Woensdag 14 november 2001
63e jaargang no. 38

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AAVorden
Telefoon (0575) 551010 • Lid NNP

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: contact@weevers.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Overname van advertenties/berichten is verboden

Verrassend jubileumconcert
van Vordens Mannenkoor

Lobt den Hern der Welt met Miriam Versteegen op vleugel en
Dick Boerstoel op trompet. Voor de
koorleden vormde zichtbaar het
hoogtepunt het gezamenlijk optreden met Jan Vayne. Gezamenlijk werd geopend met Sand by my
gevolgd door House ofte rising sun.
Van dirigent Frank Knikkink werd
opdat moment alle rust gevraagd
want Jan Vayne soleerde er rustig
op los totdat het koor kon 'invallen'. Het geanimeerde concert
werd besloten met het ritmische
Conquest of paradise met mede
werking van Miriam Versteegen,
Dick Boerstoel en enkele leden van
het slagwerkensemble van de Ko-

De beloning was terecht. Een
staande ovationeel applaus besloot vrijdagavond in een volle
Christus Koning Kerk een meer
dan geslaagd jubileumconcert
van het Vordens Mannenkoor.
Naast het koor verleenden ook
enkele solisten en de bekende
virtuoze en creatieve pianist
Jan Vayne hun medewerking
aan het concert.
Een jubileumconcert dat door het
koor werd gegeven in het kader
van haar vijfenzestig jarig bestaan.
Normaal een leeftijd om je wat terug te trekken, het intensieve arbeidsleven los te laten en volop te
gaan genieten van een welverdiende rust. Die rust gunde het Vordens Mannenkoor in het afgelopen jaar zich duidelijk niet. Onder
de bezielende leiding van dirigent
de heer Frank Knikkink werd begin dit jaar de basis gelegd om tijdens de 65e verjaardag van het
koor de Vbrdense bevolking op een
muzikaal erfgoed te trakteren.
Want naast de twee jubileumconcerten die afgelopen weekeinde
werden gegeven presenteerde het
koor ook nog een geheel nieuwe
CD.

Het enthousiasme van de nieuwe
dirigent heeft het koor duidelijk
zichtbaar en hoorbaar goed gedaan. En in samenspraak met het
bestuur is het repertoire wat vernieuwd en gemoderniseerd en
heeft het koor uiterlijk alle
schroom van zich afgeworpen.
Want ondanks de gevorderde leeftijd van het koor straalde de zangers jeugdigheid uit tijdens het
concert dat geopend werd het
nummer Morte Christe met aan
de vleugel Mariam Versteegen. Het
koor had er bewust voor gekozen
om het muzikale programma niet
af te drukken in het overigens keurig verzorgde concertboekje. Daardoor bleef het repertoire tot aan
het laatste nummer een verrassing
voor het publiek dat uit de gehele
regio de weg naar de Vordense
kerk had gevonden.
Na het openingsnummer volgde
het prachtige Benedictus gevolgd
door het a capella gezongen Oeslysy hospody. Zowel bariton Ludo Eykelkamp als tenor Antoon Eykel-

ninklijke Harmonie Concordia uit
Hengelo met in hun midden het
Hengelose koorlid Tonny Bijenhof.
Het Vordens Mannenkoor kan te
rug zien uit en uitermate goed verzorgd jubileumconcert in een
ruimte die daarvoor uitstekend ge
schikt was ondanks dat de belichting op de eerste avond op vooral
de laatste rij zingende mannen te
wensen overhield.
Maar dat werd zaterdagavond
meer dan goed gemaakt toen me
vrouw Riek Schagen uit Vorden uit
handen voorzitter de heer Jan van
Heugten de nieuwe CD van het.
Vordens Mannenkoor ontving.

kamp soleerden tijdens enkele
nummers die telkens op een prettige wijze werden aangekondigd
door lady speaker Eefje v. Heugten.
Voor de pauze besloot het koor
met het bekende lied van Ons Gelderland wat uitgeroepen is tot het
Gelders Volkslied en waarmee het
Vordens Mannenkoor buiten de re
gio.zich de nodige bekendheid
heeft verworven. Het slotstuk voor
de pauze was ingeruimd voor de
virtuoze en dynamische pianist
Jan Vayne die momenteel zowel
nationaal als internationaal grote
bekendheid geniet. Vanye bouwt
voort op de stijl van de grote romantische pianisten. Ogenschijnlijk uit het niets ontstaan spontaan prachtige improvisaties, zo
ook vrijdagavond toen bijna alle
oeroude bekende Sint Nicolaas
'versjes' langs kwamen. Vayne ontlokte daarmee bij menige bezoeker een glimlach.

Weekenddiensten

Na de pauze opende het koor met
het prachtige Nobody knows met
als solist Ludo Eykelkamp gevolgd
door The day you sang this song en

RJC kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor.

TEGELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS BAOKAMERMEUBELEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 november 10.00 uur ds. L.J.R. Ort (Doetinchem).
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, viering H. Avondmaal; 19.00 uur ds. D. Westerneng, dankzegging H. Avondmaal.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17november 17.00 uur Zweers, Eucharistie m.m.v. Cecilia.
Zondag 18 november 10.00 uur Vrehe, Eucharistie.

De eerste twee exemplaren van
de CD werden vrijdagavond door
voorzitter de heer Jan van Heugten
van het Vordens Mannenkoor overhandigd aan de koorleden Gerard
Scheepers en Bernhard Eykelkamp
die volgend jaar beiden vijftig jaar
actief zijn voor het koor. "Het is
ons gelukt om voor dit concert een
nieuwe kwalitatieve fantastische
CD uit te brengen waarop een
groot deel van de muziek staat die
tijdens het concert ten gehore
wordt gebracht. Want ondanks onze leeftijd is de dadendrang groot
van het koor", zo liet Van Heugten
aan het begin van het concert
weten.

Weekendwacht pastores
18-19 november Pastor F. Hogenslot (Lochem), tel. (0573) 25 14 57.

Het wat stoffige imago heeft het
koor in de afgelopen periode mede
door de inbreng van de nieuwe dirigent duidelijk wat weg gepoetst.

Tandarts
17-18 november].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisartsen
17-18 november dhr. Sterrings, Schoolstraat 9, Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 16-23 november apotheek de Brink, de Brink 112,
Zutphen, tel. (0575) 52 61 11.

Weekenddiensten Contactjes

Werken
in de Thuiszorg?

Streekziekenliuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92; Bezoekuren dagelijks van 15.60-15.45 en 18.4519.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag: anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-1130 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 1830-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-1630 uur en 18.00-20.00 uur.

Bel 0900-235 96 69

Brandweer 112. b.g.g: tel (055) 50 53 322.
Politie tel, (0900) 88 44 {dag en nacht). Alarmnummer 112,
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larcnseweg 30, 7241 CN Lochem, teL (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Soepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. 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 overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet;
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderlaud Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (0900) 88 06 (22 ct/min).
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag té bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastecl. tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink. tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te worden, wordt hiervoor f5,- (€2,27) administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.
• Te koop: copieermachine
Rank Xerox 5310. Prijs f 450,-.
Tel. (0573) 49 12 96.
• Te huur: Sint en Pietkleding, baard, pruiken en
Kerstmankleding. Tel. (0573)
45 13 85.
• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HERBALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dagen-geld-terug-garantie. Bel nu: Marga
Sunninghausen-Hummelink
(0575) 46 49 82.
• Te huur: Sint- en Pietkostuums. DS Design, Molenkolkweg 33, Steenderen, tel. (0575)
45 20 01.

Eppink/Ruiterkanip uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10;00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-1230 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel; (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

Werken
in de Thuiszorg?
Bel 0900-235 96 69
(ƒ 0,22/€0,IOp/min)

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWÖV) Nieuwstad 32,
tel; 553405.
Personehalarmering infp/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidverzorging 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.

T

Open Tafel iedere dag. informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie Van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlö, tel: 55 73 00 Of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel: 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel. volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 55 34 05.
Stichting de Klingen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Börculoseweg 40; Ruurlö, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); Voor vrouwen
(0315)68 32 49 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking*
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H, ten Hoppen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20,00 uur).

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Maaltijd, alleen opwarmen

div, stamppotten
Versgemak

voorgekookte
krieltjes

198

per stuk

249

500 gram

Fruittopper
• Te koop: 1 groenlederen
tweezitsbank, stoel en massief eiken kast. Tel. (0575) 46
1566.
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^ v/O

200 gram

Primeur van de week

Elstar appelen

OQO

muskaatdruiven

Os/O

11/2kilo

500 gram

Verscjesneden
Snij bOOntjeS 400 gram

398

Aanbiedingen geldig in week 46

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman.nl
SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUIT.
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Wij maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een

Echte Bakker
VAN
ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

om kennis en
• Vereniging Bomenbelang
organiseert bijzondere lezing
door Hendrik ten Eisen, kweker van oude fruitrassen,
een boeiende verteller. Donderdag 22 nov. Hotel Bakker te
Vorden. Tijd: 20.00 uur, toegang gratis.
• Aanstaande zondag 15.00
uur in de Kapel aan de Boskapelweg: optreden van het Bilts
Barok Consort met werken
van Corelli, Albinoni, Bach,
Handel, etc. Toegangsprijs
f 25,-; KKR-leden genieten
10% korting. Informatie: KunstKring Ruurlö (0573) 45 20 75.

vakmanschap om
te zetten in een

• Voetklachten? Voor informatie of een afspraak kunt u
bellen naar Gerke Bikkel, gediplomeerd pedicure. Tel. (0575)
55 41 04.

Werken
in de Thuiszorg?
(ƒ 0,22/€0,IOp/min)

Wijnproeven

uitstekend
resultaat!

Wii ziin daarin
uw partner.

Zaterdag 17 november &
zondag 18 november kunt u
vrijblijvend diverse wijnen proeven

in de Cosy Country Store
aan de Hoofdstraat in Gorssel.

W

• Te koop: gashaard, schouwmodel, i.z.g.st.; AEG wasmachine, volautomaat, zeer
goed. Tel. (0575) 45 06 33.

Bel 0900-235 96 69
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

Lekker van smaak

Vordense salade OQO
ijsbergsla

uitdaging

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-1130 Uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41; Overige dagen van 9.00ll'OO uur bereikbaar onder lel. nr.(055) 54 14 618.

HERFSTWEEK
Groente van de week

• Nieuw adres fam. B. Wes• Slanker en fitter het najaar selink: De Delle 95, 7251 AJ
Vorden.
in? Wat is het geheim? Vraag
vrijblijvend info op werkdagen
(van 9.00 tot 13.00 uur) A.
Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550,

(ƒ 0,22/€0,IO p/mm)

Nog een paar weken en dan betaalt u bij de echte groenteman ook met euro's
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JANSSEN VAN LOON
d r u k k e r i j Weevers
Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH
Postbus 22, 7250 AA

Vqefweg
ffj
[F]
[Mj
[E]

8; 7213 EB GORSSEL
(0575)490936
(0576) 49 09 39
0621541428
wivloon@wijnkopers.nl

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
ISDN 555678
E-mail:
weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Kijk voor meer nieuws ops

iyiA7iv.confacf.nl

GEMEENTE
VORDEN

Trots en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Diego
Diego is geboren op 2 november 2001.
Alex en Diane Boers-Lichtenberg

i

.,•>

Vordenseweg 5
7231 PA Warnsveld
Tel. (0575) 52 80 63
:
.
.
.
.
..
.
.
.
.
:
.
.
.. .

.....

.
.
.
.
.

ij

Dit plan beoogt de planologische basis te leggen voor,
de herinvuling van het bedrijventerrein van de Nedac
Sorbo aan de Nieuwstad met woningbouw.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college
kenbaar maken.

Weekaanbieding:

Borstplaat
diverse smaken, van f 4,10
voor f 3>75 per 100 gram

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 22 november 2001 tot en met woensdag 19 december 2001, voor
een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), en in de
openbare bibliotheek (gedurende openingstijden) ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan
"Vordense Beek".

rredBosvel

1

Specialiteit:

zwanehalzen

Voor de kinderen:

Kleur de mooiste schoen,
dan zal Sinterklaas
er een lekkere tractatie
in doen.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis
(maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot
12.00 uur en woensdagmidddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Vorden, 14 november 2001.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Kunt u een
keukengeheimpje
bewaren?

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken
Kalfsleverworst, 700 gram
Shoarma-pakket,
500 gram vlees + 5 broodjes +
150 gram saus

11 00

Mexicaanse vleesrolletjes, per stuk
Runderschnitzel, 700 gram
Gerookte kipsalade, 700 gram
Gehakt h.o.h., 500 gram

25

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

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

GEMEENTE
VORDEN
GRAFMONUMENTEN

Hobbybeurs
zondag 18 november a.s.

van 1O.3O tot 17.0O uur
in het Dorpscentrum
Raadhuisstraat 6 te Vorden

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), gedurende 3 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden centrum en oost 1994" voor het plaatsen van een tijdelijke
praktijkruimte voor huisartsen op het perceel Schoolstraat 11 a te Vorden (binnenterrein woningcorporatie De
Stiepel).
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 15 tot en met woensdag
28 november 2001 ter inzage in de bibliotheek en op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn
zienswijze aan ons kenbaar maken.
Vorden, 14 november 2001.

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

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

MARINUS J. HESSELINK B.V.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

IJSVERENIGING
VORDEN

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Voorverkoop
ijsbaanabonnementen

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

aan de ijsbaan Het Hoge 41 a
te Vorden.

Abonnement
f 10,- per persoon
Voorverkoop t/m 8 december 2001 nadien tijdens de geopende ijsbaan f 20,- per persoon
aan de kassa.
Vrijdag 30 november
19.00 uur t/m 21.30 uur.
Zaterdag 1 december
11.00 uur t/m 14.00 uur.
Woensdag 5 december
14.00 uur t/m 16.00 uur.
Vrijdag 7 december
19.00 uur t/m 21.30 uur.
Zaterdag 8 december
11.00 uur t/m 14.00 uur.

Tevens in- en verkoop van schaatsen.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 1 6 2 1

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

GEMEENTE BULLETIN yORDEN
SSS&SSSMtWj^^
D ELEIDSREGELS VOOR HET ACCEPTEREN VAN AFVAL OP
EEN LOKAAL AFVALBRENGPUNT

ERGUNNINGEN
Kappen

De Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 4.2.2.3 lid 2 juncto artikel
4.2.3.7 lid 3) biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid regels te
stellen over de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling
kunnen worden aangeboden bij een brengdepot op lokaal niveau.

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 urnen volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
• Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
• dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur
• woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

Met het brengpunt voor groenafval (in de zomermaanden maandelijks
bij de sporthal 't Jebbink) is gebleken dat het inzamelresultaat van groenafval sterk verbetert en de hoeveelheid restafval afneemt. Uit onderzoek
bleek ook dat veel grof afval via de grijze container wordt afgevoerd. Re
den om een brengpunt op de gemeentewerf aan Het Hoge (oude zuivering) te maken. Inwoners van Vorden kunnen maandelijks grof- en tuinafval gaan brengen.
Legitimatie
Op het maandelijkse mobiel afvalbrengpunt kunnen alleen inwoners
van de gemeente Vorden de hieronder genoemde afvalstoffen brengen.
Bij het aanbieden van dit afval wordt gevraagd naar een legitimatiebewijs.

aanvrager

Inhoud

Margrietlaan 14

mw. H. Kuypers-Klumpert vellen l Japanse notenboom

"Park de Decanije" Bestuur van de Vereniging vellen 2 berken en
van Eigenaren van "Park 2 zeedennen
de Decanije"
Gebruiken
Plaats

aanvrager

Inhoud

Het Hoge 41

Chr. Scholengemeenschap 't Beekland

gebruiken school

Na invoering van gezamenlijke afvalbrengpunten in de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen kunnen ook inwoners van Hengelo en Steenderen dit afval op het brengpunt in Vorden aanbieden.

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

Acceptatie afval
Bij het afgeven van het afval op het brengpunt aan het Hoge stellen burgemeester en wethouders de volgende voorwaarden:

LCOHOLCONTROLES: POLITIE DEELT RODE KAART UIT

* Op het brengpunt kunnen de volgende uit huishoudens afkomstige afvalstoffen gebracht worden:
- metaal
- klein chemisch afval
- hout
- tuinafval (géén grond)
- schoon puin
- klein wit- en bruingoed
- niet schoon puin
- vlakglas
- vloerbedekking
- turnhout
* Er mag maximaal 0,25 m3 afval per dag worden aangeboden, met uitzondering van tuinafval. Voor tuinafafval geldt een maximum van
2 m3 per dag.
* Andere categorieën afval worden niet geaccepteerd (dus ook geen ongescheiden bouw- en sloopafval).
* Er mogen alleen niet herbruikbare producten gebracht worden
" De vloerbedekking en oude bouwmaterialen mogen géén asbest bevatten.
" Het snoei-afval mag maximaal 15 cm dik zijn en géén boomstronken/
stobben bevatten.
* Het grof afval mag niet meer dan 25 kilo wegen.
* De goederen mogen niet langer dan 1,5 meter en moeten spijkervrij
zijn.
* Blad-, gras- en tuinafval mag alleen in composteerbare papieren zakken en niet in ('afbreekbare') plastic zakken worden aangeboden.
* Bij het scheiden van de fracties afval moeten aanbieders zich houden
aan de scheidingsregels van de aanwezige toezichthouders.
Afwijkingen
Burgemeester en wethouders kunnen - mits goed gemotiveerd - afwijken van deze beleidsregels.
Evaluatie
Burgemeester en wethouders zullen de beleidsregels jaarlijks evalueren
en zonodig opnieuw vaststellen.
Inzage
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht leggen
wij de ontwerp-beleidsregels van 16 november 2001 tot en met 14 de
cember 2001, gedurende openingstijden, voor een ieder ter inzage bij de
afdeling milieu (Koetshuis). Tegen betaling der kosten kunt u een kopie
krijgen.

• donderdag
van 1330 tot 1730 uur

Zienswijzen
Tot en met 14 december 2001 kunt u uw zienswijze over deze ontwerpbeleidsregels, bij voorkeur schriftelijk, aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken. Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u deze ook mondeling
kenbaar maken aan medewerkers van de afdeling milieu.

• vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de afdeling milieu.

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Plaats

plaats
Broekweg 9,
Wichmond

aanvrager
K.C. Breunissen

Inhoud
datum ontvangst
inpandig verbou- 30-10-2001
wen en veranderen
van een boerderij

Baakseweg 3

G.J. Harmsen

vergroten veestal 06-11-2001

Holtmaet 2

R. Benjamins

bouwen volière/
bergruimte

G.J. Scheffer

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
Wat veel mensen echter niet weten, is dat je, geheel los van de straffen
die hiervoor staan beschreven, ook met het CBR te maken kan krijgen.
Het CBR. dat eerder het rijbewijs 'vergund' heeft, gaat namelijk twijfelen
aan de geschiktheid van de bestuurder. Vanaf 1,3 promille is die twijfel
zó groot datje een cursus moet volgen, de Educatieve Maatregel Alcohol
en verkeer (EMA). Ben je in de afgelopen vijfjaar eerder gepakt, dan is 0,8
promille al voldoende.
Vanaf 1,8 promille moetje naar een onderzoek, uitgevoerd door een psychiater. Als de psychiater een negatief advies uitbrengt aan het CBR,
wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Is er geen negatief advies, dan
moetje alsnog de EMA volgen.
Als je niet meewerkt aan de EMA of het onderzoek, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
Rijden onder invloed levensgevaarlijk
Volgens de registraties overlijden in de provincie Gelderland jaarlijks tussen de tien en twintig mensen bij alcoholongevallen en raken rond de
400 mensen gewond. De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk anderhalf tot twee maal zo hoog, omdat niet altijd wordt geregistreerd of alcohol is gebruikt.
Automobilisten met meer dan 1,5 %o (8 glazen en meer), hebben 200
(tweehonderd!) keer zoveel kans om bij een ongeluk om het leven te komen dan nuchtere bestuurders.
Rijden onder invloed is levensgevaarlijk. Alcohol en verkeer gaan nu eenmaal niet samen.

/w.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
BESTUURSRECHT

WET

openbare kennisgeving besluiten inzake gedeeltelijke intrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

'B OUWAANVRAGEN

Nieuwenhuisweg l

De politie in de provincie Gelderland is onlangs gestart met het uitreiken
van de 'rode kaart' aan rijders onder invloed. Deze rode kaart is een folder op maat. De politie noteert in de folder de uitslag van het ademonderzoek. Met deze gegevens kan de overtreder in de folder lezen wat hij
of zij kan verwachten van het Openbaar Ministerie (OM) en van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zo is te lezen dat bij een alcoholgehalte van 0,5 %o tot 1,3 %o het OM normaal gesproken een transactievoorstel zal doen. Door een bedrag te betalen van variërend f 410,tot f 1500,- voorkom je verdere vervolging en word je niet gedagvaard. Als
het OM geen transactie aanbiedt, bijvoorbeeld omdat het alcoholgehalte
hoger is dan 1,3 %o, moetje voor de rechter verschijnen. De Rode Kaart
geeft een idee van de straf die mogelijk geëist wordt: een geldboete en
een rijverbod van een aantal maanden. In een aantal gevallen wordt het
rijbewijs al op het politiebureau ingenomen. In de Rode Kaart staat wat
er met het rijbewijs gebeurt en of de betreffende bestuurder het rijbewijs
vóór de rechtszitting terugkrijgt.

06-11-2001

bouwen voertoren 06-11-2001

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt, gedurende de openingstijden, met ingang van 16 november tot en met 28 december 2001
ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B.J.
Groot Jebbink, Almenseweg 41.7251 HN Vorden, op 13 juli 1993 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummers 202 en 203, adres inrichting: Almenseweg 41 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, ge
deeltelijk in om (bruto) 586 kilogram NH. over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer Th.GAM. Holleman, Hazenpad l, 6942 NH
Didam.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 740,3 kilogram
NH? productieruimte. De depositie neemt met 45% af van 91,4 naar 51
mol.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.W. Nijland,
Zelledijk 5, 7251 DN Vorden, op 16 juli 1982 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2715,
adres inrichting: Zelledijk 5 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, ge
deeltelijk in om (bruto) 252 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer G.H. Haijtink, Katgershoek 3, 7245 PC Laren Gld (gemeente Lochem).
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 541,6 kilogram
NFL productieruimte. De depositie neemt met 32% af van 75,3 naar 51,3
mol.
Beroep
Tegen deze besluiten kan beroep 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 u binnen 6 weken na de datum van ter inzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 29 december
2001.
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 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

ET MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 16 november tot en met 28 december 2001
ter inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieube
heer van:
de heer GJ. Harmsen, Baakseweg 3, 7251 RH Vorden van 25 oktober
2001, ingekomen 29 oktober 2001, waarbij hij meldt dat de bestaande ligboxenstalling, op het perceel plaatselijk bekend als Baakseweg 3 te Vorden, met 7 meter wordt verlengd om te kunnen voldoen aan de nieuwe
welzijnseisen voor het mogen houden van rundvee.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
op 6 februari 1990, onder nr. AZ-4761, verleende revisievergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel
niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften mag veroorzaken.

(Voorontwerp,)
Bestemmingsplan Vordense Beek (- bedrijfsterrein NEDAC SORBO, Nieuwstad)

INFORMATIEAVOND:
WOENSDAG 21 NOVEMBER, 19.30 UUR BIJ HOTEL BAKKER
Ter inzagelegging voorontwerp-plan:
Vanaf donderdag 22 november tot en met woens-dag 19 december 2001, gedurende openingstijden ter ge
meentesecretarie en in de bibliotheek (zie ook de advertentie elders in dit blad).
Nadere informatie: Gemeente Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden, Tel. 0575- 55 74 74
Contactpersonen: Mw. J. de Jong / hr. J. Ditzel
ALGEMEEN

Wat is een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dichtbevolkt land als het onze kan het nu eenmaal
niet meer anders, dan dat we met elkaar afspraken moeten maken over hoe we de beschikbare grond gebruiken. Deze afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die plannen tot stand komen zijn
vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO). Ook
is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren op een op basis van die wet door de gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.
Een bestemmingsplan is één van de belangrijkste plannen om de functie van de bebouwde en de onbebouwde ruimte te regelen. De gemeente geeft in een bestemmingsplan aan waarvoor gronden en gebouwen mogen
worden gebruikt, waar (wat) mag worden gebouwd en hoe gronden mogen worden ingericht. Mogen, want als
een stuk grond bestemd is voor bedrijven, wil dat nog niet zeggen dat dat stuk dan ook binnen de kortste ke
ren volgebouwd wordt met bedrijven. Daar staat tegenover, dat als er voor een bepaald gebied bijvoorbeeld de
bestemming 'Wonen' is vastgelegd, u er niet zondermeer een winkel mag beginnen. Het bestemmingsplan
bindt de burgers, maar ook de gemeente/overheid. U, als burger, kunt er dus rechten aan ontienen.
Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat voor welke bestemming(en) het be
doelde gebied mag worden gebruikt.
Daarbij vinden we dan voorschriften, de spelregels voor het gebied. Zo wordt per bestemming aangegeven wat,
waar en in welke omvang er gebouwd mag worden; voor welke doeleinden de gronden en de bebouwing mogen worden gebruikt.
Ook is er een toelichting, waarin de bedoelingen van het plan zijn aangegeven.
Wanneer krijgt u met het bestemmingsplan te maken?
De meeste mensen krijgen met een bestemmingsplan te maken als ze een bouw- of een aanlegvergunning aanvragen.Voor een bouw- of een aanlegvergunning moeten burgemeester en wethouders de aanvraag onder andere toetsen aan het bestemmingsplan. Past de aanvraag niet in het bestemmingsplan, dan moet u er op reke
nen dat de gewenste activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Hetzelfde geldt bij een gewijzigd gebruik van
gronden of gebouwen. Het bestemmingsplan geeft aan wat wel en wat niet toelaatbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden. Ook bij aankoop van een stuk grond is het dus verstandig dat u zich vooraf op de hoogte stelt
van de bestemming van het perceel.
Kan de gemeente in een bestemmingsplan nu helemaal zelf bepalen wat wel en wat niet mag?
In principe gaat het bij bestemmingsplannen inderdaad om de zogenaamde autonome bevoegdheid van de ge
meente. De gemeente moet evenwel voldoen aan Rijks- en provinciale regels/plannen.
Wat betekent dit (voorontwerp-)bestemmingsplan Vordense Beek?
Na de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar Duiven was de eerste jaren de locatie aan de Nieuwstad nog
nodig voor de seizoensgebonden opslag van het bedrijf.
De gemeente wilde het terrein liefst zo snel mogelijk herinvullen met woningbouw en had daar ook stedenbouwkundige randvoorwaarden voor opgesteld.
Inmiddels kan het bedrijf op korte termijn beschikken over voldoende opvang in Duiven, waardoor het terrein
en de gebouwen in Vorden niet meer nodig zijn.
Het bestemmingsplan voorziet dan ook in de mogelijkheid hier woningbouw te realiseren in een groen, parkachtig gebied.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Voor het meest oostelijk gedeelte (daar waar nu de bedrijfsbebouwing staat) wordt gedacht aan een laantje met
halfvrijstaande en vrijstaande woningen op grote kavels, met een open, groen karakter. Op de plek van de voormalige leerlooierij komt een appartementgebouw.

een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7251 AH Vorden van 25 oktober
2001, ingekomen 26 oktober 2001, waarbij de directie meldt dat de inrichting wordt uitgebreid met l reclameaanduiding (Weevers Net) naast
de inrit van het gebouw en de bestaande reclameaanduiding "Drukkerij
Weevers" (blauw nuon) wordt vervangen door blauwe reclameverlichting
boven de entree op het adres Nieuwstad 30 te Vorden.

Het meest westelijk gedeelte (achter drukkerij Weevers) krijgt een grotendeels openbaar parkkarakter met daarin twee appartementgebouwen.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
op 17 november 1995, onder nr. 3A, verleende revisievergunning (inclusief melding van 22 november 1999, onder no. M-103) of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.
Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, omdat de lichtreclame buiten werking blijft tussen 20.00 en 08.00 uur.
De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 16 november 2001, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden
ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaar- en beroepschriften.
Wanneer u een bezwaarschrift indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

Langs de beek komt een openbaar voetpad. In overleg met de vereniging Natuurmonumenten wordt toege
werkt naar aansluiting op het padennet verderop in het beekdal.
Waar staan we nu in de procedure:
Op dit moment zijn we toe aan:
Inspraak en overleg
We schreven al, dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning toetst aan het bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo'n bestemmingsplan tot stand komt van belang, maar ook uw recht op
inspraak en de mogelijkheden om te reageren (bezwaar te maken) in de WRO geregeld.
Iedereen krijgt in de periode van 22 november tot en met 19 december aanstaande de gelegenheid het voorontwerp-bestemmingsplan in te zien en daarop te reageren (= zienswijze kenbaar maken). Dit laatste bij voorkeur
schriftelijk, maar u kunt uiteraard uw mening over de plannen (zowel positieve opmerkingen als eventuele bezwaren)
ook mondeling kenbaar maken aan de ambtenaren die u bij de afdelingen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting te woord staan.
Voorafgaand aan de ter inzagelegging vindt een informatieavond plaats op woensdag 21 november 2001 in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
Tijdens die avond zal op de hoofdlijnen van het bestemmingsplan worden ingegaan.maar ook zal de architect
een toelichting geven op de voor het gebied ontworpen bouwplannen.
Naast inspraak vindt er ook (verplicht voorgeschreven) overleg plaats met belangrijke instanties, zoals provincie, Rijk, waterschap, nutsbedrijven enzovoorts. Dit gebeurt gelijktijdig met de inspraakprocedure
Nadat de inspraakprocedure en het overleg met Rijks- en provinciale instanties is afgerond volgt (al
dan niet aangepast):

Een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van de
gemeente Vorden, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden, voor het veranderen van de gemeentewerf volgens het Besluit opslag en transport
milieubeheer, voor
- opslag van materialen en
- maandelijks brengpunt voor grof- en tuinafval,

De officiële ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan. Opnieuw voor u de mogelijkheid uw
zienswijze (in dit geval aan de gemeenteraad) kenbaar te maken.
Het ligt in de bedoeling dat de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan vaststelt. De hoeveelheid (en de
inhoud van de) reacties speelt natuurlijk een belangrijke rol. Zo ook de resultaten van het overleg met de diverse instanties.

op het perceel Het Hoge 65 te Vorden.

Na de vaststelling volgt: de provinciale goedkeuring.

Elk bestemmingsplan moet, voordat het in werking kan treden, goedgekeurd worden door gedeputeerde staten. Dit college heeft daarvoor in
principe de tijd gedurende 4 (bij bedenkingen 6) maanden na afloop van
de ter inzage legging van het door de gemeenteraad vastgestelde plan.
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeenteraad op uw
zienswijze, dan wel als de gemeenteraad het plan gewijzigd vaststelt en
u het met die wijziging niet eens bent, kunt u uw bedenkingen kenbaar
maken aan gedeputeerde staten van Gelderland.

mogelijk tot uitvoering te brengen.
De Wet biedt daartoe de mogelijkheid, via de vrijstellingsprocedure ex. artikel 19.
De ontwikkelaar en burgemeester en wethouders willen na de inspraakprocedure zo snel mogelijk starten met
die vrijstellingsprocedure. Te zijner tijd komen we daar in deze rubriek op terug.
Sloop
Daartoe zal in ieder geval het nodige aan bedrij fsbebouwing gesloopt moeten worden.
Burgemeester en wethouders hebben al een aanvraag voor sloop ontvangen en zullen die naar verwachting in
hun vergadering van 22 november a.s. verlenen.

Wat na goedkeuring?
In principe treedt het-plan na de goedkeuring in werking. Het kan natuurlijk zijn dat u het (ook) met de beslissing van gedeputeerde staten op
uw bedenkingen niet eens bent. Dan bestaat voor u nog de mogelijkheid
beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan dan al in werking
treedt, kunt u (voor het door u bestreden deel) dan gelijktijdig schorsing
vragen bij de voorzitter van die afdeling.

Kapvergunning
Een aantal bomen die direct tegen de huidige bedrij fsbebouwing staan zullen noodgedwongen gekapt moeten
worden om te voorkomen dat ze vanzelf het loodje leggen tijdens de sloop.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens die kapvergunning te verlenen. Een ieder kan tot en met 25 de
cember 2001 zijn reactie op dit voornemen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Burgemeester en
wethouder zullen vervolgens in januari 2002 beslissen op de aanvraag om een kapvergunning.

U merkt het al. Het duurt nog wel even voor zo'n bestemmingsplan
rechtskracht verkrijgt.

Tenslotte
Wij hebben geprobeerd u een globaal inzicht te geven in de bedoelingen van het bestemmingsplan Vordense
beek.
Aan de gegevens in deze publicatie kunt u evenwel geen rechten ontlenen.

Versnelde procedure bouwvergunning:
Nu het bedrijf definitief de bedrijfsgebouwen wil afbreken en tot herinvulling wil overgaan, de provincie de vereiste woningbouwcontingenten
beschikbaar heeft gesteld, is er veel aan gelegen de plannen zo spoedig

Zeker als u in de directe omgeving woont of daar belangen heeft, adviseren wij u het bestemmingsplan in te komen kijken!!.
En uiteraard bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond op 21 november bij Hotel Bakker.

Rabobank Graafschap-West klaar voor de toekomst:

Feestelijke opening centraal kantoor
De burgemeesters van Vorden,
Hengelo en Steenderen hebben
vrijdagmiddag op feestelijke
wijze het nieuwe centrale kantoor van Rabobank GraafschapWest geopend. De opening
werd bijgewoond door een grote groep genodigden. Ook op
het open huis de dag erna was
het bijzonder druk. De Rabobank mag zich dan ook met
recht een bank noemen die
midden in de samenleving
staat.

maakt welke verenigingen in aanmerking komen voor een geldbe
drag.
Aan het einde van zijn toespraak
vertelde algemeen directeur Jan
Krooi dat na de verbouwing in Vorden volgend jaar de kantoren in
Hengelo en Steenderen worden
aangepast. "En ook wanneer we
daar de kantoren heropenen zal
deze verenigingenactie van start
gaan. Gelijke werkgebieden, gelijke behandeling", sprak Krooi.
Na de toespraken in de feesttent
ging het gezelschap naar de overkant van de weg voor de officiële
ingebruikname van het bankge
bouw. De burgemeesters van Vorden, Hengelo en Steenderen de
den dit door een paar honderd ballonen de lucht in te laten. Dit ging
vergezeld van de nodige slingers
en natuurlijk champagne!

Algemeen directeur Jan Krooi blikte in zijn toespraak terug op de afgelopen vijf jaar waarin het managementteam van de bank verspreid over de drie kantoren van
Vorden, Hengelo en Steenderen
werkte. Dit was op den duur niet
altijd even effectief. Daar kwam
nog eens bij dat enkele jaren gele
den al duidelijk werd dat diverse
diensten van de bank in de loop
van de tijd gecentraliseerd zouden
worden. "Toen de mogelijkheid
zich voordeed om naast het kantoor in Vorden grond te verwerven, hebben we daar dan ook snel
gebruik van gemaakt", aldus
Krooi.
En het resultaat mag er zijn. Een
gebouw met een uitstraling die
stijlvol, modern en eigentijds is.
En die niet alleen door zijn omvang de aandacht trekt. In het
nieuwe gedeelte is de bankhal
voor particulieren ondergebracht.
"Wij wilden een modern, ruime
en open bankhal met een service
balie", legde Krooi uit. Daarnaast
zijn er diverse adviesplaatsen inge
richt waar de adviseur zich even
rustig met de klant kan terugtrekken. En ook de uiterst moderne
werkplekken van de medewerkers
zijn het vernoemen waard. Architect Gerard Plug van Maas Architecten uit Lochem heeft daarbij
vooral veel aandacht besteed aan
zaken als ruimte en licht. Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp
was flexibiliteit. "Het is een ge
bouw dat gemakkelijk aan te passen is en zodoende ook voor de
toekomst vele mogelijkheden
biedt", aldus Krooi.
Het reisbureau van de Rabobank
heeft een prominente plek gekre
gen aan de voorkant van het nieuwe gedeelte van het pand. Het reisbureau heeft een eigen ingang en
is ook op zaterdag geopend.
WAARDERING

Volgens algemeen directeur Krooi
is er het afgelopen jaar hard ge
werkt aan de Zutphenseweg 26.

Hij stak zijn waardering voor de architect, aannemer, onderaannemers, installateurs en alle andere
bedrijven die hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van het
nieuwe centrale kantoor van Rabobank Graafschap-West dan ook
niet onder stoelen of banken. In
het bijzonder bedankte hij de nabije buurtbewoners, de medewerkers en niet te vergeten de klanten
van de bank.
"De bouw heeft best wel voor overlast in de buurt gezorgd. Ook voor
onze medewerkers waren de omstandigheden niet altijd even optimaal. En datzelfde geldt voor het
serviceniveau voor onze klanten.
Maar dat is nu allemaal voorbij.
Wij zijn met name onze directe
buren, de medewerkers en de
klanten dan ook zeer erkentelijk
voor het geduld dat zij hebben ge
had", zo sprak hij.
VERENIGINGEN

Om te onderstrepen dat de Rabobank midden in de samenleving
staat, stelt de bank ter gelegenheid
van de opening een bedrag van
25.000 gulden beschikbaar dat verdeeld zal worden onder de verenigingen in de gemeente. Om in aanmerking te komen voor een geldbedrag moesten de verenigingen
uit het dorp een presentatie instu-

ren. Deze stonden het afgelopen
weekend verspreid over het nieuwe bankgebouw opgesteld. De be
zoekers van het open huis werd ge
vraagd hun stem uit te brengen op

de presentatie die hen het meest
aanspreekt. "Uit de talloze reacties
die wij hebben gekregen is deze actie een groot succes", aldus Krooi.
Binnenkort zal bekend worden ge

OPEN HUIS
Het nieuwe bankgebouw en de
feesttent werden zaterdag druk be
zocht door mensen uit Vorden,
Kranenburg, Wichmond, Vierakker en omgeving. Er werd fanatiek
gestemd op de verenigingen. De
route door de bank werd soms in
filevorm gelopen. De verzorging
was goed en de sfeer uiterst gezellig. Ook de kleintjes hadden schik
voor tien met clowns, spelletjes, figuurballonnen en veel lekkers.
Kortom, voor jong en oud een ge
slaagde opening.

ï
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gelukkig maar... want onze
s extra aanbiedingen
blijven u verrassen!
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Het'gezicht'
van uw bedrijf wordt
mede bepaald

Het is uw visitekaartje
dat er onberispelijk
behoort uit te zien.
zowel in ontwerp.

tekst.

OP. sterker.
het verhoogt de
herkenbaarheid
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200 gram
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van 17.89 voor

Omo wasmiddelen

8
halen ^ ^

pak a 15.39 nu

Magere spekreepjes
van 10.94 voor

2 pakken a 250 gram

kilo nu

MlïlSiei Dier

krat 24 flesjes, van 19.49 voor

j-4
99
t•
• I^B

Droste chocoladeletter
O pak hafen -» fL pak betalen

pak a 135 gram

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05

VLAAI VAN DE WEEK:

Pepernotenvlaai f 11,Krentenbroodjes
6 stuks f 3,Yictoriakoeken f 1,25 per stuk

Wij ziin daarin uw

Uitslag van de Waldkorn knipkaartwedstrijd
Eerste prijs:
een espressomachine ter waarde
van f 1.000,is gewonnen door
fam. Steentjes, Vorden.
Tweede prijs:
fam. Weulen Kronenborg, Vorden
Derde prijs:
fam. Kos, Vorden

oh

GALL^GALL

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Het cement
tussen vraag en aanbod!
Vers van het land:
onbespoten aardappelen, rode kool,
witte kool, savooiekool, wortelen en prei.
Nu ook gesneden kool, hutspot
500 gram f 2,stoof-/soepgroenten 500 gram f 2,50

d r u k k e r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

8

FOPPEN gerookte palingf ilet

van uw onderneming

partner.

•K

M. ABBINK
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Heideweversweg 8, -7255 LV Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 00 59
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Dure hobby voor scooterfanaat

Riek Pellenberg uit Wichmond
tweede op NK Scooter Races:

Voorlezers gezocht!
De bibliotheek in Vorden heeft
regelmatig contact met de peuterspeelzalen in de gemeente
Vorden.
Dit jaar wil de bibliotheek de
speelzalen graag behulpzaam zijn
bij voorleesactiviteiten in de
peuterspeelzaal. Zij is daarom op
zoek naar vrijwilligers die in een
periode van 6 tot 8 weken één of
twee keer in de week een halfuurtje willen voorlezen aan een kleine
groep kinderen in de leeftijd van 2
tot 4 jaar. De bibliotheek denkt
hierbij vooral aan 50 plussers,
maar 'voorlezers' in een andere
leeftijdsgroep zijn natuurlijk ook
welkom. Dit schooljaar worden
alleen voorlezers gezocht voor
peuterspeelzaal Peuterpret in
Wichmond.
De Bibliotheek ondersteunt deze
'voorlezers' met een informatiemiddag over geschikte peuter-

boeken, en tips voor het voorlezen
aan peuters. Houdt men an kinderboeken en voorlezen en zou
men dit schooljaar, of misschien
in de komende jaren af en toe willen voorlezen in peuterspeelzalen?
Neem dan contact op met mevr.
Rikie Besseling, peuterspeelzaalleidster van peuterspeelzaal Peuterpret in Wichmond, tel. (0575)
52 79 43 of met mevr. Toos Olden
de jeugdbibliothecaris van de
Vordense bibliotheek, tel. (0314)
62 14 20.
Houdt men wel van kinderboeken
en voorlezen, maar wilt men enkel
informatie over peuterboeken en
voorlezen aan peuters zonder dat
men ingeschakeld wordt als voorlezer in de speelzaal, dan kan men
ook met bovenstaande personen
contact opnemen. Bij voldoende
belangstelling wordt er door de bibliotheek een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Bij besteding van f 10,- bij Etos voor slechts €10,een Euro Hotel Cneque

Riek Pellenberg uit Wichmond
is dit jaar tweede geworden in
de standaardklasse van de NK
Scooter Races. Een knappe prestatie, zeker omdat het pas het
eerste seizoen was dat de 19-jarige scooterfanaat meedeed
aan deze wedstrijden. "En dit
ruikt naar meer", zegt hij. 'Volgend jaar ga ik voor de eerste
plek."
De scooter is de laatste jaren erg
populair bij de jeugd. Maar datje
daar ook speciale wedstrijden in
had, weten maar weinig mensen.
Er is zelfs een Nederlands Kampioenschap in twee klassen: de
standaard- en de topklasse. Riek
Pellenberg uit Wichmond is in het
dagelijks automonteur bij een garage in Zutphen. Maar zijn lust en
zijn leven is eigenlijk de scooter.
Via een vriend van hem kwam hij
in aanraking met de Scooter Races
en besloot hij zich dit voorjaar in
te schrijven in de standaardklasse.
"Het is wel een dure hobby", zo begint Riek Pellenberg zijn verhaal.
"Voordat ik aan de start verscheen
had ik al ruim dertien duizend
gulden uitgegeven. Natuurlijk
moet je een scooter hebben maar
je moet ook geld opzij leggen voor
bijvoorbeeld een pak", somt hij op.
Van tevoren had Riek Pellenberg
niet veel getraind, want cfok dat
kost elke keer handen vol geld.
"Want je moet een baan afhuren
en ook aan brandkosten en onderdelen ben je elke keer zo weer honderd gulden kwijt."
VOORSPRONG
Redelijk onvoorbereid begon Riek
Pellenberg dan ook dit voorjaar

Harry Stapelbroek
Toernooi
Aanstaand weekend wordt alweer
voor de vierde maal het 'Harry Stapelbroek Toernooi' georganiseerd
door biljartvereniging K.O.T. in
café Uenk. De acht deelnemers
strijden dan weer om de éérste
plaats met als inzet de prachtige
'Harry Stapelbroek wisseltrofee'!
Deze trofee kan definitief bij een
deelnemer thuis op de schoorsteenmantel pronken, waaneer deze driemaal achtereen als kampioen over de streep gaat. Eén speler kan dit weekend hiervoor in
aanmerking komen en dat is* de
kampioen van 1999 en 2000, wil-

aan de dertien Wedstrijden die
meetellen voor het nationaal kampioenschap in de standaardklasse.
"Mijn voordeel was wel dat mijn
scooter was klaargemaakt door
een vriend van mij die meerijdt in
de topklasse. Op die manier heb je
toch al wel een voorsprong op de
rest", zegt hij. Doordat Riek Pellenberg in het begin nog weinig wedstrijdervaring had, eindigde hij
nog niet gelijk voorin. "Maar halverwege het seizoen begon het
goed te lopen en werd ik maar
liefst vier keer achter elkaar eerste.
Dus eigelijk had er nog veel meer
ingezeten als ik in het begin van
het jaar ook goed had gereden."
De laatste wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap liet Riek
Pellenberg bewust lopen, omdat
hij zijn tweede plaats toen al had
veiliggesteld. "Daarnaast was toen
gewoon het geld op. Een wedstrijd
kost toch al gauw zo'n vierhonderd gulden." En dat te bedenken
dat de coureurs per wedstrijd niet
langer dan 25 minuten op de baan
staan. De kosten zitten met name
in brandstof en onderdelen die
snel slijten.
VOLWAARDIG
Volgens Riek Pellenberg wordt er
door sommige mensen nog wel
eens minderwaardig gedaan over
scooterracen. "Maar dat is gelijk afgelopen als ze eens zijn wezen kijken bij een wedstrijd van ons.
Want het is hartstikke spannend
en het gaat veel harder dan de
meeste mensen denken. Laatst reden we op het circuit in Assen.
Daar worden echt topsnelheden
van 130 tot 140 kilometer gehaald.

lem Siebelink uit Doetinchem. Hij
zal dit doel natuurlijk graag willen bereiken, maar of de overige
deelnemers er ook zo over denken
is nog maar de vraag. Het zal dit
weekend dus extra spannen worden maar ook ontspanning zal er
weer volop aanwezig zijn, en deze
twee factoren te samen maken dit
'Harry Stapelbroek Toernooi' zo
bijzonder! De deelnemers zijn: W.
Siebelink (Doetinchem); E. te Molder
(Groenlo); H. Leussink (Lochem);
R. Peters (Dieren); H. Schröer (Vorden); J. Tijdink (Doetinchem); R.
Spijkerman (Deventer) en B. Veger
(Lossen).
De finale vindt zondagmiddag
plaats met aansluitend de prijsuit-

Ik schrok me echt dood toen ik dat
later hoorde", zegt hij.
De meeste wedstrijden voor het
Nederlands Kampioenschap worden gehouden op cartbanen. De
wedstrijd in Assen die Riek Pellenberg aanhaalde is de 3 uurs race
die niet meetelt voor het Nederlands Kampioenschap. Samen met
zijn maatje Horst Ebbers - die het
afgelopen jaar tweede werd in de
topklasse - deed Riek Pellenberg
aan deze wedstrijd mee en het
tweetal eindigde maar liefst op de
eerste plaats. "We deden mee in de
topklasse en de bedoeling van een
3 uurs race is dat je om het half
uur wisselt. En dat ging dus hartstikke goed", lacht hij.
SPONSOR
Riek Pellenberg hoopt volgend
jaar Nederlands Kampioen te worden in de standaardklasse. "Ik ben
van plan om van tevoren iets meer
te gaan trainen", zegt hij. Pellenberg is zich ervan bewust dat dit
weer extra kosten met zich meebrengt. "Op dit moment heb ik
één sponsor. Maar eigenlijk zou ik
er meer moeten hebben om verder
te kunnen komen. En eigenlijk
zou ik op den duur ook wel in de
topklasse willen uitkomen. Maar
dat kost dus nog meer geld." Vervolgens legt hij uit dat hij zelf niet
zo makkelijk op zoek gaat naar
sponsors. "Laat mij maar lekker
rijden, het zoeken naar sponsors
dat is eigenlijk niets voor mij."
Bedrijven uit de regio die interesse
hebben om Riek Pellenberg te
sponsoren kunnen rechtstreeks
met hem contact opnemen: (0575)
44 13 93.

reiking. De kampioen van 2001
mag de Harry Stapelbroek Trofee
in ontvangst nemen uit handen
van Annet Barendsen...

Deze maand
nog beginnen
met zwemles
Wil men dat 'n kind voor de
zomer al een behoorlijke slag kan
zwemmen? Dit is nu mogelijk
door de samenwerking zwemschool P.B A in Vorden en Sport en
recreatiecentrum De Beemd in
Lochem. Zwemschool P.BA in

Actie bij Etos Barendsen:
met twee personen drie
nachten in het hotel
logeren voor maar € 10,Wat is er romantischer dan samen met je partner logeren in
een goed hotel? Dineren bij
kaarslicht, samen een wijntje
drinken in de lounge van het
hotel en 's morgens heerlijke
croissants en verse jus d'orange
nuttigen bij het ontbijt. Een
groot en modern hotel in een
dynamische stad of juist een
klein familiehotelletje in een
rustig dorpje op het platteland.
Dankzij Etos Barendsen aan de
Zutphenseweg 3 hoeft een dergelijk uitje niet duur te zijn.
Want klanten van Etos kunnen
in 2002 voor maar € 10,- met z'n
tweeën maar liefst drie nachten
logeren in een hotel in Nederland of elders in Europa.
€ 25,- KORTING
Tot en met 2 december krijgt iedere Etos-klant bij besteding vanaf
ƒ 10,- een voucher. Met deze voucher kan de klant tot en met 31 januari 2002 de Euro Hotel Cheque
bestellen voor maar € 10,-. Deze
cheque is te besteden gedurende
het hele jaar 2002. Normaal gesproken kost de Euro Hotel Cheque € 35,-. Klanten van de Etos-drogisterij krijgen dus € 25,- korting.
'Dit is natuurlijk een fantastische
actie. Onze klanten kunnen nu
spotgoedkoop genieten van de
leukste en mooiste hotels in ons eigen land of in een ander Europees
land', aldus mevr. Annet Barendsen.
VIJFHONDERD HOTELS
De Etos-klant kan met de Euro Ho-

Vorden en zwembad de Beemd in
Lochem willen op deze manier
proberen de zwemleswachtlijst
van 8 a 9 maanden te bekorten. Dit
is mogelijk gemaakt door een allin zwemleskaart A diploma. Zo
kunnen de kinderen vanaf 4 jaar
de eerste 20 lessen in een extra verwarmd binnenbad in Vorden komen zwemmen, waar ze de eerste
fase van het A diploma kunnen
doorlopen, zodat de kinderen na
deze 20 lessen kunnen instromen
in het halfdiepebad in Lochem
waar wel ruimte is om de kinderen te plaatsen. Zo kunt u dus de
wachtlijst omzijlen en beginnen
met de zwemles. De eerste fase in
Vorden zal bestaan uit het water-

tel Cheque bij 500 hotels in Nederland, plus 15 andere Europese landen, drie aaneengesloten nachten
boeken voor twee personen. De logies zijn deze drie dagen met de
Euro Hotel Cheque helemaal gratis. De enige voorwaarde is dat de
gasten het ontbijt en diner gebruiken in het hotel. 'Dit is weer zo'n
actie van Etos, waaruit blijkt dat
wij net iets meer doen voor onze
klanten. Dat maakt het winkelen
bij Etos zo bijzonder. Het aantrekkelijke van deze actie is dat onze
klanten zich eens in een andere
omgeving kunnen laten verwennen.
Wanneer zij voor ƒ 10,- bij ons
hebben besteed en de Euro Hotel
Cheque voor 31 januari 2002 bestellen, krijgen zij de Euro Hotel
Chequegids toegezonden. In deze
dikke gids staan vijfhonderd hotels vermeld waaruit zij een keuze
kunnen maken.
Samen met hun partner of met
een vriend of vriendin kunnen ze
beslissen in welke omgeving ze
willen logeren en of ze bijvoorbeeld een modern of een klassiek
hotel willen bezoeken. In de gids
staan tevens de ontbijt- en dinerprijzen vermeld, zodat iedereen
een hotel kan uitzoeken die past
bij zijn of haar budget.
Bovendien maakt iedere klant die
ƒ 10,- of meer besteedt kans op het
winnen van l van de 20 geheel verzorgde weekenden naar Parijs!',
zegt mevr. Annet Barendsen tot
slot.

vrij maken, en worden de diverse
drijfvormen en beenslagen aangeleerd vervolgens zal er gewerkt
worden aan de combinatie van armen en benen, borst en rugcrawl.
Na deze 20 zwemlessen gaan alle
kinderen door naar De Beemd
waar ze geplaatst worden op het
niveau waar het kind op dat moment aan toe is. In de 2e fase in De
Beemd waar de aangeleerde basistechnieken worden geperfectioneerd en waar de zwemconditie
zal worden opgevoerd. Hierna
wordt ook bekeken wanneer de
leerlingen toe zijn aan het proefen diplomazwemmen. Voor informatie telefoonnr. (0573) 40 22 14.

ANTHONY'S HEEFT HET!
Country Classics, w.o.:
wax-jassen, body-warmers,
wax hats, Engelse, Ierse
country truien, Burlington
socks, Dunlop, Dubarry
laarzen.
r rt „ n trv*r»; f)t
Plaids
Diverse luxe geschenkartikelen,
zoals: Glas- en aardewerk,
Silverplated fotolijstjes, e.d.
Assortiment van Crabtree & Evelyn,
Bridgewater Volive candles,
geurkaarsjes, Jhr servetten,
Exclusieve home signs.
Steeds een
wisselend
assortiment met luxeen woonaccessoires.
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Tot ziens bij
Anthony's!

FOOTVThAK

RUNDER
SUCADELAPPEN 11,00
SCHOUDERKARBONADE ug 8,95

LAMMERS
SERVICE

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM
100 gr GEBR. GEHAKT
100 gr SNIJWORST

grof of fijn

Zaterdag 17 november

van 10.00
tot 16.00

0,95

VLEESRIBBEN

ug 4,95

4 SHOARMA
SCHNITZELS

6,95

0 20 ROZEN
« 3 VOSSEBESSEN

Bouwj.

merk + type

van

voor

91

Volvo 44 automaat

7950

6500

92

Peugeot 405 break 1.6

7500

4950

« 2 BOS ANJERS

92

Rover 414

6750

4950

« 4 BLOKKEN OASE

91

Ford Escort 1.4 CL

5650

3750

90

Ford Escort 1.6 CLX

4570

2750

90

Opel Corsa

3250

2650

91

Renault 21 1.7

3850

2250

90

Mitsubishi Lancer

3950

2000

90

Opel Kadett 1.4

3250

2000

87

Toyota Starlet 1.0

3250

1950

88

Ford Escort 1.4 C

3145

1500

89

Ford Sierra 1.6

3295

1500

88

Huyndai Pony 1.5 L

3250

1500

89

Opel Kadett 1.3

2950

1500

ZATERDAG 17 NOVEMBER 2001 10-16 UUR
LOCATIE: AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK, RONDWEG 2, VORDEN
(bij Shell tankstation)

NU VOOR

5,95

Maak kans op een 5-delige R.V.S. pannenset bij aankoop
van 4 shoarma schnitzels ontvangt u een deelnameformulier

!! GRANDIOZE OPRUIMING !!
ALLE AUTO'S INCL APK KEURING

INRUIL NIET MOGELIJK

2,45
195
2.45
6,85

3 ROOKWORSTEN

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon (0575) 55 14 21

•illff^
t
&

** 2 CYCLAMEN

9,95
10 00 Bloemen en Pinten

io!oo
7,95
5,1

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Contactjes?

De vijf koks van Hotel Bakker:
'Al tien jaar een hecht team'

Aangeboden door Stichting De Echte Groenteman

Groente Verhaalpaul
en het toverspruitje
Er was eens een jongen van 12
jaar. Die Piet heette. Piet luste
geen spruitjes. Piet vond ze vies
en bitter. En elke keer als mamma een bord voorzette met
spruitjes dan dacht Piet: He
bah... weg ermee.
Zijn pappa en zijn mamma hadden al van alles geprobeerd. Ze
hadden Piet al straf gegeven, maar
Piet at zijn spruitjes niet op. Papa
beloofden allerlei lekkers als Piet
de spruitjes op zou opeten. Maar
Piet wilde 't absoluut niet. Piet
vond spruitjes maar domme, kleine bloemkooltjes.

De herfst heeft zich inmiddels
aangekondigd. Fikse regenbuien, hier en daar de eerste
sneeuwvlokken. De bladeren
vallen bij "bosjes" van de bomen. En dan zomaar een zaterdagavond. We zijn een dagje
weggeweest. We komen Vorden
binnenrijden en willen nog een
hapje eten.
De parkeerplaats bij hotel Bakker
staat vol met auto's. Zullen we wel
of niet naar binnen gaan, het zal
er wel hartstikke druk zijn. Toch
maar doen, wellicht is er nog een
tafeltje voor twee personen beschikbaar. In het cafégedeelte van
het hotel zitten gasten ontspannen aan een glas wijn te nippen of
drinken een biertje. In afwachting
van het moment tot ze in het restaurant terecht kunnen.
Kelner Herman, vriendelijk als altijd vraagt wat we willen drinken.
"Twee pilsjes graag en de kaart en
kun je nog een plekje in het restaurant vinden"? Herman komt terug, geeft ons de kaart en adviseert ons fazant met zuurkool.
"Smaakt voortreffelijk", zo zegt
hij, terwijl hij ondanks de drukte
goedgehumeurd blijft. Een klein
half uurtje later, U kunt aan tafel.
Een eveneens vriendelijke serveerster wijst ons vervolgens de weg
naar een tafeltje in het midden
van het restaurant. De gasten
rondom ons heen hebben het
goed naar de zin. Dat zie je duidelijk. Weinig Vordenaren, wel een
ex Vordense horecaondernemer
die samen met zijn echtgenote
van een heerlijke maaltijd geniet.
De fazant wordt geserveerd. Herman heeft niets teveel gezegd,
echt smullen. Ergens tussen de
klapdeuren van de keuken naar
het restaurant ontwaren we zo nu
en dan een kok. "Wat moet het in
een hotel vol met gasten in de keuken een hectische toestand zijn",
zo dacht ik bij mijzelf. Een hotel
met een goeie naam staat of valt
natuurlijk bij de kwaliteit van de
keuken.
Daar moetje personeel hebben die
goed zijn in hun vak. De koks dus,
die veelal in de anonimiteit h'in
werk moeten doen en van wie telkens een "topprestatie" wordt verwacht. In hotel Bakker werken er
vijf. Hoog tijd om ze even uit de
keuken te halen en ze aan het Ie
zerspubliek voor te stellen. Herman, Ronald, René, Erik en Peter.
Dezer dagen hebben ze nog even
een borreltje gedronken, vanwege
het feit dat ze met zijn vijven al
tien jaar lang een hecht team
vormen bij hotel Bakker. De één
werkt er al 17 jaar, de ander 14

Maar ja, wat denk je ? Hoe vinden
de spruitjes het zelf, als ze niet
worden opgegegeten? Nou, die vinden het verschrikkelijk. Een heel
leven lang hebben ze gezwoegd
om te groeien en zo mooi rond en
gezond te worden. Na een lange
weg belanden ze dan eindelijk op
een kinderbord en wat zegt dat
kind IK LUST GEEN SPRUITJES.
jaar, twee werken er elf jaar en één lingenstelsel kwam Peter een jaar Nou, dat is echt heel erg voor zo'n
tien jaar.
in opleiding bij hotel-restaurant spruitje, want weet je wat er dan
"Rode Woold" in Nunspeet met gebeurt!? Dan pakt mama het
TROTS
aansluitend "De Keizerskroon" in bord en schept het leeg in de vuilKlaas Bakker, hoteleigenaar, is Apeldoorn. Na zijn militaire dienst nisbak. En zo'n lief, klein, schattig
maar wat trots op z'n mensen. verbleef hij negen jaar bij "De Pias- spruitje die ligt daar dan te wachZegt hij: "Het is inderdaad een molen" onder de rook van Nijme ten tot ie doodgaat. Tot ie helehecht team. Een fantastische werk- gen. En thans verdient hij zijn bo- maal geel wordt en langzaam
sfeer. Ze regelen veelal alles zelf en terham bij hotel Bakker.
sterft. Zielig hè?
beschikken over een grote mate
Nou, die ene avond was niet anvan zelfstandigheid. Onze koks Evenals collega Peter is ook Vorde ders dan alle andere, weer schepte
kunnen alles koken, zijn gewoon
naar Erik Lammertink (36) een mamma het bordje van Piet vol
van alle markten thuis", aldus zelfstandig werkend kok bij Bak- met spruitjes. Maar nee hoor. Piet
Klaas Bakker. En de koks zelf? Ook ker. De dag van indiensttreding trok zijn neus er voor op. Ik WIL ZE
zij roemen in één adem de gezel- zou zijn 25 februari 1991. Het werd NIET, zei Piet vastberaden ik vind
lige werksfeer en de afwisseling in een dag later, want juist op deze het vies. Ik wil wat anders. Ik wil
de uitoefening van hun vak.
25e waren zijn ouders 25 jaar ge chocolade, of een oliebol. En net
trouwd. Dus voor hem al gelijk een als anders pakte mamma het bord
Het wild wat nu hoog in het vaan- vrije dag! Erik volgde in zijn jeugd, van Piet en gooide de spruitjes in
del van de menukaart staat, de vis alvorens bij "Het Hof van Gelre" in de vuilnisbak. Maar mamma was l
in de beginmaanden van het jaar, Lochem aan de slag te gaan, de op- spruitje vergeten. Die was stiekem
de asperge tij d. Kortom zo heeft leiding
koken/serveren
en onder de tafel gerold en had zich
welk seizoen wel zijn specialiteit. brood/banket. Hij werkte ook vier verstopt achter een tafelpoot. Het
Een partijtje, ergens in een tuin, in jaar bij het bekende uitgaanscen- was Jan-Willem het spruitje. En
een fabriek, bij mensen thuis of ge trum "t Spant" in Bussum. Grote Jan-Willem was niet zomaar een
woon de gasten in het restaurant. buffetten en dikwijls met T.V ca- spruitje. Nee hoor!
Lees maar
Of bijvoorbeeld gasten die bepaal- mera's in de buurt. Een leuke tijd, eens wat er verder gebeurde.
de dingen niet mogen eten. Geen
zo vond Erik die op gegeven moprobleem. Ook voor hen bereiden
ment via zijn zus vernam dat er bij Piet lag al bijna te slapen, toen Piet
de koks een smaakvol diner.
hotel Bakker een kok gevraagd plotseling een raar geluidje hoorwerd.
de.... En weer hoorde Piet dat gekOver werksfeer gesproken. Een van
ke geluidje.... Wat zou dat toch
de koks vertelde mij dat ze in die René Eikelenkamp uit Zutphen kunnen zijn ? Een muis?.... Nou,
tien jaar nog nooit ruzie met el- (36) was op l november jongstle- Piet deed zijn ogen nog eens dicht
kaar hebben gehad. Je kunt het je den tien jaar bij Bakker in dienst. en probeerde nog maar eens in
nauwelijks voorstellen, maar toch! Zijn functie is sous-chef. Toen hij slaap te komen.... Daar!.... Hij hoorHet tekent de saamhorigheid, 's Za- als leerling bij "De Roskam" in de het weer. Maar nou een stuk
terdags en/of s'zondags werken. Gorssel werkte, leerde hij daar harder. Wie is daar, zei Piet... zeg
Geen enkel probleem. Als je in de Herman Hartman kennen, de hui- eens wie maakt dat geluidje?...
horeca gaat werken, weet je dat dige chef- kok bij Bakker. RenÈ kun je met me praten? En toen zag
van te voren, zo stellen de heren. volgde achtereenvolgens in Apel- Piet het. Naast het bed, op het gele
Ja, de koks van Bakker zijn jongens doorn de opleiding "consumptief' tafeltje, pal naast een glaasje met
van de "gestampte pot".
en de daarop volgende opleidin- water zat een groen balletje. Een
gen aan de Streekschool. Geen kok spruitje. Het was die eigenwijze
PAPLEPEL
in militaire dienst, maar gewoon Jan-Willem het spruitje. Die was
Neem chef-kok Herman Hartman. bestuurder van een tank! Toen hij stiekem van achter de tafelpoot,
Hij is sedert l april 1990 bij hotel in Zutphen bij "Intell" werkte de gang opgegaan, was op de een
Bakker in dienst. De 46 jarige Her- haalde Herman Hartman hem
of andere manier de trap opgerold
man is het vak "kok" als het ware daar weg voor de functie van kok en had de kamer van Piet weten te
met de paplepel ingegoten. Zijn bij Bakker! Herman wist immers bereiken.
ouders zijn jarenlang eigenaar ge wat voor (goed) vlees hij met René
weest van het restaurant "De Bog- in de kuip had.
gelaar". Hij volgde zijn opleiding
o.m. bij de "Stichting Vakonder- Ronald Besselink, woonachtig in
wijs Horecabedrijven". Na een Winterswijk, is met zijn 31 jaar de
poos thuis te hebben gewerkt was benjamin van het kwintet koks.
er een moment sprake dat hij het Zelfs op zijn vrije dag nog kokke De IJsvereniging kan, wanneer
bedrijf van zijn ouders zou overne- rellen. Vorige week zondag werd de weersomstandigheden plotsmen. Uiteindelijk zag hij daar toch pa Derk 60, voor Ronald, op ver- klaps omslaan, binnen 24 uur
van af. Na een poos bij Bakker te zoek van ma, toch even een stamp- de ijsbaan aan het Hoge onder
hebben gewerkt maakte hij een pottenbuffet "in elkaar knutse- water zetten en kan er ver"Xiitstapje" naar "De Roskam" in len". Geboren en opgegroeid in volgens in no- time geschaatst
Gorssel, waarhij zeven jaar bleef. het buurtschap Delden reeds met worden.
Zoals gezegd, Herman Hartman
15 jaar naar Bakker. Helpen met
keerde op l april 1990 weer bij de afwas om een paar centjes bij te Zo rond l december zal er eerst
Bakker terug.
verdienen. Na de Mavo, de MDGO worden "proefgedraaid" om te
wat staat voor "Middelbaar Dienst- zien of de pompen e.d. goed funcDe 51 jarige, in Warnsveld woon- verlenend Gezondheid Onderwijs, tioneren. De afgelopen maanden
achtige Peter van Geel begon zijn naar Groningen voor een oplei- is het bestuur van de club druk
loopbaan bij hotel Bakker op 3 ding aan het CIN ( Culinaire Insti- doende geweest om het interieur
april 1984 en is dus al 17 jaar bij tuut Nederland). Vanaf 1990 dus van de kantine op te knappen. Er
het Vordense horecabedrijf in als zelfstandig kok bij Bakker. Net is een nieuwe bar gemaakt, een
dienst. In Den Haag volgde hij ooit als al zijn andere collega's heeft "verfje" aangebracht. Er is tevens
de opleiding banketbakker, kok/ ook Ronald het bij Klaas en Loke rondom het pompenhuis een brug
kelner. In het kader van het leer- goed naar de zin.
gebouwd.

Ja, Piet ik ben Jan-Willem het
spruitje. Ik vind het niet leuk, dat
jij nooit spruitjes eet. Mijn familie
heeft veel verdriet. Jij zegt, dat je
ons niet lust, maar eigenlijk zijn
wij wij heel lekker. Mischien een
beetje bitter, maar da's gewoon
even wennen. Je mamma gooit
ons iedere keer weg, omdat jij ons
niet wil opeten. Dus ik dacht, nou,
ik zal eens een woordje met Piet
gaan spreken. Maar, stamelde Piet,
ik wist helemaal niet, dat spruitjes
konden praten! O, jongen toch, wij
kunnen nog veel meer. Ik zal jou
eens wat vertellen. Sommige van
ons kunnen toveren en ik ben zo'n
toverspruitje.
Eigenlijk is dat maar l op de miljoen spruitjes. Maar ...als je toevallig zo'n spruitje op je bord tegen
komt, nou dan heb je geluk. Want
een toverspruitje is niet alleen lekker, hij kan ook toveren. Let maar
eens op! Er volgde een gek geluid
en.... Daar lag een gulden. Een
groot, muntstuk lag ineens op de
tafel van Piet He hoe kan dat nou!
Jan-Willem het spruitje zei: ik zal
het goed met je maken. Voor elk
spruitje, die jij voortaan eet krijg
je van mij een gulden Simpel toch?
Een gulden voor een spruit. Als je
tien gulden hebt, dan mag je een
wens kopen. Je doet dan een wens,
de gulden verdwijnt en je wens is
gekocht. Wil je dat. Nou en of. Piet
wilde dat maar al te graag. Hij tuimelde langzaam in slaap en dacht
aan alle wensen, die Piet zou gaan
doen. Een gulden voor een spruit.
Wat spannend! O...wat zou Piet allemaal gaan wensen. Nou je begrijpt wat er toen ging gebeuren.
Piet at spruiten bij het leven. Wel
tien per keer. Jij begrijp wel waarom Piet er tien per keer at. Dan lag
er 's avonds tien gulden naast Piet
zijn bed en dan kon Piet een wens
doen.
Eigenlijk had Piet maar l wens.
Piet zou willen, dat Piet de beste
van de klas zou worden. En zo ge
zegd, zo gedaan. Piet deed een
wens en het gebeurde Piet haalde
later alleen nog maar tienen op
zijn rapport. Piet zijn ouders waren trots. Piet werd de baas van
een grote fabriek en verdiende
heel veel geld. Weetje waar Piet de
baas van was? ...Van een Spruitjesfabriek.
En heel persoonlijk zat Piet de hè
Ie dag te zoeken naar toverspruitjes. Want l op de miljoen spruitjes
was zo'n toverspruitje, weet je
nog? En als hij er dan weer l had
gevonden, dan zorgde Piet ervoor,
dat het toverspruitje bij een kindje
terecht kwam dat geen spruitjes
lustte en wat er dan gebeurde
Ach, dat weetje natuurlijk al!! (Zie
advertentie van de Echte Groente
man, fam. J. Huitink elders in dit
blad).

IJsvereniging
Schaatsliefhebbers kunnen voor
het nieuwe seizoen voor een tientje in de voorverkoop een ledenkaart kopen.
Daarvoor kan men op de volgende
dagen terecht bij het clubgebouw
aan het Hoge en wel op vrijdagavond 30 november; zaterdagmiddag l december; woensdagmiddag
5 december; vrijdagavond 7 december en zaterdagmiddag 8 december.
Wacht men tot de baan inderdaad
geopend is, dan bedraagt de prijs
20 gulden. De bestuursleden B.
Maalderink en HA Beek werden
herkozen. Nieuw bestuurslid: A.
Mulder, (zie ook de advertentie).

Slotconclusie CDA bijeenkomst in Vorden:

De agrarische sector is nodig
voor het instandhouden
van het landschap in de Achterhoek
De door CDA Vorden georganiseerde bijeenkomst over de
TOEKOMST IN DE ACHTERHOEK kan als geslaagd worden
beschouwd. De vele aanwezige
bezoekers tonen aan, dat het
onderwerp echt leeft. De inleiding van vooral Theo Meijer (lid
van de Tweede Kamer van het
CDA) leidde tot een geanimeerde discussie. De algehele conclusie van de aanwezigen was,
dat zowel nu als in de toekomst
agrariërs nodig zijn voor de instandhouding van het prachtige coulissenlandschap. En vervolgens speelt die agrarische
sector ook een belangrijke rol
als het gaat om de leefbaarheid.
LEEFBAARHEID
De heer Kothuis (secretaris Vereniging Kleine Kernen) gaf aan, dat
het met de leefbaarheid steeds
slechter gaat in de Achterhoek. Hij
was daar ronduit pessimistisch
over.
Het oprichten van Plaatselijke Be
langen gebeurt veelal, wanneer er
acuut zaken in gevaar dreigen te
komen. Veelal is de relatie tussen
Plaatselijke Belangen en gemeenten slecht.

De vorming van een grote platte
landsgemeente VHS ++ ziet hij met
grote zorgen tegemoet. De afstand
tot de Plaatselijke Belangen zal
daardoor alleen maar vergroot
worden. Tegelijkertijd beaamde
hij, dat er dan wel sprake zal zijn
van een slagvaardiger gemeente
bestuur. Dat gemeentebestuur zou
dan samen met de Plaatselijke Be
langen actief kunnen streven naar
een acceptabel niveau van leefbaarheid.

lijk om op een gepaste manier te
stoppen en anderzijds biedt het de
blijvers de nodige ontwikkelingsruimte. Het mestoverschot is hiermee (bijna) weg.

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
AGRARISCHE SECTOR
De heer Meijer gaf aan, dat naast
een blijvende landbouw, er ook
nieuwe activiteiten op het platte
land zullen moeten worden toege
staan. In 'Het Haagse' bestaat geen
enkel respect en waardering meer
voor de hardwerkende agrariër.
Minister Brinkhorst kan, volgens
Theo Meijer, maar beter opstappen. Hij heeft met zijn opstelling
zeer veel boeren onnodig gekrenkt.

Theo Meijer is van mening, dat
'Paars' een dubbele agenda hierbij
hanteert. Het is de bedoeling van
'Paars' om de intensieve veehoude
rij uit Nederland te verdrijven. Hij
vindt het daarbij ook opvallend,
dat de rapportages van het Bosschap over de vitaliteit van onze
bossen de afgelopen 5 jaar niet
meer bekend zijn gemaakt. Dat is
voor hem een signaal, dat het met
die vitaliteit van de bossen wel
goed gaat.

De recente beëindigingsregeling is
een groot succes gebleken. Het
biedt enerzijds bedrijven de moge

Over het nieuwe ammoniakbeleid
heeft Theo Meijer grote vraagte
kens bij zowel
- Wat is nu eigenlijk zeer kwetsbare natuur?' en
- 'Wat is de aanwijsbare schade
van ammoniak aan de natuur?'

VORDEN
De heer Lichtenberg, voorzitter
van GLTO Gelderland en van SPA,
geeft aan, dat er op het platteland
een stille revolutie gaande is. In 5

jaar tijd is het aantal bedrijven
met varkens in Vorden verminderd van 92 naar straks ongeveer
15. Hij stelt daarbij de vraag: Hoe
slagen we erin om een minimaal
aantal landbouwbedrijven te be
houden ten behoeve van een ade
quaat voorzieningenniveau en infrastructuur in het landelijk ge
bied. De heer Lichtenberg roept de
aanwezigen op om de succesvolle
Ruimtevoor-ruimte regeling ook
toe te gaan passen om de blijvende
landbouw op de juiste locaties ook
echt perspectief te bieden.
De heer Boers, fractievoorzitter
van het CDA, is zeer verheugd, dat
er zowel regionaal maar ook landelijk steeds meer aandacht komt
voor de problematiek van het landelijk gebied met zijn kleine kernen. Praten over woningbouw in
kleine kernen was tot voor kort
volledig onbespreekbaar. Voorrang
geven aan sociaal en economisch
gebondenen bij de uitgifte van
bouwkavels staat reeds enige tijd
ter discussie. Hij is van mening,
dat voor het behoud van de leefbaarheid dergelijke kwestie volle
dig ter discussie dienen te worden
gesteld. Er is op lokaal niveau

maatwerk nodig! Voorrang aan sociaal en economisch gebondenen
bij de uitgifte van bouwkavels
dient gewoon mogelijk te blijven!
DISCUSSIE
Na de inleidingen ontstond een Ie
vendige discussie met name met
de aanwezige agrariërs. Theo Me
ijer kon daarbij putten uit vele
voorbeelden, waaruit duidelijH
werd, dat het huidige beleid in de
praktijk soms averechts uitwerkt.
Vervolgens geeft Theo Meijer aan,
dat hij zich grote zorgen maakt
over het kennisniveau van de bureaucratie. Dat kennisniveau sluit
absoluut niet aan bij de praktijk.
En dat zal ons nog lang parten
gaan spelen.
TENSLOTTE
Het behoud van een levensvatbare
landbouw ook in de Achterhoek is
essentieel voor het behoud van het
prachtige landschap.
Theo Meijer gaf aan, dat vooral dat
laatste met verve dient te worden
verdedigd. Ook uitbreiden van
(landbouw)bedrijven is niets bijzonders en dient gewoon mogelijk
te blijven.

Derde jaars leerlingen van 't Beecldand Restauratieconcert
door Hortus Musicus
maken kennis met cultuur en kunst
De Stichting Restauratie St.
Janskerk in Zutphen, zet op
zondagmiddag 18 november
haar reeks Restauratieconcerten voort met een concert door
het Renaissance Ensemble Hortus Musicus in Utrecht.
Het is de derde keer dat dit prachtige koor voor deze concertreeks
naar Zutphen afreist voor het geven
van een boeiend en afwisselend
restauratieconcert. De toevoeging
'Renaissance' aan de naam van het
Vocaal Ensemble duidt op de spe
cialisatie van deze musici op een
van de meest boeiende cultuurpe
rioden die de westerse wereld ooit
heeft gekend. Dit hebben zij in de
afgelopen jaren met groot succes
laten klinken op concerten en festivals in binnen- en buitenland.

Terwijl in het schooljaar 2003
het vak CKV (culturele kunstzinnige vorming) pas een verplicht vak wordt in het VMBO,
staat het al voor het derde jaar
op het lesrooster van het Ulenhofcollege, locatie 't Beeckland.
't Beeckland is een van de voorhoede scholen in Nederland. Samen met 15 andere scholen uit
het hele land is de scholenge
meenschap uitgenodigd door het
ministerie van O.C. en W om mee
te werken aan deze onderwijskundige ontwikkeling. Bij CKV gaat
het er vooral om de leerlingen kennis te laten maken met cultuur en
kunst. Bij deze kennismaking
wordt vooral aandacht besteed
aan de eigen keuze van de leerlingen voor allerlei culturele en kustzinnige activiteiten.
Nadat de leerlingen tot aan de
herfstvakantie eerst hebben beke
ken wat er wordt verstaan onder
kunst en cultuur was het dinsdag
6 november de dag dat er vooral
praktisch aan de slag werd gegaan.
Op school was in samenwerking

met Eduart - Gelderland een kunsteducatiefproject georganiseerd.
Alle derde klas leerlingen konden
uit totaal 9 workshops er 2 kiezen.
Workshops zoals: Djembe, Freestylen, taal op t - shirt, beeldhouwen,
drama / theater, raku stoken, video, t - shirt boetseren en linedancen.
Om 9.30 uur begonnen de leerlinge met de verschillende workshops. Sommige eerst met een "ge
speelde" tegenzin, anderen met
een enorm enthousiasme. Vanaf
de bovenverdieping van de school
klonk al snel het tromgeroffel van
de workshop Djembe, terwijl be
neden in de overblijf op luide muziekklanken diverse soorten dans
worden beoefend, het zgn. Freestylen en verderop in het gebouw verstild wordt gewerkt bij de workshop Raku stoken.
Als de middagpauze aanbreekt
klinken er opmerkingen als: "Ik
dacht dat 't saai zou zijn man,
maar 't is echt tof, "Veel leuker
dan ik gedacht had" , "Te gek, ik
ben benieuwd hoe het vanmiddag

bij het maken van een video-film
zal zijn". Maar er waren natuurlijk
ook de wat meer ingetogen leerlingen: "Leuk voor een keer maar
m'n beroep van zoiets maken?
Niets voor mij".
Aan het einde van de dag bleek het
positieve ruimschoots te overheersen. Toch gaat het werk voor de
leerlingen nu pas echt beginnen.
Ze zullen in de komende maanden
in groepjes aan het werk moeten.
Ze moeten samen bepalen over
welke onderwerpen uit de wereld
van cultuur en kunst ze meer te
weten willen komen. Als die keuzes eenmaal zijn gemaakt, bezoe
ken de leerlingen een instelling
en/of persoon die op dat terrein
werkzaam is en interviewen daar
de mensen die er werken en / of be
zoeken een voorstelling, optreden.
Na afloop vertellen ze hun ervaringen aan elkaar. Bij voorkeur via
een creatieve presentatie.
Deze geslaagde dag krijgt voor de
leerlingen van 't Beeckland dan
ook vast nog een fantastische follow - up.

Met grote regelmaat is Hortus
Musicus te horen op de klassieke
muziekzender van Radio 4 en op
de verschillende CD's die zij hebben
uitgebracht. Bekende en onbekende koormuziek uit de Renaissance
en de vroege Barok wordt zo oorspronkelijk mogelijk uitgevoerd,
waarbij evenwichtigheid, doorzichtigheid en wendbaarheid van
de koorklank voorop staat.
Dirigent Reiner Wakelkamp is de
grote man achter dit alles. Deze
veelzijdige musicus is met zijn su-

perieure dirigeertechniek is in
staat het koor tot grote muzikale
hoogten te brengen. Reinier Wakelkamp, sinds 1986 dirigent van
Hortus Musicus, studeerde viool,
zang en koormuziek en doceerde
koordirectie aan het Utrechts Conservatorium. Voor koorzangers uit
Zutphen en omgeving valt er deze
middag veel te genieten en te leren.
In het eerste deel van dit concert
ligt het accent voornamelijk op de
geestelijke muziek met o.a. de Missa 'Alma Redemptoris Mater' van
Jean Mouton en zijn prachtige motet 'Missus est angelus Gabriel A
Deo'. Van Pierre de la Rue klinkt
het zeer ingetogen motet 'Gaude
Virgo Mater Christi'. Het concert
wordt besloten met een negental
wereldse gezangen uit het Antwerps Liedboek van o.a. Clemens
non Papa. Jabob Florius en Jan Verdonck.
Voor het volgende concert, door de
befaamde Ensemble of solist Balgovist uit Kiev zaterdagavond 15
december a.s. waarvoor tot ver buiten Zutphen al veel belangstelling
bestaat, zijn vanaf l december a.s.
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VW in Zutphen. In
hun schitterende kostuums brengen deze uitstekende musici rijke
en warme koormuziek van orthodoxe kerstliederen.

Centrum voor Reild
Maakt men al weer voornemens
voor het nieuwe jaar? Of wil men
nog dit jaar meer ontspanning
gaan ervaren en innerlijke rust
vinden? Om die reden kiezen namelijk veel mensen voor Reiki.

Reikimasters. In december a.s
rondt dhr. van 't Veen zijn Masteropleiding na 2 jaar af en vanaf januari zal ook hij cursussen gaan
verzorgen. Beiden geven zij cursus
volgens de oorspronkelijke traditie.

Voor de komende wintermaanden
zijn er weer verschillende data be
kend waarop Reiki cursussen worden gegeven. Deze worden verzorgd door üa en Jan van 't Veen,

WIL MEN MEER INFORMATIE?
De nieuwe folder ligt klaar, vraag
deze vrijblijvend de folder aan:
0575 - 513380. (Zie ook de advertentie).
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
F a x ( 0 5 7 5 ) 5 5 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren
HOOFDVESTIGING VORDEN:
Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

Stanswerk voor verpakkingen
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NEVENVESTIGINGEN:

Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

ZUTPHEN:

WEVODRUK,

TEL (0575) 5123 06

ZELHEM:

WEEVERS DRUK,

TEL (0314) 62 50 53

RUURLO:

STUDIO CONTACT;

TEL (0573) 4512 86

UCHTENVOORDE:

WEEVERS ELNA,

TEL (0544) 3713 23

Dienstverlening in

Onroerend Goed

INVORM

Bouw: -Beheer
- Advies
- Service

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-2531 01 - Fax 0573-2531 09 -M<*M 0650281 046

Periodiek onderhoud computernetwerken

We evér s Net

Ook in uw regio kent

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

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoop van uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

Ons werkgebied strekt
zich uit van Zutphen tot

nieuwe
collectie III

nieuwe
i collectie

2

nu vanaf f 19,95 per m

en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in
de Achterhoek. Wanneer
u in deze regio een woning
wilt kopen of verkopen,

MARIËNVELDE Tel. (0544) 35 23 28
Waalderweg 6 7263 RW

tevens hét adres voor schilderwerk
en algemeen onderhoudswerk

Voor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs
Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

of bel. We zijn ervoor!

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575)4601 17

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545)274250

Feestdagen in

Se Herberg
Dorpsstraat 10 • Vorden

makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012. 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

De andere makelaar voor uw regio!

XN
Hypotheek
-adviseur

NVM

Kerstavond maandag 24 december 16.00 uur gesloten.
Eerste Kerstdag 25 december café vanaf 16.00 uur geopend
zaal vanaf 16.00 uur geopend voor a la carte menu's
in een sfeervolle omgeving genieten van uw kerstdiner. Alleen even het aantal
personen reserveren en ter plekke van onze uitgebreide kaart uitzoeken.
Ook ideaal voor uw kindjes want onze koks maken heerlijke kindermenu's evenals een
pannenkoek voor de liefhebbers.
Tweede Kerstdag 26 december café vanaf 14.00 uur geopend
zaal vanaf 15.30 uur geopend
voor een borreltjeen daarna om 16.30 uur aanschuiven aan ons zeer uitgebreide
stamppottenbuffet met drankjes naar behoeven en uiteraard een heerlijk dessertbuffet.
Een fijne dag om nog eens het jaar af te sluiten met al uw kennissen en vrienden.
Reservering gewenst.
Lekker ongedwongen voor weinig geld, dit arrangement is all-in voor f 55,-,
de kleintjes die nog niet over de tafel kunnen kijken eten gratis lekker mee.
Oudejaarsdag maandag 31 december 18.00 uur gesloten.
Deze dag wordt door allerlei gezellige spelen afgesloten zoals van oudsher.
Oudejaarsnacht gaan we om 01.00 uur open
voor een grandioos spektakel met

Win een survival-weekend
in de Ardennen
bij Tennissen Mode.
Bij aankoop van de sportieve mannenmode van
New Bondstreet, McGregor en For Fellows
maak je kans op een fantastisch survival-weekend
in de Ardennen voor twee personen.
Doe mee en laat je dubbel verrassen.

kaarten zijn vanaf heden in de voorverkoop. Wees er snel bij want vol is vol.
Nieuwjaarsdag 1 januari café open vanaf 16.00 uur.
Zaal open vanaf 20.00 uur met het traditionele optreden van

Kas Bendje
kaarten in de voorverkoop.
Vergeet verder uw salade niet te bestellen.
Voor al uw bestellingen of reserveringen belt u (0575) 55 22 43
of via onze internetpagina www.deherbergvorden.nl

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Als een geboren conferencier
vertelt hij over zijn grote hobby

Overzichtstentoonstelling Win een
Survival
Emmy Eerdmans

"Hendrik ten
Eisen koestert zijn
verzameling oude
appelrassen"

Van 20 november tot en met 10
februari a.s. wordt in Museum
Henriette Polak, Zaadmarkt 88
te Zutphen een overzichtstentoonstelling gehouden van het
werk van beeldend kunstenares
Emmy Eerdmans. Behalve haar
vele tekeningen en schilderijen,
zal hier tevens een aantal kleinplastieken van haar hand te
zien zijn. Als publikatie verschijnt gelijktijdig met de tentoonstelling een rijk geïllustreerd boek met bijdragen van
Hans van der Grinten, Feico
Hoekstra, Willem den Ouden
en Felix Villanueva.

praten. Als een geboren conferencier vertelt hij over zijn liefde voor
oude fruitrassen, de zwanenappel,
framboosappel en rode herfstcalville, die hij koestert alsof het zijn
kinderen zijn.

Donderdag 22 november organiseert Vereniging Bomenbelang haar jaarlijkse culturele
avond in Hotel Bakker. Dit jaar
staat Hendrik ten Eisen op het
programma. Het belooft een
bijzondere avond te worden.
Hendrik ten Eisen is een schitterende verteller en hij weet
ook het publiek te boeien van
het begin tot het eind door zijn
opmerkelijke liefde voor zijn
grote hobby: oude appelrassen.
Aan de Kempersdijk in Neede
kweekt Hendrik ten Eisen vele
tientallen oude rassen fruitbomen. Hij is een biologische kweker
en weet als geen ander hoe hij met
de natuur en natuurproducten
moet omgaan.

Vereniging Bomenbelang is een
jonge vereniging van mensen die
zich geheel vrijwillig inzetten voor
het behoud van groen, in het bijzonder oude bomen in en rond
Vorden. De nadruk ligt op mooie
solitaire, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke
lanen. Maar ook houtwallen, steilwanden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen zijn elementen van ons mooie cultuurlandschap die volgens de Vereniging beschermd moeten worden.

Vereniging Bomenbelang heeft
hem bereid gevonden om op donderdag 22 november a.s. naar Vbrden te komen om over zijn vak te

Iedereen is van harte welkom op
22 november in de zaal van Hotel
Bakker en de toegang is gratis.
(Zie Contactjes)

Gooitzen de Jong, Nic Jonk, Willem den Ouden, Jan Spiering en
Sonja Toebes.
In Eerdmans schilderijen en tekeningen herkennen we een aantal
steeds terugkerende motieven, afkomstig uit haar directe omge
ving. Zoals de havengezichten worden ook haar portretten, landschappen en interieurs gekenmerkt door een losse schildertrant, een stemmig coloriet en een
vormentaal die het beeld eerder
oproept dan nauwkeurig en natuurgetrouw definieert.
De laatste jaren legt Emmy Eerdmans zich steeds meer toe op de
tekenkunst, die wellicht meer dan
de schilderkunst aansluit bij haar
artistieke temperament. Eerdmans tekeningen moeten dan ook
gezien worden als een autonome
uitingsvorm. In Nederland zijn het
vaak individuele musici of orkesten die zij met potlood en krijt vereeuwigd. Voor haar galerie van
Zimbabwese beeldhouwkunst reizen Eerdmans en haar man regelmatig af naar het zuiden van
Afrika, waar zij schetsboeken vol
tekent met taferelen uit het alledaagse leven op het platteland.
Ten opzichte van haar Nederlandse werk vertonen de tekeningen
die Eerdmans in Zimbabwe maakt
een opvallend helder kleurgebruik.

Emmerentiana Maria Eerdmans
(Bussum 1931) studeerde aan de
Rijksnormaalschool voor Tekenleraren in Amsterdam, waarna zij
zich onder leiding van Ge Röling
en Jan Wiegers verder bekwaamde
aan de Rijksacademie in diezelfde
stad. Bij haar afstuderen in 1957
ontving zij de Prix de Rome voor
schilderkunst.
Met de tentoonstelling en publikatie van het werk van Emmy Eerdmans zal een overzicht worden ge
geven van een halve eeuw kunstenaarschap. In een aparte presentatie zijn werken te zien van bevriende collega-kunstenaars en
tijdgenoten, onder wie Ruth Brouwer, Theodoor Heynes, Cor Hund,

weekend in
de Ardennen
bij Tennissen
Mode
Speciaal bij Teunissen Mode in
Ruurlo maak je twee weken
lang kans op een survival weekend in de Ardennen voor twee
personen. Bij aankoop van
mannen mode in deze weken
kun je een kaart invullen en
ding u mee naar een fantastisch, geheel verzorgd en spannend survival weekeind.
Met een kleine groep sportieve
mensen verblijft je twee nachten
in een echt kampement en kun je
naar keuze meedoen aan allerlei
sportieve evenementen, uiteraard
onder deskundige leiding van
"Sports Unlimited. Er kan worden
meegedaan aan Abseilen, Paintball, Rafting. Vlotvaren, Kajakken
en nog veel meer.
Het weckende wordt georganiseerd van l tot en met 3 maart
2002. Voor vervoer moet jezelf zorgen maar voor de rest is alles gere
geld.
Kom deze dagen naar Teunissen
Mode en maak een keuze uit de
sportieve mode van New Bondstreet, McGregor, For Fellows en
win een weekend van je dromen
voor twee personen.
De winnaars worden in het contact bekend gemaakt.

4 extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:
•f Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS
"f Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN
+

3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijst

•f Extra financieringsvoordeel: 6,9%
Informeer naar de voorwaarden.
Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten
f
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geprijsd!
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gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij
pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

6,9% rente
voor max. 48 mnd. of
9 mnd. uitgestelde betaling
voor maximaal fl. 15.000

(Gratis

^ j vier nieuwe
lïm banden!

Kom nu zaken doen bij Herwers!

U De grootste

ffceuze

HERWERS
Hét tecun vdn autospecialisten!

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR

Plakhorstweg 14
Hummeloseweg 10
Ampèrestraat 6

Tel. (0314) 3 3 3 0 5 5
Tel. (0575) 462 244
Tel. (0316)529 320

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot l december 2001

Nieuw pand voor Mevo-dochter
in de Slowaakse stad Trencin

Muzikaal diner in
Herberg De Gouden Leeuw
Op 8 december vindt in Bronkhorst een concert plaats in de
kapel aan Gijsbrechtplein 1344;
aansluitend is er een diner in
Herberg De Gouden Leeuw te
Bronkhorst.
Het Arcato ensemble, een jeugdorkest uit Zutphen en bestaande uit
14 getalenteerde kinderen van 8
tot 17 jaar, heeft reeds vele aandacht uit binnen- en buitenland.
De cellisten, violisten en klaveciniste zijn getalenteerde musici uit
de regio. Bij elk optreden van het
Arcato ensemble vertolkt de groep
kinderen, onder leiding van Petra
Westra, de taal van de muziek die
van hart tot hart kan gaan. Door-

dat de kinderen om beurt soleren,
wisselt niet alleen ieder stuk,
maar speelt ook iedereen afwisselend de eerste en tweede viool. Bovendien wordt er zonder dirigent
gespeeld, wat opmerkelijk genoemd mag worden, als het gaat
om een ensemble van deze grootte
in deze leeftijdscategorie.
Het ensemble speelt werken van
klassieke componisten zoals Bach,
Handel, Farkas en Bartok tot hè
dendaagse (jazz-)componisten zoals O'Fallon en Respighi.
Kaarten kunnen worden gereserveerd of verkregen bij Herberg De
Gouden Leeuw, Bovenstraat 2 te
Bronkhorst.

Informatieve inloopdag
Wat houdt het beroep van paranormaal therapeut in. Wat zijn
de doelstellingen. Wat is beroepsethiek. Wat is het belang om te
kiezen voor een magnetiseur die
is aangesloten bij een beroepsorganisatie zoals b.v. de NFPN.
De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Deze en andere onderwerpen
kunnen tijdens de informatieve
inloopdag besproken worden.
Het is nauwelijks zeven jaar geleden dat Mevo Precision Technology uit Ruurlo in de Slowaakse stad Trencin de dochteronderneming Mevo Technology
SRO startte. Sindsdien heeft de
vestiging in Slowakije een explosieve groei doorgemaakt.

kije. "Aanvankelijk zocht ik in
Oost-Europa slechts een uitbesteedadres voor onze productie.
Maar omdat ik geen geschikt bedrijf kon vinden, besloot ik zelf
maar een eigen onderneming op
te zetten. En dat is dus heel goed
uitgepakt", zegt hij.

Het bedrijfis in die korte tijd zelfs
zo uit zijn jasje gegroeid dat
nieuwbouw onvermijdelijk was.
En net als met de onderneming
zelf gaat het ook met de bouw van
een ruimer en efficiënter bedrijfspand zeer voorspoedig. Het nieuwe onderkomen van Mevo Technology SRO wordt in december opgeleverd en daarna zal ook direct de
verhuizing plaatsvinden.

Tegelijk met de omzet is ook het
personeelsbestand van Mevo Technology SRO in de voorbije jaren
flink gegroeid. Op dit moment
werken er 36 mensen bij de vestiging in Slowakije, hetgeen overigens het totaal aantal werknemers
van Mevo op negentig brengt. Ook
is in Slowakije sinds de start in
1994 flink geïnvesteerd in nieuwe
machines. Zo werden er in 2001
nog twee nieuwe CNC-draaibanken aangeschaft. "Het machine
park in Slowakije is daarmee volledig up to date. Het is echt een
bedrijf naar westerse maatstaven,

"We hebben echt een vliegende
start gemaakt", blikt Mevo-directeur August Koster terug op de eerste zeven roerige jaren in Slowa-

technisch zeer vooruitstrevend. Er
is wat dat betreft geen verschil
met onze vestiging in Ruurlo. Of
het moet zijn dat de innovatie en
ontwikkeling van nieuwe producten vanuit Ruurlo wordt aangestuurd", legt Koster uit.
Mevo Precision Technology is gespecialiseerd in het produceren en
leveren van fijnmechanische onderdelen voor de high-tech industrie. De technisch hoogwaardige
onderdelen die Mevo maakt, worden gebruikt in onder andere
meet- en regelinstrumenten, optische instrumenten, speciale machinebouw, medische industrie en
de automobielindustrie. De meeste onderdelen die Mevo produceert zijn van roestvaststaal.
Verder wordt er gewerkt met aluminium, brons, messing en exotische materialen als hastelloy en
monel.

In ons land en in Duitsland verzorgt hij lezingen voor honderden
belangstellenden. Ook zijn culturele activiteiten in het theater 'Onder de Molen' krijgen landelijk
veel waardering.
Muziek, zo ontdekte een recensent, speelt in zijn romans en novellen een belangrijke rol. Daarom
ook worden tijdens zijn lezingen
door Peter Hoefnagels gewoonlijk
enkele songs uitgevoerd die in zijn
romans veel aandacht krijgen. De
fameuze jazzpianist Hans Kwakkernaat en contrabassist Bas Rietmeier van het jazzcombo The
Mills Brothers zorgen voor de muzikale begeleiding. De lezing is
dan ook een bijzonder evenement
waarin literatuur en muziek een
boeiende combinatie vormen.
Zondagmiddag 18 november heeft
de Openbare Bibliotheek in Vor-

Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, zondag 25 november, worden in veel N.H. kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.
Dat dan juist op die zondag het Re
quiem van Fauré wordt gezongen
is zeker niet toevallig.

den Peter Hoefnagels uitgenodigd
deze muzikale lezing ook in eigen
woonplaats te verzorgen. De auteur zal dan vertellen over en voorlezen uit zijn werk: de roman 'De
onbekende Bevrijding' over de
jeugd van de schrijver in de jaren
1935-1945, waarin o.a. zijn onderduikperiode in Oost-Nederland
wordt beschreven. Ook de onlangs
verschenen roman 'Dansen op het
terras' wordt besproken. In deze
psychologische thriller ontdekt
een oude advocaat een brief waarin een gifmoord van lang geleden
wordt beschreven. 'De onbekende
Bevrijding' trok in Duitsland zoveel aandacht dat het boek daar in
een fraaie vertaling op de markt is
gebracht; komend voorjaar verschijnt ook Tanz auf der Terrasse'
bij een Duitse uitgever.
Kaarten voor de bijzondere lezing
van deze muzikale schrijver zijn te
bestellen bij de balie van de Openbare Bibliotheek in Vorden of telefonisch (Dorpsstraat 3 - telefoon
0575-55 15 00). Gezien de niet onbeperkte ruimte in de bibliotheek
is het raadzaam van te voren plaatsen te reserveren. De toegangsprijs
is inclusief een consumptie in de
pauze.

Omdat de wacht- en behandelruimten niet al te groot zijn wordt
u verzocht uiterlijk vrijdag 16
november een tijd af te spreken
waarop u welkom bent via telef.nr.
0575-555351.

Koorvereniging
Sanclust uit
Steenderen zingt het
Requiem van Fauré

Muzikale lezing van Peter Hoefnagels
De in Vorden wonende Prof. Dr
G.P. Hoefnagels is een man met
een internationale reputatie.
Hij is deskundig op vele terreinen, was lid van de Eerste Kamer, heeft een bureau voor
scheidingsbemiddeling en hij
schrijft boeken die ook in het
buitenland sterk de aandacht
trekken.

Op zaterdag 17 november 2001
kan men kennismaken met Gerda
Hüsken en een kijkje nemen in
haar praktijk voor paranormale
geneeswijze aan de Mispelkampdijk 50 in Vorden.

Een requiem is een mis, geschreven voor de zielerust van een overledene. Verschillende componisten hebben een requiem geschreven, zo ook Fauré en hij wilde, vanuit zijn persoonlijke religieuze opvatting, dat het werk vooral over
troost en over de verlichtende stap
naar het eeuwig leven zou gaan.
Nadat Sanclust dit prachtige stuk
muziek vorig jaar o.a. in Steende
ren heeft uitgevoerd, gaan we dit
zelfde werk nu in de R.K. Calixtuskerk in Groenlo ten gehore brengen.
Anders dan vorig jaar, toen een orkest het koor begeleidde, wordt
Sanclust nu begeleid op het orgel.
In de Calixtuskerk in Groenlo
staat een groot, monumentaal orgel met verrijdbare speeltafel, zodat de organist tijdens het uit te
voeren werk in nauw, direcj: contact staat met dirigent en koor.
Marcel van Westen zal Sanclust op
dit orgel begeleiden. Sopraan Mignon Primus zingt in het Requiem
het bekende Pie Jesu en de baritonsolo wordt gezongen door Carlos Ferreira Santos.
Mogen wij u uitnodigen op zondagmiddag 25 november in Groenlo naar het Requiem en nog enkele andere kleine werken van o.a.
Duruflé en Daan Manneke te komen luisteren?
Het concert wordt gedirigeerd
door Gijs Leenaars, dirigent van
Sanclust.
Voor eventuele verdere informatie
en of kaarten in de voorverkoop:
Henny Vlogman, tel. (0575) 55 25
42.

Peter Hoefnagels zingt tijdens zijn lezing enkele toepasselijke liederen.

Dorkas aktie succesvol

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact
bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht
men Machten hebben, dan kan men met hen contact
opnemen. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel.
(0575) 551010.
De redactie

O. Heusinlweld, het Jcbbink 57, tel 552758
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

D. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat
Afgelopen vrijdag 9 november
hield Dorkas haar jaarlijkse
voedselinzamelsaktie bij Super
de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Mede door het enthousiasme van
de vele vrijwilligers van Dorkas en
de goede voorbereiding van Super

de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys. Op deze aktie werd geprobeerd de 86 dozen, die goed ge
vuld waren voor de allerarmsten,
te overtreffen. Dit was namelijk in
2000 binnengehaald. Het resultaat
van afgelopen vrijdag 9 november
was duidelijk 110 dozen. Even na
sluitingstijd bood Wilbert Groten-

huys als eigen bijdrage de stampvolle 110e doos aan voor het goede
doel.
Namens Dorkas en Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys bedanken wij iedereen die op welke
wijze dan ook een bijdrage heeft
geleverd aan dit succes.

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel. 55 10 12
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Foxhounds in de file!

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof31, telefoon 55 33 27
De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Jongerendienst
in de Dorpskerk

Dat de Nederlandse wegen zo
langzamerhand overvol beginnen te worden, is een open deur
intrappen. Maar dat zelfs honden in de file geraken mag als
een unicum worden beschouwd. Toen zaterdag voor
de aanvang van de jaarlijkse
slipjacht, de sonneurs al een
paar keer, bij wijze van proef,
de jacht hadden aangeblazen,
zagen we in de verte wel ruiters
te paard, maar geen hond te bekennen.
Een klein half uurtje later kwam
de meute inclusief honden bij de
rotonde richting Stationsstraat/
Dorpsstraat wel in beweging. Toen
kwam de aap uit mouw, de vrachtwagen met de 24 koppels fox-

hounds was ergens in Nederland
in de file terecht gekomen. Burge
meester Kamerling toonde zich
verheugd dat de jagers met paarden en honden alsnog op de kasteelweide voor het gemeentehuis
waren gearriveerd om van daaruit
met de slipjacht te starten. Kamerling wenste hen een goeie jacht
toe.
Het verblijf op de kasteelweide
duurde dit keer maar kort. Na het
welbekende glaasje likeur van hotel Bakker, dook de meute de bossen in, achter de namaakvos aan.
De honden volgden een spoor, de
slip, dat was getrokken met een
zak die was doordrengt met urine
van een vos. De eerste run liep via
de Waarlerweg, buurtschap Del-

den, Hengeloseweg naar kasteel
Kiefskamp. De tweede run via de
Lieferinkweg, Vosheuvel, Beunksteeg naar boerderij "De Bonekamp". De derde run van daaruit
weer richting kasteel Vorden waar
de jacht werd afgeblazen.
Johan Norde, één van de uitzetters
van de slipjacht door Vordens
dreven, wees erop dat de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging
(KNGV) blij mag zijn met de mede
werking die ze krijgen. "De landgoedeigenaren in Vorden verlenen
altijd hun medewerking en daar
ben ik zeer blij mee. En vergeet
niet de plaatselijke EHBO die de
gehele zaterdagmiddag in touw is
om het verkeer bij de oversteekplaatsen te regelen", aldus Norde.

Aanstaande zondag 18 november zal een speciale 15+ Jongerendienst worden gehouden in
de Dorspkerk. Het thema van
de dienst, die geleid zal worden
door ds. Maas Beitier, is "Stormy Waters" en heeft als subtitel
meegekregen "wie niet twijfelt
zal nooit geloven".
Veel jongeren hebben niet zoveel
meer met de kerk. Er zijn maar
weinig elementen in een kerkdienst die hen aanspreken. Orgelmuziek, psalmen en gezangen
scoren slecht, de preek duurt te
lang en spreekt niet aan, net als
overigens de hele vormgeving van
een kerkdienst.

Toch moet de kerk ook een kerk
van en voor jongeren zijn. De
dienst van 18 november zal daarom helemaal zijn toegesneden op
15-plussers.
Andere belangstellenden zijn overigens ook welkom. Het wordt
geen passief uurtje in de kerkbanken, maar een actief samenzijn in
de achterhoek van de kerk.
Reageer op wat je hoort, luister
naar elkaar en zing eens een ander
lied tijdens deze eerste "Achterhoekdienst". Koffie en thee staan
dan klaar. Na afloop van de dienst
is er de mogelijkheid om met elkaar soep en een broodje te eten.

N.B.V.P. Vrouwen van Nu
Woensdagavond 21 november in
de Herberg 'een avond met Alfred
Vogel' van de N.B.v.P. Vrouwen van

Nu afdeling Vorden met o.a. film,
toespraak 'de plant als geneesmiddel' en beantwoording van vragen.

De pianoservice
is verder uitgebreid.
Naast stemmen en reparatie:
• verhuur
• transport
• afbetalingsmogelijkheid
rente 0%

De Timmerieë
zoekt

Restaurant

De Timmerieë is een restaurant met 70 zitplaatsen.
Wij serveren traditionele gerechten in een eigentijdse
uitvoering en geven onze gasten een gastvrij verblijf
in een sfeervolle ambiance.

Voor ieder budget een prima
piano op voorraad
met 2 jaar garantie.
Gratis transport etc.

Wij zoeken
uitbreiding van ons team:

C. KARELSE

Bedieningmedewerk-st-ers

pianotechniek Zutphen
al vanaf 1977 in de regio
(0575) 52 39 73

Hoofdzakelijk voor de weekenden, maar ook wel
door de week. Ervaring is mooi, maar goede inzet en
een interne opleiding bieden een goede toekomst.
Voor deze functie moet je 18 jaar of ouder zijn.

Paardenbrok
Basis:

Reacties en vragen richten aan:
Arie Maalderink (eigenaar)

Besterly f 13,-

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld
Telefoon (0575) 43 13 36 Fax (0575) 43 22 44
E-mail: ag.maalderink@worldonline.nl

Kasper Fauna Food f 13,50

Havens f

13,50
Afgehaald bij:

VEEVOEDERHANDEL

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

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

Een

HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Wie gaat er mee ?

de Timmerieë

|| DMC borduur/haakgarens • liandwerksitjtfen • Kaasttnnian • Aida • Aidaband
• Beiersbont •Jobelanstoffen
• Badstofartikelen q/n te borduren
ïpurable brei* en hankgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

Op zondagmiddag 18 november 2001 in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker met Rcborn en het
Ulfts Mannenkoor

Aanvangstijd: 15:00 uur
Kaartverkoop bij: - het V W-kantoor te Hengelo (GId)
- Speelgoed-huishoud-kadoshop Sueters te Hengelo (GId) en Vorden
Voorverkoop:
volwassenen
/10,00
kinderen t/m 12 jaar
ƒ 5,00
Aan de ingang:
volwassenen
/12,50
kinderen t/m 12 jaar
ƒ 7,50

Wij bedanken onze hoofdsponsors:
Café de Bosrand
Timmerbedrijf Maandag
Atomica Plastics Vorden
Camping Kleine Steege
Polycomp B.V. Rubbercompounds
Helmink Meubelen
Autorijschool B. van der Linden
Installect B.V.
En vele subsponsors voor hun bijdrage.

\NNHNK
»ind» 1937

Banninkstraat 4 - Hengelo (GId.)
Tel. 0575-461220

interieuradviseur

m

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Rowi Hengelo (GId.)
Rij n weg 24
7255 NW Hengelo (GId.)

Telefoon (0575) 46 74 37
Fax (0575) 46 76 52

'n kleine greep uit onze grote collectie
werk- en vrijetijdskleding:
Thermoblousen vanaf 45,2 voor 79,- OP = OP
Waxjassen lang model van 229,VOOr 199,- (bruin, blauw en groen)

winterjassen Parka's wind- en
waterdicht vanaf 99,95
Verder in voorraad truien, bodywarmers,
overall's, broeken, jacks, werkschoenen,
laarzen, klompen, enz. enz.
Tegen voordelige prijzen

organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag

Wil je een goedzitteode,
dynamische, swingende baan
in leuke mode voor mensen
die zich jong voelen?
lafbnneer dan bij Jeans House f

HEB JE EEN

l M S L AG
l

ons Maal in ZUTPHEN zijn
wij op zoek naar een

ARRIERE
NODIG?

FULL-T M

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (GId.)
Telefoon (0575) 46 21 39

IN JEv

ALLEID(Sl|ER
die goed jnet modebewuste mensen
om kan gaan, feeling heeft met leuke
en swingende mode en
zelfstandig kan werken.

->~;-;xv:->v;sv;,:; - ;»<S\si

M.VV ":^\\\^

15 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

Jeans House biedt je een gecertificeerde opleiding op drie niveau's, waarna
je het jeaasvak tot ia alle facetten
beheerst en je de klant zeer deskundig tegemoet kunt treden, Boveödieu
biedt Jeans^Housé je een prima beionihg en vele andere aantrekkelijke
pèti^elsregelingén.
Heb je een omslag in je carrière nodig,
reageer dan snel bel, mail of schrijf
een kort, bbndig brie^e naar:

Jeans Centre B.V.
Afdeling Werving & Selectie Jeans House
Vimraerik 12, 5253 CB Nieuwkuijk
Telefoon: 06 51387747

E-mail: diantal("Jeansc€nüre-nJ

Amsterdamse avond
voor clinic-downs
Zaterdagavond was het een gezellige boel op het Biesterveld.
Er werd daar een Amsterdamse
avond gehouden waarbij de baten ten goede kwamen aan de
clinic-clowns onder het motto
"wij plezier, zij ook plezier".
Amsterdamse kledij, Nederlandstalige muziek en eigen inbreng
waren de ingrediïnten voor een
succes volle Amsterdamse avond.
Omdat richtlijnen over Amsterdamse kledij niet waren gegeven
waren de kledingcreaties zeer divers en varieerden van kleding uit
de vijftiger jaren tot motorduivels.
Opvallend was de grote hoeveelheid goud waar velen mee waren
behangen.
Ook werd die avond door verschillende artiesten opgetreden. Zo
konden de bezoekers genieten van
life en playback optredens van o.a.

Johny Jordaan, Willy en Willeke
Alberti, Andre Hazes, Astrid Nijgh,
Carry Tefsen en de Zangeres zonder naam. Koos Alberts die ook op
de avond optrad zorgde ervoor dat
jong en oud op de vloer kwamen
voor een echte Amsterdamse polonaise.
Een verdwaald Oostenrijks echtpaar Heidi en Anton, dat "toevallig"bij Biesterveld aankwam gaf
door een potporie van muziek uit
Tirol onverwachtse een wending
aan het feest.
De avond werd vocaal afgesloten
met een gastoptreden van de bekende Vordenaar Johan Stapper,
die life enkele nummers van z'n
CD zong en daarmee de Vordense
jeugd plat kreeg.
De organisatie kan dan ook terug
zien op de zeer geslaagde avond.

o l i t i e varia
Vrijdag 2 november
Tijdens de nachtelijke uren zijn 6
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.
Op de Dorpsstraat heeft zich een
kop/staart aanrijding voorgedaan.
De achterste bestuurder zag te laat
dat de bestuurder voor hem remde. Hierdoor ontstond een aanrijding. De achterste auto raakte
hierbij licht beschadigd. Er raakte
niemand gewond.
Ook op de Horsterkamp heeft zich
een kop/staart aanrijding voorgedaan. Ook in dit geval zag de achterste bestuurder te laat dat er
voor hem werd geremd. Er was alleen materiële schade.
Zaterdag 3 november
Op het terrein van school 'de
Kraanvogel' zijn een aantal vernielingen gepleegd. Zo zijn er een
aantal planten en struiken vernield en zijn afrasteringspalen afgebroken. Ook is er een prullenbak uit de grond getrokken.
Bij sporthal Het Jebbink is ingebroken in een personenauto. Men
is binnen gekomen door de ruit
van het rechter voorportier in te
slaan. Uit de auto zijn een frontje
van een radio-cd speler en een 5-tal
cd's ontvreemd.
Bij Het Jebbink is ook ingebroken
bij een andere personenauto. Ook
hier werd het rechterruitje inge
slagen. Het is de daders niet gelukt
de radio eruit te halen, wel is er
schade gemaakt.
Tijdens de surveillance zijn 3 fietsers bekeurd voor het rijden zonder licht, 2 autobestuurders zijn
bekeurd voor het voeren van het
mistlicht en l bestuurder kreeg
een boete voor een defecte koplamp.
Maandag 5 november
Er is een gecombineerde alcohol
en verlichtingscontrole gehouden

in Vorden, Warnsveld en Baak. Er
zijn 26 blaastesten afgenomen, l
persoon had teveel gedronken.
Ook zijn er een aantal bekeuringen uitgedeeld, o.a. voor het voeren van het mistlicht, het niet voeren van het fietslicht, het niet dragen van de autogordel, l defect
bromfietslicht, het niet dragen
van de helm, kapotte koplampen
en verlopen APK.
Aan de Ruurloseweg is een auto
vernield. De linker buitenspiegel
van de auto is kapot getrapt.
Op de Vierakkersestraatweg is een
reebok aangereden. De reebok
stond midden op de weg. De naderende automobiliste kon het beestje niet meer ontwijken met haar
auto.
Donderdag 8 november
Tijdens een alcoholcontrole zijn 3
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.
Aan de Ruurloseweg is een reegeit
doodgereden. De reegeit stak de
weg over, de bestuurder van de naderende auto kon haar niet meer
ontwijken.

Herfstrit
De Graafschaprijders

Presentatie Pastor Ed Wassink

Zondagmiddag 18 november organiseert de VAMC 'De Graafschaprijders' de laatste orienteringsrit
van het jaar. Deze 'Herfstrit', die
tevens meetelt voot het clubkampioenschap start bij het pannekoekenrestaurant Kranenburg aan de
Ruurloseweg. Harry Horsting en
Bert Regelink hebben een parcours uitgezet met een lengte van
52 kilometer, geheel door de omgeving van Vorden. Alvorens de
prijsuitreiking plaats vindt wordt
er een rondje bingo speelt.

Het Bisdom Utrecht heeft jl. l
oktober Pastor Ed Wassink benoemd tot Pastor binnen Sectie
Oost, hij komt fulltime het
pastores team versterken.

Diabetes Fonds
Nederland
De collecteweek 'Geef voor Diabetes' van het Diabetes Fonds is
weer achter de rug. Van 28 oktober t/m 3 november hebben vele
vrijwilligers weer en wind getrotseerd om het Diabetes
Fonds te steunen in het financieren van wetenschappelijk
onderzoek naar de oorzaken en
gevolgen van diabetes en naar
middelen om diabetes te voorkomen en genezen.
De collecte in Vorden heeft dit jaar
ƒ 9.154,60 opgebracht. Het Diabetes Fonds dankt alle gevers, collectanten en iedereen die zich
heeft ingezet om de collecte te
doen slagen. Met uw hulp kan het
Diabetes Fonds ook komend jaar
belangrijk wetenschappelijk onderzoek financieren om verdere
groei van diabetes te stoppen en
oplossingen voor deze ziekte te
vinden.
Jaarlijks ontstaat diabetes bij
60.000 Nederlanders. Meer dan
een half miljoen Nederlanders
hebben diabetes. Hoe later diabetes bij iemand wordt ontdekt, hoe
groter de kans op (ernstige) complicaties aan ogen, nieren, hart- en
bloedvaten. Voorkomen en genezen is het centrale doel van het
Diabetes Fonds.
Heeft u onze collectant gemist en
wilt u het Diabetes Fonds alsnog
steunen? U kunt uw gift overmaken op giro 5766, t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor
verdere informatie kunt u contact
opnemen met het Diabetes Fonds,
telefoonnr. (033) 46 22 055.

Pastor Wassink was jarenlang
werkzaam in het justitiepastoraat
in Zutphen. Zijn presentatie zal
plaatsvinden op vrijdagavond 23
november in de Emmanuel kerk
in Zutphen. Een koor samengesteld uit de zes samenwerkende
parochies zal o.l.v. dirigent Jac Kunen de speciale Eucharistie viering
begeleiden. De viering zal worden
voorgegaan door deken GJ.H.M.
Geurts en de pastores collegae binnen de Sectie Oost. Na de viering
kan men kennis maken met pastor Ed Wassink en het overige pas-

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Mogelijk heeft men ook al iets
gehoord of gelezen over de acties van de landelijke Ouderenbond tegen het beleid van verschillende banken om het contant geld opnemen aan de balie
minder aantrekkelijk te maken
en het pinnen uit de muur te
stimuleren.
Het landelijk beleid van veel banken
is momenteel zo dat men aan de
balie minimaal ƒ 1.000,- of zelfs
nog meer moet opnemen. Veel
ouderen vinden dit een veel te
hoog bedrag. Plaatselijke banken
zouden mogelijk hiervan kunnen
afwijken. Dus op pad! Een rondje
langs de 3 Vordense banken leert
ons het volgende:
• Postbank geen probleem al wil
je ƒ 3,00 opnemen.
• Rabobank geen probleem. Wel
wil men het pinnen uit de muur
stimuleren. Er is iemand beschikbaar om te helpen. Maar...
als men het desondanks bezwaarlijk blijft vinden dan kan
men gewoon aan de balie elk minimum bedrag opnemen.
• ABN-AMRO werkt aan een nieuwe formule met veel aandacht
voor individuele hulp aan klanten. Contant geld opnemen
blijft, voorlopig altans, mogelijk.

Vraag eens naar de mogelijkheden

Kortom: 'In Vorden doen ze niet
moeilijk!'
Een belangrijk punt van belangenbehartiging van deze ouderenbond.
De volgende ledenbijeenkomst
van de PCOB afdeling Vorden
vindt plaats op dinsdagmiddag
22 november a.s. in 't Stampertje
(Dorpscentrum) te Vorden. Mevr.
A. Smeets zal vertellen over de
mantelzorg in het algemeen en
over de taak van het Steunpunt.
Dit thema is zeer actueel en verschillende ouderen krijgen hiermee in de naaste omgeving te
maken. Mevrouw L. van Uden,
coördinator van de SWOV, zal ook
aanwezig zijn en ingaan op de
plaatselijke situatie. Zowel leden
als belangstellenden kom deze belangrijke middag bijwonen.
Op 29 november a.s. 's middags
vindt eveneens in het Stampertje een voorlichtingsbijeenkomst
plaats over de Euro, georganiseerd
door het Cesbo en andere organisaties.
Komt allen deze bijeenkomst bijwonen.

E N DA V O R D E N
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
NOVEMBER

Advertentie in kleur?

Het team zal samen met de parochies vorm geven aan het pastoraat, en zal sturing geven binnen
de parochies samen met de vrijwilligersgroepen. Daarbij weten
zij zich gesteund door parochie
medewerkers(sters).

PCOB-rondje langs
Vordense banken

Gevonden/verloren voorwerpen
m.i.v. 31-10
Gevonden:
- sleutelbos met 8 kleinere sleutels en 2 hangers
- 2 losse Silca sleutels.
Verloren:
- l bruin lederen heren handschoen
- trouwring met 2 diamantjes, inscriptie Bert + datum.
- fietsketting
- donkerbruine portemonnee met
rijbewijs, bankpas en geld.

tores team, onder het genot van
een hapje en een drankje. Pastor
Wassink is 50 jaar en was voordien
werkzaam in de gezondheidszorg
en studeerde in Nijmegen Godsdienst en Filosofie. In zijn takenpakket zit o.a. catechese, spiritualiteit en geestelijke begeleiding.
Het team Sectie Oost bestaat nu
uit Pastoor F.G.C.M. Hogenelst,
Pastor F. de Heus en Pastor H.J.H.
Agterhoek. Er is nog een vacature
voor Pastor.

14 Bridgeclub BZR Vorden.
14 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
14 Welfare handwerkmiddag in
de Wehme
15 HVGWildenborch:dhr.J. Pardijs met dia's.
15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 Klein Axen Vriendenkring. Lezing G.Jansen: Numerologie.
19 Bridgeclub Vorden

21 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
21 HVG Wichmond-Vierakker:
overgangsconsulente mevr. La
Croix.
21 Bridgeclub BZR Vorden.
22 PCOB mevr. A. Smeets over
mantelzorg in 't Stampertje.
26 N.B.v.P. Vrouwen van Nu. Doe
dag in Dorpscentrum.
26 Bridgeclub Vorden.
27 Passage ds. Beitier, ethiek.
28 Bridgeclub BZR Vorden.
28 HVG ünde Sinterklaasavond.
28 Welfare Handwerkmiddag in
de Wehme (kraamverkoop).
28 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
29 N.B.v.P. Vrouwen van Nu. Euromiddag in samenwerking met
Vrouwenraad.
29 COSBO voorlichtingsmiddag
over de Euro in 't Stampertje.
29 HVG dorp Vorden Sint Nicolaasavond.
30 Ned. B. van Plattelandsvrouwen. Feestavond 50-jarig jubileum in Dorpscentrum

Feestzaal Partycentrum
Langeler na renovatie
een 'echte' feestzaal

Psalmen in de Achterhoek
Meer dan 250 bijzondere uitgaven van psalmboeken, bundels
en bijbelse liederen zullen van
1-12 december in de Hervormde
Remigiuskerk te Steenderen
worden tentoongesteld.
De reizende expositie van het Ne
derlands Bijbelgenootschap (NBG)
omvat verder schilderijen en aquarellen over literaire thema's in de
psalmen. Samen vertellen ze „Het
verhaal van de psalmen".
Het materiaal is afkomstig uit de
uitgebreide privé collectie van de
in Vlaanderen wonende Gert-Jan
Buitink. De vele exclusieve uitgaven worden getoond in vitrines
met kleurrijke achtergronden.
Psalmboeken in oude en nieuwe
talen, uit de katholieke en prote
stantse tradities, waaronder een
aantal curiosa. Naast de boeken
zijn er etsen van Mare Chagall,
olieverfschilderijen van Renaat
Bosschaert en aquarellen van Leen
van Tichelen te zien.
Op zaterdag l december zal er een
mogelijkheid zijn om bijbels te laten taxeren. De heer Enno de Boer,
betrokken bij het programma
Schatgraven van TV Gelderland,

zal daarvoor aanwezig zijn. In de
weekeinden zorgen leerlingen van
de muziekschool Muzenhof uit
Zutphen voor een muzikale bijdrage tijdens de openingsuren.
Op 30 november zal het Utrechtse
koor Schola Davidica onder leiding van Lisette Bernt meewerken
aan de opening van de tentoonstelling. Met goed geschoolde
stemmen e neen grote koorervaring worden er door Gert Oost ge
componeerde polyfone bewerkingen van psalmen in een laat-renaissance-stijl gezongen. Daarnaast staat er gregoriaans en eigentijds liedmateriaal op het repertoire. De heer H. Lettink, betrokken bij het Staringinstituut,
zal een lezing houden over het vertalen van psalm 139 in het Achterhoeks dialect. De Steenderense
predikant B. Seelemeijer verzorgt
een bijdrage over de joodse visie
op die psalmen. De kerk is vanaf
19.00 uur geopend.
De tentoonstelling is van 1-12 de
cember dagelijks (behalve op
maandag) van 14.00 tot 16.30 uur
in de Hervormde Remigiuskerk te
Steenderen te bezichtigen.

Jubileumconcert 'Reborn'
Woensdag 31 oktober j.1. konden belangstellenden een kijkje nemen in de nieuwe feestzaal
van Partycentrum Langeler.
Een metershoge opblaasbare
champagnefles buiten bij de ingang trok de aandacht van de
mensen. De vele bezoekers waren enthousiast over de gerenoveerde feestzaal. De renovatie
heeft drie weken geduurd. De
hele zaal heeft een facelift ge
kregen. Hans en José kregen vele leuke reacties van de bezoekers.
Vorig jaar bestond het Partycentrum 400 jaar. Door de jaren heen
is het familiebedrijf regelmatig
verbouwd en aangepast. Het is een
oud bedrijf maar altijd bij de tijd
gebleven. "Stil staan is achteruitgang", zegt Hans.
Doordat de garderobe is gewijzigd
is de entree ruimtelijk en overzichtelijk geworden. De zaal is helemaal onder handen genomen en
heeft een totale facelift gekregen.
Door de mooie kleurencombinaties is er een gezellige sfeer ontstaan. Een goede afstemming van
het interieur, vloerbedekking en
verlichting geeft de feestzaal een
warme uitstraling. "Door de renovatie is het een echte feestzaal ge
worden", vinden Hans en José. "Ik
vind het één van de mooiste zalen
van de Achterhoek", vertelt Hans
met trots. "Het dorpskarakter wat
het vroeger misschien wel eens
heeft gehad, ligt al jaren achter
ons. Door deze renovatie is het een
feestzaal geworden die voldoet
aan de eisen van deze tijd".
Vijf schilderijen met de gemeente
wapens van Steenderen, Zelhem,
Ruurlo, Vorden en Hengelo sieren

de wand. Met veel belangstelling
kijken de bezoekers ernaar. Sommigen mensen denken dat het te
maken heeft met de VHS++ gemeente. "Nee", zegt Hans Langeler
die duidelijkheid geeft. "Het zijn
de gemeenten die aan Hengelo
grenzen", lacht hij.
De feestzaal is geschikt voor 250
personen. Door scheidingswanden
kan de zaal opgedeeld worden
voor kleine partijtjes. In de ver-

ken. Wie een heerlijke snelle hap
wil is aangewezen op de cafetaria.
Ook verzorgd Partycentrum Langeler de catering voor bedrijven en
particulieren. Een uniek feest bij
Partycentrum Langeler is het jaarlijks terugkerende 'Feest der Feesten". "Dit is een feest voor alle
bruidsparen die het afgelopen jaar
hun trouwfeest hier hebben gege
ven", vertellen Hans en José.
Ook voor de themafeesten is veel

Daarentegen gaat het concert, ter
gelegenheid van ons eerste lustrum, op zondagmiddag 18 november 2001 wel door. De voorbereidingen zijn in volle gang. Vanwege de zwangerschap van onze
diligente Sabine Schijf, staat ons
koor nu onder leiding van de heer
Eric Horstman uit Hengelo (O).
Tijdens het concert zal het Ulfts
Mannenkoor een gastoptreden
verzorgen. Het Ulfts Mannenkoor
werd in 1957 opgericht door een
aantal enthousiaste zangers en is
inmiddels uitgegroeid naar een Ie
dental van meer dan 100 zangers.
Op het repertoire staan werken in
6 talen, waaronder volksliederen

nieuwde zaal is vóór de opening al
het eerste feest gegeven. Veel reserveringen staan voor de toekomst al
geboekt. Ook voor kleinere groe
pen kan men bij Partycentrum
Langeler terecht. De gelagkamer
biedt ruimte voor besloten gezelschappen, verjaardagen, diners en
feestjes tot maximaal 35 personen.
In het eetcafé kunnen "passanten"
een hapje of een drankje gebrui-

belangstelling. Zaterdag 10 novernber is het thema Country en Western. Deze avond is al volgeboekt.
"Voor het Kerstbuffet op Ie Kerstdag zijn nog enkele plaatsen vrij",
aldus Hans. •
Partycentrum Langeler aan de
Spalstraat 5 in Hengelo Gld is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.
Telefoon: 0575-161212.

Goud voor Thijs van Amerongen
De R.T.V. nieuweling Thijs van
Amerongen uit Vorden behaalde afgelopen zaterdag in Almelo een eerste plaats bij de regio
Oost kampioenschappen hij
was in zijn categorie heer en
meester vanaf het vertrek nam
hij de leiding en reed steeds verder weg bij de concurentie.
Een mooie overwinning op het
glibberige parcour voor Micheljan
v d Linde uit Hoogeveen.
Ook Martin Weijers uit Hengelo
reed sterk bij de sportklassers hij

Enige tijd geleden, hebben we
ons aan u voorgesteld; het koor
Reborn. De datum van ons eerste jubileumconcert komt
steeds dichterbij. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving
kan het geplande concert op 3
november niet plaatsvinden.
Dit concert zal verplaatst worden naar het voorjaar of de zomer van 2002.

behaalde een nette tweede plaats
achter John Slot uit Almelo.
De veteraan Rudi Peters uit Wichmond reed naar een vijfde plaats
in zijn kampioenschap winnaar
werd hier Meindert de Boer uit Enschede.
Ook Gretha kl Brinke uit Vorden
reed mee in Almelo zij reed naar
een mooie tweede plaats.
Onze Hengelose A.T.B.-er Jan Wee
vers maakte de dag nog mooier
voor de R.T.V. hij behaalde de overwinning bij de amateurs voor de
prof Rudi Kemna uit Oldenzaal.

Op de zondag gingen de crossers
naar Etten Leur een plaats naast
Breda in Brabant.
Daar werd Weijers zesde, Rudi Pe
ters zevende, Gretha kl Brinke ze
venentwintigste tussen de nieuwe
lingen, en de kleine Vordense
crosser Thijs van Amerongen ging
ook hier met bloemen naar huis
een tweede plaats was zijn deel in
Etten Leur voor de dame Daphe v d
Brand deze dame werd op de W K
derde. Winnaar werd Riek Dijkshoorn uit het Westland.

als ook klassieken, opera en operette. In de loop der jaren trad het
veelvuldig op in binnen- en buitenland. Het koor staat sedert 1984
onder leiding van Piet van der Sanden.
Het repertoire dat gezongen wordt
op het jubileumconcert van Reborn, is afkomstig uit diverse landen. 'Around the World' is dan ook
het thema van ons concert. Alle
elementen zullen aanwezig zijn
om de middag te doen slagen. Het
optreden wordt gepresenteerd in 4
blokken van elk 20 minuten, waarvan afwisselend gezongen wordt
door het Ulfts Mannenkoor en
Reborn.
Hierbij nodigen wij u uit om deze
'wereldreis' op zondagmiddag 18
november 2001 met ons te maken.
Het concert wordt gehouden in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.
Aanvangstijd is 15.00 uur en eindigt rond 16.30 uur.
Na afloop is er de gelegenheid om
koffie te drinken in het Ludgerusgebouw eveneens te Vierakker
(naast de kerk).

Janneke Bruines niet
Toeters' in 'Het Gele Stoeltje'
Keramiste Janneke Bruines uit
Beuningen exposeert van 11 november tot en met 22 december
2001 haar nieuwste werken in
galerie 'Het Gele Stoeltje' te
Vorden.
Ze zegt: Begin van dit jaar maakte
ik een vreemd beest dat op vier
menselijke voeten stond en noemde het heel simpel 'viervoeter'.
Bruines is er erg enthousiast over
en is vooral geboeid door de uitdrukking die je een beeld kunt ge

ven door middel van de houding
van voeten. De variatie o.a. aan
kleur en grootte van de beelden
maakt deze expositie spannend en
zeer de moeite waard om te bezoe
ken. Bruines haar werken zijn te
zien in galerie 'Het Gele Stoeltje,
Burgemeester Galleestraat 36.
Geopend op donderdag t/m zaterdagmiddag. Tel. (0575) 55 22 62
(www.hetgelestoeltje.nl).
Deze tentoonstelling werd zondagmiddag 11 november jl. geopend
en duurt tot 23 december.

Natuurwandeling
Kasteel Vorden

Bovendien heeft Het Geldersch
Landschap de oude loop van de
Vordense beek weer in ere hersteld.

Zondagmiddag 18 november a.s.
verzorgt Het Wereld Natuur Fonds
(WNF) weer een van haar bekende
natuurwandelingen. Ditmaal gaat
men het landgoed Vorden, rond
het gelijknamige kasteel, aan een
nader onderzoek onderwerpen.
Het landgoed staat bekend om zijn
Lodewijkslinde, zijn reuzeneik
(stamomtrek meer dan 7 meter)
en om zijn knopenlaanrje.

KORTOM
Het landgoed Vorden kent naast
natuurwaarden ook veel cultuurwaarden, 'n ervaren natuurgids
zal veel daarvan vertellen. De wandeling start bij het info-paneel van
de gemeente Vorden bij Kasteel
Vorden. Aan de deelnemers wordt
een bescheiden bijdrage gevraagd.

Voetbal
VORDEN
Doetinchem - Vorden 4-0
Vorden heeft in en tegen Doetinchem een smadelijke 4-0 nederlaag geleden. De Doetinchemse
ploeg heeft een snelle en gevaarlijke spitsentrio, waartegen de
Vordense achterhoede niet was
opgewassen. Vorden was de eerste
tien minuten heer en meester en
* speelde Doetinchem helemaal
weg, maar daarna was het ook
gedaan. Vorden speelde ongeconcentreerd, had grote moeite met
het gladde veld en leed daardoor
veel balverlies. Er hing een matheid over de ploeg, terwijl Doetinchem fel en agressief speelde. Na
twee weggevertjes counterde Doetinchem bekwaam naar 4-0. Een
verdiende maar wat geflatteerde
nederlaag.
Vorden trok vanaf a quitte op de
aanval en Doetinchem kwam er
-. niet aan te pas. Ronald Visser had
de kans op de openingsscore,
maar werd ten onrechte voor buitenspel teruggefloten. Ook Andre
Kamperman werd ten onrechte
afgevlagd, toen hij oog in oog
stond met de Doetinchemse goalie.
Even later kwam Visser weer vrij
voor de keeper uit een vrije trap
van Joris Plateeuw, maar hij kreeg
de bal niet onder controle. De
eerste aanval van Doetinchem was
direct raak. De spits profiteerde
van balverlies in de achterste linie
en gaf keeper Bruggink het nat
kijken 1-0. In de 25e minuut werd
het 2-0 toen onzorgvuldig werd
uitverdedigd en de snelle linkerspits de bal oppikte en de bal eenvoudig in het doel kon deponeren.
Vorden probeerde het wel en kreeg
ook kansen voor de aansluitingstreffer. Rene Neijenhuis die een
voorzet van Visser binnen kon lopen, zag de bal juist naast gaan.
Met kunst en vliegwerk wist de
Doetinchemse verdediging het
doel schoon te houden. Na balverlies op het middenveld counterde
Doetinchem op slag van rust
razendsnel en bekwaam naar 3-0.
In de 2e helft had trainer Jie Fan
Chung een aantal omzettingen
gedaan. Doetinchem speelde met
veel mensen achter de bal en daar
was voor Vorden geen doorkomen
aan. Overigens ontbrak ook de
nodige creativiteit en naar mate
de wedstrijd vorderde ook het geloof in eigen kunnen. Een aantal
spelers zaten niet in de wedstrijd.
Vorden mocht van geluk spreken,
dat Doetinchem slechts nog één
keer succesvol was in de counter.
Wederom werd na balverlies met
een lange haal de spits in stelling
gebracht, die vervolgens doelman
Bruggink nog een keer liet vissen.

r

r

Uitslagen 10-11 november:
Vorden Dl-ABS Dl: 6-0
Vorden D2 - Gaz. Nieuwland D2:0-2
Vorden D3 - Brummen D2: 2-6
Vorden El - Warnsv. Boys E2: 2-2
Vorden E3 - Warnsv. Boys E3: 5-2
Vorden E4 - Gaz. Nieuwland E4: 2-9
Warnsv. Boys E7 - Vorden E5:4-4
Vorden Fl-AlmenFl: 4-0
Vorden F3 - Erica F3: 6^1
Lochem A3 - Vorden Al: 3-4
Gaz. Nieuwland C2 -Vorden Cl: 1-2
Gaz. Nieuwland C3 -Vorden C2:3-2
Doetinchem l - Vorden l: 4-0
Vorden 2 - Pax 3: 0-0
Klein Dochteren 2 -Vorden 3:1-5
Eibergen 5 -Vorden 4:1-1
Vorden 5 - Witkampers 6: 5-1
Programma 17-18 november:
Voorwaarts Dl - Vorden Dl; Vorden D2 - Be Quick D2; Vorden D3 Dierense Boys Dl; Gazelle Nieuwland E2 - Vorden El; Brummen E2
- Vorden E2; Vorden E3 - Oeken E2;
Vorden E4 - Brummen E3; Vorden
E5 - Gazelle Nieuwland E5; Vorden
F2 - Oeken F2; Vorden F3 - Gazelle
Nieuwland F3; de Hoven F2 - Vorden F4; Vorden Al - Steenderen Al;
Vorden Cl - S.V.B.V. Cl; Vorden C2 Steenderen C2; Vorden l - Longa 1;
Ajax Br. 2 - Vorden 2; Vorden 3 - Be
Quick 3; Vorden 4 - Grol 8; Ruurlo
6 - Vorden 5.

RATTI
Halle - Ratti
Na het jammerlijke verlies van
vorige week, waarin door Ratti in
de slotfase de overwinning nog uit
handen werd gegeven, moest het
deze keer maar weer eens gebeuren bij Halle uit. Iedereen was vol
goede moed, aangezien er in het
spel weldegelijk een duidelijk stijgende lijn is te vinden. Ratti wist
meteen aan het begin al vrij snel
in de wedstrijd te komen. Er werd
goed getikt, er zat snelheid in het
spel en iedereen voerde zijn taak
goed uit. Ratti wist zodoende uitstekende mogelijkheden te creëren. Deze werden tot aan de 10e
minuut niet benut. Nadat Arjan
Berenpas de bal goed had ingebracht, maar toch door iedereen
werd gemist belandde de bal bij
Antoine Peters. Hij wist de bal
goed bij zich te houden om hem
vervolgens resoluut in het dak van
het doel te werken O tegen 1. Ratti
had de wedstrijd onder controle
en zette het goede spel door. Dit
leidde al snel tot de 0-2. Nadat Mathijs Nijhof de bal uitstekend voor
de goal wist te brengen was het
wederom Antoine Peters die er wel
raad mee wist. Door een goede
kopbal belandde de bal rechts in
de kruising. Na het verwerven van
deze 0-2 voorsprong was het voor
Ratti zaak door te zetten en zichzelf veilig te spelen. Er werd goed
gespeeld, maar de beslissende 3e
goal bleef jammer genoeg uit. Op
alle linies werd er net wat te onnauwkeurig met de bal omgegaan.
Zodoende werd de rust met een O
tegen 2 voorsprong gehaald en
kon de gang naar de kleedkamers
worden gemaakt voor de thee.
Het beeld van de Ie helft zou begin 2e helft nog even aanhouden.
Ratti had het overwicht en speelde
sterk. Na 10 minuten zou dit echter veranderen. De tegenstander
begon veel agressiever te spelen en
er ontstond veel onrust bij Ratti.
Mede door uitstekend keeperswerk van Bert-Jan Kolkman, die
zelfs nog een doorgebroken speler
wist te pareren, hield Ratti stand.
Ratti was dan wel wat weggezakt,
maar kansen bleven ze houden.
Hele goede kansen zelfs. Deze werden jammerlijk niet benut. De
tegenstander zette nog wat meer
druk en Ratti pakte dit niet voldoende aan. De bal werd niet resoluut weggewerkt, maar uit de
verdediging gebracht en dit zorgde voor enkele gevaarlijke momenten. Hierdoor ontstond ook de
hachelijke situatie waarbij Oscar
Overbeek de bal net voor de lijn
wist weg te werken, maar de
scheidsrechter (die toch al een
warrige en alles behalve beste wedstrijd floot) hem in eerste instantie
toch aan Halle toekende. Door
goed vlaggenierswerk van Robert
Bos zag de scheidsrechter zich
toch genoodzaakt hierop terug te
komen. Dit moment in de ongeveer 75e minuut zorgde ervoor dat
Halle nog agressiever te werk ging
en zodoende ook aardig wat kaarten wist te verzamelen. De slotfase
van de wedstrijd bleef er een waarbij er over en weer kansen waren,
maar er niet meer gescoord zou
worden. Na een zeer goede Ie helft
en een matige 2e helft, wist Ratti
door strijdlust het beste uit de
strijd te komen. Op het wedstrijdformulier zou dan ook een O tegen
2 uitoverwinning voor Ratti worden genoteerd. Volgende week
thuis tegen SVGG hopelijk weer.
Programma 17-18 november
AZC B2 - Ratti Bi; Ratti Cl - Oeken C3;
Ratti l - SVGG 1; Haaksbergen 3 Ratti 2; Ratti 3 - Vosseveld 3; Ratti 4
-ViosB.6
SOCIÏ
Uitslagen 10-11 november:
Sociï B-Markelo B2: 3-0
Sociï D - AZC'68: 0-7
Concordia Wehl E - Sociï E:'4-2
Sociï 2 - Witkampers 3:4-0
Sociï 3 - De Huuve 2:4-0
HNK 4-Sociï 4: 3-3
Programma 17-18 november:

Helios B2 - Sociï BI; Zeelos D - Sociï
D; Sociï E - Doesburg E; Zutphanis
F - Sociï F; Annedoeloe l - Sociï 1;
Warnsveldse Boys 2 - Sociï 2; Loe
nermark 4 - Sociï 3; Sociï 4 - Erica 8;
Sociï - AZC 6.

zodanig sterk wapen dat het team
uit Laren niet kon uitvoeren wat
zij in principe wel kunnen, toe
werken naar een harde aanval. In
de rally kon Dash volop aanvallen
en bij de tegenstander fouten afdwingen.

Bridgen

De derde en vierde set gaven een
nagenoeg gelijk beeld, wat ook
blijkt uit de setstanden: 25-15, 2513, 25-15 en 25-14.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 5 november:
Groep A: 1) en 2) Dames v. Burk/
Hendriks en Echtpaar Hoftijzer
59,0%. 3) en 4) Echtpaar Wullink
en Echtpaar Vruggink 53,5%.
Groep B: 1) Heren Hissink/Den Elzen 61,8%. 2) Dhr. Enthoven/Mw.
Steenbeek 57,6%. 3) Dames Arnold/
Warnaar 54,9%.
Groep C: 1) Dhr. De Niet/Mw. Lassche 58,3%. 2) Echtpaar Vreeman
54,2%. 3) Dames Brandenburg/
Eijerkamp 52,8%.
BBRIDGECLUB BZR
Uitslagen woensdag 7 november:
Groep A: 1) Mw. K. Vruggink-Mw.
D. Hoftijzer 58,33%; 2) Dhr. P.R.J.
den Elzen-Dhr. G. Hissink 58,18%;
3) Mw. J. Klaasen-Mw. M. Mouwen
51,56%;
Groep B: 1) Dhr. J. Duinkerken-Dhr.
P. den Ambtman 65,52%; 2) Mw. J.J.
Vreeman-Dhr. G.H. Vreeman 55,05%;
3) Mw. M.J.T. Steenbeek-Dhr. J. Post
52,76%.

Groep C: 1) Mw. T. Hooyveld-Mw. V.
van Leuvensteyn 54,17%; 2) Mw. L.
Lamers-Dhr. H.J. Kip 53,47%; 3) Mw.
G. Kriek-Mw. M. de Leeuw 52,78%.

Volleybal
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Uitslagen:
Heren: Bovo 3 - PM DASH l: 4-0 (2519, 25-10, 25-16, 25-11)
Bovo 5 - PM DASH 2: 2-3
Dames: PM DASH l - Smash '691:3-2
(25-22, 22-25, 18-25, 25-20,15-8)
PMDASH2-Avantil:3-l
PM DASH 3 - Longa '59 5:4O
PM DASH 4 - Labyellov 2: 4-0
Marvo '76 2 - PM DASH 5: 3-1
Boemerang 7 - PM DASH 6: 2-3
Tornado 3 - PM DASH 7:4-0

Jeugd:
Meisjes B: PM DASH BI - Tornado
BI: 4-0; Meisjes C: PM DASH Cl Nefit/Orion Cl: 4-0; Mini D: PM
DASHDl-GeminiDl:3-l
Recreanten heren:
Heeten Sportief l - PM DASH 1: 0-3
Programma:
Heren:
PM DASH l - Avanti 1; PM DASH 2 Gorssel 1; PM DASH 3 - Avanti 2
Dames:
Longa '59 3 - PM DASH 1; Dynamo
l - PM DASH 2; Acc./BVC l - PM
DASH 3; ROHDA l - PM DASH 4; PM
DASH 5 - Rivo 2; PM DASH 6 - Avanti 6; PM DASH 7 - Harfsen 3
Jeugd:
Meisjes C; Tornado Cl - PM DASH Cl
Mix C; PM DASH Cl - Avanti Cl
Mix C; PM DASH C2 - Avanti C2
Meisjes BI laat Tornado snel
uitluwen
Meisjes BI, gesponsord door modehuis Visser, had afgelopen zaterdag weinig moeite met hun tegenstander uit Laren, Tornado. Met in
het basiszestal onder andere Loes
van Bemmel, Ilse Wassink en
Mariska Brinkerink, begonnen de
meiden enthousiast aan de wedstrijd. Met een goede opslag wist
het team Tornado van het begin af
onder druk te zetten. Al snel kwamen de meiden uit Vorden op een
voorsprong die zij niet meer uit
handen gaven. Vanaf het begin
van de tweede set kreeg het team
de opdracht om de sprongservice
uit te voeren en dit de hele wedstrijd vol te houden. Ondanks
enkele fouten werd gaandeweg
deze set de sprongservice een

Pelgrum Makelaars/Dash kansloos tegen Bovo
Na een prachtige overwinning vorige week tegen Grol mocht Heren
l van Pelgrum Makelaars/Dash afgelopen zaterdag naar Aalten. In
Aalten stond kampioenskandidaat
Bovo te wachten. Tijdens het inslaan was al te zien dat enkele spe
Iers van Bovo een goede harde aanval in huis hadden waar het blok
en de verdediging van Dash zich
op in kon stellen. De eerste set be
gon Dash goed en werd Bovo afge
tast op zijn mindere kwaliteiten.
Verdedigend lieten de heren van
Bovo nog wel eens een balletje
gaan, zodat we in de time out van
de coach als opdracht meekregen
om meer geplaatste ballen te spe
len. Helaas mocht dit niet meer
baten en verloren we de set met
25-19. In de tweede set hadden de
heren van Dash geen kans tegen
het sterker geworden Bovo. De set
werd verloren met 25-10. In de derde set knokte Dash zich terug in
de wedstrijd, maar kon het Bovo
niet lastig genoeg maken. De set
ging wederom naar Bovo met een
stand van 25-16. In de vierde set
ging Bovo goed van start. Mede
door de goede geplaatste opslagen
tegen de achterlijn kwamen we al
snel op een te grote achterstand
om het Bovo nog lastig te maken.
Na een redelijk spel ging de set verloren met een stand van 25-11.
Aankomende zaterdag 17 november spelen wij thuis tegen Avanti l
uit Lochem.
DASH dames l
Zaterdag 10 november speelde
Pelgrum Makelaars Dash dames l
thuis tegen Smash uit 's Heerenberg. Deze ploeg stond l punt onder Dash, en gezien de ervaringen
van Pelgrum Makelaars Dash dames 2 met dit team beloofde het
een zeer spannende wedstrijd te
worden. De eerste set hed Dash
wat moeite om op gang te komen,
wat resulteerde in een achterstand
van 9-14. Hierna deed Dash er een
schepje boven op en kwam bij tot
17-17. De rest van de set ging gelijk
op maar met een harde buitenaanval kon Dash net iets meer
punten bij elkaar sprokkelen. Via
24-21 en een goede time-out van
de coach van Dash werd het 25-22
in het voordeel van Pelgrum Makelaars Dash. De tweede set begon
Dash goed, door een moeilijke service werd er een voorsprong opge
bouwd van 4-1. Smash kwam echter terug door veel met prikballen
te scoren en de rest van de set ging
gelijk op. Bij een stand van 21-21
werden er aan de kant van Dash
een paar eigen fouten gemaakt
waardoor deze set verloren ging
met 22-25. De derde set was Smash
de betere. Na een stand van 3-4 liep
Smash uit tot 6-10. Hierna ging het
weer gelijk op maar Dash kon het
gat niet meer dichten en verloor
met 18-25. In het begin van de vierde set liep Dash uit, maar Smash
kwam door snel aanvalsspel en
een goede service weer bij tot 1012. Hierna gaf Smash de set uit
handen en won Dash vrij gemakkelijk met 25-20. De vijfde en be
slissende set waren de twee teams;
net als de hele wedstrijd- aan elkaar gewaagd. Dash kon toch uitlopen tot 8-3, en na de kantwissel
maakte Dash de set en wedstrijd af
met 15-8. Een 3-2 overwinning dus
voor Pelgrum Makelaars Dash, en
na de nederlaag van vorige week
een opsteker voor het team. Komende donderdag 15 november
speelt Pelgrum Makelaars Dash

dames l tegen Longa 3 in de Hamelandhal in Lichtenvoorde.

Dam m en
Dostal Vorden pakt punten.
Na de zeperd tegen landskampioen Westerhaar hebben de keurtroepen van damclub Dostal Vorden zich keurig hersteld tegen
Hengelo Overijssel. Alvorens op
weg te gaan werd eerst een vluchtig bezoek gebracht aan het open
huis van de Rabobank. Weliswaar
geen ideale voorbereiding maar
als sportman heb je ook sociale
verplichtingen. Een enkeling was
zo enthousiast dat hij ruim voor
het openen van de deuren al aanwezig was. De rondleiding door
het prachtige bankgebouw zorgde
voor de broodnodige inspiratie bij
de dammers. Zelfs fileproblemen
voor onze sterspelers uit het Zuiden konden geen roet in het eten
gooien. Mike Voskamp gaf het goede voorbeeld. Uitgeslapen en fris
van de lever toog hij onverschrokken ten aanval. Binnen de kortste
keren had Mike alle strategische
velden veroverd en als een veldheer overzag hij het slagveld. Zijn
tegenstander restte niets anders
dan de overgave.
Een streep door de rekening was
de nederlaag van topscorer Wieger
Wesselink tegen oud-wereldkampioen Schwarzman. Wieger koos
voor een scherp gevecht en ging de
complicaties niet uit de weg. Uiteindelijk bleek het voordeel aan de
zijde van de Russische wereldtopper, die hiermee een belangrijke
klap uitdeelde. De Vordenaren
werden op achterstand gezet door
uitgerekend een oud-Vordenaar.
Johan Krajenbrink kende geen mededogen en liet zijn vijfde opeenvolgende zege noteren tegen Eddy
Bude. Op dat moment zag het er
donker uit met enkele moeilijke
eindspelen te gaan. Maar Henk
Grotenhuis ten Harkel bracht beide partijen weer op gelijke hoogte.
Zijn riskante en provocerende partijopzet wierp zijn vruchten af in
het vierde speeluur. Nadat zijn opponent een kansrijk speelplan
miste, was Henk er als de kippen
bij om te profiteren. Het resterende eindspel werd bekwaam naar
de winst gevoerd en mondde in
het zesde speeluur uit in een fraai
naturel motief. Doordat Gerrit
Boom en Nina Hoekman hun eindspelen op remise hielden, kon Dostal Vorden tevreden huiswaarts
keren met een gelijkspel: 2-2.
Het tweede team van Dostal Vorden moest in de landelijke tweede
klasse aantreden in en tegen Gorichem. De stand op de ranglijst, de
nummer twee tegen de nummer
laatst, schiep vooraf enkele verwachtingen die helaas niet ingelost konden worden door de Vordenaren. Na een misser van Theo
Slütter kwamen zij wel op voorsprong door goede overwinningen
van Mario Daamen en Danny Slotboom. Daarmee was echter de
koek op. Bertus Bosch leek voor
een veilige voorsprong te zorgen,
maar kon in de voor hem gebruikelijke tijdnoodfase zijn voordeel
niet verzilveren. De voorsprong
werd tenietgedaan door een nederlaag van Johan Haijtink die
zijn geliefkoosde aanvalsplan zag
stranden, zijn voorpost werd keurig buiten gevecht gesteld. De gelijke stand op het scorebord werd
tot het einde gehandhaafd ondanks kansen voor beiden. Waar
Chris Grevers ontsnapte met een
blauw oog na een vroeg slippertje,
was het Eric Oonk die in het eindspel de winst miste. Tot slot moest
Gerrit Wassink vol aan de bak voor
het veilig stellen van het gelijkspel. Volgens kenners ontsnapte
Gerrit door het oog van de naald,
vooral doordat zijn tegenstander
het allemaal niet meer zo scherp
zag. Met deze 2-2 uitslag blijft het
tweede tiental van Dostal Vorden
aardig meedraaien aan de top van
de ranglijst.
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Kerstideeënshow

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar
huis in decembersfeer wil brengen, of om er gewoon van te
genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot
kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 22 nov. van 9-18 uur;
vrijdag 23 nov., zaterdag 24 nov.
van 9-21 uur en zondag 25 nov.
van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

ARWI

b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren V Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Bloemsierkunst
DEVENTERWEG 25, LAREN
TEL 0573-4O128S

eerste klos leid ing isolatie
• lengte = 2 meter.

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

Speciaal boek over de
geschiedenis en het ontstaan
van

speelkaarten

RUURLO

Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
veevoeders en meststoffen verkoopt en onder het merk
LAVOR, paarden- en hondenvoeder op de markt brengt.

commercieel/
administratief
medewerker m/v
De functie:
Op de binnendienst ben je verantwoordelijk voor de algehele administratie.
Je voorziet klanten van gewenste Informatie en ondersteund de buitendienst bij alle verkoopactiviteiten. Kortom een spilfunctie binnen het kantoor.
Wij vragen:
Een man/vrouw die beschikt over een MBO-diploma
(liefst MEAO) en affiniteit heeft met het agrarisch gebeuren.
Zelfstandige werkhouding, organisatietalent en stress-bestendigheid kenmerken jou werkstijl.
je voelt je aangesproken?
Stuur dan je sollicitatie binnen 14 dagen naar onderstaand
adres t.a.v. Mirjam Dijkhuizen.

Een boek met een uniek kaartspel, uitgegeven door Holland
Casino ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
Het Grafisch museum te Zutphen heeft deze boeken
aangeboden gekregen om te verkopen.
De prijs bedraagt slechts f 25,-per boek.
Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (Old.)
M. 05*5-272795
• WmM (OU.)
M. O314-683319

prachtig cadeau

STICHTING

GRAFISCH
,'HJSTOR/SCii
CENTRUM

werkt alleen met eigen
vakmensen welke over
jarenlange ervaring
beschikken.
Vestigingen in Neede en
Barneveld.

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 2411 69,
www.tcrenovatie.com

Naar de
TV-opnaine
van de shövy
, Super Robe rt
ten Brink"

\

a.s. feestdagen

ZUTI'HCN

Openingstijden:
woensdag 13.00 - 16.30
donderdag 13.00 - 16.30
vrijdag
13.00 - 16.30
zaterdag
11.00 - 15.00

uur
uur
uur
uur

Neem contact op met het
Grafisch museum te Zutphen,
Kerkhofweg 16
Telefoon:
(0575) 54 23 297 55 14 04 of
55 10 10

Vorden om 16.15 uur;

Jbijvcis

me)

Voor inlichtingen en/of opgave:
i ; : ; : ; H •";;* H/Vyn fieizen >

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Telefoon (0575)501334

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

GLIMMO L
Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14 • Fax (0575) 55 52 21

Wij zoeken een

jongeman
plm. 20 jaar.
Voor alle voorkomende werkzaamheden.
Voor plm. 15-20 uur per week.
Het werk bestaat voornamelijk uit
ramen wassen en schoorsteenvegen.
In bezit van rijbewijs. Geen hoogtevrees.
Zeer flexibele instelling.

Jansen-Hubersbv is een regionaal opererend dienstverlenend bedrijf
met ruim 100 medewerkers, actief op het gebied van schoonmaak,
glasbewassing, gevelreinigen en impregneren. Jansèn-Hubers is een
open en dynamisch bedrijf waar een goede kwaliteit zich kenmerkt.
Ter versterking van ons team zoeken wij:

Interieurverzorgsters
voor een representatief project in Ruurlo. Zelfstandig en kwaliteitsbewust. De werkzaamheden vinden plaats in de avonduren.
Het gaat hierbij om ongeveer 10 uur per week.

Zutphen om 16.30 uur;
Brummen 16 40 uur
:

VEEVOEDER-EN KUNSTMESTHANDEL

Schoonmaakbedrijf
'

Europa
Parket

LANGWERDEN

JANSÈN-HUBERS BV
U/IL y
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen:
(0314)651371.

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Telefoon (0573) 45 13 06
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS
BELLEN!

Door Thea van Hoof, natuurvoedingswinkelier van de Vijfsprong te Vorden

Bron van gezondheid
AARDAPPELEN
Oorspronkelijk komt de wilde
aardappel uit het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte. Waarschijnlijk hebben de Inca's deze
plant al 3000 jaar geleden gecultiveerd. Spaanse veroveraars
brachten de plant in de 16e
eeuw mee naar Spanje. Aanvankelijk werd de aardappel alleen
voor medicinale doeleinden gebruikt. Het duurde nog 150 jaar
voordat de aardappel basisvoedsel werd voor brede lagen
van de bevolking.
Vroeger was de aardappel vooral
populair omdat hij de maag vulde,
tegenwoordig wordt hij meer en
meer als een dikmaker beschouwd. Toch bevatten aardappelen niet meer calorieën dan een
even grote hoeveelheid brood, pasta, rijst of vlees. De aardappel is
echter een zeer hoogwaardig voedingsmiddel. Hij bevat alle acht essentiïle aminozuren, vitamine A,
BI, B2 en B6 en ook foliumzuur,
panthoteenzuur, niacine en vitamine C. Verder levert hij het menselijk organisme belangrijke sporenelementen en alle belangrijke
mineralen. De koolhydraten zijn
bovendien licht verteerbaar. Eigenlijk zijn er maar weinig levensmiddelen te vinden die zo'n uitgebalanceerde en gezondheidsbevorde
rende bijdrage leveren aan het
voedselpakket als de aardappel.
Dit geldt helaas niet voor conventioneel geteelde aardappelen,
noch voor industriële aardappelproducten. De bodem waar deze
knollen op worden geteeld wordt
bedolven onder enorme hoeveelheden kunstmest, gier en bestrijdingsmiddelen, bedoeld om de vele schimmelziekten die deze uitheemse planten in monocultuur
belagen, te bestrijden. Daardoor
zitten de aardappelen vol met nitraat, schadelijke zware metalen
en waarschijnlijk nog andere gifstoffen. Ook van de oorspronkelijke smaak is weinig overgebleven.
Afgezien van de peen is er geen
enkel levensmiddel waarbij het
verschil in smaak tussen biologisch en conventioneel zo duide-

lijk naar voren komt als bij de
aardappel. De biologische teelt
van aardappelen is arbeidsintensief. Terwijl de plant boven de
grond bladeren krijgt, vormen
zich onder de grond verdikkingen^
die de voedingsstoffen voor de
plant bevatten: de knollen. Deze
knollen moeten onder de grond
niet te veel concurrentie ondervinden. Om onkruid de verdelgen
wordt de bodem meerdere malen
geëgd en dan opnieuw opgehoogd. Is het lof bovengronds eenmaal zover uitgegroeid dat het de
hele bodem overschaduwt, dan
krijgen onkruiden geen kans meer.
De grootste vijand van de aardappel is Phytophtora, een kool- en
knolschimmel die op biologische
wijze niet te bestrijden is. Op zijn
laatst in augustus steekt de schimmel de kop op. Hij tast in eerste instantie het lof van de plant aan,
waarna het met de groei gedaan is.
Later worden ook de knollen aangetast, wat resulteert in bruinrot.
Gelukkig worden er steeds meer
aardappelrassen ontwikkeld die
een zekere natuurlijke resistentie
tegen deze schimmel hebben, zodat in elk geval de knol verschoond blijft en ook het lof voldoende tijd krijgt om te groeien.
In slechte jaren met veel kou en re
gen kan de aardappelziekte toch
nog een oogstverlies van 40 procent veroorzaken. Door de grotere
risico's en het vele werk is het logisch dat de prijs van biologische
aardappelen hoger ligt dan die
van conventionele. De consument
krijgt dan wel een gezonde en lekkere aardappel op zijn bord.
Om optimaal te profiteren van de
vele belangrijke voedingsstoffen in
de aardappel, is het belangrijk ze
op de juiste wijze te bewaren en
klaar te maken. Alle groene delen
van de aardappel zijn licht giftig.
Daarom moeten aardappelen in
het donker worden bewaard, ze
worden dan niet groen. Bovendien
verliezen aardappelen hun vitamines en mineralen aan het kookwater. Daarom is koken in de schil, in
elk geval tot de winter, als er nog
geen lange uitlopers aan de knol
zitten, een heel goede bereidings-

wijze. Als de aardappel toch geschild moet worden voor het koken, laat ze dan in elk geval niet te
lang ongekookt staan en probeer
het kookvocht ook te gebruiken,
bijvoorbeeld voor soep. Hier zitten
veel waardevolle mineralen uit de
aardappel in.
In de Achterhoek is een groep biologische boeren bezig met een
meerjarig onderzoek naar aardappelrassen. Deze aardappelstudiegroep van de Biologische Producentenvereniging Achterhoek onderzoekt welke rassen het meest
geschikt zijn voor biologische teelt
op "Achterhoekse grond". Vorig
jaar is men begonnen met het aanleggen van proefveldjes op de eigen bedrijven. Na de oogst hebben
klanten van de eigen boerderijwinkels, zoals van de Vijfsprong in
Vorden, meegewerkt aan een
smaakonderzoek. Ook dit jaar zijn
er weer proefvelden aangelegd en
wordt de studie voortgezet.
Recept: Aardappelschotel met paddestoelen 750 gram stevige aardappelen - 40 gram boter -1 kleine
gesnipperde ui - 150 gram fijnge
hakte paddestoelen - 3 eetl. bloem
- 0,4 liter bouillon - tijm - rozemarijn - peterselie - zout en peper.
Kook of stoom de aardappelen bijna gaar, pel ze en snijd ze in plakken. Smelt de boter in een zware
pan en fruit daarin de ui. Voeg de
paddestoelen toe en laat ze nog 4
minuten zachtjes meebakken.
Roer vervolgens de bloem erdoor
en laat de bloem al roerend op een
zacht vuur enkele minuten garen.
Niet bruin laten worden. Voeg ge
leidelijk de bouillon toe tot een
egale saus ontstaat. Voeg naar
smaak de kruiden en zout en peper toe en laat het geheel tien minuten sudderen.
Leg de plakken aardappel dakpansgewijs in een ovenschaal en
giet de saus eroverheen. Zet de
schaal in een hete oven of onder
de grill en laat de bovenkant enigszins bruin worden. Strooi er gehakte peterselie overheen en serveer met een salade en groente
van het seizoen.

Jazz in Theater Onder de Molen
Euphonia Novelty Orchestra
geeft op zondagmiddag 25 november een jazzconcert in
Theater Onder de Molen in
Vorden.
Het orkest werd eind jaren zeventig opgericht en speelt jazzmuziek
uit de jaren twintig. Alle nummers worden gespeeld in de originele versie, compleet met alle muzikale delen en originele overgangen. Euphonia Novelty Orchestra
bestaat uit elf man en neemt gekleed in smoking het publiek mee
naar de jaren twintig. Naast een
groot aantal novelty-songs uit die
tijd zijn vele vrijwel onbekende maar muzikaal aparte - nummers
opgenomen in het repertoire.
Frank Douglas neemt daarbij de
zangpartijen voor zijn rekening.
De opbrengst van het concert gaat
naar het onderhoud van de Linde
sche Molen. Kaarten kunnen van
tevoren worden gereserveerd (zie
advertentie elders in dit blad).
Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Lindeseweg 29.

Hobbybeurs
Op zondag 18 november wordt er
een hobbybeurs gehouden in het
dorpscentrum. De hobbyisten tonen hun creativiteit wat ze zo al
hebben gemaakt. Te zien en te

koop zijn o.a. 3d schilderijen, de
nieuwste soort kaarten, houten
speelgoed, raamdecoratie's, zelfgebreide truien met diverse stripfiguren, warmte zakken, bloemstukjes, en nog veel meer. Op deze
beurs zijn leuke kado's voor Sin-

Speelgoed centraal
in de Wereldwinkel

terklaas of een leuke attentie voor
onder de kerstboom.
Veel nieuwe ideeën kan men op
doen op deze beurs dus op naar
het Dorpscentrum op 18 november. (Voor tijden zie advertentie in
contact).

De Wereldwinkel heeft weer een
geheel vernieuwd assortiment
speelgoed. Houten speelgoed,
blank of kleurig, puzzeltjes,
knikkerspelletjes, mooie zachte poppen of voor ouderen geduldspelletjes van hout.
TOEKOMST VOOR KINDEREN
Helaas hebben veel mensen in de
speelgoedindustrie weinig eer van
hun werk. Uit China zijn gevallen
bekend waar de werknemers,
meestal jonge vrouwen, lange dagen moeten maken van 10 tot 14
uur en dat zes tot zeven dagen in
de week. Het inkomen van deze
vrouwen vormt slechts een luttel
deel van de totale verkoopprijs,
maar er wordt aan alle kanten op
beknot. Nog sneller en nog goedkoper, daar draait het om in de
speelgoedindustrie. Wie protesteert, vliegt eruit en ook als er niet
voldoende orders zijn, staat men
zonder meer op straat.
Voor het speelgoed in de Wereldwinkel krijgen de makers een eerlijke prijs, het ziet er prachtig uit
en prikkelt de fantasie. Daardoor
biedt het eindeloos speelgenot aan

kinderen hier in Nederland. Tege
lijkertijd beleven ook kinderen in
Indonesië, Sri Lanka en Guatemala er veel plezier aan. Doordat hun
ouders met de productie van het
speelgoed een behoorlijk inkomen
verdienen, kunnen deze kinderen
naar school en is er geld voor
schriften en boeken. Zo biedt dit
speelgoed hun faire kansen voor
de toekomst.
NU VERKRIJGBAAR
De Wereldwinkel, gevestigd aan de
Raadhuisstraat 6 heeft haar nieuwe assortiment vanaf nu in huis.
Iedereen is van harte welkom om
geheel vrijblijvend te komen kijken.
EIGEN ONTWERP MAKEN?
DAT KAN OOK

Hoe leuk het kan zijn speelgoed te
ontwerpen, kan ieder kind nu ook
zelf ervaren. In de Wereldwinkel
ligt een ontwerpformulier te
wachten op creatieve geesten. De
mooist ingekleurde vliegtuigjes
worden in Indonesië voor de winnaars in het echt gemaakt. Deze
wederzijdse samenwerking tussen
maker en gebruiker is absoluut
uniek.

Biej ons in
d'n Achterhook
Vegange wekke was ik nog 's weer biej Mieke Greshuus. "'t Olde griesken" nuumt eur ok wel wat luu. Gries is ze en ok al 'n heeln tied. Dat
kan ok a'j zo old bunt ewodn as Mieke. Veur in de tachtig is ze al maor
nog gaef. Nao de dood van eur man, now zo'n tien jaor elene, is ze op
eur zelf blievn wonen. Dat kon ze ok bes want ze redt zich oaveral nog
wonder met. Gruunte vebouwt ze zelf ok nog in 'n hof en de bloemen
die ze um 't huus hef meugt zich ok bes laotn zien.
'n Vezorgingshuus mo'j eur neet van praotn. "Biej die olde luu wi'k
neet zitn", zeg ze dan. Of ze zelf nog jonk is!. Maor meschien heg ze
wel geliek. In de buurte wont nogal wat jongeluu met kinder. En die
komp biej Mieke nog wel 's een kuuksken of, zoas in dizzen tied,
peppernotten haaln. En daor hef Mieke wille van, ze geet met de kinder umme of't eur eigen bunt. Meschien ok wel umdat ze zelf nooit
kinder hef ehad.
"lej komp mooi op tied, ik hadde ow net neudig". "Wo'j ow testament
maakn of zo?". Oh nee, ik hebbe een nichtjen den mien nog wel 's
helpt met 't wark wa'k zelf neet goed meer kanne, den krig de paar
centen en 't andere spul wa'k nog hebbe. Nee, 't geet hierumme".
Metene krig ze een buultjen met kinderpostzegels uut de taofella.
"Mo'j 's zien, daor steet zo'n gekriebel op, daor kan'k de weerde hele
maols neet van zien, hoewel mien ogen nog zo goed bunt da'k de
krante nog vlot kan leazen
""Jao, daor hen ze een of andere kunstemaker anezet die 't veur de
luu die slech ziet, 't zo lastig meugelijk hef emaakt de weerde van die
zegels te zien. Maor 't is neet zo'n ramp ze bunt allemaole viefentachtig cent weerd, genog veur een brief of kaarte". "Dat volt dan met,
maor 'k heb ok nog wat anders waor'k gin raod met wette. Mo'j 's
kiekn Ze gooien een stapel enveloppen op taofel. Allemaole van
fondsenwervers, hartstichting, diabetici, epilepsie, nierstichting, alzheimer enz.
'k Make wel 's wat oaver nao dizzen of genen, maor dan komp ze later
ok nog an de deure En dan vin ik 't ok sneu veur die luu umme ze
zonder wat te geevn deur te stuurn". "Now Mieke, dan mo'j an 't boekholn. lej laot in 't vervolg die enveloppen liggen. Kiek 's wa'j an de
deure geeft en schrieft dat op. Dan ko'j zo tegen dizzen tied, at de collectes afeloopn bunt, zien wie d'r nog niks ehad hef en wao'j wel wat
an woln geevn. En die maak iej dan wat oave". "Da's zo gek nog neet,
dat za'k vaste doen". En zo was t'r weer een mense tevreane, biej ons
in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen • Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

modekoopjes

AKMOWORKS 3500

'De Boggelaar'

PERSIVAL
shirt

div. modellen
mt. M-XXL
fleece

mt. 92-164 norm. 29,95

PERSIVAL
spijkerbroek
mt. 92-164 norm. 39,95

Café-restaurant - kegel- en zalencentrum

kerstavond en
Ie kerstdag a la carte

Vordenseweq 32
7231 PC Warnsveld
Telefoon 0575 551426

heren
spijkerbroeken
van 39,95 nu voor:

2e kerstdag
Middeleeuwse avond
met Bourgondisch buffet

AKMOWORKS
pullovers

Avondvullend
programma, aanvang
19.00 uur met o.a.:

div. modellen
mt. M-XL
norm. 39,95

ïrouUulour C,n v (Imot /u.i.itlink,
Ai ts v.in Ridderspoor i-n
Ridder Bc.Ttr.im v.in Cii'liv Ivvnts.

. .

ReservercMi gewenst l
.,.___ __,,

,_ ,

0575 551 426

€15,88
week 46-01
aanbiedingen
geldig t/m
25 november

Prijs j 97,50 p.p.

l Kindoivn van 8 tot 12 j a a r ) 40,-

Tonny Jufriërfs
S
3J> <^
AUTOSCHADE
l /Tj
^HGQSTELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

'Groenieren' in rustieke stijl

Op onze landelijke boomkwekerij, gelegen in het buitengebied
van Hengelo (Gld.) kunt u keuze maken uit:

Dakplatanen
Leilindes
Catalpa's

mode voor het héle QGZJn
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Ulft - Oldenzaal
Ommen - Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Ook hebben wij voor u

Taxus baccata, Buxus en Beuk
BOOMKWEKER
VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 4818

J

HtudMtdijk 2

Jazz in

voor
meer
nieuws
op:

Theater
Onder de Molen

We hebben net de zomerperiode achter de rug en
moeten al weer aan de Kerst gaan denken.
Het duurt weliswaar nog even, maar de tijd vliegt.

Vorden
Zondag 25 november
I5,p0 uur
Eupyhonia

N^
Örchestra

Wilt u uw relaties verblijden met een Kerst- of
nieuwjaarskaart? Neemt u dan contact met ons op.
Wij hebben een uitgebreide collectie waaruit u een
keuze kunt maken.

drukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH vórden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel.(0575)551010
Fax (0575) 551066
E-mafl; info@weevers.nl
Internet; www.weevers.nl

Zonnige groeten

DDENACTIE

een gratis* dekbed set
«•r*"

DONZEN DEKBEDDEN

„el in

Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 729,=

nu 299,;
nu 459,:
nu 529,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 799,=

nu 349,:
nu 569,:

KAAAEEJ.HAAK DEJ&EDDEN
Dekbed met een vulling 100% zuiver
kameelhaar. Heerlijk soepel, behaaglijk
en warmte regulerend dekbed.

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt. 5 jaar
garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 599,=
van 899,=
van 999,=

nu 349,:
nu 529,:
nu 599,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
van 679,=
240/220 . van 1079,=

nu 399,=
nu 699,:

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

SfNTHETIBCrlE

DEJ&EDDEN

Synthetisch dekbed met een 100% katoenen percaline tijk en met een polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).
Donsdekbed 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 279,=
van 429,=
van 479,=

nu 189,:
nu 299,;
nu 339,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 299,=
van 549,=

nu 229,:
nu 399,:

140/200
200/200
240/200

van 499,=
van 789,=
van 919,=

nu 299,=
nu 579,=
nu 699,=

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 119,=
van 189,=
van 229,=

nu 89,:
nu 129,:
nu 159,:

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 299,=
van 449,=
van 529,=

nu 199,=
nu 299,=
nu 379,=

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 139,=
van 259,=

nu 99,:
nu 179,:

1 -persoons
Lits jumeaux XL

140/200
240/220

van 349,=
van 579,=

nu 249,=
nu 419,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

4-seizoenen donsdekbed 65% ganzendons.

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen percaline tijk en een polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 699,=

nu 279,=
nu 439,=
nu 499,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 219,=
van 309,=
van 349,=

nu 159,=
nu 219,=
nu 249,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 349,
van 529,
van 599,

nu 249,:
nu 369,:
nu 439,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 769,=

nu 339,=
nu 569,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 239,=
van 369,=

nu 179,=
nu 279,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 379,
van 649,

nu 279,i
nu 499,:

Actie geldig tot

20 november Nj euwsta d
*0f de helft van de waarde in contanten.

44 4

~ 8, Zutphen, Tel. 0575-512816

SINTNICOLAASKRANT
Bijlage weekblad
Uitgave:
Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22, 7250 AA Vorder, • Tel. 0575-551010

Nog een paar dagen en dan is het weer zover!

Sint arriveert met zijn Pieten in Vorden

KOOPAVOND

Voor jong en oud is de tijd rond
Sinterklaas altijd een gezellige
en feestelijke periode. Buiten is
het alweer wat kouder, de avonden zijn donker en binnen is
het gezellig bij de haard of de
kachel met een kop warme chocola en een lekker stuk speculaas. Een aaneenschakeling van
leuke momenten.
Allereerst de intocht, de Sinterklaasliedjes, de lekkernijen, de
schoen zetten en natuurlijk pakjesavond. Voor jong de spanning
over de inhoud van de pakjes en
voor oud mogelijk wat meer over
de inhoud van de gedichten. "Wat

is Sint in het verre Spanje over mij
aan de weet gekomen" is zo één
van de gedachten.
Sint en zijn Pieten kennen in Vorden goed de weg. Ze weten dat de
weken voorafgaand aan 5 december altijd gezellig zijn in Vorden.
De Vordense ondernemers weten
iedere keer weer een gezellige
sfeer te creëren. Dit jaar hebben ze
met de Sint Nicolaasactie gekozen
voor een nieuw prijzenpakket. De
bekende vlees- en verrassingspakketten worden vervangen door
waardebonnen.
Verder zijn diverse mensen binnen
de Vordense Ondernemers Vereni-

ging weer druk in de weer geweest
met de voorbereiding van de slaapkamer van Sinterklaas, de lampionoptocht en uiteraard de intocht.
Zaterdag 17 november 13.15 uur
arriveert de Sint op het station in
Vorden en laten we met z'n allen
de Sint een heel warm welkom geven door aanwezig te zijn bij de intocht. Vanaf deze plek wensen we
dan ook iedereen een gezellige tijd
toe.
Namens de Vordense Ondernemers Vereniging,
Udo Heij, secretaris

Hoofdprijs van € 350,- aan Euro Disney waardebonnen

VOOR UW Hoe werkt de Sint Nicolaasactie?

SINT AAN
KOPEN:
MAANDAG
3 DECEMBER
en
DINSDAG
4 DECEMBER
WOENSDAG
5 DECEMBER
TOT 16.00 UUR
GEOPEND
VORDEN,..

Vanaf maandag 12 november
tot en met woensdag 5 december ontvangt u bij alle deelnemende winkeliers (herkenbaar
aan de raambiljetten) voor elke
ƒ 5,- die u besteedt een Sint Nicolaaszegel.
Vijf van deze zegels dient u op een
deelnemerskaart te plakken en deze van uw naam en adres te voorzien. Wanneer u de kaart daarna
in de daarvoor bestemde bus bij
Schoenenzaak Giesen, Super De

Boer Grotenhuys, Rabobank, Sueters of Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg te Kranenburg of Besselink Supermarkt te Wichmond
deponeert, loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prijzen, die de Vordense Ondernemers Vereniging beschikbaar heeft
gesteld. Dit j aar bestaan de prijzen
uit waardebonnen van € 10,- en
€ 30,-. De trekkingen zijn op 22 en
29 november en op 6 december in
het Dorpscentrum.
Mocht u de eerste of volgende trek-

kingen geen prijs hebben, niet ge
treurd, want uw kaart doet ook in
de volgende trekking(en) weer
mee. Vroeg kopen is in dit geval be
langrijk, want dan hebt u driemaal kans op een prijs en vooral in
het begin zijn er natuurlijk veel
minder kaarten, waardoor u meer
kans hebt om te winnen.
Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. Alle leden winkeliers (zie de raambiljetten)
doen mee en geven u graag een
gratis zegel.

ZWARTE
PIETENORKEST

Aankomst
Sint Nicolaas
per trein te Vorden
Zaterdag 17 november omstreeks 13.15 uur arriveert Sint
Nicolaas met zijn Pieten per
trein te Vorden.
Ongeveer 30 minuten later zal
Sint Nicolaas in een koets aan de
rijtoer door het dorp beginnen onder de muzikale klanken van Sursum Corda. In de route zit weer
een verrassingsstopplaats ingebouwd.
Route optocht: parkeerplaats station; Stationsweg; Dorpsstraat;
Burg. Galleestraat; Het Jebbink; De
Steege; De Stroet; Ie weg Het Kerspel; rechts Het Jebbink; Mispelkampdijk; Zutphenseweg; Raadhuisstraat.
Omstreeks 14.30 uur zal Sint Nicolaas met zijn Pieten arriveren bij
het Dorpscentrum, alwaar hij officieel wordt verwelkomd door het
college van burgemeester en wethouders.
Na het officiële gedeelte onderhoudt de Sint zich met de kinderen in de grote zaal van het Dorpscentrum. Om ca. 15.45 uur is dit
beëindigd en kunnen de kinderen
weer opgehaald worden.
Voor de kinderen van de Kranenburg, Wildenborch en 't Medler
zal de Sint omstreeks 16.15 uur in
de zaal van Pannenkoekrestaurant
Kranenburg aanwezig zijn. Het officiële gedeelte is hier om ca. 17.00
uur afgelopen.
Verder worden nog bezoeken afgelegd GVT De Zon en Villa Nuova.

Zaterdag l december zal in het
centrum van Vorden de Sint Nicolaassfeer extra worden verhoogd. Een Zwarte Pietenorkest
zal dan van ongeveer 11.00 uur
tot 16.00 uur op diverse locaties
muziek en Sinterklaasliedjes
spelen.
^<l^ MJ^" MJ^»-' ~~<iJ^ MJ^" --*SL>' MJ^" >-<i>- MJ^"- ~-t^y MJ>' ^i^~ •*4^i>' ^<L>-' ^t^f MJ^ MJ^ HJ^ Hi>' M4^i" <*J>-' ^L*-" v^j,*" 'JJ^-' 'JJ^-' *<±f M4>^ ^44^

Sinterklaas overnacht in het Dorpscentrum
De Vordense Ondernemers Vereniging heeft voor de komende weken voor Sint Nicolaas een
slaapkamer ingericht in het Dorpscentrum. Hier zal Sint Nicolaas tot en met 5 december
verblijven.
Sint Nicolaas heeft laten weten dat hij het leuk vindt als kinderen wensjes, tekeningen, brie
ven en kaarten sturen. Op die manier kan hij zijn slaapkamer in het Dorpscentrum leuk inrichten. Sint Nicolaas heeft in Vorden een speciaal postadres waar de tekeningen, brieven en
kaarten naar toe kunnen worden gestuurd. Het postadres is: Postbus 100, 7250 AA Vorden.
De slaapkamer van Sint Nicolaas kan door de kinderen bezichtigd worden tussen 15.30 en
16.30 uur op woensdag 21 november, vrijdag 23 november, woensdag 28 november en vrijdag 30 november.

De Vordense Ondernemers Vereniging heeft op het laatste moment nog van Sint vernomen dat verschillende
Pieten zijn slaapkamer zullen bezoeken.
Jullie kunnen aan komen kijken hoe druk ze zijn met
jullie pakjes en hoe ze de vele post voor de Sint verzorgen.

tieue. Zint,
üeve Zint. ik wil graag

een qrote doos mer stmen
en Kleurpotloden en ...
ik wil graag een stickerdoos
en een feddy in mijn schoen ...
en ik wil de cd-rom van Harry Potter...
en ik wit graag, leuke leesboeken
uit ae 2ak van Zint.. .
en omdat ik heel braaf ben geweest,
voor Papa mooie opbergmappen . . .
en Papa wil graag Peter Verstraaten
2eurkalender voor 2002 ...
en van Piet wil ik graag die
Ham/ Potter scheurkalender 2002. . .
en voor Mama boeken
vol lekkere recepten .. .
en voor Mama ook leuke boeken
want 2e leest 20 graag . . .
en als laatste wil ik graag
mooie luister cd's. . . ~
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Sint en Piet
komen kijken bij ...
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DE FIETSSPECIAL l ST
BLEUMINK TWEEWIELERS

www.bruna.nl

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Dorpsstraat 12 • Vordert • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

Een hint van Sint:

altijd actueel

Zoekt de Sint.
lè/

G-Star 'two-pack T-shirt'

een leuk
cadeau
heel veel
speelgoed
iets voor
in en om huis

-»,

goede
muziek
een tijdschrift
of een boek
dan komt hij vast bij

Zutphenseweg 8
Vorden
Tel." (0575) 5 5 2 4 2 6

SPEELGOED
HUISHOUD- EN

^^ .

Markt 21
Zelhem
Tel. (0314) 62 37 06
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LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
- 7251 BA VORDEN
- TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189
Chipknip

op bezoek.

Wie was
de Sint
precies?
Wereldwijd zijn er zo'n zesduizend kerken aan de Heilige Nicolaas
gewijd. De bekendste daarvan is ongetwijfeld die van Bari. Het is
ruim 900 jaar geleden dat de Barezen de stoffelijke resten van de
Goedheiligman wisten te veroveren. De beenderen worden bewaard in een crypte met lage booggewelven en Romaanse zuilen.
Er zijn nog twee andere steden die claimen dat de laatste rustplaats van de Heilige Nicolaas zich in hun stad bevindt. Dit zijn Venetië en Saint Nicolas de Port in Frankrijk. Maar er wordt alge
meen aangenomen dat Bari het meeste recht van spreken heeft.
VELE VEREERDERS

WONDERDADEN

De Heilige Nicolaas werd vermoedelijk in het jaar 280 geboren in
Patara. Deze stad ligt in het tegenwoordige Turkije vlakbij Myra, het
huidige Demre. Zijn ouders (zijn
vader heette waarschijnlijk Epiphanius) waren welgesteld en zij
voedden hun zoon gelovig op. Hij
was zeer intelligent en toonde al
op jeugdige leeftijd meer dan ge
middelde belangstelling voor de
godsdienst.

Een verhandeling, Historia Tripartita van Theodorus van Constantinopel, verhaalt hoe de bisschop
het leven wist te redden van drie
onschuldig veroordeelde Byzantijnse officieren. Later zou dit de
aanleiding zijn om hem beschermheilige van de gevangenen
te maken. Dit was de eerste van
een serie daden die de basis zouden gaan vormen voor zijn latere
faam. Ook bekend is het verhaal
over de redding van een aantal
zeelieden uit de storm. Het heeft
er voor gezorgd dat de Sint al in de
negende eeuw tot patroonheilige
van de zeelieden werd gemaakt.
Mede daarom werden veel Nicolaaskerken aan het water gesitueerd.

Op 19-jarige leeftijd werd hij tot
priester gewijd en werd later bisschop van Myra. Aanvankelijk
werd Nicolaas alleen plaatselijk
vereerd maar al gauw breidde zijn
faam zich uit en enkele eeuwen na
zijn dood werd hij al door velen
vereerd door de wonderen die hij
verrichtte. Na zijn dood werden de
resten van Sint Nicolaas bewaard
in de basiliek van Myra dat uitgroeide tot een pelgrimsoord waar
jaarlijks vele duizenden Nicolaasvereerders naartoe trokken.

TRANSLATI
Door het oprukken van de Mohammedanen tot ver in Turkije en
Noord-Afrika werden veel christe

nen gedwongen te vluchten. Ook
de bewoners van Myra vluchtten
de bergen in uit angst voor de Turken die destijds het Lycische landschap teisterden. Het grote jaar
voor het westen is 1087. Toen be
sloten de bewoners van Bari om de
stoffelijke resten van de heilige Nicolaas naar hun stad te halen. Drie
schepen landden op de kust van
Klein-Azië en de schepelingen namen hun kans waar om de kostbare beenderen te roven uit de verwoeste kerk te Myra. De Translati
Sancti Nicolai werd als een heldendaad bestempeld en Nicolaas
werd tot beschermheilige van de
Stad Bari uitgeroepen. Er werd be
gonnen aan de bouw van een indrukwekkende kerk in Normandische stijl met een crypte voor de
stoffelijke resten van de heilige,
die in het jaar 1089 klaar was. De
Chiesa San Nicola kon in het jaar
1098 door Paus Urbanus II worden
ingewijd.

PEIL OMHOOG

Verder dan nog op bijvoorbeeld
www.kevin.com de rijmmogelijkheden ik bekom, andersom, 't
draait erom, mensdom, ouderdom, buigt om en thuiskom.

U kunt met zo'n nuttige handleiding beslist het peil van uw poëtische ontboezemingen verhogen.
Een rijmwoordenboek stelt u straks in staat de sint een ode te laten
richten aan uw wederhelft nadat
hij/zij zich beraadde over een tirade. Die gaf hem wel te raden of zij
niet wordt overladen met zoveel
sieraden, maar uiteraard heeft
Sint zijn schip beladen met de be
geerde voorraden...

Zegt u nu nog eens, dat u geen sinterklaasgedichtje kunt maken!
Met een klein, praktisch rijmwoordenboekje draait u daar uw hand
niet meer voor om. De dichtregels
vloeien u uit de pen met de snel-

En dan kunt u naar verkiezing nog
iets invoegen over haar/zijn heldendaden of haar gruweldaden
(doorhalen wat niet verlangd
wordt) en uw ballade staat direct
op hoger plan.

Wees toch wijzer - tosti-ijzer - koude weken - elektrische deken.
Dat is boffen warme sloffen.

U MAAKT HET ZÉLF

De gevluchte Christenen verspreidden zich over Europa en namen de Nicolaas-verering met zich
mee. Overal werden Nicolaaskerken gebouwd en vooral in Rusland
is hij uitermate populair. In Novgorod staat een prachtige Nicolaaskerk. Ongeveer in het jaar 1100
krijgt Sint Nicolaas het imago van
de kindervriend die hij nu nog
steeds is.
Een beroemd verhaal is dat van de
drie kinderen in de tonne. Een inhalige waard slacht drie kinderen
en zet ze in plakjes gesneden op
zout om ze later zijn gasten te kunnen voorzetten. Maar toevalligerwijs komt de kindervriend Nicolaas voorbij en door zijn zegen komen de kinderen volkomen onge
schonden uit de tonne tevoorschijn. Het is een onderwerp dat
vele schilders heeft geïnspireerd.

Elk jaar wordt er door heel veel mensen uren gezwoegd op het maken van Sinterklaasgedichten. Jong en oud waagt zich aan de rijmelarij. Met behulp van de computer wordt
de lay-out ook steeds fraaier en leesbaarder en de gedichten worden ook door middel
van clip arts opgesierd. De tijd van vrijwel onleesbare gedichten is zo zoetjesaan voorbij.
Maar het sinterldaasgedicht komt er nog steeds niet vanzelf. Als we er iets persoonlijks
van willen maken zullen we zelf aan de slag moeten. Maar een handige hulp hierbij is
een rijmwoordenboek of een zelfgemaakte woordenlijst.

heid van het omslaan van enkele
bladzijden.

koekjes en fruit voor de deur te
leggen. Sint Nicolaas wordt een
van de populairste heiligen in Europa.

LEGENDEN

Het maken
vaneen
sinterldaasgedicht

Het leuke van een rijmwoordenboek is de overzichtelijkheid van
de rijkdom aan rijmmogelijkhe
den in onze taal. De grootte van
het cadeau is niet belangrijk. Ie
mand die veel tijd besteedt achter
de pc met surven op het web kunnen we trakteren op een gedicht
met woorden als: gesurf, durf,
smurf, slurf, tuinturf, smoesturf,
scheerturf, burgerturf en aanmaakturf.

Langzaam ontstond de gewoonte
om op zes december zijn geboorte
dag te vieren. De gewoonte ontstaat om op Sinterklaasavond

Iemand die wil smullen en u z'n
buik liet vullen met vette spullen,
maar voor de binnenvetter brengt
Sint de banketletter van de letterzetter, dat klinkt netter, zelfs te
midden van geschetter en gespetter, geknetter (van radioamateur)
en gekwetter (van vogelliefhebber).
Aanduidingen voldoende voor de
soorten ontvangers van de ge
schenken.
HELP UZELF!
Mogen wij nog enkele ideeën aan
de hand doen voor een aantal veelgegeven gebruiksvoorwerpen in
deze tijd van 't jaar?
Koffie zetten - korte metten - geen
gefoeter - spelcomputer.

Je trapt hem op z'n zieltje, als je
'm niet belt op z'n mobieltje.
Soms drink hij een paar flesjes
(breezer), en verstuurt dan extra
sms-jes.
Als 't lukte - kouwe drukte - opge
smukt - het hart verrukt - zeepproduct. IJdeltuiten - mooie kuiten - gauw besluiten - vroeg uit bed
- eau de toilet.
Man ontstemd - borst beklemd voelt zich geremd - verkeer ge
stremd - nieuw overhemd.
Dat ik hier sta - ga maar na - ha die
pa - in alle stadia - digitale camera
- naar de winkel - glasgerinkel.
Sneeuw en ijs - hoge prijs - roest en
pekel - grote hekel - heus geen drama - melodrama.
Barmeubelstuk - met hoge kruk goed humeur - te kust en te keur de charmeur - bij dit interieur past deze fles likeur.
Wintermaanden - ogen traanden uw aanstaande - verregaande - weg
gebaand - zeer meegaand - bedoel
niets kwaads - rijdt scheve schaats
- snel verplaatsen - nieuwe schaatsen.
Hartversterking - samenwerking plichtsbetrachting - in verwachting - lang gedragen - hinderlagen
- kinderwagen.
Televisie - wereldvisie - veel bekoring - maar vaak storing - beeld verduisterd - vaak gefluisterd (afge
luisterd) - voetbalwedstrijd - geen
bal - wel spijt - zeur niet langer kleurenontvanger.

Maar... is een rijmwoordenboek
werkelijk onmisbaar?
Ach nee, als u verstandig te werk
gaat kunt u wel een vlot sinterldaasgedicht maken zonder zo'n
woordenlijst. Wat u dan wel moet
doen, is zelf rijtjes woorden opschrijven met dezelfde uitgang als
de sleutelwoorden van het ge
schenk en die van degene die het
krijgt.
Stel, u wilt handschoenen schenken aan uw vriend(in). Dan schrijft
u eerst alle woorden op die u maar
kunt bedenken met de uitgang
-oenen. Bijvoorbeeld zoenen, seizoenen, miljoenen, visioenen, bedsermoenen, legioenen, verzoenen.
Dan een rij woorden die rijmen op
handschoen: fatsoen, aandoen,
wat doen, katoen, weldoen, mee
doen enz. U ziet, er zijn al veel
bruikbare woorden bij.
Zo gaat u verder met rijtjes woorden over het karakter van uw ge
liefde. Als die geen zin heeft om
zelf handschoenen te gaan kopen,
dan kunt u een keus maken uit:
onverschillig, moedwillig, onwillig, eigenzinnig, waanzinnig,
zachtzinnig, aanminnig, stompzinnig, pinnig, vinnig en innig.
Om maar een greep te doen uit de
mogelijkheden. En dan zult u eens
zien, hoe gemakkelijk opeens het
dichten wordt. Als u dan een regel
opschrijft met aan het einde één
van de genoteerde woorden, kunt
u er zo twee, drie op laten volgen
met prachtig toepasselijke vondsten erin verwerkt. Het succes is
dan verzekerd.
Probeert u het maar. Met uw zelfgemaakte rijmwoordenlijstjes.

Lampionoptocht 2001
voor jeugdige Pieten

TCAFE - BAR - RESTAURANT - ZAAL

Ie Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Op vrijdagavond 23 november wordt er een lampionoptocht
georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar die zich verkleed en
geschminkt hebben als Zwarte Piet.
Voor de Pieten die het leukst verkleed zijn worden prijzen
beschikbaar gesteld.
Na de uitreiking van de lampions wordt er een rondtocht door
het dorp gehouden onder leiding van Sursum Corda.
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom
en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er van maken
en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest van.
Vanaf 18.30 uur verzamelen bij het Dorpscentrum.
Start 19.00 uur: Dorpscentrum, Raadhuisstraat, Nieuwstad,
Dr. W.C.H. Staringstraat, Margrietlaan, Beatrixlaan,
Het Hoge, Smidsstraat, Zutphenseweg, Raadhuisstraat.
Eindpunt: Dorpscentrum. Afstand 2,1 km.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden
na de optocht in het Dorpscentrum.

Doe allemaal mee!
Des te meer plezier.
Langs de route kan ook volop genoten
worden van een kleurrijk schouwspel

Laat de winter maar komen,
wij zijn er klaar voor.

De feestdagen staan weer voor de deur.
Iedereen komt langzaam in een goed humeur.
Inmiddels slaat de goede Sint gade
en u gaat meteen denken aan zo'n heerlijke salade.
Ga hem snel vertellen,
dat hij daarvoor 'de Herberg' moet bellen.
Zo zal de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze lekkernij extra 'lekker' gezellig worden.
Dan nog even dit verhaal:
Zoekt u voor 2002 of 2003 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaal die u waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment!
Kom vrijblijvend langs of draai heel gewoon
het nummer 55 22 43 op uw telefoon.

Bereid Sint Nicolaas een warm welkom
op zaterdag 17 november!
Kom allemaal naar het NS station te Vorden!

Pelgrum Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijk en professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning
met bouwtechnokeuring en SGWN-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden
•WOZ-taxaties
Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie
in de etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een afspraak. Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u klaar!
Uw contactpersoon:
Udo Heij, lid NVM Wonen

Nu volop voorradig:

ƒ

• Wintertruien
• Pantalons

PELGRUM

Woningmakelaars

• Loden dames- en
herenjassen
• Overhemden
• Handschoenen en kousen
Fleece-jassen en
fleece-mutsen

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefon (0575) 55 12 72

Zutphenseweg 29,7251 DG Vorden
T (0575) 55 55 55, F (0575) 55 36 97
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl
NVM'WONEN

De Sint heeft
flink gespaard!
Ook nu zullen we lang voor 5 december in de meeste winkels weer de bekende Sinterklaasliedjes horen om het winkelend publiek in een kooplustige stemming te brengen.
De vooruitzichten zijn dit jaar onzeker. Maar de Sint heeft flink gespaard. Over de eerste acht maanden van dit jaar hebben de gezamenlijke huishoudens in Nederland een
bedrag van 28,9 miljard gulden gespaard. Dit is dertien keer zoveel als in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit betekent dat er veel (te besteden) geld onder de mensen zit.
Het is echter de vraag of zij bereid zijn om het uit te geven. Na de fatale gebeurtenissen
op 11 september in de Verenigde Staten is de consument toch wat voorzichtiger geworden. Hoe de wereldeconomie zich gaat ontwikkelen is nog onzeker en daarom wordt er
voorzichtiger geld uitgegeven.

Toch wordt verwacht dat er wel
veel aan de kinderen wordt ge
schonken. Het sinterklaasfeest is
het eerste geschenkenfeest in de
decembermaand. Even leek het erop dat de Kerstman het van Sinterklaas zou gaan winnen, maar er
zijn gelukkig nog genoeg weldenkende Nederlanders die het aloude oer-Hollandse feest in ere willen houden.
Velen treffen voorbereidingen
voor de Sinterklaasviering. Dat begint dan bij de kinderen. Elk ouderpaar wil toch het beste voor
zijn kind? Het nieuwe speelgoed is
doorgaans van uitstekende kwaliteit en de jeugd wordt door de reclamemakers goed op de hoogte
gebracht van wat er allemaal te
koop is.
Elektronica en goed uitgekiende
gezelschapsspelen zijn in trek en
ook vele ouderen zijn er weer geboeid door geraakt. Dus daar is
ook een flinke omzet te verwachten. Juist omdat van dit soort geschenken ook anderen kunnen
meegenieten.
Verder zullen veel kinderen cadeaus krijgen waar zij hun creativiteit in kunnen uitleven zoals
knutselartikelen en spulletjes
waar ze mee kunnen kneden, verven, plakken en lijmen. Want elk
verstandig ouderpaar ziet een we
reld op zich afkomen waarin men
veel zelf zal moeten repareren en
vervaardigen. In die maatschappij
zal de 'doehet-zelf kreet een be
langrijke plaats innemen. Ook
daar doet men z'n best. 'Gezelligheid en kleur' is de slogan en velen

laten zich verleiden om het interieur met allerlei snuisterijen te verfraaien. De omzet stijgt van artike
len voor huis en tuin en van allerlei gebruiksvoorwerpen.
Ook de sportartikelen mogen zich
in een grote belangstelling verheugen. Nu de verenigingssport een
beetje in de kou is komen te staan
zal men meer aandacht geven aan
sporten in de kleine kring. Tennissen, fietsen (mountain-bike), golfen en andere in kleine groepen te
beoefenen sporten staan sterk in
de belangstelling. Verre reizen zijn
uit. Maar de behoefte om er even
uit te zijn blijft aanwezig. Bestemmingen dichter bij huis zijn daardoor meer in trek.

Om bij het wiegenkind te beginnen, dit geniet ervan naar iets te

Menigeen zal zich laten verleiden
om eens bij de juwelier binnen te
stappen. Door de onzekerheid op
de beurzen is nog nooit zoveel ge
spaard als het afgelopen jaar. Het
zal dus voor velen heel verleidelijk
zijn om zich iets aan te schaffen
dat blijvend mooi is en zijn waarde behoud.

SNOEPLUST
Dit alles zal omlijst worden met
versnaperingen, want de snoeplust van jong en oud is nog ouderwets groot. Voor hen die nog
maar weinig koopkracht hebben
zullen er vele aanbiedingen zijn
en ook in de goedkopere categorie
artikelen is er een grote keuze. In
het assortiment bescheiden maar
toch degelijke en betaalbare artikelen is de laatste jaren veel toege
voegd dat tevreden klanten vindt.
Men heeft weer geleerd degelijke
artikelen te onderscheiden en de
fabrikanten weten dat. Men weet
ook dat de consument kritisch
heeft leren denken en kopen en de
winkelier helpt de klant daarop in
te haken. Cadeaus in textiel worden smaakvol verpakt aan de man
gebracht. Men weet dat de aan-

Het juiste
speelgoed
Kinderspeelgoed is al zo onvoorstelbaar oud, zo gevarieerd. Bijna iedereen heeft
als kind wel iets gehad om te
vertroetelen. Knuffelen hoort
er bij. Goed speelgoed is even
belangrijk als goed voedsel.
Het eerste heeft een kind nodig voor een fysieke gezondheid en het laatste om zich
geestelijk goed te ontwikkelen. Naast de kwaliteit is het
belangrijk de behoeften van
het opgroeiende kind te volgen in de opeenvolgende perioden van zijn leven.

koop van goede kleding een flink
gat slaat in de beschikbare Sinterklaasbudgets. Daarom is er een
breed aanbod in kledingstukken
die we kunnen combineren, waarvan men een deel kan kopen om
er later iets daarbij passend aan
toe te voegen. De meeste mensen
hebben dit jaar hun inkomen zien
groeien en daarom zal er toch nog
wel flink in de buidel worden ge
tast.

kijken, dus daarom iets wat ge
kleurd is en wat bij voorkeur zachte ritselende of klingelende geluiden voortbrengt, zoals bijvoorbeeld een rammelaar of een muziekbal. Tussen de vierde en vijfde
levensmaand beginnen de graaiende handjes alles wat los en vast
zit beet te pakken. In deze periode
is bijvoorbeeld een houten ring
met een belletje een gewaardeerd
voorwerp.
In de tweede helft van dit zeer be
langrijke eerste levensjaar tracht
het kind de voorwerpen vast te
houden, de vorm te ontdekken, er
in te knijpen. Een plastic popje of
beestje geeft dan het nodige ple
zier.
Voor het boxkind zijn nog altijd de
bekende kleurige kubussen onmisbaar. De mogelijkheden met
dit materiaal zijn onuitputtelijk.

Al in het begin van de twaalfde eeuw werd in Noord-Frankrijk het feest van Sint Nicolaas gevierd. Van
hieruit heeft het zich verder over Europa verbreid.
Zwarte Piet deed zijn intrede pas in de twintigste eeuw. Voordien deed de goedheiligman alles in zijn eentje. De door de zwarte knecht gebruikte gard is een bosje rijshout. Het werd vroeger gebruikt om kinde
ren te straffen en doet verder denken aan de plak uit de Middeleeuwse kloosterscholen.
Vroeger moest een meersterkoekenbakker zelf zijn koekplanken snijden. Dit eiste natuurlijk wel het nodige creatieve vermogen van deze ambachtsman. Het Koekenbakkersgilde stelde het zelf snijden van een
plank als exameneis voor het behalen van de meestertitel.
Veel historische voorstellingen werden in de koekplanken vereeuwigd. Zo zien we een oude koekplank
met de beeltenis van koning Willem I. Ook bestaat er een exemplaar met Jacoba van Beieren met een valk
op de hand.
Het maken van koekplanken is niet iets van de laatste eeuwen. Al voor het begin van onze jaartelling
kenden de Friezen al deze vormen. Er werd toen echter nog geen speculaas in gedaan maar gewoon deeg.
Zo ontstonden fraai gevormde broden, meestal in de vorm van dieren.
Het gebruik om de kinderen een wortel of een bosje hooi in de schoen te laten doen is terug te brengen
tot het oude volksgeloof. Het is in principe niets anders dan het brengen van een offer om degene van wie
men afhankelijk is gunstig te stemmen.
Het koekvergulden was in vroeger tijden een zeer belangrijke avond voor de jongeren. Ze kwamen aan
vooravond van het Sint Nicolaasfeest bij de bakker bij elkaar om de zojuist uit de oven gekomen 'claeskoeken' te vergulden en te versieren met amandelen. Er werd gezongen en gedronken.
Een speculaas- of taaivrijer werd vroeger als spotternij aan oude vrijsters of jongedochters gegeven als
vervanger van een echte vrijer. Een suikerhart werd door een verliefde jongeman gegeven aan het meisje
van zijn dromen.

Het opstapelen, het in elkaar passen, het tegen elkaar slaan en weggooien zijn bezigheden die boxkinderen veel plezier verschaffen.
Voor de peuters zijn bellenwieltjes, wagentjes, kleine karretjes
met bewegende figuurtjes er op,
maar ook de bromtol met bijvoorbeeld ronddraaiende dieren met
geluid onmisbaar. Op deze leeftijd
bestaat het spel meer dan ooit uit
de zogenaamde veelzijdige bewe
gingen. Heel belangrijk zijn de
vormenspellen.
IMITATIEnRANG
Driejarige peuters hebben de zoge
naamde imitatiedrang. Het heeft
dan belangstelling voor wat vooral
volwassenen doen. De kleuter wil
dan ook stof afnemen, koken, timmeren, schrijven en dergelijke.
Ook gaat het op wetenschappelijk

onderzoek uit. Hoe zit dat nou in
elkaar? Anderzijds is er het verlangen kracht te meten.
Het speelgoed moet hieraan tege
moet komen, het moet uit elkaar
kunnen worden genomen, maar
ook weer in elkaar kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld houten auto's, treinen, schroeftonnetjes,
waarvan de onderdelen losgemaakt en weer aangepast kunnen
worden.
Op deze leeftijd komt de peuter
van het simpele krabbelen met
kleurpotloden op papier tot teke
nen, hoe primitief dan ook.
Dus o.a. die zaken die de vindingrijkheid, het plezier en de praktische intelligentie stimuleert. Ook
op de zandbak met alles wat daarbij komt, zoals vormpjes, schepjes
en emmertjes zijn alle kinderen
dol.

HET ILLUSIESPEL
Daarna komt het illusiespel, waarbij de kinderlijke fantasieën tot
hun recht komen, vadertje, moe
dertje, doktertje, winkeltje, maar
ook soldaatje en cowboytje. Hierin
verwerkt het kind zijn onaangename ervaringen, waardoor het zich
leert aan te passen aan de wereld
die hem omringt. Attributen om
zich te kunnen verkleden zijn ge
woonlijk zeer welkom! Bij het
schoolkind treedt een verandering
op in het wezen van het kind, het
maakt zich los uit de beslotenheid
van eigen kring, maar richt zich
nu meer naar de buitenwereld.
De ontspanning wordt nu meer
gezocht in sport en spel. Dus elektronische spellen, spannende computerspelletjes, maar ook aloude
sportattributen zoals een voetbal
of rolschaatsen.

Donderdag 22 november 2O.OO uur.

Sint Nicolaasactie

Donderdag 29 november 2O.OO uur.
Donderdag 6 december 2O.OO uur.

Alle trekkingen vinden plaats In
de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum te Vorden en zijn

De prijzen
bestaan uit waardebonnen.

openbaar, dus voor ledereen
toegankelijk.
Er wordt altijd uit alle Ingevulde
kaarten getrokken,
dus hoe eerder Ingeleverd,

Donderdagavond 6 deoember
wordt ook de hoofdprijs van €
in Euro Disney-waardebonnen
getrokken!

des te meer kans!

G.H. Vaags

Voor
AlltO: verkoop, onderhoud, reparatie
Rijwiel: verkoop, verhuur, reparatie

vof

Bureau voor ontwerp en bouwadvisering

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

Het Hoge 26, 7251 XW Vorden telefoon (0575) 551787 telefax (0575) 55 37 44
www.vaags-ontwerp-bouwadvisering
e-mail: info@vaags-ontwerp-bouwadvisering
vaags-vorden@tref.nl

Taxi en groepsvervoer:

Het adres voor een goede voorbereiding
en begeleiding van uw

lein Brinke

nieuwbouw
verbouwprojecten

Zutphenseweg 85
7251 DJ Vorden, tel. (0575) 55 12 56

restauratie en renovatieplannen

BLOEMENDAAL &WIEGERINCKaccountants en belastingadviseurs

Wij
maken
het altijd

€ 23 per man per dag
ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en
geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk. € 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van
het verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 19%) voor binnen- en buitenwerk aan woningen ouder
dan 15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

de SChHder en

makkelijker,

schildersbedrijf

verfhandel

BOERSTOEI BV

meestal leuker!

Dorpsstraat 7-9,7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

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

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon: (0575) 55 14 85 / Fax: (0575) 55 16 89

Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

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

VAN DER\\^\L
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD -

van der Wal b.v.
Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden
tel. (0575) 55 12 08

fax (0575) 55 14 76

e-mail: lnfo@vanderwal-vorden.nl

SCHILDERWERK

De Sint Nicolaasoptocht
vol verrassingen!
net de
i i weer aan de

Speciaal voor de
schoolgaande jeugd
0
*

[de-illiiïll

Dit jaar zal er tijdens de route door
het dorp één stopplaats zijn waar
Sint Nicolaas verrassingen uitdeelt.
e

Nieuwstao 30, 7251 AH
Postbus 22, 7250 AA V&
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086 :- •

d r u k k e r i j Weevers

E-mall; info@vyeevers.nl

°

o

•

Wij vertelfen alleen tiief waar, maar:
om een surprise te krijgen
[moeten jullie wel meelopen
met Sint Nicolaas!

Zonnige groeten

de schilder

en niemand
anders

Vorden
heeft voor
Sint
Nicolaas
vele,
vele
cadeautjes

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12 • Maandags gesloten

Een cadeautje in elke
prijsklasse en ...
altijd leuk verpakt.
Zie ook voor heerlijke geur- en verwencadeaus onze speciale
DA-Si n terklaaskra n t

Drogisterij
Ten Kate
Zutphenseweg 2, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 22 19

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN VRIENDELIJKE SPECIALIST.

een echte delicatesse
en dat proefje
- Tel. f0575) 55

Burg. Galleestraat 22

'Een goed idee', zegt Sint
bijna zeker dat ik bij Anthony's wat voor u vind.
Een jas of trui, 't weer wordt nogal guur,
is een cadeau van puur natuur.
Een warme shawl, da's ook niet mis,
iets waar men zeker blij mee is.
Een kalender want 't jaar is bijna om.
een kaars met standaard, een mooie kom.
Een glas, een schaal of sierlijke vaas,
keus genoeg, zegt Pieterbaas.
Dus ging hij gezwind
naar Anthony 's met Sint.
Tot ziens bij Anthony 's.

Dagelijks vers uit eigen bakkerij.
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN
TEL (0575) 55 1384
DREIUMME31-33
WARNSVELD
TEL. (0575) 57 15 28

Sinterklaaspuzzel met spreuk
HORIZONTAAL: 1 plant; 12 mededelen; 22
pi. in Italië; 23 bedaagd; 24 autokeuring; 26
maand; 27 ruimtelijk; 29 stel; 30 vod; 31 fijnmaken; 33 boom; 35 vrij; 37 forte piano; 39
deern; 40 sage; 42 pul; 43 persoonlijk vnw.;
44 pseudo; 47 jongensnaam; 49 beroemde
voetballer; 51 inhoudsmaat; 53 boosaardig;
55 vreemde munt; 56 wandversiering; 58
van de; 59 handgreep; 61 uitroep; 63 onder
officier; 64 pi. in België; 65 theater; 67 Noorse godheid; 69 water in Friesland; 70 water
in Noord-Brabant; 71 lidwoord; 72 dit is; 73
argentum; 74 vlammen; 76 voorz.; 77 daar;
78 bosgang; 79 titel; 81 Europese hoofdstad;
83 Monochrome Display Adapter; 84 pesten;
87 spil; 88 pi. in Noord-Brabant; 90 judograad; 91 grapjas; 92 tobbe; 94 agrarisch
onderwijs; 95 pi. op de Veluwe; 97 ik; 99 bestaat; 101 ontdooien; 104 snijden; 106 en
andere; 107 uitroep; 109 rondhout; 110 kindergroet; 111 grondsoort; 113 arbeid; 115
handvatten; 118 verpakking; 121 bar; 122
vrucht; 123 café; 125 meisjesnaam; 126 hectare; 127 megaton; 128 persoonlijk vnw; 130
ten bedrage van; 132 feeks; 133 marechaussee; 134 voorz.; 135 achter; 137 op die
wijze; 138 boom; 139 zangstem; 142 vrij; 145
frase; 147 groet; 149 slim; 151 verzoek; 153
bloedvat; 155 weg; 156 onder officier; 158
voegwoord; 159 vogel; 160 beroeps onderwijs; 161 zeer; 165 zwaarte; 169 jongensnaam; 170 gewicht; 173 hert; 174 bijbeldeel;
176 vis; 178 uitroep; 180 grondsoort; 182
paard; 185 onder officier; 187 schilderen;
189 familielid; 192 meerijder; 194 beryllium;
195 grafvaas; 196 persoonlijk vnw; 197 neon; 198 in lagen; 201 ferrum; 202 voormiddag; 204 betalingsbewijs; 205 wereldkampioenschap; 206 dubbelklank; 207 meisjesnaam; 209 Opeltype; 210 nakomelingen; 211
water in Noord-Brabant; 212 sint; 213 trede;
215 tennisterm; 217 slot; 218 pi. in Gelderland; 219 gevecht; 222 bijzonder; 224 meisjesnaam; 226 reus; 227 scheikundige verbinding; 229 nikkel; 230 auto-onderdeel;
232 overblijfsel; 235 zuil; 237 lidwoord; 238
afdeling; 240 Europees munt; 242 gerief;
243 familielid; 244 bergweide; 246 Italiaans
schilder; 249 topnummer; 251 vod; 252 vlaktemaat; 253 heester; 256 wereldreiziger; 257
op te merken.
VERTICAAL: 2 Openbaar Vervoer; 3 vrucht;
4 feestdronk; 5 bedorven; 6 ten naaste; 7
aansporing; 8 vogel; 9 stonde; 10 idem; 11
alert; 13 voorz.; 14 honingdrank; 15 vergissing; 16 vervoersmaatschappij; 17 item; 18
gevangenis; 19 afslijting; 20 ding; 21 en omstreken; 24 meisjesnaam; 25 jongensnaam;
28 vaarwel; 30 Chinese maat; 31 snijwerktuig; 32 Ned. Dagblad Pers; 34 familielid; 36
perplex; 38 personal computer; 40 watering;
41 gelofte; 43 persoonlijk vnw; 45 huis; 46
misère; 48 tijdperk; 50 bijbelse fig.; 51 trap;
52 lichtsoort; 54 eenmaal; 56 pi. in NoordHolland; 57 schoonmaakmiddel; 60 twijg; 62
roem; 64 meisjesnaam; 65 ondernemingsraad; 66 neon; 68 gade; 70 vogel; 74 barium;
75 niet parkeren; 80 lekkernij; 82 inval; 85
roemen; 86 bevel; 88 familielid; 89 rustteken;
92 eetgerei; 93 aanwijzend vnw; 94 bloem;
96 debet; 98 persoonlijk vnw; 100 boosaardig; 102 lidwoord; 103 grapjas; 104 plaaggeest; 105 amfibie; 108 weefsel; 109 zuivelproduct; 111 story; 112 snede; 113 persoonlijk vnw; 114 boom; 116 getij; 117 achter; 119
onder andere; 120 gezond maken; 122 bijbels pi.; 124 gissen; 126 paard; 127 laag; 129
ik; 131 sjaal; 136 plant; 137 winkel; 140 jaargetijde; 141 voorz.; 143 rivier in Rusland; 144
selenium; 145 persoonlijk vnw; 146 titel; 147
water in Noord-Brabant; 148 snelheid; 150
kledingstuk; 152 boom; 154 overkapping;
155 jongensnaam; 157 mondwater; 160
drank; 162 meisjesnaam; 163 Part National;
164 lekkernij; 166 slede; 167 Frans lidwoord;
168 godin; 171 asem; 172 vertrek; 175 akker;
177 aankomend; 179 meisjesnaam; 181
gast; 183 oosterlengte; 184 omslaan; 186
walvis; 187 pluim; 188 Nederland Gezag; 189
brandstof; 190 keukenapparaat; 191 aanleg;
192 Laus Deo; 193 bijenbouwsel; 194 woud;
196 schijf vis; 199 Frans voegwoord; 200 bevel; 203 tijding; 208 bolleboos; 210 familielid;
213 aansporing; 214 voorgefabriceerd; 216
derde; 218 loot; 220 vereniging; 221 debet;
223 onmeetbaar getal; 225 zelfkant; 226
bouwland; 228 jongensnaam; 231 cerium;
233 filmdecor; 234 bloeiwijze; 236 achter;
238 Aspirant Reserve Officier; 239 aanwijzend vnw; 241 afwezig; 243 bid; 244 behoeftig; 245 meisjesnaam; 246 lichtsoort;
247 bijbeldeel; 248 titel; 250 voorz.; 252 water in Noord-Brabant; 253 selenium; 254
voorz.; 255 vogel.
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Opsturen van de oplossing
U kunt de oplossing inleveren of insturen voor 5 december 2001 bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251 BAVorden - Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden /
Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden / Fashion Corner, Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Proef bij ons
de Sinterklaassfeer
met:
• marsepein
• roomboteramandelletters
• speculaas
• een ruime sortering
chocoladeletters
uit eigen chocolaterie
Combineer bovenstaande lekkernijen
en laat een
uniek Sinterklaaspakket samenstellen.
BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt

•Sf

VORDEN heeft een grote

Sint Nicolaasactie ^_

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50
Gebakfax (0575) 55 55 16

van 12 november tot en met 5 december 2001
VORDEN heeft een extra hoofdprijs van
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€ 350,- in
Euro Disneywaardebonnen

Bi] ons bent u aan het juiste adres
voor uw uiterlijke
verzorging.

<É> :.rv

^^ f

o r- g i n g

VORDEN heeft wel 80 zaken met een
omcs o/s heren

breed assortiment

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23
Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

én voor iedere beurs
«3"

Lieve Sint,
Wil je in mijn schoen
Mini repen chocolade doen
Die zijn bij de Wereldwinkel te koop
En deze hele maand goedkoop!
Anneloesje
Oja, mijn vriend(innet)jes vinden
ze ook héél lekker

VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening
VORDEN heeft 'n centrum met ruime

parkeergelegenheden
WAAROM DAN NIET UW INKOPEN
DOEN IN

1NKEL

VORDEN

Raadhuisstraat 6 • Vorden • Tel. (0575) 55 41 55

Je weet gewoon niet wat je geeft
Als iemand alles al wel heeft.
Maar wat de Sint bedenken kon?

de VW
geschenkenbon
Daar kun je heel goed werk mee doen
En hij past in elke schoen.

VW Vorden

OT
Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op
bezoek. Deze kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn
bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol
thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet Kinderhulp helpt
de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van ƒ25.-

Maak kans op een
ballonvaart!
Als u vóór 5 december een 'noot'bijdrage

op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u

doet, loot u mee voor een gesponsorde ballonvaart

eerst meer informatie, bel ons dan even.

in de Kinderhulpballon!

Help de Sint
'n handje...

giro Deventer
404040

NATIONAAL FOND» KINDHMHULP

f

Brinkpoortstraat 32, 7411 HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: info@kinderhulp.nl

Sander Icrijgt toch een cadeau!
Sander was de ondeugendste jongen van het kinderhuis. Zijn
vriendjes vonden hem daarom erg
stoer. Maar nu Sinterklaas in aantocht was, plaagden ze hem een
beetje. "Je krijgt vast geen cadeautjes," zeiden ze. Of ze zongen:
"Wie zoet is krijgt lekkers, wie
stout is de roe" en liepen met de
handen op hun bips hard lachend
weg. Sander zei eerst alleen maar
"Poeh" en trok dan zijn schouders
op. Maar toen Sinterklaas eenmaal
in het land was, werd hij een beetje bang. Om dat voor zijn vriendjes
te verbergen, zei hij stoer: "Poeh. Ik
hóef niet eens van die stomme cadeautjes."
De week voor Sinterklaas kon Sander niet goed slapen. Als Sint alleen cadeautjes gaf aan lieve kinderen, dan zouden al zijn vriendjes iets krijgen en hij niet. Hij was
nu eenmaal de ondeugendste jongen van het hele weeshuis. Niet
dat hij altijd expres ondeugend
deed, hoor. Als hij belletje trok natuurlijk wel. Of wanneer hij prikkende dennennaalden in Peters
bed stopte, zodat deze heel hard
gilde. Maar vaak had Sander ge
woon pech.

Je kunt de kleurplaat inleveren of
insturen voor 5 december 2001 bij
de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251
BA Vorden / Bleumink Tweewielers,
Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden /
Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251
DK Vorden / Fashion Corner,
Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Zo moest hij laatst voor juffrouw
Marita boodschappen doen. Onderweg zag Sander, dat een eend
in het ijs van de vijver was vastgevroren. Met veel moeite redde hij
het arme dier uit het ijs. Nu zwom
de eend weer vrolijk kwakend
rond bij zijn vriendjes in het wak.
Door dit avontuur was Sander de
boodschappen helemaal vergeten
en met lege handen thuisgekomen. Juffrouw Marita was heel
boos geworden. "Je verzint smoesjes, Sander," had ze gezegd. "Je
bent een ondeugende jongen.
Voor straf ga je vanavond vroeg
naar bed."
Een week na dit avontuur speelde
Sander met zijn vriendjes voetbal
op de stoep voor het weeshuis. Er
kwam een vrouw op de fiets voorbij. Ze had een baby'tje bij zich.
Wouter schopte net de bal keihard
weg. Precies die kant op! Sander
rende zo snel hij kon om de bal te
gen te houden. Anders zouden
moeder en baby vast vallen. Hij
kon de bal nog nét met de punt
van zijn schoen tegenhouden. De
bal schoot met een grote boog
weg. Dwars door een grote winkelruit aan de overkant heen. Wat

een gerinkel was dat! Van juffrouw
Marita mocht hij voor straf een
week lang geen toetjes eten. En
dat deed pijn, want Sander was
dol op toetjes.
Nu lag Sander in zijn bed te pieke
ren, terwijl zijn vriendjes rustig
sliepen. Hij dacht na over het grote, dikke boek van Sinterklaas, met
de gouden letters. Vorige week had
Sander alle schoenen door elkaar
gezet en ze vervolgens met de ve
ters aan elkaar vastgeknoopt. In de
gang stond een lange, bonte rij van
wel vijftig schoenen. Juffrouw Marita had meteen geweten, dat Sander de boosdoener was. "Foei Sander" riep ze uit. "Sinterklaas heeft
aan honderd bladzijden in zijn
grote boek niet genoeg, om al je
ondeugende daden bij je naam te
schrijven!" Juffrouw Sjoukje en zij
hadden hard gelachen. Juffrouw
Sjoukje zei grinnikend: "Sinterklaas heeft twéé Zwarte Pieten
naar ons huis gestuurd om te kijken of er stoute kinderen zijn. Eén
speciaal voor Sander en één voor
de andere kinderen."
Sander vond het helemaal niet
grappig. Want als Sinterklaas alle
ondeugende dingen van hem wist,

Deze kleurplaat Is gemaakt door:
Naam:
Straat:
Postcode + plaats:
Leeftijd:

kreeg hij geen cadeautjes. En dat
vond hij eigenlijk een beetje ge
meen. Want hij had al straf gehad
voor zijn kattenkwaad. Zelfs voor
dingen waar hij helemaal niets
aan kon doen. Zoals het vergeten
van de boodschappen of het bre
ken van de winkelruit. En nu zou
hij om diezelfde dingen ook nog
eens cadeautjes moeten missen.
Dat was heel erg gemeen!
Er ontstond een plannetje in Sanders hoofd. Hij zou Sinterklaas 's
nachts opwachten en als deze
even niet keek het grote boek pakken. Sander kon zijn eigen naam
al lezen. Hij zou alle bladzijden
met zijn naam erop uit het grote
boek van Sinterklaas scheuren.
Op de avond voor Sinterklaas werden de kinderen vroeg naar bed
gestuurd. "Sinterklaas
moet hier een heleboel
cadeautjes afleveren," zei
juffrouw Sjoukje. "Als er
kinderen in huis wakker
zijn, komt Sinterklaas niet binnen. Hij luistert altijd aan de
schoorsteen of alle kinderen slapen. En jullie willen vast, dat hij
jullie cadeautjes brengt."
"Jaaa!" riepen de kinderen enthousiast. "Nou, dan moeten jullie nu
zoet gaan lapen," zei juffrouw
Sjoukje. In de slaapzaal werd nog
druk gepraat, ook toen het licht al
lang uit was. Want de kinderen
vonden het spannend dat Sinterklaas eindelijk cadeautjes kwam
brengen. "Ik wil een grote kiepauto," zei Petertje. "En ik een leren
voetbal," zei Wouter. "Chocolade
letters!" riep de kleine Harm.
"Stil nou," zei Sander. "Anders
komt hij niet. Ga toch slapen."
Sander wist dat als ze wakker waren, Sinterklaas niet kwam. En als
Sinterklaas niet kwam, kon Sander niet bij het boek komen. Het
duurde lang voor alle kinderen
sliepen. En nog langer voor juffrouw Sjoukje eindelijk voor de
laatste keer om de hoek kwam kijken. Ze deed het licht op de gang
uit en het geluid van haar voetstappen verdween.
Heel stilletjes stond Sander op. Het
zeil was ijskoud aan zijn voeten.
Hij sloop naar de deur en deed de
ze op een kiertje open. Niemand te
zien. Zachtjes liep hij naar de trap.
Gelukkig wist hij precies welke tre
den kraakten. Bijna geruisloos
sloop hij naar beneden. Hij dacht
dat Sinterklaas via de voorkamer
binnen zou komen. Daar zat de
grootste schoorsteen van het huis.
En vorig jaar hadden de cadeaus
daar ook gestaan.
De deur van de voorkamer piepte,
toen hij hem voorzichtig opendeed. Van schrik bleef Sander stokstijf staan. Ze zouden hem toch
niet horen? Pas na een paar minuten durfde hij naar binnen te
gaan. Hij verstopte zich snel achter
de bank en hield zich zo stil moge
lijk.
Sander viel tijdens het wachten
bijna in slaap. Plotseling klonken
er geluiden uit de schoorsteen. Het
leek wel of hij hoeftrappel hoorde.
En dat kon best. Want Sinterklaas
reed altijd met zijn schimmel over
de daken.
"Hier paardje van me," hoorde hij
een zware stem zeggen. "Een lekkere wortel. Je hebt het verdiend."
Het paard hinnikte dankbaar.
Vlak daarna hoorde Sander een
zoevend geluid in de schoorsteen,
alsof iemand van een glijbaan afgleed. Voor Sanders verbaasde ogen
verscheen plotseling Sinterklaas
in de kamer. Weer klonk er een
zoevend geluid. Zwarte Piet kwam
naar binnen, met een heel grote
zak op zijn schouder. Sander dook
dieper weg. Hij kon nu onder de
bank door naar de voeten van Sint
en Piet kijken.
"Gaat u lekker zitten, Sinterklaas,"
zei Zwarte Piet. "Dan zet ik de cadeautjes klaar."
"Dank je wel, Zwarte Piet. Dan kijk
ik even in mijn grote boek."
Sanders adem stokte. Sinterklaas
had zijn boek bij zich. Dat was wel
fijn. Maar als Sinterklaas er nu in
las, zou hij al Sanders stoute daden zien. Sander had er nog geen

bladzijde uit kunnen scheuren. Er
zat nu niets anders op, dan op te
staan.
"Sinterklaas!" zei Sander met zijn
heldere stemmetje. "Ik ben het,
Sander." Zijn hoofd stak net boven
de bank uit. Sinterklaas en Zwarte
Piet schrokken zich een hoedje.
"Sander," zei Sinterklaas een beetje boos. "Weetje niet, datje vroeg
moet gaan slapen als Sinterklaas
en Zwarte Piet cadeautjes rondbrengen. Wilde je vannacht al je
cadeautjes uitpakken?"
"Nee, Sinterklaas,"
zei Sander

geschrokken. "Echt niet, hoor."
"Ben je speciaal voor mij wakker
gebleven?" vroeg Sinterklaas. "Wilde je met me praten?" Sinterklaas
klonk gelukkig wat vriendelijker.
"Ja," zei Sander opgelucht. "Weet
u, Sinterklaas. In uw grote boek
staan een heleboel stoute dingen
die ik heb gedaan. Soms deed ik
het expres. Soms ook per ongeluk.
En ik heb straf gekregen van de
juffrouwen. Ik vind het niet eerlijk, dat ik om dezelfde fouten
geen Sinterklaascadeautjes meer
krijg."
Sinterklaas en Zwarte Piet glimlachten naar elkaar. "Kom eens
naast me zitten, Sander," zei Sinterklaas. "Je bent het eerste kind,
dat mee mag kijken in het grote
boek." Sander liep verlegen naar
Sinterklaas toe. De Sint sloeg het
boek open. Boven aan de bladzijde
stond in gouden letters de naam
Sander.
"Hoeveel bladzijden gaan over
mij?" vroeg Sander nieuwsgierig,
maar ook een beetje bang.
"Alleen deze," zei Sinterklaas.
Zwarte Piet knipoogde.
"Hoe kan dat nou?" vroeg Sander.
"Ik doe een heleboel stoute dingen."
"Ik zal voorlezen wat er over jou in
het grote boek staat," zei Sinterklaas. "Je hebt laatst nog een eend
gered. En een moeder met kindje
op de fiets tegen vallen be
schermd."
"Maar, maar..." stotterde Sander
verrast.
"Natuurlijk heeft Zwarte Piet ook
gezien, dat je daardoor de boodschappen vergat en een ruit kapot
maakte. Maar dat deed je niet expres."
"Juffrouw Marita wilde me niet ge
loven," zei Sander spijtig. "Ik heb
helemaal voor niets straf gekre
gen."
Sint las glimlachend verder.
"Spook gespeeld om de kleinste
jongetjes aan het schrikken te maken. De jas van juffrouw Sjoukje
verstopt."
Sander werd helemaal rood. Zwarte Piet vroeg: "Ben je daarvoor ge
straft, Sander?"
"Nee," zei Sander eerlijk. "Ze wisten niet, dat ik het had gedaan."
"Ik schrijf niet alles in mijn grote
boek," zei Sinterklaas en aaide
Sander over zijn bol. "Alleen de
dingen, die niemand van je heeft
gezien, lief of stout. Mensen helpen is bijvoorbeeld een grote lieve
daad. Jassen verstoppen een wat
kleinere stoute daad. Elk jaar op
vijf december kijk ik, of je een
groot of klein cadeau verdiend
hebt. Vind je het nu wel een beetje
eerlijk van Sinterklaas?"
"Oh ja," gaf Sander toe. Hij dacht
even diep na en zei hoopvol: "Wie
weet heb ik toch nog een cadeautje verdiend."
Zwarte Piet lachte zijn schallende
lach. Sinterklaas sloeg een arm om
Sanders schouders. "Dat mag je
pas weten als het Sinterklaas is.
Nog één nachtje slapen. Vooruit,
naar bed j ij!"

Bemiddeling bij:

VAN ZEEBURG
& VISSER

Voor het gezellige avondje
verzorgen wij graag uw

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

fondue- of
gourmetschotel

TAXATIES
HYPOTHEKEN
EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden

n
NVM
MAKELAAR

Extra prijzen
voor de
Sint Nicolaaspuzzel
Ie prijs
2e prijs
3e prijs

hartige
gehaktietters
diverse soorten
grillworst
Volop keuze in paté's
en andere
gegrülde producten
Keurslager

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

De drukker van deze krant - Drukkerij
Weevers BV - stelt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers Vereniging enkele prijzen beschikbaar voor de
goede oplossingen van de puzzel.
U kunt de opgeloste puzzels inleveren
of insturen

voor 5 december
bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15,
7251 BA Vorden
Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
Rabobank, Zutphenseweg 26,
7251 DK Vorden
Fashion Corner, Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden

SCHOENMODE
Bwrtrixpteln 6, 7031 AJ Wohl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

Komt uw koopsompolis vrij?
Bel dan (0573) 255 300!

Sierbestratina en
Machinistenverhuur
Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestrafingen

herstraten van bijv. terras, inrit
tuinen spitten, kabelsleuven
Tevens verhuur van
De zekerheid van financieel vooruitzien!

Regionaal
Lijfrente
Centrum
Onderdeel van De Regt
Financiële Planning

kraan/shovel machinist
en grondwerker
kraanverhuur

BJ Wijs

tel: 06-29171076 en fax: 0575-553512
Email: bjwijs@cs.com

Denkt u aan de koopavonden!
maandag 3 december en dinsdag 4 december

BANK

MGXX
JEWELS

Your authorized Mexx dealer

GULDEN]

SIEMERINK
opticien/juwelier

nu 1000 gulden
gratis voor later

brillen
contactlenzen
barometers
sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties
Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 551505

De Rabobank introduceert de nieuwe Nu & Later polis. Als u deze voor
31 december 2001 afsluit krijgt u van ons 1000 gulden gratis. En dat
is leuk voor nu, maar vooral voor later. U profiteert met Nu & Later
van een jaarlijks terugkerend belastingvoordeel.Zo kunt u met een

TUINVERLICHTING

relatief klein bedrag een behoorlijk kapitaal bij elkaar sparen. En
daar kunt u later leuke dingen mee doen. Bent u nog geen lid van

grote keus
modern
&
klassiek

de Rabobank en wilt u toch gebruik maken van dit actieaanbod,
dan kunt u gratis lid worden. Ga dus nu naar uw Rabobank om uw
1000 gulden voor later veilig te stellen.

Kijk op www.rabobank.nl of bel 0800-262 62 62
Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Rabobank

Oh, kom er eens kijken . . .

Lekker
bij de koffie onze
"s overheerlijke
J
amandelstaaf
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes i
bielzen
grind en split
natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. (0575) 55 13 63

3 b//jorts
Gro/sch b/er
Eigen parkeerplaats

Toon en Yvonne Rust

