdag 11 december weer haar
jaarlijkse oliebollen actie. De le-
den van Concordia zullen net

als alle andere jaren /elfde olie-
bollen bakken en ze huis aan
huis verkopen.

Met het geld dat deze actie ople
vert zullen nieuwe instrumenten
worden aangeschaft. Het vervan-
gen en de aanschaf van nieuwe
muziek instrumenten is erg be
langrijk voor een goede stemming
in het orkest en een juiste balans

in de drumband. Ook door de aan-
was van nieuwe leerlingen moet
er worden geïnvesteerd in muziek
instrumenten zodat zij goed leren
muziek maken.

De leden van Concordia vertrou-
wen ook dit jaar weer op de mede
werking en steun van de Vordense
bevolking. Zie advertentie elders
in dit blad.

KRANENBURG
HEEFT TOEKOMST!!
Het bestuur van de belangen-
vereniging Kranenburgs Belang
wil een duidelijk beeld krijgen
van de wensen en ideeën die bij
de bewoners van Kranenburg
en omgeving leven over de
toekomstige ontwikkeling van
Kranenburg en die opnemen in
een Dorpsplan.

Om het niveau van de leefbaar-
heid in Kranenburg te behouden
of te verbeteren, moeten de bewo-
ners helder voor ogen hebben, wat
ze willen behouden of wat ze wil-
len verbeteren. Daarbij kan je aan
van alles denken: wonen, aankle
ding van dorp of buitengebied,
plattelandsontwikkeling, recreatie
en toerisme, sport, bereikbaar-
heid, veiligheid, voorzieningen,
verkeer en verkeersveiligheid,
wooncomfort, milieu enz. Ieder-
een, of in ieder geval zoveel moge
lijk bewoners van Kranenburg en
omgeving, moet de kans krijgen
om mee te denken over de toe
komst van onze kern. Aanleiding
voor het maken van een Dorps-
plan is onder andere.de gevolgen
van de gemeentelijke herindeling.
Met het bestuur van de gemeente
Vorden werd tweemaal per jaar
overlegd en konden afspraken
worden gemaakt. Ook voor inci-
dentele vraagstukken waren de lij-
nen naar de gemeente kort. Boven-
dien kon Kranenburgs Belang be
schikken over een jaarlijkse bijdra-
ge van de gemeente. De afstand tot
het bestuur van de nieuwe ge
meente Bronckhorst zal veel gro-
ter zijn. Bronckhorst bestaat uit
zo'n 25 kernen plus nog een groot
aantal buitengebieden. Dit zal be
tekenen, dat Kranenburg meer
voor zichzelf zal moeten opkomen
om een en ander gerealiseerd te
krijgen. Of Kranenburgs Belang
ook in de toekomst kan terugval-
len op financiële ondersteuning
van de gemeente is nog niet duide
lijk. Een andere aanleiding is de
voorgenomen uitbreiding met 27
woningen. Dit vraagt om goed na
te denken over de toekomst van
Kranenburg. Welke gevolgen heeft

deze uitbreiding? Zijn er andere of
meer voorzieningen nodig? De
presentatie van het afstudeeron-
derzoek door Sander Atema naar
een mogelijke uitbreiding van Kra-
nenburg (in aansluiting op de Al-
gemene Ledenvergadering van
maart j 1) gaf hier ook al een aanzet
toe. Het huidige Dorpsplan, dat da-
teert uit 1996, is achterhaald. Veel
daaruit is tot stand gekomen, an-
dere wensen en ideeën zijn geda-
teerd. Het Dorpsplan geeft een
overzicht van de doelen, die de be
woners van Kranenburg en omge
ving zichzelf stellen en de voor-
waarden, waaronder die gehaald
moeten worden. Daarnaast komt
in het Dorpsplan, hoe die doelen
gerealiseerd moeten worden, wie
ermee aan de slag gaan, met wie
daarin samengewerkt gaat wor-
den enz. En uiteraard een indica-
tie van het tijdsbestek waarbinnen
bepaalde doelen behaald moeten
worden. Met het plan in de hand is
het gemakkelijker om allerlei par-
tijen die iets van plan zijn (over-
heid, waterschap, streekcommis-
sies, VW, recreatieschap enz) te la-
ten zien, wat het dorp wil, maar
ook het dorp niet wil! Het Dorps-
plan wordt gemaakt door de bewo-
ners! Het bestuur van KB zal de or-
ganisatie op zich nemen, daarbij
professioneel ondersteund door
opgeleide projectleiders van de
Vereniging Kleine Kernen Gelder-
land en een vertegenwoordiging
van dorpsbewoners.
Op donderdag 16 december a.s.
om 20.00 uur worden alle be-
woners en besturen van vereni-
gingen en stichtingen enz. van
Kranenburg en omgeving ver-
wacht in Pannenkoekrestau-
rant Kranenburg
Hoe meer mensen, des te meer me
ningen, ideeën en wensen. Alleen
zo kan een duidelijk en betrouw-
baar beeld van wat er leeft verkre
gen worden en wat er moet gebeu-
ren om ons dorp leefbaar te hou-
den. Belangrijk is, dat het Dorps-
plan niet alleen voor de kern Kra-
nenburg is! Ook de ontwikkeling
en de leefbaarheid van het buiten-
gebied wordt in het Dorpsplan op-
genomen.

Veldtoertocht
*VRTC Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Toer-
club 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert zondag 12 december
een veldtoertocht.

De deelnemers kunnen tussen
8.30-10.00 uur starten bij het sport-
complex van de voetbalvereniging
'Vorden' aan de Oude Zutphense
weg. Men kan zich hier omkleden,

na afloop douchen en is hier te
vens gelegenheid om de fiets weer
schoon te spuiten. De organisatie
heeft twee routes uitgezet te we
ten een rit van 25 kilometer en van
45 kilometer.

Het af te leggen parcours gaat door
de omgeving van het Galgengoor,
Wildenborch en het Grote Veld.

Hackforter Midwinter tocht
Reind en Henny Krijt van de
camping "Kleine Steege" aan de
Hackforterweg 33 in Wichmond
organiseren op zondag 19 de-
cember voor de eerste keer een
"Hackforter Midwintertocht".

Het betreft een wandeling met een
lengte van ongeveer 6 kilometer.
De start is tussen 13.00- 4.30 uur
vanaf de camping "Kleine Steege ".
Onderweg zullen hoornblazers van
een groep uit Doetinchem de wan-
delaars met een optreden verras-
sen, om op die manier de sfeer van
deze winterse periode te verhogen.
(Dat geldt trouwens ook voor de
vuurkorven bij de camping, ook die
roepen een winters sfeertje op). De
route loopt over een groot aantal
wandelpaden van Natuurmonu-
menten. Bij kasteel Hackfort wordt
er een demonstratie gegeven van

het malen met de watermolen. Na-
tuurmonumenten is hier boven-
dien aanwezig met een infostand.
De wandelaars kunnen in het bos
vragen stellen aan een boswachter,
terwijl voor de kinderen de moge
lijkheid bestaat om in de bossen
een speurtocht te maken. Ook zijn
de dames van de Vrouwenvereni-
ging HVG present. Zij staan ergens
"onderweg" met een stand waar
warme oliebollen en wafels ge
kocht kunnen worden. Het eind-
punt van de route is eveneens bij
camping "Kleine Steege". Voor na-
dere informatie betreffende de
tocht kan men terecht bij de heer
Regtop van Natuurmonumenten
tel. (06) 54 28 06 65 of (0575) 55 55
60. Wil men informatie over de
midwinter hoornblazers dan bellen
(0314) 36 25 50 of www.midwinter-
hoornblazers.nl



Loco Loco Discoshow en
De Heinoos naar Witkamp

Kerstconcert Sanclust

Zaterdag 11 december heeft
Witkamp weer een supervet
programma voor je in petto. In
de Balustradezaal staan de dis-
cotoppers Loco Loco Discoshow
en in het rockcafé De Heinoos.
Twee wervelende acts op de
toch al zo gezellige zaterdag in
Dancing/discotheek Witkamp.

De Loco Loco Discoshow geeft een
vergelijkbare show als de DJ's Wip-
neus en Pim, die eerder tijdens de
Larense kermis een supergezellige
avond verzorgde. De Loco's draai-
en de lekkerste en foutste disco-
classics plaatjes aangevuld met
het fijnere rockwerk, maar ook

een goed Nederlandstalig num-
mer zal niet ontbreken! Compleet
met leuke spellen, foute danspas-
jes en een show die vanzelf een
grote glimlach op je gezicht
brengt. Tweelingbroers Henry en
Henrie Feniel en gast-DJ Stevie
Starlight gaan je meevoeren op
een nostalgische trip door de afge-
lopen jaren met veel humor en lol!
Ook het decor zal helemaal te loco
zijn. Vergeet je dansschoenen niet!

hi het Rockcafé staat de beregoede
rock-coverformatie De Heinoos
met in de gelederen oud Normaal
gitarist Jan Kolkman. Dit viertal
uit het Oosten van het land heeft

zich gespecialiseerd in covers uit
de 60'ties, 70'ties én 80'ties. Van
Nena tot Hazes en van Peter Koele-
wijn tot The Sweet overgoten met
het overheerlijke rock in roll saus-
je van The Heinoos. Vol vuur en
zweet, maar ook met de nodige do-
sis humor.

Uiteraard zijn alle andere zalen in
Witkamp deze avond ook geo-
pend. In de Beachclub is het Go
Kreta Party met DJ Jeronimo en in
de Dancekelder zorgt Roy Radema-
kers voor de beste dance, trance en
R&B. Er is natuurlijk normaal bus-
vervoer. Check de site voor meer
info: www.witkamp.com

Bestel vooral tijdig,
dan is uw keuze het grootst

De nieuwe collectie wenskaarten voor de kerstdagen en jaarwisseling
ligt bij ons ter inzage voor u.

Zeer ruime keus in originele kaarten - van sober tot zeer uitbundig -
S voor bedrijven en particulieren.

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten naar uw wensen.

Neem voor informatie hierover contact met ons op.

d r u k k e r i j Weevers

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

Op donderdag 16 december a.s.
wordt er een kerstconcert ge-
geven door Sanclust in de NH
Kerk te Steenderen. Het concert
krijgt als titel: O magnum
mysterium.

Uitgevoerd worden o.a. 2 versies
van O magnum mysterium (van
Francis Poulenc en van Tomas Luis
de Victoria), Ave Maria van Bruck-
ner, Resonet in laudibus van
J.Handl, enkele oud-hollandse lie-
deren.

Medewerking wordt verleend door
Pieter Haverkamp, organist van de
NH Kerk in Steenderen. Hij zal het
koor bij enkele werken begeleiden.
Daarnaast speelt hij twee werken
voor orgel: Wie schön leuchtet der
Morgenstern van Dietrich Bux-
tehude en Quand Jesus naquit a
Noël van Claude Balbastre.
De algehele leiding is in handen
van Hans de Wilde. Aanvang: 20.00
uur. Voor inlichtingen/reserveren:
T. van Asselt, tel. (0575) 45 19 17
of A. Louissen, tel. (0575) 52 85 78.

Gedenken van een
overledene in Het Spittaal
In het afgelopen jaar hebben
veel mensen in Het Spittaal af-
scheid moeten nemen van een
dierbaar familielid of van een
patiënt met wie een betekenis-
volle band was opgebouwd.

Op dinsdag 14 december van 9.00 -
17.00 uur wordt de gelegenheid
geboden om de overledene te ge-
denken.

Dit kan door in de stilteruimte van
de locatie het Spittaal te Zutphen
een kaartje met de naam van de
overledene neer te zetten. Daarin
kan eventueel een korte tekst ge-
schreven worden. Tevens kan men
hierbij een bloem plaatsen of een
lichtje aansteken.
De Dienst Geestelijke Begeleiding
is deze dag op de achtergrond aan-
wezig.

Alcohol in verkeer
onderschat probleem
Landelijk bijna 300 doden en 4000 ernstig gewonden per jaar

EFFECTEN ONDERSCHAT
Doordat alcohol op verschillende
manieren ingrijpt op ons waarne-
mingsproces en op het 'besturen'
van onze ledematen, is na alcohol-
gebruik de kans op een ongeval ve-
le malen groter - tot tientallen ke-
ren zo groot. Het verraderlijke
daarbij is dat alcohol niet alleen
maakt dat je slechter rijdt, maar
ook datje niet merkt hoe slecht je
rijdt. Dat maakt alcoholgebruik
dubbel gevaarlijk.

OFFICIËLE CIJFERS VEEL TE LAAG
Maar ook in de officiële statistie-
ken wordt het probleem onder-
schat. De oorzaak daarvan is dat
lang niet alle verkeersongevallen
door de politie worden gere-
gistreerd. En bij de wél gere-
gistreerde ongevallen worden be-
trokkenen lang niet altijd op
drankgebruik onderzocht, al hele-
maal niet als ze zijn overleden.
Het resultaat is dat het werkelijke
aantal ongevallen waarbij alcohol
een rol speelde, wel zo'n drie keer

zo groot is als officieel is vastge-
steld. De geschatte werkelijke aan-
tallen: in Nederland vallen in het
verkeer per jaar ongeveer 300 do-
den en 4000 ernstig gewonden
door het gebruik van alcohol.
Naast het leed en verdriet levert
dit een economische schade op
van 2 miljard Euro. Alcohol is de
voornaamste oorzaak van ernstige
verkeersongevallen.

EXTRA CONTROLES
ROND DE FEESTDAGEN
Juist omdat er aan het eind van
het jaar relatief vaak onder in-
vloed wordt gereden staat dit pro-
bleem in deze periode en daarna
hoog op de prioriteitenlijst van de
politie, ook in Gelderland. Er zul-
len weer duizenden controles wor-
den uitgevoerd. Wie wordt betrapt
op rijden onder invloed kan een
zeer forse boete tegemoet zien,
mogelijk intrekking van het rijbe
wijs en wellicht zelfs gevangenis-
straf. Nadere informatie vindt u op
www.bobj ij ofbobik.nl

Al gekeken op

iAnAnAr.contact.nl
voor het

nieuws?



Bethlehem in kersttijd
Ook dit jaar is in het 'Museum
voor Heiligenbeelden' in de Vor-
dense Antoniuskerk de interna-
tionale tentoonstelling van kerst-
groepen ingericht. Wie genieten
wil van dit sfeervolle evenement
met rond driehonderd kerstgroe-
pen kan tevens kennismaken
met een uniek kunstwerk.

Voor één keer wordt namelijk het
bijzonder fraaie tableau 'Bethle-
hem in kersttijd' getoond. Dit ta-
bleau werd in het jaar 1930 door
de toenmalige pastoor van Vierak-
ker in Spanje ontdekt. Het bestaat
uit circa zestig figuren en wordt
nu voor het eerst buiten de Willi-
brorduskerk van Vierakker ten-
toongesteld. 'Kerst op de Kranen-
burg' is open vrijdag 10, zaterdag
11 en zondag 12 december. En ook
op 17,18 en 19 december en op 2e
Kerstdag. Na de kerst kunt u nog
op 27, 28,29 en 30 december en op
2 januari 2005 deze fraaie kerst-
presentatie komen bekijken die
open is van 11 tot 17 uur.

300 KERSTGROEPEN
IN VERSIERDE MUSEUMKERK
De vraag wordt vaak gesteld aan de
organisatoren van 'Kerst op de Kra-
nenburg', de intussen vermaarde
tentoonstelling van internationale
kerstgroepen in de Antoniuskerk
in het Vordense kerkdorp Kranen-
burg. De vraag: 'hoe komen jullie
toch elk jaar weer aan zo'n nieuwe
collectie schitterende kerststallen
en -groepen die afkomstig zijn uit
alle werelddelen?'
Het antwoord is: 'dat danken we
aan de kerstgroepenverzamelaars
die steeds weer op zoek zijn naar
nieuwe uitingen van deze volks-
kunst en bereid zijn hun collectie
te presenteren in de Antonius-
kerk.' Zo is het ook dit jaar weer ge-
lukt een prachtige verzameling sa-
men te stellen dank zij de mede-
werking van Ans en Geurt van
Bruxvoort uit Eek en Wiel. Dit
echtpaar verzamelde tijdens va-
kantiereizen al zo'n jaar of twintig
kerstgroepen uit de hele wereld en
de collectie is inmiddels uitge-

Kamermuziekconcert
in Orangerie

Een van de zestig figuren die een onderdeel vormen van het tableau 'Bethlehem in Kerst-
tijd' dat dit jaar wordt geëxposeerd in de Antoniuskerk in Kranenburg (Vorden). Een
unieke kerstgroep die in \ 930 in Spanje is aangekocht en nu, na driekwart eeuw, voor
het eerst buiten de parochiekerk van Vierakker wordt getoond als onderdeel van de ten-
toonstelling 'Kerst op de Kranenburg"

groeid tot meer dan driehonderd
variaties in alle denkbare stijlen
en maten. Ze zij n vervaardigd van
o.a. hout, glas, metaal, gips, blik en
karton. Altijd staan centraal de
hoofdpersonen van het kerstver-
haal: Maria, Jozef en het Kerstkind.
Bijzonder is ook het klankbeeld
'De geboorte van de kerststal'. Fons
Rouwhorst vertelt daarin met beel-
den, muziek en licht over hoe het
gebruik is ontstaan om op deze
manier het kerstverhaal uit te
beelden. Gery Groot Zwaaftink, een
Achterhoekse troubadour, brengt
daarbij het aloude kerstverhaal tot
leven door het in dialect voor te
dragen. Dit zeer poëtische klank-
beeld ontroert veel bezoekers. Om-
dat er al vaak is gevraagd om een
band van dit klankbeeld zijn er dit
jaar een aantal kopieën op DVD
van gemaakt.

BETHLEHEM IN KERSTTIJD
In het jaar 1930 maakte pastoor ter
Heerdt van Vierakker een studie-
reis door Spanje. Hij ontdekte daar
een zeldzaam mooi in terracotta
gebakken tableau waarin het stad-

je Bethlehem op unieke wijze
wordt uitgebeeld. Het bestaat uit
zestig figuren van mensen, dieren,
bomen en huizen en is al bijna drie
kwart eeuw elk jaar in de kerk van
Vierakker te bewonderen. Dit jaar
mag het bij hoge uitzondering in
de Antoniuskerk worden geëxpo-
seerd. Ook dit jaar is de Antonius-
kerk op de Kranenburg weer feeste-
lijk versierd met vele kerstbomen
en ontelbare 'levende' lichtjes. In de
vitrines staan de honderden veel-
kleurige kerstgroepen, er klinkt
stijlvolle muziek en op drukke da-
gen is er opvang voor de kinderen
die kerstversieringen kunnen ma-
ken. In het zomerseizoen is de kerk
ingericht als museum voor heili-
genbeelden die in de kerstmaand
een bescheiden plaats hebben ge-
kregen op de achtergrond. 'Kerst op
de Kranenburg1 is open op vrijdag
10, zaterdag 11 en zondag 12 dec.
En ook op 17,18 en 19 december en
op 2e Kerstdag. Na de kerst kunt u
nog op 27, 28, 29 en 30 dec. en op 2
januari 2005 deze fraaie kerstpre-
sentatie komen bekijken die open
is van 11 tot 17 uur.

KunstKringRuurlo organiseert
kamermuziekconcert in de
Orangerie Stapeldijk l te Ruur-
lo op zondagmiddag 12 decem-
ber a.s. Julia Dinerstein en Ana-
stasia Safonova spelen werken
van de componisten Glinka,
Hummel, Paganini/Kugel Schu-
mann en Clarke.

Anastasia Safonova werd op 25
februari 1976 geboren in het Russi-
sche Krasnojarsk. Ze studeerde van
1980 tot 1990 aan Gnessin's Mu-
ziekschool in Moskou. In 1988
werd ze winnares van een junior
pianocompetitie en gaf daaropvol-
gend concerten met het Moskou
Junior Symfonieorkest. In 1990
vervolgt ze haar studie aan het
"State Musical College of Higher
Education" (Gnessin's College), al-
waar ze in 1994 met lof haar diplo-
ma behaalde. Van 1995 tot 1999
studeerde ze aan het Conservatori-
um van Maastricht bij Avi Schon-
feld. Zij volgde ook Masterclasses
bij Piter Donohoe, Diane Ander-
sen, Jan Wijn en Ben Smits.

In 1996 won ze de eerste prijs van
een door Yamaha Foundation ge-
organiseerd Europees concours en
in 1997 de prijs van Stichting You-
ri Egorov in Amsterdam. Van 1999
tot 2001 studeerde Anastasia aan
het Koninklijk Conservatorium
Den Haag bij Naum Grubert, waar
zij in juni 2001 haar diploma uit-
voerend Musicus Solo Spel behaal-
de. Zij gaf reeds vele concerten in
Nederland, België, Frankrijk, Por-
tugal, Duitsland, Zwitserland en
Rusland, waaronder concerten
met het Westfalen Symfonieorkest
en de Johan Willem Friso Kapel.

Ze heeft opnames gemaakt voor
Omroep Limburg en Concert Zen-
der. Haar eerste CD is in november
2000 verschenen. Momenteel is
Anastasia Safonova verbonden als
gastdocente aan het Conservatori-
um Maastricht.

Julia Dinerstein (1969) studeerde
viool aan de Nationale Muziek
Academie in Minsk (Wit-Rusland)
en daarna aan het Tchaikovsky
Conservatorium in Moskou bij Eli-
zabetha Gilels en Andrei Korsakov.
Ze maakte deel uit van het Ensem-
ble XXI Chamber Orchestra en gaf
recitals in Moskou, Minsk en ande
re steden in Rusland.

Van 1991 tot 1998 woonde Julia Di-
nerstein in Mexico City, waar zij
deel uitmaakte van de Mexico City
Philharmonic en het Morelos Ka-
merorkest als assistent eerste vio-
liste en daarna van het Nationale
Symfonie Orkest van Mexico als
eerste violiste. In 1994 won zij de
National Competition. Ze was solo
violiste van het Arion Quartet, het
Atril 5 Ensemble, het Camerton En-
semble, het Onyx Esemble en het
Trio Continuüm (concerten in
Mexico, Duitsland, Noorwegen, Bel-
gië) en trad met verscheidene or-
kesten in Mexico op als viool- en alt-
viool soliste. Als soliste en kamer-
muziek uitvoerende nam Julia 4
CD's op, en nam ze deel aan Cervan-
tino, Musica Nueva, Historie Center
International Festivals, het Interna-
tionaal Festival voor Muziek en
Theater, Schwaebischer Frueling
(Duitsland), HOT-2 (Nederland).

Van 1998 tot 2002 woonde Julia Di-
nerstein in Noorwegen en speelde
zij als plaatsvervangend eerste vio-
liste in het Symfonieorkest van
Stavanger. Tevens was zij docente
bij de zomercursus van de Noorse
muziekschoolorkesten, en speelde
zij kamermuziek voor altviool en
viool. Momenteel woont Julia Di-
nerstein in Den Haag en volgt les-
sen bij Michael Kugel (altviool) aan
het Conservatorium van Maastricht.

Kaartjes i nel. l consumptie zijn
verkrijgbaar aan de ingang van de
zaal. Leden van de KunstKring
Ruurlo krijgen € 1.- korting. Zie
ook www.kunstkringruurlo.nl

Yvonne Jeugdmode geeft fiets cadeau Grote deelname in
3e Vordensekasteelcross

Zaterdagmiddag 4 december jl.
vond bij Yvonne Jeugdmode de
uitreiking van de fiets plaats.
Iedereen die gedurende de maand
november zijn aankopen deed bij
Yvonne Jeugdmode maakte kans
om een low rider bike te winnen.
Vijfentwintig kinderen maakten
kans om de fiets te winnen. Voor
hen, die niet de fiets wonnen was er
een troostprijs. De verloting werd
opgeluisterd door het Zwarte Pie-

ten orkest. Alle kinderen stonden
met kloppend hart te wachten.
Toen in de verte de muziek klonk
van het Zwarte Pieten orkest,
kwam de ontknoping naderbij wie
de fiets zou gaan winnen. Na ver-
schillende Sinterklaas liedjes ten
gehore te hebben gebracht, heeft
de Opperpiet uiteindelijk de win-
nende familie bekendgemaakt. Dit
was de familie Barink uit Vorden.
De dochter kon meteen met de fiets

naar huis. De andere kinderen wa-
ren licht teleurgesteld, maar de
overige cadeautjes maakten het als-
nog goed. Het was een zeer geslaag-
de actie vertelde Yvonne van der
Burg, van Yvonne Jeugdmode. In to-
taal hebben er 318 mensen meege-
dongen naar de prijs. Volgend jaar
weer een fiets in de verloting? Oh,
misschien wel. In ieder geval ver-
zinnen we wel weer iets waar we de
kinderen mee verrassen.

De R.T.V. kan tevreden zijn, de
deelname tijdens de Nationale
kasteelcross was veel beter dan
voorgaande jaren en dat was de
bedoeling, een datum voor de N.K.
levert meer inschrijvingen op.

Het parcour was gewijzigd ten op-
zichte van de voorgaande jaren,
meer weiland en minder bos, dit
kwam doordat er paden verhard
moesten worden rondom het
kasteel, maar met goed overleg tus-
sen organisatie en Gelders land-
schap werd er een mooi crosspar-
cour neer gelegd, de renners waren
dan ook dik tevreden. Bij de Elite
/neo deed Thijs v Amerongen goed
zijn best om voor eigen publiek te
schitteren hij reed al snel van vo-
ren mei een stel sterke crossers
werd het Kaft na twee ronden al
duidelijk van het koren geschift. Ed-
dy v IJzendoorn de Tielse alleskun-
ner trok er hard aan, met Thijs v
Amerongen waren deze twee de
sterksten, een groep van een zestal
renners waarin ook de prof Joost
Posthuma werd halvewege de wed-
strijd uit elkaar gereden. De finale
ging in met Eddy v IJzendoorn,
Maarten Tjallinghi en Thijs v Ame-
rongen, door een kleine stuurfout
moest Thijs v Amerongen en Maar-
ten Tjallinghi afhaken, Eddy v IJzen-
doorn won verdiend, Tjallinghi
werd tweede voor Thijs v Ameron-
gen die in zijn eigen tuin heeft la-
ten zien wat veldrijden is. Ook wer-
den er andere wedstrijden verre-
den, bij de junioren reed Richard
Sleumer sterk naar een vijfde
plaats, hij had deze dag

>k hij moest als Vov

R.T.V.er zich van voren laten zien,
geheel uitgewoond kwam hij over
de streep en zo hoort het. Bij de ju-
nioren won Rik v IJzendoorn, in de
categorie Nieuwelingen won Joel
Bakker, de jonge Twentse coureur
was in zijn categorie heer en
meester. Gretha kl. Brinke de Vor-
dense dame werd zestiende, zij had
een slechte start, winnaar bij de da-
mes was Loes Gunnewijk uit Bel-
trum. Bij de masters won de Neder-
lands Kampioen Bonnie Leemreise,
hij won deze zware wedstrijd met
minimaal verschil op de nummer
twee, de R.TV.ers Rudi Peters werd
17e, Gayo Kamphuis 28e, Frans de
Wit eindigde als 42e. Bij de catego-
rie Amateurs A/B reden de R.TV.ers
goed, Marco Loman werd 10e, Bart
Besemer 12e, Peter Makkink 14e en
Martin Weijers eindigde als 15e,
winnaar werd hier Jan Albert Krans
uit het Friese De Wilp. Na afloop
was er weer een ronde voor de
jeugd, net als andere jaren leuk om
te zien, zij mogen immers ruiken
aan het veldrijden, voor elke jeugd-
renner was er naar afloop een
mooie Rabo bidon, dezelfde als-
waar ook de profs mee rijden. De
R.T.V. werd na alle wedstrijden door
de K.N.W.U. bobo.s bedankt voor
hun inzet, in deze regio Oost wor-
den momenteel 2 crosses verreden
Zeddam en Vorden, voor de
R.T.V.Vierakker/ Wichmond een re-
den om ook volgend jaar weer een
cross te verrijden, zij hopen dat na
de Gemeenteherindeling ook deze
mogelijkheid blijft bestaan. De or-
ganisatoren bedanken de sponso-
ren en medewerkers, en rekenen



Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 29 nov.
Groep A: l mw. Walter Kilian / mw.
v. Gastel 60,0%; 2 mw. v. Burk /
mw. Hendriks 58,3%; 3 dhr. Feij /
mw. v.d. Ven 55,4%

Groep B: l mw. Veenhuis / mw.
Doorn 59,2%; 2 dhr. Weijers / dhr.
Thalen 58,8%; 3 mw. Gr. Bramel /
mw. Vruggink 57,5%

Woensdag l december
Groep A: l dhr en mw. Thalen
63,5%; 2 mw. Simonis / mw. v. Gas-
tel 59,2%; 3 mw. den Ambtman /
dhr. Sprey 57,3%

Groep B: l mw Bouman / mw. van
Manen 60,8%; 2 mw. v.d. Stouwe /
mw. Velde 60,4%; 3 mw. Jansen
Vreling / mw. Scholten 60,0%.

Volleybal

PELGRUM DASH
Uitslagen
Pajodos - Pelgrum Dash H2; 1-3
Pelgrum Dash Dl - KSV Dl (beker-
wedstrijd): 1-3
Pelgrum Dash MB1 - WSV MA1
(bekerwedstrijd): 3-0
Smash 68 MB1 - Pelgrum Dash
MBS: niet ontvangen

Programma vrijdag 10 dec.
Tornado Laren D4 - Pelgrum D5
DES Hl - Pelgrum Dash H3

Programma zaterdag 11 dec.
Vios D2 - Pelgrum Dash D4
Halley Hl - Pelgrum Dash Hl
Pelgrum Dash MB1 - Pelgrum MB2
Pelgrum MC2 - Bas Wivoc MCI
Pelgrum D3 - Dijkman/WSV Dl
Pelgrum Dash MB3 - DVO MB3
Pelgrum Dash D2 - Bas Wivoc Dl
Pelgrum Dash D6 - Markel-Up D4
Pelgrum Dash Dl - Longa '59 D4
Pelgrum Dash H2 - Bas Wivoc H2

MEISJES BI PM DASH BEKERT
VERDER
Na het Warnsveldse WSV meisjes
Al team verslagen te hebben met
3-0, zullen de Vordens BI- meiden
het binnenkort op moeten nemen
tegen Reflex. Wanneer deze uit-
wedstrijd op het programma staat
is nog niet bekend. Volg de berich-
ten in Contact en op de website
van Dash: www.wdash.nl
Dash, gesponsord door Visser Mo-
de Vorden, begon de wedstrijd ner-
veus tegen de oudere en lange mei-
den van Warnsveld. Al snel bleek
dat Dash technisch beter speelde
dan WSV. Serverend en zeker ver-
dedigend had Dash het betere van
het spel, wat uiteindelijk in een
setstand van 25-20 resulteerde. In
de tweede set keek Dash nagenoeg
de hele set tegen een forse achters-
tand aan. Door vesctlust, een serie
goede opslagen en degelijk aanval-
lend werk kon Dash net op tijd de
ze set in winst omzetten: 25-23.
WSV begon aangeslagen aan de
derde set. Zij kwamen niet meer in
het spel omdat Dash serverend zo-
veel druk zette dat zij niet meer
aan aanvallen toekwamen: 25-18.
Opnieuw een klinkende overwin-
ning voor Dash, dat nu in de
kwartfinale mag uitkomen tegen
Reflex uit Duiven.

Voetbal

SV RATTI
Uitslagen zaterdag 4 december
Ratti4-AZSVll:l-5
Ratti Cl - Kon. UD C2: 7-2
Ratti El-VIODE4: 2-8
Doetinchem D4 - Ratti Dl: 1-3
VIOD E5 - Ratti E2: afgelast
Lochem SP B3 - Ratti BID: 4-3

Uitslagen zondag 5 december
Ratti l - Baakse Boys l Kok G.B.: 2-8

Ratti DA1 - Oeken DA1:1-2
Wolfersveen 4 - Ratti 2: 5-1
VIOS B. 5 - Ratti 3: 2-2

RATTI DAMES
Ratti l - Oeken l
Afgelopen zondag stond het we
derduel op het programma tegen
de dames van Oeken. De eerste
wedstrijd werd tegen hun verloren
met een 3-2 stand. De dames van
Ratti waren dan ook gebrand om
revanche te nemen en de punten
dit keer wel thuis te houden. Er
werd dan ook goed geknokt en ge
concentreerd gespeeld. De eerste
helft werden er volop kansen ge
creïerd. Daarentegen was Oeken
natuurlijk ook vastbesloten om de
winst mee naar huis te nemen dit
resulteerde in felle duels en fana-
tisme. Het was Oeken dat voor het
openingsdoelpunt zorgde toen ze
een gecreferde kans netjes uit-
speelde. 0-1 Ratti was de eerste
helft duidelijk aanwezig en de da-
mes van Ratti hadden kansen ge
noeg, alleen de daadwerkelijke af-
werking was het probleem. Na de
rust ging Ratti weer volop aan de
bak. De dames hadden al enkele
corners geforceerd bij de achter-
hoede van Oeken. Hier wisten ze
echter nog niet van te profiteren.
Genie Brummelman nam een cor-
ner perfect op maat en MariÜle Pe
ters wist de bal in het net te doen
belanden. 1-1. De werklust van de
dames van Ratti werd dan einde
lijk beloond. Oeken liet zich echter
niet op de kop zitten en er werd
weer hard voor gevochten. Het
doelpunt zou eigenlijk aan beide
kanten hebben kunnen vallen,
want beide teams waren volop in
de aanval. Het was echter Oeken
dat de punten mee naar huis nam.
Zij wisten nog tot scoren te komen
zo'n tien minuten voor het laatste
fluitsignaal. Een lobje van een
speelster van Oeken versloeg de
keepster van Ratti. Keepster Marijn
Bontje keepte overigens een voor-
treffelijke wedstrijd, want ze be
hoede Ratti hiervoor al voor de 1-2
door een paar uitstekende reddin-
gen. Ratti probeerde nog een doel-
punt te forceren en de verdedig-
sters van Oeken kwamen in de
laatste paar minuten van de wed-
strijd ook nog wel flink onder
druk te staan. Het was echter niet
genoeg en Ratti heeft hier eigen-
lijk wel drie verdiende punten la-
ten liggen. Volgende week gewoon
weer opnieuw! Volgende week uit
tegen Colmschate.

Programma 11 december
Ratti Dl - Brummen D3; Ratti El -
Brummen E4M; Ratti BID - WHCZ
B4; Oldenkotte l - Ratti 4; AZC C2 -
Ratti Cl; Kilder F2 - Ratti Fl

Programma 11 december
Ratti 2 - Ulftse Boys 6; Ratti 3 - DEO
3; V en K l - Ratti l Coraklar H.;
Colmschate DA1 - Ratti DA1

SOCII
Socii moest naar Barneveld.
Dit is al weer z'n wedstrijd waar je
van denkt:"Moeten die nou zo ver
weg zijn". Dat is ook duidelijk te
merken aan het aantal supporters,
meer dan een uur rijden in de au-
to is voor zo'n wedstrijd veelte veel
gevraagd. Het was een gelijk waar-
dige wedstrijd, naar een half uur-
tje spelen werd het 1-1 door Henri
Eggink. Voor hetzelfde geld had
het 3-3 kunnen zijn.

Uitslagen:
Steenderen El - Socii El: 3-2
Socii Dl-MVR Dl: 4-2
Socii Cl-W.H.C.ZC3:1-2
Socii - Barneveld: 1-1
Socii 2 - Lochem 4: 0-6
Socii 3 - Erica '76 10:1-3
Socii 4 - Warnsveldse Boys 4: 6-1
Warnsveldse Boys 5 - Socii 5: 5-0

Programma zaterdag 11 dec.
Zelhem Fl - Socii Fl; Warnsveldse
Boys C 2 - Socii Cl; Lettele A l - So-
cii Al

Programma zondag 12 dec
Socii l - Epse 1; S.V.B.V. 2 - Socii 2;

HC '03 4 - Socii 3; Brummen 4 - So-
cii 4; Socii 5 - De Hoven 5

Vy VORDEN
Uitslagen zaterdag 4 december
Vorden Al - Lettele AID: 1-0
Gorssel BID -Vorden BI: 7-1
Diepenveen Cl -Vorden Cl: 0-1
Vorden C2 - Schalkhaar C3:9-3
PaxD2- Vorden D1D: \A
Concordia-W D3 -Vorden D2: 0-1
Warnsv. Boys D4 - Vorden D3: 3-0
Concordia-W E2 - Vorden El: 2-6
Vorden E2 - Pax E2: 2-8
Zeddam El -Vorden E3: 2-13
Pax E4- Vorden E4:1^
Vorden E5 - Halle E2:14-2

Uitslagen zondag 5 dec.
AD'69 l-Vorden 1:2-2
Steenderen 2 -Vorden 3:1-1
Vorden 5 - Steenderen 3: 2-2
Vorden 6 - SHE 6: 2-2

Programma zaterdag 11 dec.
Wilp AID - Vorden Al; Vorden BI -
Apeldoornse Boy B2D; Vorden Cl -
Colmschate Cl; Eerbeekse Boys C3
- Vorden C2; Vorden Dl D - Warns-
veldse Boy Dl; Vorden D2 - Groes-
sen D3; Vorden D3 - DVC '26 D9;
DZC'68 E2-Vorden El

Programma zondag 12 dec.
Vorden l - Vosseveld 1; Vorden 2 -
Lochem SP 2; Vorden 3 - MvR 2;
Zutphen 3 - Vorden 5; Zutphen 3 -
Vorden 6

Vorden was zondag in de ope
ningsfase bepaald niet bij de les,
want het stond na vijf minuten al
met 2-0 achter. Met deze vroege
voorsprong ging AD'69 met man
en macht verdedigen en de verde
digingsmuur viel welhaast niet te
slechten. In de tweede helft ging
Vorden met drie spitsen spelen en
zette het AD'69 vast op eigen helft.
Het moest echter wachten tot de
30e minuut op de aansluitings-
treffer en in de laatste minuut
werd toch de verdiende punt bin-
nen gehaald.
Jeugdspeler Jeroen Ringlever viel
zeer verdienstelijk in voor de ge
blesseerde Erik Oldenhave. Het pu-
bliek dat iets te laat van huis was
gegaan zag al 2-0 op het scorebord
staan, want door een verdedigings-
fout en een doelpunt met de hand
stond AD'69 na enkele minuten
voetballen al op een riante voor-
sprong. Geleidelijk aan herstelde
Vorden zich van deze domper,
doch het kon in de eerste helft
geen opening vinden in de hechte
defensie van de Aaltense ploeg. Bo-
vendien leed Vorden veel balver-
lies en was de passing slecht ver-
zorgd.

In de tweede helft legde Vorden
meer nadruk op de aanval. Er werd
een derde spits ingebracht en het
speelde wat meer naar voren.
AD'69 kwam helemaal niet meer
aan aanvallen toe. In de tweede
helft bereikten slechts enkele
counters, die overigens niet zon-
der gevaar waren, het doelgebied
van Mark Borgonjen. De doelman
van AD'69 was heer en meester in
het strafschopgebied, maar moest
in de 30e minuut toch zwichten.
Hij kreeg een inzet van Jan Bert Es-
selink niet onder controle en in de
rebound scoorde Rob Enzerink 2-1.

Vooral doordat Vorden de buiten-
kanten goed bezette volgde de ene
aanval na de andere, maar zonder
resultaat. Dennis Wentink kreeg
een aantal goede kopkansen, maar
vond steeds de uitstekende doel-
man op zijn weg of het houtwerk
bracht redding. Het was inmiddels
al zo donker geworden, dat het pu-
bliek slechts een deel van het
speelveld in beeld had.

Een goede beslissing van het be
stuur van Vorden om de aanvangs-
tijd van de wedstrijden met een
half uur te vervroegen naar 14.00
uur. In de laatste minuut kwam
Vorden toch nog tot scoren. Een
voorzet van Jan Bert Esselink werd
door Hugo van Ditshuizen fraai
binnen gekopt 2-2.

Kerstfeest bij
N.B.V.P. vrouwen van nu
Wooensdag 15 december a.s.
Kerstfeest 's avonds in "de Her-
berg" m.m.v. De Barkelvrouw-
leu uit Eibergen. Maandag 13
december gaan we met de leden
nog hangende Kerstklok ma-
ken opgeven is niet meer moge-
lijk want de workshop is vol.

Zaterdag 11 en zondag 12 decem-
ber staan we ons vrouwtjes weer
op het Pleinfestijn bij de WÉL-
KOOP met de welbekende nieuw-

jaars rolletjes en nog meer lekkers
maar dat blijft nog een verrassing
kom proeven en kopen.

Zo gaat het jaar weer snel voorbij
en is het nieuwe progamma boek-
je 2005 al weer in aantocht met
reisjes, cursussen en afdelings
avonden.

Bij de leden worden deze boekjes
nog voor het nieuwe jaar door de
contactdames bezorgd.

Kerstmarkt in Ludgerusgebouw
Ook dit jaar houden wij weer
een kerstmarkt in en om het
Ludgerusgebouw in Vierakker
aan de Vierakkersestraatweg 37
en wel op: zondag 12 december
a.s. van 11.00 uur tot ongeveer
17.00 uur.

De kerstmarkt is er eigenlijk al-
leen voor de hobbyist of vereni-
ging, dat vinden wij veel gezelli-
ger, niet zo commercieel.

Wij willen ons hiermee onder-
scheiden van andere kerstmark-
ten, waar toch veelal de commer-
cie overheerst. Ons is uit ervaring
gebleken dat het aanbod van de
hobbyisten van goede kwaliteit is.

De hobbyisten zijn druk in de weer
geweest om er weer wat moois van
te maken, iedereen kan er wel wat
van zijn gading vinden.

Na het succes van vorig jaar is er
weer een kinderkraam, daar kun-
nen de kinderen gratis hun eigen
kerstbakje maken. De bekende
zelfgemaakte Glühwein zal niet
ontbreken evenals erwtensoep ,
oliebollen en warme chocolade-
melk. De muziekale noot is dit jaar
wederom in handen van het dwei-
lorkest van harmonievereniging
JUBAL. We hopen op mooi weer en
zien u graag op 12 december.
De toegang is gratis. Voor inlich-
tingen tel. 44 15 81.

SV Ratti verlengt contract
met trainer-coach Kattenbelt
Sportvereniging Ratti heeft het
contract met trainer-coach Rein
Kattenbelt uit Gaanderen voor
een periode van twee jaar ver-
lengd.

Het afgelopen jaar is gebleken dat
in de persoon van Kattenbelt een
goede opvolger is gevonden voor
Flip Pelgrum uit Almen, die aan
het einde van het vorige seizoen
na een periode van driejaar stopte
met zijn trainersactiviteiten bij de
Kranenburgse vereniging.

Zowel het bestuur als de selectie-
spelers van Ratti zijn erg tevreden
over de wijze waarop Kattenbelt
de trainingen en coaching van het
elftal verzorgt. Ook Kattenbelt
toont zich zeer tevreden over de
inzet en ontwikkeling van zijn
team. 'De trainingsopkomst is bo-
ven verwachting groot, zowel op
de dinsdag als de donderdag-
avond. Dat doet mij goed en geeft
bovendien aan dat er een goede
sfeer in de groep heerst.'

De start van Kattenbelt bij Ratti
was overigens weinig gelukkig.
Veel spelers zaten wegens bles-
sures in de lappenmand, van wie
sommigen zelfs voor langere tijd.
Bovendien kon hij niet beschikken
over de voetballende kwaliteiten
van Wouter Gudde, die dit seizoen

tijdelijk het doel verdedigt bij Rat-
ti. De rentree van Jeroen Lubbers
bij Ratti blijkt een goede verster-
king van de selectie. In de tweede
periode hoopt Kattenbelt ook weer
te kunnen beschikken over de nog
geblesseerde Mario Roelvink en Er-
win Weenk. Van enkele nieuwe
spelers uit de B-jeugd die hun en-
tree maakten in de selectie is met
name Koen Oosterlaken in positie-
ve zin opgevallen.

Ondanks de moeizame start wil
Kattenbelt dit seizoen vasthouden
aan zijn oorspronkelijke uitgangs-
punt om met zijn selectie twintig
competitiepunten te pakken. Ge-
zien de tactische en technische
ontwikkeling die zijn spelers door-
maken, verwacht Kattenbelt in het
seizoen 2005-2006 in de midden-
moot of zelfs bij de eerste vijf te
kunnen eindigen.

Rein Kattenbelt wordt bijgestaan
door de elftalleiders Willy van de
Bos en Gerard Waarle.
Dit jaar is voor het eerst gekozen
voor een duo-leiderschap. Willy
Bos - die al vele jaren als leider van
het eerste is - zal daarbij de organi-
satorische en administratieve ta-
ken voor zijn rekening nemen, ter-
wijl Gerard Waarle zich meer zal
richten op met het wel en wee van
de selectie.

Verhuizing massagepraktijk
Organic Move naar voormalig
pand Wereldwinkel
Marlies Aartsen van Organic
Move gaat met haar massage-
praktijk voor kinderen en vol-
wassenen, verhuizen naar het
voormalige pand van de We-
reldwinkel (bij Dorpscentrum)
te Vorden. Uitbereiding is een
feit.

Op moment zijn Jan, Marlies en
vrienden bezig met de voorberei-
dingen / verbouwing / aanpassin-
gen van het pand en de verhui-
zing. Marlies groeide al snel uit

haar jasje met haar massageprak-
tijk, echter een geschikte nieuwe
lokatie liet nog op zich wachten.

Naast de 7 totaal verschillende
massagevormen, body- en brain-
gym, bach bloesem therapie en
magneetproducten die ze heden al
toepast, zijn er nog veel meer uit-
bereidingsplannen en activiteiten
te verwachten. Marlies Aartsen
hoopt rond eind december 2004
volledig te kunnen functioneren
op de nieuwe lokatie.
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Sotii El

Het Fl team is onder leiding van
de heren Mark Dijkman Jan Roor-
ding en Dirk ten Harmsel kam-
pioen geworden met veel macht

vertoon werden de wedstrijden ge-
wonnen vaak met meer dan tien
doelpunten verschil. Dat er talen-
ten bijzitten is zeker sommige

SoriiFl

knaapjes nemen in een wedstrijd
zes of soms zelfs zeven goals voor
hun rekening.

Ook het El team kon de vlag uit-
hangen Herro Hofstede en Mike
Toker konden dan ook zeer tevre-
den over de verrichtingen van hun

pupillen zijn. Op de foto's ziet
men dan ook alleen maar tevreden
gezichten van de spelers te samen
met de begeleiders.

Expositie X-mas move 2004
floral arrangeur Jan Aartsen
bij interieur en ontwerp spit en lula
Vordenaar Jan Aartsen (1951,
Lochem) is freelance floral ar-
rangeur ƒ designer en werkt
sinds 1996 onder de naam Orga-
nic Move.

Jan is in Zutphen vooral bekend
van Bloembinderij Jan Aartsen
(1971-1996). In en buiten Neder-
land bekend door zijn deelname
aan en optreden als jurylid bij na-
tionale en internationale kam-

pioenschappen, hoofddesigner van
nationale en internationale beur-
zen. Kortom een energieke man
met passie voor bloemen en plan-
ten, met vele prijzen op zijn naam.
Inmiddels is Jan op zeer vele plaat-
sen van de wereld werkzaam ge-
weest, maar de Achterhoek blijft
nog altijd hoog in het vaandel
staan. De expositie X-mas move
2004 bij interieur en ontwerp spit
en lula is dan ook resultaat van di-

verse opgedane ervaringen in het
buitenland. Zijn organische com-
binaties met een Kersttint zijn al-
tijd verrassend en nu tentoonge-
steld tussen moderne meubels.
Het geeft een passend geheel en
mooie sfeer.

De expositie is vrijblijvend te be-
zoeken tot eind december 2004 bij
interieur en ontwerp spit en lula,
Nieuwstad 20 te Zutphen.

Opnieuw Gelderse titel
voor Martine Dijkman

Van 25 t/m 28 november hebben
de "Masters Gelderland 2004"
plaatsgevonden in Bemmel.
Hiervoor werden de acht snelst
groeiende tenniss(t)ers per cate-
gorie van de regio Gelderland
van het afgelopen jaar uitgeno-
digd. Zo ook Evelien en Martine
Dijkman, beiden speelsters van
VTPVorden.

Evelien, momenteel speelster in de
categorie 5, speelde de eerste wed-
strijd tegen de als eerste geplaatste
Henriëtte Kroeze. Haar tegenspeel-

ster moest opgeven en dus ging de
winst naar Evelien. In de tweede
ronde speelde ze tegen Sophie ten
Doeschate en verloor in een hele
spannende wedstrijd met de stan-
den 4-6/ 7-5 / 7-6.
Martine Dijkman, momenteel
speelster in de categorie 3, moest
het in de eerste ronde opnemen te
gen de als eerste geplaatste Natha-
ly Rooks en won met 2-6 / 6-2 / 64.
Vervolgens won ze in de tweede
ronde van Bo Rol met de standen
6-2 / 6-2. In de finale kwam ze te
genover de als tweede geplaatste

Myrthe Pelskamp te staan en Mar-
tine won van haar met de standen
6-3 / 6-2.

Een knappe prestatie van de mei-
den want Evelien eindigde bij de
beste vier speelsters van Gelder-
land in de categorie 6 en Martine
werd de beste van Gelderland in
de categorie 4. Eerder dit jaar, in
mei, werd Martine ook al Gelders
kampioen. Toen werd ze eerste in
de categorie meisjes t/m 14 jaar.
Martine staat momenteel 23ste op
de nationale Jeugdranglijst.

Wederom inbraak
Vordens Tennispark
In de nacht van zaterdag op
zondag is ingebroken in het
clubhuis van de tennisvereni-
ging het Vordens Tennis Park
(VTP). Net als 6 weken geleden is
de ruit van de voordeur in ge-
gooid. Was het destijds met een
bank, deze keer is de nu extra
gelaagde ruit met een massieve
parasolvoet doorgegooid.

De inbrekers zijn er vandoor ge-
gaan met het koffiezetapparaat en
wat kleingeld. De slang van het
koffiezetapparaat was doorgesne-
den, waardoor het water door het
clubhuis stroomde.

De ravage was groot. De politie
heeft een koevoet meegenomen

die de daders hadden achtergela-
ten. Ook heeft men monsters ge
nomen van bloedspetters, die op
de kapotte ruit waren achtergeble
ven.

Zes weken geleden hebben dieven
ook geprobeerd het koffiezetappa-
raat mee te nemen, dat toen bui-
ten werd aangetroffen. Het appa-
raat moest nog worden gerepa-
reerd.

Destijds is ook de radio-installatie
gestolen en de kassa vernielt. Voor
VTP is het lastig om nog meer vei-
ligheidsmaatregelen te nemen, ge
zien de afgelegen plek en het feit
dat er geen verdere spullen van
enige waarde aanwezig zijn.

Anbo actueel

Islam en Christendom
nader beschouwd
Vrijdag 10 december 2004
houdt Prof. Dr. E.J. Dorhout
Mees om 14.00 uur een lezing
voor ANBOleden en overige be-
langstellenden over het onder-
werp; "Islam en Christendom".

De lezing over dit belangwekken-
de en actuele aandachtsveld vindt
plaats in het Dorpscentrum, zaal
't Stamperrje.

In de visie van plaatsgenoot Dor-
hout Mees is er alle reden om een
godsdienst, waartoe meer dan een
miljard mensen op deze wereld be
horen en die zich ook nog snel uit-
breidt, serieus te nemen en onbe
vooroordeeld te benaderen.

Tijdens zijn inleiding gaat hij on-
der andere nader in op het verschil
tussen de begrippen geloof en
godsdienst.

Tevens zal hij de inhoudelijke be
tekenis van de Islam en de over-
eenkomsten en verschillen met de
christelijke levensbeschouwing
nader belichten.

Een interessant gegeven is dat de
Islam uit de Joods-Christelijke tra-
ditie is ontstaan, en daar (naar ei-

gen inzicht) de voortzetting en ver-
volmaking van. Volgens de heer
Dorhout Mees ontbeert de Islam
een centraal leergezag doch niette-
min zijn er zeer veel vormen en
stromingen in de Islam.

Zo komen er in Turkije naast de
traditionele opvattingen binnen
de Islam ook sterk humanistisch
getinte vormen voor.

Voor zover het binnen het bestek
van de inleiding mogelijk is zullen
de moderne ontwikkelingen, zoals
de verwestering van de Islam en de
daarmee samenhangende politie-
ke aspecten zoals het terrorisme,
mondjesmaat worden aangestipt.

Prof. dr. Dorhout Mees is, na zijn
pensionering als hoogleeraar in-
wendige geneeskunde te Utrecht,
een geruim aantal jaren verbon-
den geweest aan de Universiteit
van Izmir in Turkije.

Tijdens zijn jarenlange verblijf al-
daar heeft hij zich, tijdens z'n
schaarse vrije uren, verdiept in de
taal van het volk en hun gods-
dienst de Islam. Het belooft een in-
teressante en leerzame middag te
worden.
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BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R Het superdikke

Kerstkeukenblad is uit!"

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P F R

Kipfilet
Gekruid J<9Z 5.49
Of naturel.
Per kilo

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

ELDERS 1.15

Wit stokbrood
Vers uit eigen oven.
Per stuk 400 gram O69
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Hardy's
wijnen
Semillon chardonnay,
cabernet merlot
of shiraz cabernet
sauvignon.
Fles 75 cl.

PLUS
Navelina
handsinaasappeis
Net 3 kilo

ESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

ScHAftftBLBl,
ELDERS 1.49

PLUS
Scharreleieren
Groot. Doos 10 stuks

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Coppenrath &
Wiese
Apfelstrudel
Doos 600 gram

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

BESTSELLER!^ BESTSELLER!^ BESTSELLER!^ BESTSELLER!
' N E R G E N S O O f D K O B^ E C H T N E R G E N S G O E D K O

Ariël
Tabs normaal
of color pak 30 stuks,
poeder normaal
of color zak 1350 gram
of vloeibaar hydractive
of color.
Flacon 1500 ml.
ELDERS 2 stuks
9.70/10.98/11.18

N E R C E M S G O E D K O P E R BA. t C M 1 l» E R C E N S G O I D K O

6QQ PLUS
Koffiepads
Diverse smaken.
Zak 18 stuks

ELDERS 1.35

4| £% Uniekaas
l Jonge kaas

Vers van het mes.
Aan het stuk.
Kilo

Dubbel-
frisss
Diverse smaken.
Pak 1 liter

U spaart toch ook mee?
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

'ornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

•i PLUS
50/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Opgeteld de beste!
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