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Vernieuwde Etos Barendsen geopend

Kijkje in de winkel

Het was eind vorige week dui-
delijk merkbaar dat er aan de
Zutphenseweg 'iets' te doen
was. De opening van de ver-
nieuwde Etos Barendsen winkel
trok veel bezoekers. Annet Ba-
rendsen: "Echt geweldig, ik ben
er erg blij mee", zo zegt ze.

Grote trossen blauwe en witte bal-
lonnen sieren ter gelegenheid van
de opening de voorgevel van het
pand. De winkeloppervlakte is ver-
geleken met "vroeger" bijna twee
keer zo groot geworden, in totaal
thans 335 m2. Wat opvalt in de
winkel, de prachtige lichtspotjes
die de verschillende productgroe-

pen een extra dimensie en een
kleurrijk aanzien geven. Wanneer
je de winkel binnenkomt, aan de
rechterkant de afdeling 'Verzor-
ging'. Meer naar achteren de afde-
ling 'Baby' en 'Cadeau-artikelen'.
Aan de linkerzijde kan de consu-
ment onder meer terecht bij de af-
deling 'Gezondheid' en 'Schoon-
heid'. Een keur aan artikelen.
De vernieuwde winkel is volledig
toegesneden op de zogenaamde
"Vier Werelden-formule" van Etos.
Een concept dat is gebaseerd op de
filosofie van Etos, namelijk dat elk
mens nieuwe geestelijke en licha-
melijke energie nodig heeft om
zich goed te voelen, er goed uit te

zien of goed te presteren.
Tijdens de openingsdagen werden
de bezoekers verrast met een gra-
tis make- up tasje. Vrijdagmiddag
konden de moeders rustig de win-
kel bekijken, terwijl de kids door
een clown werden vermaakt,
waarbij een traktatie niet ontbrak.
Er was een schoonheidsspecialiste
die voor elke tiener wel een make
up advies in petto had.
Zaterdag stond in het teken van de
visagie, dat wil zeggen de dames
konden een gratis make up aan
laten brengen. Het hoeft geen na-
der betoog, van deze 'aanbieding'
werd uiteraard druk gebruik ge
maakt!

Tijdens slipjacht in Vorden

'Master* maakte flinke zweefduik!

Burgemeester Kamerling zit op de nieuwe bank

Een slipjacht blijft een specta-
culair gebeuren, voor het pu-
bliek een prachtig gezicht, de
jagers in hun rode jassen op het
paard, achter de foxhounds
aan. Ook voor Master J.E. Lich-
tenvoort Cats was het eveneens
een spectaculair gebeuren, hoe-
wel dat niet van te voren in het

"draaiboek" was opgenomen.
Wat gebeurde er?

Nadat de sonneurs de jacht al had-
den aangeblazen en Klaas Bakker
en de zijnen de jagers een "glaas-
je" hadden aangeboden, maakte
het paard van Master Cats, waar-
schijnlijk geschrokken, een paar

rare sprongen en stond het edele
dier na een tiental meters plots-
klaps stil. En zie daar ging de
Master met een sierlijke zweef-
duik, zelfs de armen gespreid door
het luchtruim en belandde hij in
het weiland voor kasteel Vorden.
Gelukkig voor hem was de grond
zacht en kwam hij met de schrik

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

Zie p a g i n a ' s in het har t van C o n t a c t

vrij en kon hij wat bleekjes om de
neus, gewoon aan de jacht mee
doen. Voor de "neutrale" toeschou-
wer overigens een prachtige act.
En zagen wij niet op het gelaat van
enkele collega-jagers een glimlach
verschijnen? In elk geval voor de
deelnemers aan deze slipjacht na
afloop van de jacht, onder het ge-
not van de traditionele borrel vol-
doende stof tot na praten! Eén van
de foxhounds van huntsman Gert
Lourens was minder gelukkig. Een
geweldige (per ongeluk) uithaal
van één van de paarden raakte de
hond vol op het lichaam.

Toen de jacht zich in beweging zet-
te, bleef het dier bijna roerloos in
de kasteelweide liggen. Albert Mul-
derije, die samen met Appie
Noordkamp en Tiny Koning het
"Jachtcomité Vorden" vormt, boog
zich liefdevol over het dier, nam
het in zijn armen en droeg hem
naar de auto, waar het beest in het
stro werd gelegd, waarna het voor
nadere observatie naar een dieren-
arts werd vervoerd.
Het was trouwens de laatste keer
dat de slipjacht in de gemeente
Vorden werd gehouden. Voor
Fieldmaster Henk Rottinghuis re-
den voldoende om burgemeester
Kamerling te bedanken voor de
vriendelijke onthaal die de jagers
van de Koninklijke Nederlandse
Jacht Vereniging ( KNJV) hier al ja-
renlang ten deel valt. (De slipjacht
werd zaterdag voor de 26e keer ge-
houden). "Wij zijn U daar zeer er-
kentelijk voor, wij hopen dat
straks ook de nieuwe gemeente
Bronckhorst tijd en aandacht aan
een slipjacht zoals deze, zal beste-
den", zo sprak Henk Rottinghuis
die vervolgens burgemeester Ka-
merling een houten zitbank voor
zijn gemeente aanbood.
Burgemeester Kamerling was zeer
in zijn nopjes met het cadeau. "De
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Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden, tel. (0575) 55 38 79

bank zal "ergens" in het dorp een
waardige plaats krijgen", zo rea-
geerde hij. Hij beloofde het jacht-
gezelschap dat hij de " zorg en toe
wijding" aan de nieuwe burge
meester van Bronckhorst zal over-
dragen, waarna hij de jagers veel
succes wenste. Daarna vertrok het
jachtgezelschap naar de zichtlaan
bij kasteel Vorden, van waaruit de
eerste run werd ingezet en
paarden, jagers en honden zich
een weg baanden door het fraaie
coulissen landschap in de omge
ving van Vorden. De tweede run
werd ingezet bij de Zomervreug-
dweg, de derde run aan de Lindese
weg, waarna de jagers weer terug
keerden naar de plek waar het de
ze middag allemaal was begon-
nen, de weide bij kasteel Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur ds. J. Kool laatste zondag kerkelijk jaar.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 november 10.00 uur ds. LD. Horjus, Didam Laatste zondag
kerkelijk jaar HA

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren;
19.00 uur ds. S. Sluis, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 nov. 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 20 november 17.00 uur Eucharistieviering dames/herenkoor
Zondag 21 nov. 10.00 uur Woord-en Communiedienst m.m.v. herenkoor.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisaitsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisaitsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts* bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisaitsenpost komt. De huisaitsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
20-27 november FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalanriering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbjren (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanrnelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invuÜen van (aanvraagjfbrmulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding en het omgaan met veriieserva-
ringen en levensvragen. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

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

• Aankomen, afslanken,
meer energie en een betere
conditie op een gezonde ma-
nier? Bel Jema Bruggink, die
helpt u met gratis begeleiding,
advies en plezier. (0575) 46 32
05. www.vitalcare.nl

• Houden van lekker eten?
Elke donderdagavond Gast
Aan Tafel (max. 8 pers.) Res.
52 22 75.

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

• Daarom kiezen de bewoners
van Bronckhorst voor de WD!
Kijk op www.wdbronckhorst.nl

• Te koop gevraagd: oldtimer
tractoren en landbouwwerk-
tuigen, tel. (0575) 55 55 43 of
(06) 22 69 45 06.

• Te huur gevraagd: kamer en
gebruik van keuken voor Pools
meisje (is werkzaam in Vorden),
tel. (06)23591826.

• Ik ben moeder van 3 kinderen
en ben op zoek naar iemand
die met mij wil samenwerken.
Ben jij op zoek naar wat extra
inkomen, bel dan met: Annette
Hekkelman, De Lange Garde 40,
Warnsveld, tel. (0575) 52 93 45.

• Tegen advertentiekosten op
te halen: oude tour (speel)-
caravan voor kinderen. Fam.
Hebben, tel. (0575) 44 1391.

• Diaklankbeeld 'de geboorte
van de kerststal'. Op DVD en
Videoband. Reserveer (0575)
55 65 38. Er worden een beperkt
aantal exemplaren op DVD
geperst. Prachtig Sinterklaas-
cq. Kerstcadeau.

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

• Te koop: aardappelen en
voerwortelen. Diverse soorten
groenten en fruit. Elke dag
verkoop aan huis. Let op: in
plaats van aanstaande za-
terdagmorgen 20 novem-
ber is voor 1 keer aanstaan-
de vrijdagmorgen 19 no-
vember verkoop van aard-
appelen, groenten en fruit
van 9.45 tot 12.00 uur op de
parkeerplaats van pannen-
koeken restaurant Kranen-
burg. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden. Tel.
(0575) 55 68 76.

• Kerstinloop. In de Loodse
Workshops. Wilgentenen vlech-
ten, gaas en mos, groendecora-
ties. Maandag 22, dinsdag 23
en woensdag 24 november
2004 19.00-21.00 uur. U kunt
op deze avonden alle onder-
werpen komen bekijken die we
tijdens de kerstworkshops gaan
maken. In de Loodse Work-
shops, Lage Lochemseweg 5,
7231 PK Warnsveld, tel. (0575)
43 16 62. Bgg: (0545) 48 20 16.
www.indeloodse.nl

• Weduwnaar van middelbare
leeftijd zoekt gezelligheid van
een dame voor de eenzame
uren. Brief onder nummer W42-
1. Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

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

• Eind november lanceert Her-
balife het nieuwe shape works!
Meldt u nu aan om als eerste
gebruik te kunnen maken van
deze super afslanker! Nieske
(06) 543 26 669.

• De stichting veiling commis-
sie Vorden houdt elke 1 e en 3e
zaterdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan
de Schuttestraat 20 te Vorden.

• Te huur: Sint en Piet
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen, tel.
(0575)452001.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel.(0575)463610.

• Te huur: kerstman met echt
rendier of ezels voor de kerst-
stal (06) 22 57 27 49 of (0575)
46 32 89.

• Midwinterhoornwandeling:
Zondag 28 nov. Start om 11.00
-14.00 uur bij de Heikamp. Af-
standen 6, 9 of 12 km. Tevens
bezoek aan Kasteel Ruurlo en
Cactusoase.

• Te huur: Sint, piet en
kerstman PAKKEN. Tel
(0573) 45 13 85.

• Scharenborg Crossloop
Lichtenvoorde zondag 28
november 2004. Start jeugd-
cross 10.30 uur. Deelname
t/m 12 jaar gratis. Inschrijfgeld
voor 6,1 km € 4,50; 12,2 km
€ 5,50. Voorinschrijving moge-
lijk via www.lopersvereniging-
groenlo.nl t/m 21 november.
Start 6,1 km 11.15 en 12,2 km
12.15 uur. Plaats: MACL ge-
bouw, Besselinkschans, Lich-
tenvoorde.

• Ervaren Duitstalige bejaar-
denverzorgster met ervaring
van massage en heilgymnas-
tiek biedt zich aan om full-time
één persoon te begeleiden,
tel. (0575) 55 1457.

• Te koop i.z.g.st. moderne
bruine Piano m.keur.rapport
€1.500,-, tel. (0575)523973.
Transport in overleg.

• Bazar Welfare Rode Kruis
Vorden op woensdag 24 no-
vember van 13.30-16.30 uur in
de Wehme, Nieuwstad 32 te
Vorden.

• Nieuwe herfst & winter
collectie is binnen! Volop ca-
deaukeus dus bij Wereldwin-
kel Vorden.

• Gezocht 10 mensen die
onder begeleiding willen af-
slanken. Geef u op voor onze
Slank-Fit groep. Bel G.V.Z.
Healthcare, tel. (0575) 55 36 41.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 55 29 16 b.g.g.
(06) 51601 516.

Decorsign websolutions & computers

DE(ORSÏGN srrsr
websolutions & computers

Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Tijdens de St Nicolaasperiode
(van woensdag 17 november t/m

zaterdag 4 december) bij aankopen

v.a. €30,- verzilverde mors
(anti-lek) ring

QRATIS
SIEMERINK

opticien/juwelier
brillen

jntactienzen

sieraden
uurwtrken
reparaties

taxatie*

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

VOO R AL UW
• PIZZA'S • PASTA'S • SHOARMA

VLEESGERECHTEN • RESTAURANT

- AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn

[ (0575) 55 42 22
:

lon *̂ ,

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg bestellijn

(0575) 46 12 18

• Weide gelegenheid ge-
vraagd plm. 6 weken voor en-
kele veulens of jonge paarden
tegen vergoeding. Stal Nieuw-
moed, Jurrius Vorden. Tel.
(0575) 55 67 66 of (06) 1343
8543.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
17 t/m 23 nov. 2004

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 17 november
wildbouillon met tuinkruiden / kipfilet met kerriesaus, rijst en
groente

Donderdag 18 november
spies de rotonde met aardappels en salade / tiramisu met
slagroom

Vrijdag 19 november
uiensoep met kaascrouton / andijviestamppot met spekjes, speklap
en jus

Maandag 22 november
Gesloten.

Dinsdag 23 november
Wiener schnitzet met geb. aardappels, groente / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

? Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
/vfru en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

*' dochter
i

Marije

15 november 2004 3775 gram
52 cm

Wilt u Marije komen zien, bel dan even,
anders slaapt zij misschien.

Henk-Jan Rietman en Erna Stokkink

Lindeselaak 11
7234 TA Wichmond
Tel. (0575) 54 60 60

1979

In plaats van kaarten

10 oktober 2004

Het was niet altijd een vlakke, rustige zee
Maar ons huwelijksbootje gaat al
25 jaar mee.

Op 10 oktober jl. waren 25 jaar getrouwd.
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
We houden receptie op 20 november 2004
in de Roskam in Gorssel, Hoofdstraat 26
van 16.00 tot 17.30 uur.

Jan en Nel Rodenburg-de Lange
Jan en Nienke
Jacobine en Avjan
Corine
Dirk

Hoofdstraat 38
7213 CX Gorssel

Op 21 november 2004 is het 40 jaar gele-
den dat wij elkaar het ja-woord hebben ge-
geven. Deze gelegenheid willen wij niet zo-
maar voorbij laten gaan.

Daarom nodigen wij u uit voor een gezellig
samenzijn met onze kinderen en kleinkin-
deren op zondag 21 november 2004 van
15.00 tot 16.30 uur in "De Nieuwe Aanleg",
Scheggertdijk 10 te Almen.

Bennie & Hennie Rouwenhorst

Insulindelaan 54

50 jaar getrouwd.

Ter ere hiervan is er deze dag een Heilige
Mis van Dankbaarheid om 14.00 uur in de
St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg.
Wij geven een receptie van 15.30 tot 17.00
uur in Pannenkoekenrestaurant Kranen-
burg, Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

Op zaterdag 27 november 2004 zijn wij

Bernard en Dina Lebbink-Gotink

En opeens is Henk er niet meer...

In de vroege maandagochtend van 8 november 2004
is overleden mijn lieve vriend

H.J. van de Meene

Riet van de Meene-Hoetink

Wezelhof 90
7064 CX Silvolde

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De mensen

van Monuta maken

het verschil.

Monuta V
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Eikenlaan 27

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Dubbele

'nrïTïTvi HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

"Met zo'n gratis steakmes
geniet u er extra van"

Deze week is het bij ons Steakweek: 3 supermalse
biefstukken voor slechts € 5,50. Plus een gratis

steakmes van het Zwitserse topmerk Victorinox!
Daar werk ik zelf in de slagerij ook mee. Nog een tip:

altijd haaks op de draad snijden. Eet smakelijk.

Keurslagerkoopje
Biefstukken
Speciaal aanbevolen
Varkensoester

Weekaanbieding
Tonijnsalade
Special
Nut case

Weekaanbieding
Sucadelappen

Weekaanbieding
4 Griekse vinken +
400 gram h.O.h. gehakt samen €

Vleeswarentrio
100 gram Hamworst +
100 gram Zeeuws spek +

3 stuks €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

5:
1 5

1?5

4?"
4?8

1 oo gram Boerenmetworst ^ 98
samen voor de prijs van € dfc •

SKI Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)551321
(0575) 55 22 87

^ Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

4*f\ f~*t\A A Financieringen
<J^Jt— J l j / l A Hypotheken

LX V^xl II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

Hoveniersbedrijf
Marco Besselink

•TUINONTWERP •
TUINAANLEG (RENOVATIE)
# TUINONDERHOUD '« *

# (SIER)BESTRATING -»
* VIJVERS -*-

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)441715



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

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

jf twt
Verveling
Hannie hef de mutse verkeart.
Gromt rond met de stofzuuger-
botst tegen Fons zienen stoelpoot
an, een duudelijk sein 'flikker op'
ik mot stofzuugen. Fons krum-
meld de kamer uut.En no, giftig
in de wear waor Fons net nog zat.
Wat een rommel maakt zo'n man
toch altied . Atte mor is ophield
met dat chaggie's dreien. Tabak is
toch wa zo smearig duur! En dan
dat rondhangen , vuile roken en
te vuile etten en eiken aovend
zien biertjes. Hij is te dikke wordn
in 'n half jaor.

Fons hef 't wark af! Daor was zij
Hannie, helegaar niet bliej met.
Fel schut ze effen later oet de slof-
fe:" Man kiek neet zo verveeld.
Gao een end lopen of fietsen of
spit 'n tuin umme.."Sloom stapt
Fons de achterdeure uut, och
vrouwleu? Die kan iej' t ja as man
toch nooit naor de zin doon. Hij
hef wel veurgesteld urn ne kook
curcus te volgen. Hij wol learn
kokken, met andern samen op
curcus . Maor dat gooien Hannie
wied van zik af. Hij Fons in eur ei-
gen meest vertrouwde plek?

De keuken is mien koninkriek! Ze
kan het wark in huus met gemak
allenig af. Daor gin potte kiekers
biej neudig.Hij mot zelfs neet 't
lef hebben umme onder de dek-
sel te kieken at ze bezig is. Fons
sloft zien kleine tuintjen in. Ja
wat te doon? Een ende gaon lo-
pen? Argens ne bekenden opzeu-
ken? Veur de koffie is't no nog te
vrog. De krante heffe al lange uut.
Zien tuintjen lig er netjes biej.

Ja zo groot is dat no ok wear neet.
Maor um no stomweg zo maor
een endjen te gaon fietsen? Nea
dat lig um neet. Van zien kinds-
heid af mos alles watte deed nut
hebben. En er was vrogger op de
boerderieje altied nuttig wark.

Van zien vrogste jaorn af de han-
de laoten wappern. Sport en beu-
ke leazen? Dat was goeie tied ver-
knooin. Alleen op zondag en dan
nao de karke, dan had iej vriej.
Mocht iej spullen en leazen. En no
zitte d'r met. Gin hobby's of wat
er maor op liekt.Wat wasse bliej
ton 't wark d'er op zat. Ne mooien
toespraak en wat extra geld um-
me ne nieje fietse te kopen. En
dan vriej man! Gin last mear van
die jonge hanen die um uutdaag-
den en alles better wisten.

De earste wekken was'tjanetne
lange vacantie. Mooi wear en nog
werkjes die waarn blieven liggen.
Maor no is 't harfst en 'n half jaor
wieter. Nat kladderig onzelig we-
ar. En Hannie? Die wordt met 'n
dag mear fitterig, net as vrogger
eur mooder.

Die kon ok zo scharp van zik af
bieten, op alle slakken zolt leg-
gen. Eur vader Willem hadde niks
in te brengen as leuge breefkes.
Veranderd zukke vrouwleu met
de jaorn? Ze praot vuile minder
met mekaar dan vrogger. No neet
dat Hannie 't praoten verleart is ,
ho nee, met andern kump ze
nooit uutgepraot. Maor tegen um
is ze nooit aardig mear.

Mankeert er altied wat! Manvolk
onder mekare zegt wel is oet gek-
heid :"Waorumme zol iej t' in
huus ok better hebn as ikke? Wiej
hebt allemaol te luustern. De man
is 't hoofd van 't gezin en de vrou-
we is de nekke waorop dat heuft
dreit en jao en nee knikt." Dat is
ne beeldspraak daor kanne zik in
vinden. Vrouwleu bunt as regel ok
vuile slimmer.

Weet precies oew zwakke kanten
en kriegt langs ne omweg altied
eurn zin. 'Hee steet nog efkes te
drummeien at er ne fietse naost
um stopt en met een lachend

smoel Gert er af stapt. Gert:"Ha
dat ik oew daor net tegen kom. Ik
hadde vanmorgen an
oew dacht. Iej woln net weg?"Fons
truk een neutraal gezichte, ja, iej
zegt as man neet, ik verveel mien
te pletter, mien vrouw is bar sik-
keneurig, bliej dai komt. Fons:"
Och wat zak oew zeggen, ik heb
wel efkes tied van praoten. Van
achter de deure rap Hannie:"Wil
Gert ok koffie? Ik wil toch net wat
zetten. Kom 't er maor in." Hannie
is nogal gek met Gert. Jao neet dat
ze 't in de gaten lup lopen..Maor
hij kan wel is verstandige dinge
zeggen. Ze meend, hij hef vuile
meer in zien mars dan d'r eigen
Fons .Zeg weilis iets aardigs en hij
zuut Hannie helemaol zitten.

Gert:" Grut Hannie wat heb iej ne
gezonde kleure. Wat make iej oew
drok. Hij 't wear glad en schone?
En oew bloemen, 't liekt den Keu-
kenhofwei." Ze lacht ontspannen
wat verleagen en is no ne heel
andre Hannie. Nog efkes in de we-
ar met de koffie en dan schuf ze
an taofel. Hannie:" Gert iej hebt
altied van alles biej 't ende.

Wat mot er no wear worden geor-
ganiseert? Er is altied wat te doen
Pekskes en bloomen rondbrengen
veur olde mensen en zeeken met
de Karstdagen en vergeet neet dee
mensen in Roemenië mot ook
nog steeds geholpen worden.
Steet jo geregeld in Contact.

Iej komt met mensen an de praot
en iej veult oew nuttig.Iej denkt
er maor is oaver. Ik komme nog
wel is wear umme ne komme kof-
fie. En ik weet dat Hannie lekkere
koeke kan bakken."Efkes later zit
Gert wear op de fietse en ze kiekt
um nao in ne heel andre stem-
ming. En zo hebbe wiej me kare
neudig in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Laatste jazzconcert van
dit jaar in het Theater
Onder de Molen

Voetbal

SOCII
Socii - SHE een wedstrijd waar van
alles inzat veel doelpunten een
verstrooide scheidsrechter die het
voor beide clubs niet gemakkelijk
maakte. Het werd na 10 minuten
0-1 waar een knullig verdedigings-
fout aan vooraf ging. Socii liet er
niet bij zitten en het was Henri Eg-
gink die de stand weer geüjk trok.
Lang genieten was er niet bij want
de gasten scoorden al snel weer te
gen waar de verdediging er weer
niet goed uitzag. In de 30e minuut
zag de scheidsrechter een voordeel

situatie voor Socii over het hoofd
en wilde dit goed maken door So-
cii een strafschop te geven zulke
cadeau's moet je Jan Willem Krijt
niet geven en schoot hard in 2-2.
Kort voor de rust werd doelman
Henri Vreman binnen de vijf me
terlijn zo gehinderd dat hij onmo-
gelijk de bal nog kon onderschep-
pen de scheidsrechter weigerde te
fluiten en zo gingen de heren rus-
ten met een 2-3 stand.

Trainer Jan Steffens had in de rust
de puntjes op de i gezet en er werd
een heel andere tweede helft ge
speeld. Het zal in de 50e minuut
geweest zijn dat Robert Kornegoor

terug in de basis na lang blessure
leed die m een mooie actie de 3-
3 er in schoot. Halverwege de twee
de helft werd Johan Riefel binnen
de beruchte lijiien neergehaald
waar een rode kaart gezien de
overtreding op zijn plaats was ge
weest, de scheidsrechter wees na
de stip en het was weer Jan Willem
Krijt die alla Neeskens in het dak
van de goal schoot 4-3.
SHE was de weg volledig kwijt,
trainer Torn de Krosse ook werk-
zaam bij Socii geweest werd dan
ook voor zijn verbaal geweld ge
waarschuwd, er volgde nog een ro-
de kaart en diverse gele voor de
gasten en tussen door maakte Ro-

Op zondagmiddag 21 novem-
ber om 3 uur speelt het fameu-
ze jazz-orkest "Hot and Sweet"
in het TheaterOnderdeMolen in
Linde (gemeente Vorden, Linde-
seweg 29), dat inmiddels be-
roemd is om zijn prachtige
acoustiek, waardoor de goede
jazzorkesten er graag komen
spelen. Het gaat ook bij Hot and
Sweet om de klassieke jazz, de
muziek die nu meer dan hon-
derd jaar bestaat en in feite de
klassieke muziek van de vorige
eeuw is en groeide door namen
als Louis Armstrong, Duke El-
lington en Bix Beiderbeck).

"Hot and Sweet" speelde reeds in
New Orleans zelf en voorts in At-
lanta (USA), Engeland, Duitsland
en Italië en Spanje. As. zondag zul-
len de zangeres Monique Wolberts
en Boris Tomas, zanger bij het
Franse Quintet Coco Briaval, enke-
le herinneringen oproepen aan de
songs van Ella Fitzgerald en Louis
Armstrong, zoals Mood Indigo,
Wat a Wonderful World en na-
tuurlijk het duet Cheek to Cheek.

Zij verklaarden overigens uitdruk-
kelijk aan de pers dat zij zich eer-
biedig onttrekken aan de vergelij-
king met deze groten).

De echte jazzliefhebbers kunnen
hart weer ophalen. Pianist en com-
ponist Karel Giltay heeft enkele
prachtige arrangementen van de
blues gemaakt voor zijn orkest.
Ooit zei een concertmeester, lui-
sterend in het Theateronderdemo-
len in zijn enthousiasme: "Deze
acoustiek is mooier dan in het con-
certgebouw", maar dat wil artis-
tiek leider Peter Hoefnagels niet
beamen.

"Het is fijn dat ware muzieklief-
hebbers hier genieten van de jazz-
concerten, ik kan me hun enthou-
siasme goed voorstellen, maar als
ik Mahler hoor in het Concertge-
bouw is dat heus anders. Vergelij-
ken heeft geen zin, ons kleine
theater heeft andere voordelen
voor de bezoeker. Die heb je niet in
Carré! Het is 'A Wonderful World'.
Dat zult u a.s. zondagmiddag ook
horen.

Expositie Bibliotheek
Van 22 november tot 6 januari
is in de Bibliotheek Vorden een
expositie ingericht met werk
van Elisabeth Heuff-Kuylaars.

De expositie heeft als motto: "de
tijd staat even stil" en wordt zater-
dagmiddag 20 november om 15.00
uur geopend. Elisabeth Kuylaars
(1910-1994) werd in 1910 op Bor-
neo geboren, waar zij tot 1938
bleef wonen. Zij was aanvankelijk
werkzaam in de verpleging. Na
haar huwelijk met de huisarts Han
Heuff verhuisde zij naar Neede,
waar haar man zijn praktijk had.
Al vroeg openbaarde zich haar gro-
te passie voor schilderen en boetse-
ren. Op geheel eigen wijze, wars
van moderniteiten en met een ze
kere primitiviteit ontwikkelde zij
een techniek van schilderen: stoer
en onverzettelijk, met geringere
aandacht voor anatomie en per-

spectief. Zij werkt vanuit het hart
en toont daarbij bijzondere liefde
voor het allereenvoudigste.

Het streven en verlangen naar het
volmaakte en het geraakt worden
door de eenvoud en kwetsbaar-
heid van mens en natuur, brengt
zij tot uiting in haar schilderijen
en beelden.

De collectie die de Elisabeth Heuff-
Kuylaars Stichting gevestigd te
Neede beheert, omvat ruim twee
honderd olieverfschilderijen, een
aantal aquarellen en tekeningen
en een tiental beelden.

Tijdens de expositie in de Biblio-
theek Vorden is een deel van deze
collectie te bewonderen. De expo-
sitie is gratis toegankelijk tijdens
de openingsuren van de biblio-
theek.

bert Kornegoor de 5-3 Henri Eg-
gink 6-3 en was het Martin Riet-
man die met een mooie schuiver
de eindstand op 7-3 bepaalde. Za-
terdag ging zowel het Fl team na
met 15-0 en het El team die 4-2
wonnen samen met de leiders op
de platte wagen voor een rondrit
door het dor om als Herfstmeister
gehuldigd te worden uiteraard in-
clusief een traktatie tijdens de rit
van de plaatselijke camping 'De
Kleine Steege'.

VERDERE UITSLAGEN
Socii Fl - Zelhem Fl: ISO
Socii El - De Hoven E2:4-2
DZC'68D4-SociiDl:0-2

Voorst Cl-Socii Cl: 5-1
Lochem A2 - Socii Al: 3-2
Witkampers 4 - Socii 2: 5-1
Zutphen 3 - Socii 3: 2-3
Rheden 4 - Socii 4:12-0
Socii5-WHCZll:5-2

Programma 20/21 november
Zeddam Fl - Socii Fl
Be Quick E4 - Socü El
Socii Dl - Steenderen Dl
SociiCl-TwelloCl
Socü Al - Deventer Al
Gorssel - Socii
Socii 2 - Ruurlo 4
Socii 3 - Pax 6
Socii 4 - Voorst 6
Erica '76 7 - Socii 5



Fantastische
jubileum acties

Al 12,5 jaar zitten Yvonne en Wilbert Grotenhuys

met hun Super de Boer supermarkt in Vorden.

Dit is voor Yvonne en Wilbert ook een reden hun klanten

op een grandioze manier te bedanken

met twee grote acties.

De eerste actie is

met een super korting van 12,5%

op donderdag 3 februari 2005

van 17.00-22.00 uur.

De tweede actie is een verloting

van diverse mooie prijzen met als hoofdprijs

een AUTO.

Welk merk hierbij verloot zal worden

is nog niet bekend gemaakt

maar bij deze willen wij u alvast wel een tipje van de sluier oplichten.

Super
deBoer

www.compusystem.nl
Internet / Office PC
AMD XP 2200+, 256 MB DDR, D'

TopPC (Met snel MSI Moederbord}
AMD XP 3000+, 256 MB DDR 400, 6 x ) HDD

TopPC PrO (MSI K8T Ne<
AMD ATHLON 64 30fj 3 VGA,

8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 160 GB HDD, NEC ND 3500 16x DVD RW, FireWire

Actie:
256 MB MP3 herm,

slechts € 66j"

€ 479,-

€ 599,-

949,-

Windows XP Home € 89,- • Logitech Cordless Desktop € 137« LiteOn 52x32x52 CD"RlP
• 17 Inch monitoren v.a. € 99,- • 17 Inch TFT monitoren v.a. 279,- •

• Andere onderdelen op aanvraag • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op
meerdere pc's en (her)installaties kunt u bij ons terecht •

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

Elke zaterdag van 9.0O tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60

Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Pepernoten vlaai

890

5.90

Zonneprtten

brood

groot

Krenten of
rozijnen sneetjes

pak a 4 stuks NU

klein

p
Ook voor Zwanehalzen

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

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

IJSVERENIGING

VORDEN

VOORVERKOOP
IJSBAAN-ABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41 a te VORDEN

ABONNEMENT
€ 8,00 PER PERSOON

Abonnementhouders in het bezit van een geldig I.Isbaan Abonnement seizoen 2003/2004
*C>roen van kleur* ontvangen tegen inlevering van dit I.Ishnan Abonnement (l op 1)

50% KORTING op het nieuwe Ijsbaan -Abonnement seizoen 2004/2005
>» Alleen tijden» de voorverkoop!!! <«

Voorverkoop abonnementen t/m 4 december 2004
nadien tijdens geopende IJsbaan € 12,00 per persoon aan de kassa

VRIJDAG 26 NOVEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.

ZATERDAG 27 NOVEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

WOENSDAG 01 DECEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.

VRIJDAG 03 DECEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.

ZATERDAG 04 DECEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

TEVENS f N- EN VERKOOP VAN SCHAA TSEN

Meer informatie op onze Website: http://www.ijsvereniging-vorden.nl

17 november
Op wie u moet stemmen?
ALS u maar stemt

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

Sucadelappen
500 gram

Gehakt h.o.h.
500 gram

230

Schouderkarbonade

Even uw bijzondere ^^

aandacht!!! J

kilo mm m

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij
Telefoon (038) 37 641 121

Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

e i e

Bizz Knits (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd
HEERLIJK ZACHT

{2 = lange sjaal)

bul

Sokkenwol - —_A1» «50
10 voor ••• •

per bol

Borduurstoffen - borduurzijde -

kruissteek - kussens - tafellakens -

borduurpakketten, o.a. Lanarte - Per-

min - Vervaco - Pallo, enz.

OOK ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN!
Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411



Advertorial

PvoA
Afdeling Bronckhorst
Meer rood in het groen; de ambities, doelstellingen en drijfveren van de PvdA in Bronckhorst

In het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt aan de hand van 15 keuzes duidelijk gemaakt waar de PvdA
in Bronckhorst voor staat. Deze komen er kortweg op neer dat de PvdA in Bronckhorst kiest,

VOOR:
• mensen (mensen gaan voor)

• steun aan initiatieven vanuit de bevolking (initiatieven steunen, ook financieel)

• een politiek met respect voor mensen (respect voor elkaar, eikaars mening, geloof levensovertuiging,
levenswijze en culturele achtergrond)

• passende en beheerste woningbouw (goede en betaalbare huur- en koopwoningen)

• een kernKrachtige gemeente (inzet gericht op beschikbaar houden van een minimaal voorzieningenpak-
ket in de directe woonomgeving)

• een gemeente waar je met plezier (ver)blijft (versterken van het groene en monumentale hart van de Ach-
terhoek)

• evenwicht tussen economie, werk en landschap (nieuwe bedrijfsterreinen sluiten zoveel mogelijk aan op
bestaande terreinen en zijn goed bereikbaar)

• een veilige gemeente (een wijkagent in de grootste kernen, controle op de naleving van voorschriften en
vergunningen)

• een gezonde, groene en rustige omgeving (natuur en landschap niet opofferen aan economische belangen,
chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken, stil asfalt op drukke wegen toepassen en
zandwegen beschermen en in ere herstellen)

• bereikbaarheid en verkeersveiligheid (doorgaand verkeer in dorpen beperken, snelheidsbeperkingen daar
waar het echt nodig is, prioriteit bij het instandhouden van de regiotaxi)

• een veelzijdige cultuur (koesteren van het rijke verenigingsleven, een goed subsidiebeleid, intensiveren van
het toerisme passend bij de schaal van Bronckhorst, de bibliotheek laagdrempelig en gratis tot 18 jaar)

• de toekomst (de jeugd heeft de toekomst, veel inzet voor jeugd en jongeren en goede sportvoorzieningen)

• een zorgzame gemeente (steun aan het vrijwilligerswerk, initiatieven van burgers, actief betrekken van de
ouderen, een actieve armoedebestrijding, aanstellen van een zorgadviseur)

En als het erom gaat prioriteiten te stellen bij de verdeling van de schaarse middelen dan geldt voor de PvdA dat,
geld voor mensen gaat voor geld naar dingen.

Dat betekent kiezen voor een Bronckhorster samenleving waar niemand aan de kant staat.
Solidariteit, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn daarbij voor ons de belangrijkste uitgangspunten.

Eindej aarsexpositie
In galerie Agnes Raben wordt
vanaf 21 november 2004 t/m
16 januari 2005 een najaars-
expositie gehouden, waaraan
elf kunstenaars deelnemen. De
tentoonstelling krijgt als titel
Tekens' mee.

Het gaat daarbij om tekens aan de
wand, tekens als object en draag-
bare tekens, dat alles zorgt voor
een volle expositie die veel ruimte
laat voor eigen fantasie en inter-
pretatie. Medewerking wordt ver-
leend door Maria Hees uit Doetin-
chem, ontwerper van sieraden en
tassen. Zij vierde dit jaar haar 25
jarig jubileum als ontwerper. Haar
laatste werk "Draagbare tekens
van porselein" omvat een aantal
halssieraden van porselein en vilt.

Nina Wöhlke uit Düsseldorf, ont-
werper van sieraden en accessoires
showt op de expositie onder meer
haar "Hemdkragenkrawatte", een
stropdas gemaakt van een gedra-
gen overhemd. Jos Klaver uit Mo-

lenhoek is beeldend kunstenaar,
schilder en tekenaar. Hij schildert
met acrylverf en "betekent" zijn
schilderijen met potlood of andere
materialen. Alexandra Zoï, Griekse
van geboorte, woont in Amster-
dam en is beeldend kunstenaar,
schilder en tekenaar. Zij heeft
"Taal" als hoofdonderwerp in haar
kunst. Tanja Hartman komt uit
Wesel. Zij is ontwerper, Edelsmid
en maakt sieraden.

Zij exposeert een serie unieke "Blu-
menringe" en "Fingerfood" (kunst-
stofringen met houder). Jürgen
Marose is beeldend kunstenaar en
schilder en is afkomstig uit Essen.
Hij exposeert schilderijen met als
onderwerp " Reizende mensen in
desolate landschappen".
Karin Kortenhorst uit Utrecht,
beeldend kunstenaar, ontwerper
en Edelsmid maakt sieraden en ob-
jecten. Draad is altijd haar belang-
rijkste materiaal. Frank van
Zwicht uit Diepenveen is eveneens
ontwerper en Edelsmid. Hij maakt

sieraden zoals bijvoorbeeld een se
rie stoere ringen, "Macho ringen"
genaamd.

Britta Göllner uit Düsseldorf, Edel-
smid en ontwerper, maakt klank-
installaties, sieraden en objecten.
Zij showt een serie lichtobjecten
genaamd "prettig gezelschap op
druilerige dagen". Omid Moshksar
komt uit Shiraz in Iran. Hij is beel-
dend kunstenaar en tekenaar en
werkt het liefst met penseel en
zwarte inkt direct op papier. Ma-
rie- Thérèse Haccou komt uit Vor-
den en is keramiste. Zij exposeert
onder meer "Schalen die geen
schalen zijn, maar kunstobjecten
die vertellen over schoonheid".

De eindejaarsexpositie "Tekens"
wordt zondagmiddag 21 novem-
ber in aanwezigheid van alles kun-
stenaars geopend. Het "Suseto
Quartet" verleent muzikale mede-
werking. Het ensemble speelt blok-
fluitmuziek uit de 15e en 16e
eeuw.

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

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

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

NOVEMBER
16 HVG dorp toerustingsdag in

Apeldoorn.

17 Vordense bridgeclub in dorps-
centrum.

17 ANBO klootscheiten bij de Klei-
ne Steege.

17 's Avonds in de Herberg NJJ.vP.
vrouwen van nu Paardemelkerij
J. Sand uit Harbinkhoek.

18 Klootschietgroep Vordense Pan.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 Intocht Sint Nicolaas.
20 St. Klein Axen lezing/workshop;

verdriet door....
22 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
23 Passage chr. vrouwenver. Ouder

Worden.
24 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
24 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Bazen Welfare de Wehme.
24 HVG dorp, Sint Nicolaasviering.
25 PCOB bijeenkomst R. Hartman

uit Wamsveld over 'de toekomst
van de PCOB'.

25 Klootschietgroep Vordense Pan.
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

70+ in de Wehme.
29 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.

Syntus wil zich inzetten voor
verbeterpunten van de reizigers
Dit was de reactie van de heer
R.Koelemeijer, directeur van
Syntus bij het in ontvangst ne-
men van het SBOG-rapport 'De
stations in Oost-Gelderland on-
der de loep'. Dit rapport werd
aangeboden door mevrouw M.
Grandia, voorzitter van de SBOG
(Samenwerkende Bonden van
Ouderen in Gelderland), tijdens
een presentatiebijeenkomst in
Terborg.

Naast de directeur van Syntus
werd het rapport ook aangeboden
aan de heer F.Remie van ProRail,
verantwoordelijk voor het onder-
houd van het spoorwegnet.
Beide heren waren lovend over het
rapport, ondanks de tekortkomin-
gen, die (op verschillende stations)
waren gesignaleerd. Het oplossen
van de verbeterpunten in het rap-
port genoemd, zijn vooral afhan-
kelijk van de financiën van de
overheid. Daarnaast heeft de Pro-
vincie ook een belangrijke rol als
het gaat om de informatieborden
op de stations. Veel bushaltes in
Gelderland hebben al een "face-
lift'ondergaan. De heer Remie
vond dat veel tips in het rapport
met weinig geld zijn op te lossen.
De SBOG-voorzitter sprak de wens
uit, dat de aanbevelingen uit het
rapport door de verantwoordelijke
instanties Syntus, ProRail, NS-sta-

tions en de betrokken gemeenten
snel ter harte worden genomen.
Vooraf aan de presentatie in Hotel
Restaurant "de Roode Leeuw" in
Terborg werden de genodigden
voor het station in Terborg in een
gereed staande Syntus bus ontvan-
gen. Daar werden zij eerst verwel-
komd door de heer N.Elderhorst,
voorzitter van de Themagroep
"Verkeer en Vervoer"van de SBOG.

Voorzitter G. Dijkstra van de Pro-
jectgroep Stationscontrole ging in
op de tekortkomingen, die op dit
station werden aangetroffen. On-
der meer werden genoemd:
• de bewegwijzering van en naar

het station ontbreekt
• er zijn een beperkt aantal par-

keerplaatsen in de buurt van het
station, evenals het aantal plaat-
sen in de fietsenstalling.

• in de overdekte wachtruimte is
moeilijk met een rolstoel uit te
komen.

De samensteller van het rapport,
Lex Giesen , planoloog aan de Rad-
bouwuniversiteit te Nijmegen
lichtte tijdens de presentatie de
hoofdpunten van het rapport toe.
De Projectgroep van de SBOG heeft
14 stations in Oost-Gelderland be-
oordeeld op toegankelijkheid, vei-
ligheid en voorzieningen, aan de
hand van toetskaarten.

Filmavond bibliotheek

Al gekeken op WWW.COntaCt.nl voor het allerlaatste plaatselijke nieuws

Op donderdag 25 november ver-
toont de Bibliotheek Vorden de
Duitse film "Good Bye Lenin!",
onder de regie van Wolfgang
Beckerr. De film beschrijft de
periode kort voor het vallen van
de Berlijnse Muur.

Cristiane Kerner, een trotse burger
van de DDR raakt in een coma. Zo-
doende mist ze de complete om-
slag van het communistisch regi-
me naar de kapitalistische, vrije
wereld. Als ze door een wonder na
acht maanden toch haar ogen
weer opent, wacht haar een com-
pleet nieuw vaderland.
De dokters waarschuwen haar 21
jarige zoon Alex, echter zij mag
niets merken van alle veranderin-
gen, want haar hart is zo verzwakt
dat de opwinding haar zeker fataal
zal worden. En zo moet Alex de

DDR binnen de muren van hun
Berlijnse appartement doen herrij-
zen. Wat begint als een leugentje
om bestwil, loopt steeds verder uit
de hand.
De Duitse komedie 'Good Bye Le-
nin!1 vertelt op een fantastische,
ontroerende en komische manier
het verhaal van een liefhebbende
zoon die bergen werk verzet en
wonderen verricht om zijn moe-
der te doen overleven.
De film is een ware hit bij onze
oosterburen, en won maar liefst
acht Duitse Film Awards, waaron-
der Beste Film en Beste Regie. Kaar-
ten voor de film kosten € 5,50 en
zijn te verkrijgen in de voorver-
koop of voor aanvang van de film
in de bibliotheek. Leden van de
VOB hebben recht op €1,00 kor-
ting. Koffie of thee zijn gratis. De
film begint om 20.00 uur.



Dor/en Mulderije

Grenzeloos betrokken

ZATERDAG 13 T/M ZATERDAG 20 NOVEMBER

Gratis krentenbrood of
kans op kortingen tijdens
AchterhoÉlfiÊWeek

In samenwerking met Bakkerij

Kuiper organiseert Duthler-Mode

een gezellige Achterhoekse Week

van 13 t/m 20 november a.s.

Een week lang uw aankopen doen

in een Achterhoekse sfeer.

Met kans op hoge kortingeiR

Wij trakteren op koffie met

grote plakken pillewegge met

roomboter.

Pillewegge is brood met heel
veel krenten en rozijnen:
Echte Achterhoekse specialiteit,
volgens eeuwenoud recept
gebakken door Bakkerij Kuiper.

Omdat het werkt!

®HERgALIFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

U kunt nu iets
doen voor de
Zonnebloem!

Bouw mee aan ons
nieuwe vakantieschip.

Stort uw bijdrage
op giro 145.

iith/er
murray mode

zufyhen

Kom voor de mooiste
mode met kans op

de hoogste kortingen
naar Duthler mode!

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

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

EEN LEUKE BAAN?
WlJ ZORGEN ERVOOR!

d? T PG POST Zutphen

zoekt

collega's voor het sorteren
en bezorgen van post

voor de periode december, januari en
februari

• Contractperiode tussen i en 3 maanden
• Contracturen in onderling overleg

Waar moetje aan voldoen;

• Flexibel inzetbaar (3 - 5 dagen per week)
• Minimaal 10 uur per week beschikbaar
• Een "gewoon doen" instelling

Wil jij ons de komende periode komen
versterken?

Solliciteer en stuur een brief naar:
TPG post Zutphen
Postbus 99900
7200 NA Zutphen
j.steenbergen@tpgpost.nl

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Maïsbrood 4oogmm € 0.75
Kaasknackerbrood € 1.75

Speculaaskoeken
gevuld met bitterkoekjesspijs en

amandelspijs bestrooid kruimeldeeg

6 stuks € 3.75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Apfelstrudel stammetje
NU € 4.00

Stamppotten uit -, cn
Grootmoeders keuken € f ,uu p.p.

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

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

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

Reserveer vroegtijdig voor de Kerst

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

per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

18 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Lijst 2

Vervoer nodig: Bel Anetta Roenhorst 0575-460235
Informatie / lid woiden: www.bronckhontt.pvda.nl



Klucht in Vorden Passage

Loslaten tijdens levensloop

Vijf dames en vijf heren van de
Glto afdeling Vorden-Warns-
veld-Zutphen en van de Platte-
landsvrouwen Vrouwen van Nu
en Passage Buiten van Warns-
veld zijn druk bezig met het re-
peteren van de klucht: "Niet
parkeren op het terras".

Het verhaal speelt zich af in het

plattelandshotelletje Het Reekalfje
waar een aantal kleurrijke gasten
verblijven.

Zo logeert er o.a een amateur bio-
loog, maar het kleurrijkste figuur
is ongetwijfeld de goed gebekte
Italiaanse kunstschilder. Hij heeft
het hotel in bezit genomen om
zijn schilderijen te exposeren. Het

belooft een hectisch weekend te
worden in het Reekalfje.
De klucht wordt twee keer opge-
voerd, de eerste keer is op woens-
dagmiddag 24 november aanvang
14:00 uur en de tweede keer op
vrijdagavond 26 november aan-
vang 19:30 na afloop is er dan live
muziek. Dit allemaal in het Dorps-
centrum te Vorden.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

In deze column vertel ik u over
voorvallen uit mijn praktijk
voor klassieke homeopathie.
Hiermee wil ik u duidelijk ma-
ken wat klassieke homeopathie
nou eigenlijk inhoudt en laten
zien dat een heel breed spec-
trum aan klachten homeopat-

: hisch behandeld kan worden.
Dit gebeurt door het zelfgene-
zend vermogen dat iedereen
heeft, te stimuleren.

Eczeem
In mijn beginjaren als homeopaat
zag ik er best wel eens tegenop: het
behandelen van mensen met ec-
zeem. Er is geen fysieke klacht die
moeilijker te doorgronden is dan
die van het grootste orgaan van
ons lichaam: de huid. En ik zeg
hier wel 'fysieke klacht' maar juist
in die beginjaren was het voor mij
zo moeilijk om te doorgronden
waar nu het zwaartepunt van de
problemen van de patiënt zaten.
Want ga je met een persoon met
eczeem in gesprek, dan wordt
vaak al gauw duidelijk dat de
klachten vaak sterk hun oor-
sprong lijken te hebben in zaken
die niet van lichamelijke aard zijn.
Vaak zie je dat klachten begonnen
zijn op een kruispunt in het leven
van de patiënt. Soms ook is het be
ginpunt van de klacht niet duide
lijk, maar nemen de klachten toe
door stress op het werk of tenta-
mens of ouders die in een schei-

; ding zitten. Mentale of emotionele
onrust dus.

{
Gaandeweg is het voor mij de uitda-
ging gebleken om juist bij zoiets
"gewoons" als eczeem, naar de per-
soon achter de klacht te kijken. Wie
zit er nu tegenover mij? Wat is zijn
drijfveer in het leven, waar loopt
hij/zij vast, hoe is de fysieke balans,
wat houdt de emotionele balans in
evenwicht etc. Voordat ik u een ca-
sus ga vertellen vertel ik even wat
meer over de huid en het belang
dat dit orgaan heeft in de werkelijk
gezonde mens zoals een klassiek
homeopaat dat interpreteert.

Eczeem is een sterk jeukende ont-
steking van de huid, waarvan de
precieze oorzaak onbekend is. De

jeuk gaat gepaard met roodheid,
schilfering en/of blaasjesvorming.
Soorten eczeem zijn bij voorbe'eld
eczema infantum (eczeem bij ba-
by's of kinderen), contacteczeem,
seborroïsch eczeem, huisvrouwen-
eczeem, kapperseczeem, dyshitro-
tisch eczeem.

'De huid is een contactorgaan' is
een veel gehoorde uitspraak. In-
derdaad begrenst de huid het
menselijk lichaam, en vormt op
deze manier het lijfelijk contact
met de buitenwereld. Het is als het
ware een groot contact-zintuig
met de buitenwereld. Door middel
van de huid ontmoet je anderen.
De huid is als het ware een 'laten
zien wie je bent', een eerste uit-
drukking naar buiten toe van wie
je aan de buitenkant bent. Ook
kan de toestand van de (uiterlijke)
huid een uitdrukking vormen van
hoe iemand zich van binnen voelt.
Het vormt dan de spiegel van ie
mand zijn zelfbeeld naar buiten
toe. Dit wil ik u graag laten zien
aan de hand van de volgende ca-
sus.

UIT DE PRAKTIJK:
Een jongen van 9 jaar heeft last
van eczeem. Het is begonnen toen
hij een paar weken oud was met
jeukende plekken in de knie en el-
leboogholten. Met hormoonzalven
was het enigszins te onderdruk-
ken, maar het eczeem ging nooit
helemaal weg. Hij reageerde lange
tijd slecht op koemelk-eiwitten, de
laatste 2 jaar gaat dat gelukkig be
ter. In eerste instantie lijkt het
beeld voor mij duidelijk. Ik geef
een homeopathisch middel en er
is een duideüjke verbetering merk-
baar. Maar... drie maanden later
zijn de klachten weer terug. Dit
middel heeft dus niet voldoende
gewerkt. Tijd om me opnieuw te
verdiepen in deze jongen, want er
is iets essentieêls niet in beweging
gebracht door het homeopathisch
middel.

Opvallend is dat hij zich vaak te
kort gedaan voelt. Hij heeft het ge
voel dat hij altijd minder krijgt
dan bijv. zijn broertje. Hij kan erg
teleurgesteld reageren als zijn
broertje iets lekkers heeft gekre

gen op een feestje, want hij heeft
dat niet gekregen. Ook vergelijkt
hij als beide een appel krijgen of
die van hem niet kleiner is. Het
liefste kijkt hij op de weegschaal of
zijn appel niet kleiner is. Op
school heeft hij het gevoel dat de
anderen slimmer zijn dan hij om-
dat de meester meer waardering
geeft aan de andere kinderen dan
aan hem.

Steeds duidelijker wordt me dat
deze jongen sterk een tekort er-
vaart. Hoe enorm lijdt dit kind on-
der zijn eigen basis-gevoel van te
weinig, tekort. Dit kind kleineert
zichzelf voortdurend, en ervaart
daardoor bevestiging ervan in zijn
buitenwereld. Dit doet hij als het
ware zelf. Het is niet zo dat ande
ren meer ontvangen of dat hij
minder ontvangt, maar in zijn be
leving van de werkelijkheid is dit
wel het geval. Duideüjk dat ik hier-
op mede mijn geneesmiddelkeuze
moet baseren.

Ik was erg verheugd toen het mid-
del begon te werken. Zijn eczeem
werd steeds iets beter, al ging dat
erg langzaam. Ook zijn gedrag ver-
anderde heel langzaam.
Ik maak nu een grote sprong in de
tijd, want de behandeling duurde
in totaal ruim eenjaar.

Met een aantal ups en downs is het
eczeem uiteindelijk zo goed als
weg. Alleen in geval van veel on-
gunstige factoren tegelijk is er nog
wel eens jeuk. Zijn tekort-gevoel is
vrijwel weg, en als hij af en toe een
beetje verongelijkt is, kan hij er
met een paar woorden zelfde rela-
tiviteit van inzien. Het is minder
beladen geworden voor hem. Hij
ervaart zichzelf ten opzichte van
anderen veel vaker als een gelijke,
en niet meer als tekortgedaan.

Tot de volgende keer.

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat

NVKH geregistreerd -
vergoeding door zorgverzekeraars

Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
DeGaikhorst2, 7231 NB Warnsveld

e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Dat is het onderwerp waar we
in november meer over gaan
horen. De heer Chiel Egberts uit
Apeldoorn zal het thema met
ons bespreken. Hij is werkzaam
als orthopedagoog voor de
Stichtng Philadelphia Zorg (een
landelijk werkende organisatie
voor mensen met een verstan-
delijke beperking).

KORTE SCHETS VAN INHOUD:

Levenskunst is o.a. het vinden van
een balans tussen vasthouden en
loslaten. Dat geldt vooral voor rela-
ties en zeker tussen ouders en kin-
deren.

Het lijkt een leerzame avond te
worden en graag nodigen wij u
dan ook uit om erbij aanwezig te
zijn. Iedereen is van harte welkom.
Op dinsdag 23 november a.s. in de
bovenzaal van het Dorpscentrum.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Superbeleggers:
Geluk of wijsheid
Iedere tak van sport heeft zo zijn
toppers. Bij beleggen zijn dat na-
men als Warren Buffert en Peter
Lynch. Bij beleggen rijst al snel de
vraag of er sprake is van geluk of
wijsheid. Volgens aanhangers van
de efficiënte markthypothese is al-
le beschikbare informatie over een
onderneming in de koers van het
aandeel verwerkt. Volgens aan-
hangers van deze theorie moeten
superbeleggers het hebben van ge
luk. Echter, niet iedereen is deze
mening toegedaan.

Superbelegger Warren Buffert gaf
al in 1984 aan, dat geluk geen
doorslaggevende rol speelt bij be-
leggen. Buffert had toen een groep
van zeven superbeleggers geïdenti-
ficeerd. Belangrijk hierbij is dat
Buffert de zeven personen al ken-
de, voordat ze hun imposante be-
leggingsprestaties neerzetten.

In 1969 identificeerde Buffert de
laatste van zeven superbeleggers.
Deze kanttekening is van cruciaal
belang, omdat het volgens de aan-
hangers van de efficiënte markthy-
pothese altijd mogelijk is dat er uit
de duizenden beleggers wel een
pa"ar superbeleggers naar voren
komen die heel veel geluk hebben
gehad. De kans datje vooraf zeven
superbeleggers identificeert die in
de meer dan 15 jaar daarna een
significant beter rendement we-
ten te behalen dan het marktge
middelde, is ongeloofwaardig klein.

Buffert heeft deze groep niet zon-
der reden samengesteld. Deze be-
leggers komen namelijk allemaal
uit dezelfde school als Buffert zelf
met als mentor Benjamin Gra-
ham, docent beleggingsleer en te-
vens superbelegger.

Deze groep dicscipelen van Gra-
ham heeft in de jaren na identifi-
catie, met duidelijk verschillende
beleggingsportefeuilles significant
betere rendementen liet zien dat
het marktgemiddelde.

Alle zeven beleggers hebben hun
eigen praktische invullingen gege-
ven aan het intellectuele gedachte
goed van Benjamin Graham zoals

dat is verwoord in het boek Securi-
ty Analysis (1934) en later in het
boek The Intelligent Investor
(1949). Dit boek is gebaseerd op het
zoeken van het verschil tussen de
waarde van bedrijven en prijs die
er op de beurs voor betaald wordt.
Qua concept is dit heel eenvoudig:
gewoon je boerenverstand gebrui-
ken. De praktijk is weerbarstiger.
Ten eerste is het moeilijk een ei-
gen koers te varen ten opzichte
van de algemene gedachtegang.
Aansluiten bij de kudde geeft een
veilig gevoel. Als je fout zit, zitten
we allemaal fout en dat is minder
erg dan alleen fout te zitten. Ten
tweede is het lastig om de waarde
van een onderneming te bepalen,
omdat deze afhankelijk is van de
toekomstige resultaatontwikke
ling. Kortom, een succesvol actief
beleggingsbeleid vereist ten eerste
veel tijd om sectoren en bedrijven
te doorgronden, ten tweede beleg-
gingstechnische kennis en als be
langrijkste tenslotte temperament
of beleggingsinstinct.

Credit Suisse First Boston deed in
2003 een onderzoek naar de ken-
merken van de best presterende
beleggingsfondsen over de periode
1992-2002. De meerderheid van de
best presterende fondsen had vier
overeenkomstige kenmerken. Ten
eerste, een lage portefeuille om-
loopsnelheid van slechts 30%, te
gen een industriegemiddelde van
110%. Ten tweede, een hogere ma-
te van concentratie. De top-10 be
leggingen zijn bij de best preste
rende fondsen goed voor 37% van
het beheerde vermogen, terwijl
het industriegemiddelde ligt op
28%. Ten derde, de overgrote meer-
derheid van de toppresteerders
heeft zijn beleggingsstijl geba-
seerd op de meer dan een halve
eeuw geleden geformuleerde theo-
rie van Graham. Tenslotte, slechts
een minderheid van de meest suc-
cesvolle beleggingsmaatschappij-
en is gevestigd in Boston of New
York; de twee financiële centra
voor vermogensbeheer. De meeste
zijn gevestigd in steden ver weg
van het beurstumult van alle dag.

De moraal van dit verhaal is dat
succesvol beleggen over een lange
re periode niets te maken heeft
met geluk. Het heeft alles te ma-
ken met de in de jaren 30 geformu-
leerde theorie van Benjamin Gra-
ham, waarbij de discrepantie tus-
sen waarde en prijs centraal staat.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke
onderneming van de Rabobank en de
Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg



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

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

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

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

Gemeentehuis:

Raadhuisstraat 20, 7255 BN
Hengelo (Bestuur, afdelingen
Publiekszaken en Werk inkomen
en zorg)
Telefoon: (0575) 75 02 50 (Centraal
nummer)
Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:

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

Het postadres wordt:
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo,
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

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

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

Om vanaf 4 januari paspoorten,
rijbewijzen en andere producten
die de afdeling burgerzaken (in de
nieuwe gemeente heet deze afde-
ling Publiekszaken) levert, af te
kunnen geven, moet een groot
aantal werkzaamheden worden
verricht. Onder meer moeten de
computerbestanden aan elkaar
gekoppeld worden. Heeft u voor
het eind van het jaar nog een
(nieuw) paspoort nodig dan moet
u dit voor 17 december aanvragen
bij de gemeente. U kunt het pas-
poort dan uiterlijk 24 december
nog ophalen. Voor een rijbewijs
kunt u in principe tot 24 decem-
ber terecht. Mits de apparatuur
blijft werken! Ook hiervoor geldt.
Hoe eerder hoe beter!

Werkzaamheden Burg. Galleestraat
Enkweg en Stationsweg

planning. Op dit moment is nog
niet duidelijk of het deel van de
Burgemeester Galleestraat tussen
de Insulindelaan en de Stationsweg
ook in 2004 aangepakt wordt.
De kruising van de Almenseweg
met de Burgemeester Galleestraat
en de Insulindelaan wordt in het
voorjaar van 2005 gereconstrueerd.
De werkzaamheden aan de Enkweg
vorderen gestaag. Nadat de asfalt-
deklaag vervangen is, moet het
straatwerk hierop aangepast
worden. De trottoirs en parkeer-
stroken zijn klaar. De aannemer is
nog met de molgoten aan het
werk. Het is de verwachting dat
eind week 45 de werkzaamheden
aan de Enkweg afgerond zijn.

Half oktober startte aannemers-
bedrijf Reef Infra BV met de re-
constructie van de Burg. Gallee-
straat. Het werk gebeurt in twee
fasen. De eerste fase loopt vanaf de
kruising met het Jebbink/ Molen-
weg tot aan de Almenseweg. De
tweede fase is het gedeelte tussen
de Insulindelaan en de Stationsweg
(de kruising Almenseweg - Burg.
Galleestraat - Insulindelaan hoort
bij de reconstructie van de
Almenseweg). De kruising van de
Burgemeester Galleestraat met het
Jebbink en de Molenweg is op 29
oktober weer opengesteld. Er is een
plateau aangebracht en de weg is
voorzien van geluidsreducerende
betonklinkers en suggestiestroken.
De aannemer werkt nu aan het
deel tussen het Wiemelink en de
Almenseweg. De werkzaamheden
verlopen nagenoeg volgens

Wethouder W. Wichers bood bewoners van de Almenseweg namens de gemeente
vorige week een bloemetje aan om de overlast van de uitgelopen
wegwerkzaamheden iets te verzachten. Inmiddels is de Almenseweg weer open.

Een nieuw tijdperk breekt aan
Vorden, Hummeio ^n Keppel, Hengelo (Cl'

n worden op 1 januari 2<
Bronckhorst

Een oud tijdperk wordt afgesloten...
/orden houdt o;

:an. En
onop oog-

;Hijk
.! voor alle inwoners van

orden. Kom op 15
december naar Sporthal 't Jebbink.

i in wie'
overd! De Alpha

Showband geeft een Lisch
optn • • t k j e s
won! -;d!

open vanaf 20.00 uur
Toegang: natuurlijk gratis



Gemeentehuis 10 december eerder dicht

Op vrijdag 10 december is het gemeentehuis vanaf 11.00 uur
gesloten. Alleen de afdeling burgerzaken is tot 12.00 uur
bereikbaar.

Meer weten over het recreatiebeleid van de
gemeente Vorden? Kom op 29 november naar
de informatiebijeenkomst!

Afgelopen voorjaar is stedenbouw-
kundig bureau van Droffelaar aan
de slag gegaan met het actualise-
ren van het recreatiebeleid van de
gemeente. Dit beleid gaat onder-
deel uitmaken van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied.

Inmiddels is het eerste concept
gereed. Bent u geïnteresseerd in
hoe de gemeente denkt over met
name verblijfsrecreatie en welke
ontwikkelingen op dit gebied
mogelijk zijn, dan nodigen wij u
van harte uit aanwezig te zijn bij
de informatieavond op maandag
29 november om 20.00 uur bij
hotel Bakker. Het programma van
de avond bestaat uit een uitge-
breide presentatie van het toe

komstige recreatiebeleid en biedt
u vanzelfsprekend de mogelijk-
heid om vragen te stellen.

De officiële inspraakprocedure,
waarin een ieder zijn/haar ziens-
wijze bekend kan maken, start
30 november a.s. en loopt tot
11 januari 2005. Mede op basis
van de inspraakreacties stellen
burgemeester en wethouders het
ontwerp vast en vertalen dit naar
het ontwerp-bestemmingsplan.
Om een goede afweging te kun-
nen maken tussen de verschillen-
de belangen, verzoeken wij u
zienswijzen schriftelijk kenbaar
te maken aan burgemeester en
wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Op 11 november tekenden vertegenwoordigers van de gemeente, Sensire, De Stie-
pel en Sutfene in de raadszaal van het gemeentehuis van Vorden de intentiever-
klaring waarmee ze aan de slag kunnen om de voornemens in het plan 'Zelfstan-
dig Wonen in Vorden; Vanzelfsprekend' uit te voeren. Doel van het plan is dat
Vordenaren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

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

Gladheidbestrijding in gemeente
Vorden

I

Routes

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

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

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

Op grond van de bovenstaande
criteria wordt binnen de
gemeente Vorden als volgt de
gladheid bestreden:

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

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbe-
horende fietspaden) worden door
de gemeente gestrooid zodra
ergens in de gemeente gladheid
wordt geconstateerd. Het strooien
gebeurt met drie strooiauto's die
de volgende routes volgen:

- Strooiauto 1:
Enkweg, Ruurloseweg, Dorps-
straat (Vorden), Zutphenseweg,
Baakseweg, Broekweg, parallel-
weg Den Elterweg, IJsselweg, Vier-
akkersestraatweg, Beeklaan, Lank-
horsterstraat, Hackfortselaan,
Koekoekstraat, Leestenseweg,

Boshuisweg, Ijzerhorst, Hekkeler-
dijk, Hoekendaalseweg, Kruisdij k,
Strodijk, Hackforterweg, Baron
van der Heijdenlaan, Vogelzang,
Lindeselaak, Ludger en Dorps-
straat (Wichmond), Riethuisweg,
Deldenseweg, Hamminkweg;

• Strooiauto 2:
Enkweg, Wildenborchseweg,
Almenseweg, Stationsweg, Mossel-
seweg, Schoneveldsdijk, Onstein-
seweg, Lindeseweg, Schuttestraat,
Bleuminkmaatweg, Zelledijk,
Eikenlaan, de Banenkamp,
Kerkweide en Hamsveldseweg;

• Strooiauto 3:
Enkweg, stationsplein, Burgemees-
ter Galleestraat, Raadhuisstraat,
Nieuwstad, Beatrixlaan, Nieuw-
stad, de Horsterkamp, Wilhelmina-
laan, Molenweg, het Jebbink, Zut-
phenseweg, Strodijk, Mispelkamp-
dijk, het Wiemelink, de Boonk, de
Steege, Kerkstraat, Insulindelaan,
oprijlaan gemeentehuis, de Bleek,
Netwerkweg, Diens tenweg, Indus-
trieweg, Dienstenweg, Nijverheids-
weg, Handelsweg, Ambachtsweg,
Bedrijvenweg, Kerkhoflaan, par-
keerplaats begraafplaats, Schutte-
straat, Vordensebosweg, Christina-
laan, Beatrixlaan, parallelweg de
Horsterkamp, Willem Alexander- •
laan, de Delle, Pastorieweg, Het
Hoge, Dokter C Lulofsweg, School-
straat, Brinkerhof, Berend van
Hackfortweg, van Heeckerenstraat,
Hoetinkhof, Hertog Karel van
Gelreweg, Storm van 's Gravesande-
straat, de Koppel, de Doeschot,
Addinkhof en de Voornekamp.

b. overige wegen
De overige wegen worden alleen
bij aanhoudende gladheid
gestrooid.

Pas uw snelheid aan

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

Trottoirs

Ook is het belangrijk dat de
trottoirs goed begaanbaar zijn.
Vooral voor mensen die slecht
ter been zijn. Wij doen een
dringend beroep op u om het
trottoir nabij uw woning begaan-
baar te houden. Met elkaar kun-
nen we ervoor zorgen dat glad-
heid zo snel mogelijk bestreden
wordt. Wij rekenen op uw mede-
werking.

Schade aan beplanting

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

Bouwaanvragen Velling gemeentelijke houtopstanden
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Polweg 3 in Wichmond, voor het verbouwen van een bijgebouw, datum

ontvangst: 5 november 2004
• Het Schapenmeer 18, voor het verbouwen van een recreatiewoning, datum

ontvangst: 3 oktober 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Okhorstweg 3, voor het bouwen van een werktuigenberging, jongveestal en

varkensstallen, vrijstelling voor: doucheafvoer op mestkelder

K a p v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 92, voor het vellen van l catalpa
• Ruurloseweg 65, voor het vellen van 4 iepen

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het plaatsen van reclameborden in Vorden in verband

met de (her)opening van een supermarkt in Hengelo Gld. in de periode
22 november t/m 11 december 2004

• Standplaatsvergunning verleend voor de verkoop Vietnamese snacks op
zaterdagen van 10.30 tot 17.00 uur

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, in de periode van

24 november t/m 8 december, op het perceel Brandenborchweg 4
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, in de periode van

17 november t/m l december, op het perceel Helderboomsdijk 2

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

BTL Bomendienst heeft in week 36, 37 en 38 de verplichte jaarlijkse controle van
de gemeentelijke houtopstanden uitgevoerd. Vorig jaar was de onderhoudslijst erg
lang. Dit kwam onder meer door een aantal stormen die vorig jaar veel schade in
de bomen hebben veroorzaakt. Dit jaar valt het uit te voeren onderhoud mee. Het
zijn voornamelijk opstanden van Amerikaanse eiken waar veel dood hout gesnoeid
moet worden.

Bijzonderheden:
- Amerikaanse eik Dorpsstraat
Dit najaar was een grote zwam te zien aan de stamvoet. Uit een vorig jaar
uitgevoerd onderzoek bleek dat de conditie van de stam nog redelijk goed is.
Burgemeester en wethouders willen de kroon opnieuw terug zetten (alleen de
dikke takken laten zitten). De kroon wordt hierdoor minder zwaar, waardoor het
risico op schade wordt beperkt.

- beuk Bleuminkmaatweg
Deze beuk hebben wij een aantal jaren geleden laten onderzoeken. De conditie van
de boom was als gevolg van werkzaamheden in de directe nabijheid van de boom
afgenomen. De kroon hebben wij in 2001 teruggezet. De boom leek zich goed te
ontwikkelen. Dit najaar constateerden wij een reuzenzwamaantasting.
Reuzenzwam tast de stamvoet aan waardoor de boom gevoelig wordt voor
windworp. Gezien de standplaats direct langs de Bleuminkmaatweg hebben wij de
boom op de vellijst gezet.

Burgemeester en wethouders hebben de gemeente Vorden op 9 november 2004
vergunning verleend voor het vellen van:

Vellijst houtopstanden 2004-2005

weg
Hoetinkhof
Biesterveld
Hackforterweg
Wilmerinkweg
Begraafplaats

Oude
Zutphenseweg

Veldwijkerweg

boomsoort
esdoorn
eik
berk
populier
grove den
acacia
grove den
berk
berk
eik

aantal
1
1
1
31
5
3
1
1
9
1

reden
stabiliteit
slecht
overlast
stabiliteit
dood
dood
dood
stabiliteit
overlast
stabiliteit

kadastr.
K 5458
M 1414
S 639
L 85
B 2000
B 2000
B 1960
B 1960
M 110
L 103

herplant
nee
nee
l prunus
17 eiken
nee
nee
nee
nee
8 eiken
nee



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

Enzerinckweg berk
Wilden- berk
borchseweg
Wiersserbroek- berk
weg
Beltenweg Douglas
Lindeseweg eik
Kiefskampweg populier
Lieferinkweg populier
Helderboomsdijk berk
Zelledijk berk
Kostedeweg berk

abeel
Schuttestraat eik

berk
berk
acacia
berk

Bleuminkmaat- beuk
weg
Beunksteeg
Onsteinseweg
Begraafplaats
Wichmond
Tolweg
Deldenseweg

Sarinkdijk

berk
eik
berk
wilg
eik
eik
populier
berk

7
l
l
24
l
2
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
2
2
l
l
10
5

dood
dood

dood

L 55
L 1256

E 877

stabiliteit
dood
dood
stabiliteit
dood
stabiliteit
stabiliteit
dood
dood
dood
dood
dood
dood
zwam

B 2213
O 100
O 40
O 355
O 2762
O 100
B 2225
O 100
B 2223
O 100
O 153
O 213
O 213
O 298

dood
dood
dood
dood
slecht
zwam
stabiliteit
dood/zwam

O 213
F 3068
S 399
S 399
N 306
N 121
N 121
O 315

nee
nee

nee

7 beuken
nee
nee
20 eiken
berken
2 berken
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
l beuk

1 berk
nee
2 berken
2 eiken
nee
nee
8 eiken
5 berken

De meeste vellingen op de lijst betreffen bomen die in een bomenrij staan. Daarom
is herplant vaak niet zinvol. Waar herplant wel zinvol is, is dat in de vellijst
aangegeven.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b es lu i t ( a r t . 13 .4 Wmb
e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 19 november tot en met 16 december 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag van:
• mevrouw B.W. Velhorst-Voskamp, Galgengoorweg 3, 7251 JC Vorden, voor: een

revisievergunning voor een dierenpension, datum aanvraag: 12 augustus 2004,
adres van de inrichting: Galgengoorweg 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie A, nr. 2581

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van deinrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is

het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
17 december 2004. Indiea u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 17 december 2004.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g
om v e r g u n n i n g ( a r t . 3 = 44 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 19 november tot en met 30 december 2004, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:
• VOF HJ. Berenpas en Zn., Mosselseweg 3, 7251 KT Vorden, voor: een nieuwe, de

gehele inrichting omvattende, vergunning voor een melkrundveehouderij met
camping, datum aanvraag: 29 juni 2004, adres van de inrichting: Mosselseweg 3,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D, nr. 2157 - 2158

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

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

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

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 31 december 2004.

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

Dialezing over marterachtigen Vordense Ondernemersvereniging bakt ze bruin!
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op woensdag 24
november een thema-avond
over marterachtigen. Jaap Dirk-
maat van Vereniging Das en
Boom vertelt over het leven en
voorkomen van deze bijzonde-
re dieren in Nederland.

Het circa 2,5 uur durende pro-
gramma in de van Westerholtzaal
van kasteel Hackfort, Baakseweg 8
te Vorden. In verband met het be-
perkte aantal plaatsen is aanmel-
ding verplicht: bel hiervoor de Le-
denservice, tel. (035) 655 99 11.

MARTERACHTIGEN
IN DE GRAAFSCHAP
Jaap Dirkmaat zal deze avond zijn

verhaal doen aan de hand van dia-
's en enkele opgezette dieren.

Onderwerpen die hierbij aan bod
komen zijn hun uiterlijke kenmer-
ken, de verschillende soorten spo-
ren die deze schuwe dieren achter-
laten en hun voortplanting. Ook
zal hij ingaan op de eisen die mar-
terachtigen stellen aan hun omge-
ving en waarom.

DE DAS
Speciale aandacht zal deze avond
uitgaan naar de das. In levende
lijve komt men dit dier niet snel
tegen, maar voor wie weet waarop
hij of zij moet letten, wordt het
wel makkelijker om een das te
'spotten'.

Zaterdag
G.O.W.CTOSS
Op zaterdagmorgen 20 november
organiseert de R.T.V. Vierakker/
Wichmond de jaarlijkse G.O.W.
cross, dit alles gebeurt op het land-
goed Kamphuizen aan de Wilden-
borchseweg.
De Gelders Overijsselse Wieler-
clubs verrijden al jaren een cross-
competitie, dit jaar worden er 12
wedstrijden verreden. De R.T.V.
rijdt al diverse jaren op een mooi
crossparcour, in het bosrijke om-
geving van het Kamphuizen het
bos wordt elk jaar opnieuw be-
schikbaar gesteld door de Hr Johan
Pardijs.
De RT.Vers reden zondag in Eiber-
gen, bij de Beloften/Elite en Ama-
teurs won Thijs v Amerongen zijn
tweede cross dit seizoen, voor de
prof uit Twente Rudi Kemna. Bij de
Amateurs reden de R.t.v.ers goed

mee, de Leuvenheimse coureur
Bart Besemer kwam in deze cate-
gorie als eerste R.t.v.er over de
streep, Peter Makkink de crosser
uit Hengelo reed goed mee en ein-
digde net voor Martin Weijers uit s
Heerenberg, hij komt terug vanuit
een rugblessure. Bij de Masters
werd Rudi Peters uit Wichmond
8e, ook reed de Vordense leraar
Garjo Kamphuis in deze categorie
mee, hij reed zeer verdienstelijk
naar een 21e plaats, Frans de Wit
kwam als een na laatste over de
meet.
Bij de Nieuwelingen deed de Ruur-
loer Niels Flierman het goed, hij
werd 2e, de Vordense dame Gretha
kl Brinke reed ijzer sterk naar een
3e plaats, zij was moe in de been-
tjes en ging ondanks haar nieuwe
banden er met regelmaat even bij
liggen. Op 4 december organi-
seert de Wichmondse wielerclub
een Nationale wedstrijd rondom
kasteel Vorden.

Afgelopen week konden Vor-
dense ondernemers kennisma-
ken met de Franse keuken. On-
der leiding van Henk Klaassen
van Olde Lettink werd in rede-
lijk korte tijd een heerlijke
maaltijd tevoorschijn getoverd.
Dit was de eerste les die deel uit-
maakt van de door de VOV geor-
ganiseerde kookcursus. In janu-
ari volgt een tweede les (door
Hotel Bakker) en de derde les
vindt in maart plaats (door
Bistro de Rotonde).

Het idee van de kookcursus lag al
een tijdje in de kast. Elkaar eens in

een andere omgeving ontmoeten
en dan ook nog nuttig bezig zijn.
En eindelijk was het dan toch zo-
ver. De belangstelling onder de
ondernemers bleek groter dan ver-
wacht. In totaal zijn er nu 20 cur-
sisten. Ook de benaderde horeca
was direct enthousiast over dit
idee. Verder kon er gebruik ge-
maakt worden van de keuken van
het Beeckland aan de Nieuwstad.
Een prima locatie met alle voorzie
ningen bij de hand.

Drukkerij Weevers zorgde voor de
keukenschorten en ovenwanten
zodat niemand zijn handen kon

branden. Hoewel Henk Klaassen
wel de tijdrovende voorbereidin-
gen had getroffen moesten de cur-
sisten zelf ook flink aan de slag,
maar vele handen maken licht
werk. Dat blijft binnen de vereni-
ging toch ook de komende tijd be-
langrijk want er is nog genoeg te
ondernemen in de ondernemers-
vereniging. Zodra Sinterklaas weer
veilig zijn tijd in Vorden heeft
doorgebracht en alle kerstbomen
straks weer zijn geplaatst en weer
opgeruimd en de kerstmarkt ach-
ter de rug is verheugt iedereen
zich weer op de tweede kookcur-
susavond.



Sport en bewegen brengt alle mensen bij elkaar"

Sport is een belangrijk bindmiddel voor Bronddiorst
Bronckhorst en Sport. Dat was
het thema van de bijeenkomst
die werd georganiseerd door de
WD Bronckhorst in zaal Bak-
ker te Vorden. Een redelijk aan-
tal bezoekers kreeg een boeien-
de avond gepresenteerd met
deskundige en enthousiaste in-
leiders.

De nieuwe gemeente Bronckhorst
heeft heel veel sportverenigingen
die graag hun eigen identiteit wil-
len behouden. Er leven natuurlijk
heel veel vragen bij sportvereni-
gingen zoals accommodaties, sub-
sidies, vrijwillig kader en hoe het
toekomstige sportbeleid van de
nieuw te vormen gemeente
Bronckhorst eruit komt te zien. De
WD heeft daarom gemeend deze
bijeenkomst te moeten organise-
ren en deze en andere onderwer-
pen met elkaar te bespreken. De
organisatie had drie inleiders uit-
genodigd die vanuit hun eigen er-
varing hun visie gaven op het
sportgebeuren in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst.

Avondvoorzitter Ton van Linder,
die een grote carrière als tophand-
baller en trainer op nationaal en
internationaal niveau achter zich
heeft, is sinds kort lid en vicevoor-
zitter van WD Bronckhorst. Hij
opende de avond met welkom aan
de aanwezigen en de inleiders. "Ik
begin maar meteen het thema te
veranderen in" Bronckhorst in be-
weging, bewegen in Bronckhorst.
Want sport is veel breder", liet Van
Linder weten. "Veel van deze avon-
den vind ik 'grijs'. Er zit geen dyna-
miek in". Hij liet dit zien door een
grijze bal omhoog te houden. "Het
moet een beetje kleur krijgen", en
liet een oranjebal zien. Daarmee
gaf hij een voorzet met de hoop
dat het een echte wedstrijd zou
worden.

Pieter van Veen, burgemeester van
Warnsveld, was de eerste inleider.
Hij heeft twee herindelingen mee
gemaakt. Van Veen ging vooral in
op zijn eigen ervaring in Warns-
veld met het privatiseren van de
sportaccommodaties bij voetbal-
vereniging Warnsveldse Boys en
sporthal De Kei.

Ven Veen: "Soms is het als gemeen-
te wel eens moeilijk de regie uit
handen te geven. De drempel
moet je wel eens over". Hij ging
uitvoerig in op de lange weg die te
gaan is om tot een goed onder-
bouwd besluit te komen. Vooraf
moet er een goede analyse ge-
maakt worden. Zaken als onder-
houd, de maatschappelijke in-
steek ondermeer voor gebruikers,
exploitatie en heel veel andere as-
pecten kwamen naar voren die bij
privatisering van sportaccommo-
daties aan de orde komen.

"Er moet een hele goede afweging
gemaakt worden van de voor- en
nadelen. Je moet daar ook de tijd
voor nemen. Sport is van groot
maatschappelijk belang. Daarom
is een gemeente ook geïnteres-
seerd in sport. Maar soms wordt
het exploitatietekort steeds groter.
Waar leg je als gemeente de priori-
teit bij het tekort. Daarom moetje
als gemeente ook heel goed afvra-
gen: waarom willen we privatise-
ren. En als je dan de keus hebt ge-
maakt om te privatiseren maak
dan goede afspraken

en leg dat duidelijk vast in het con-
tract. Het beste uitgangspunt van
een contract moet zijn dat er een
'win-win' situatie is zowel voor ge
meente als voor de andere partij.
Maar kijk vooraf heel goed naar de
accommodatie. Privatisering mag
nooit een doel op zich zijn", aldus
Van Veen. "Het is altijd een mid-
del".

John Teunissen en Ton van Linder, twee van de drie inleiders tijdens de bijeenkomst Bronckhorst en Sport

John Teunissen is penningmeester
van het Internationale Paralympic
Committee (IPC). Hij is ook direc-
teur/eigenaar van een adviesbu-
reau op sportgebied. Teunissen
ging als inleider ondermeer in op
de georganiseerde gehandicapten-
sport. Hij gebruikte dit onderwerp
als voorbeeld voor samenwerking
op sportgebied in Bronckhorst:
Bundeling van krachten om 'sa-
men sterker' te zijn.

Teunissen, die vrijwilliger is bij het
IPC, wist zijn gehoor te binden
door zijn enorme gedrevenheid.
Hij begon door de organisatie
structuur te schetsen van de IPC
waar 162 landen zijn aangesloten.
"Het is de grootste officiële wereld-
sportorganisatie voor gehandicap-
tensport". Teunissen is begonnen
als voorzitter van de gehandicap-
tensportvereniging IJsselstreek.
Sport voor gehandicapten heeft
hem altijd geboeid. "Er worden
door deze mensen enorme presta-
ties geleverd. We praten ook niet
over gehandicaptensport of men-
sen met een beperking. Dat is toch
flauwekul! Iedereen heeft een be
perking! Nee, de deelnemers aan
de Paralympische Spelen worden
atleten genoemd". Sinds enige tijd
is de organisatiestructuur van het
IPC totaal veranderd. Daarna zijn
de doelstellingen geformuleerd zo-
wel voor de beleidsmatige kant als
de sporttechnische kant.

John Teunissen blijkt een groot
netwerk te hebben van contacten.
Zowel nationaal als internatio-
naal. Een reeks namen van rege
ringsleiders en andere hoogwaar-
digheidsbekleders werden ge
noemd. Door zijn functie als pen-
ningmeester bij het IPC komt hij
in diverse landen voor conferen-
ties en werkbezoeken. "Het kost
veel tijd maar in het vliegtuig kun
je ook werken", vertelt hij la-
chend. De Paralympische Spelen
in Athene heeft in positieve zin bij-
gedragen aan de gehandicapten-
sport. Het heeft vooral veel naams-
bekendheid gekregen. Beelden
zeggen veel meer dan woorden.
Met het vertonen van een video-
band over de Paralympische Spe
len werden de bezoekers meegeno-
men naar Athene. Het begon met
de openingsceremonie en het ein-
digde met de sluiting van de Spe
len. Daar tussen waren beelden te
zien van veel sporten. Goalball,
verspringen, tafeltennis, zwem-
men, voetbal, basketbal, rolstoel-
tennis en nog veel meer andere
sporten. Maar ook veel emotie, het
oranjegevoel en de vele medailles

die door de Nederlandse atleten
werden gewonnen.

John Teunissen bracht zijn verhaal
enthousiast met veel voorbeelden
en doorspekt met de nodige anek-
dotes. Door zijn gedrevenheid had
hij nog wel uren door kunnen
gaan. "Ik stop nu Ton", zei hij te
gen de discussieleider die al enke
Ie keren had gezegd om af te ron-
den.

Ton van Linder had een boeiend
betoog over wat sport kan beteke
nen voor mensen. Hij ging in op de
sociale context van de sport. "Ie
dereen heeft op één of andere ma-
nier sport ontdekt. Sport en bewe
gen levert een wezenlijke bijdrage
aan de mens en de economie. In
het moderne leven van de individu
heeft sport en bewegen een be
langrijke plaats in de 'ik' Sport en
bewegen is een belangrijk pro-
duct. Daarom moet men ook een
goede visie hebben. Ook voor
Bronckhorst", vindt Van Linder.
"Bewegen en sporten in alle facet-
ten", ging hij verder. Een reeks van
aspecten werden genoemd waar
sport mee te maken heeft. Niet al-
leen voor de mens zelf maar ook
voor de economie. "Bewegen moet
daarom wél een belangrijk item
zijn voor de politiek. De sport kan
een goede partner zijn voor de ge
meente. De sport heeft het kader,
de accommodatie en andere voor-
zieningen. De gemeente Bronck-
horst moet de voorwaarden creë-
ren", zei Van Linder.

Achter de tafel werden de plaatsen
aangevuld met de kandidaats
raadsleden. Zij gingen in overleg
met de zaal. Veel vragen werden er
gesteld zoals tekort aan vrijwilli-
gers vooral bij kleine verenigin-
gen, behoud van eigen identiteit,
sport op eigen locatie. "De WD is
de enige partij die in haar pro-
gramma heeft staan om te komen
tot een sportraad", vertelt fractie
voorzitter Evert Blauw. "Wij zijn
dan ook zeer tevreden dat een
sportraad in oprichting is". Een
vragensteller, tevens woordvoer-
der van de sportraad Bronckhorst
in oprichting, geeft uitleg dat het
gaat om gezamenlijke belangen.
"Elke vereniging behoudt haar ei-
gen identiteit. Daar waar geza-
menlijke belangen zijn kan een
sportraad van dienst zijn. Ook
voor de gemeente".

Er volgt een discussie welke vorm
en taak deze sportraad zou moe
ten krijgen. Algemene mening
was dat het in ieder geval door de

sport gedragen moet worden en
van onderaf moet komen. De
sportraad moet een visie ontwik-
kelen en voor de gemeente een
goede gesprekspartner zijn. Het
initiatief van de sportraad in op-
richting kreeg veel bijval. Zowel
van de sport als van de politiek.

"Sport en bewegen zijn geen twee
verschillende werelden. Voor mij
is er maar één sportwereld" zegt
Ton van Linder na afloop van de
bijeenkomst. "Bewegen is wat bre
der. Daar zit in spelen op straat, op
schoolplein en dergelijke. Sport
heeft te maken met wedstrijd spe
len. Als we praten over sport be
doelen we eigenlijk de wereld van
bewegen in allerlei vormen".

Ton van Linder komt uit de sport
en spreekt in sport taal. Hij heeft
nationale en internationale erva-
ring, hi het kort vertelt de inwoner
uit Baak zijn loopbaan. "Ik ben
handballer en heb in de nationale
ploeg gespeeld". Daarna is hij een
trainerscarrière begonnen. Een
van zijn grote periode in de natio-
nale competitie, was bij de Doetin-
chemse handbalvereniging De Ga-
zelle maar ook Swift Arnhem.
"Hierna ben ik trainer geweest van
de nationale ploegen van Jong
Oranje tot heren, de vrouwen en
nog andere teams. In begin jaren
negentig ben ik trainer geweest
van de nationale ploeg van Oosten-
rijk. En zo is mij carrière verder ge
gaan". Op dit moment werkt Van
Linder internationaal. In de Euro-
pese handbalfederatie heeft hij
tophandbal in de portefeuille. In
de Wereldfederatie en het IOC
houdt hij zich bezig met handbal-
ontwikkelingstrajecten in de lan-
den Afrika en Azië. "En nu zit ik
sinds kort ook nog in de politiek",
voegt hij er snel aan toe.

Ton was blij met de bijeenkomst
in Vorden maar vooral dat het een
sportavond was. "Ik ben nu een-
maal een sportman maar ik be
grijp heel goed en zeker nu ik ook
met de politiek te maken heb, dat
sport en politiek heel belangrijk is.
Politiek is gewoon heel belangrijk
voor de sport. Want, de sport kan
niet floreren als de politiek niet in-
ziet dat bewegen ontzettend be
langrijk is voor de hele maatschap-
pij".

Volgens Van Linder is sport een
product dat heel goed verkocht
wordt. "Daarom is het een beetje
wrang te constateren dat heel veel
clubs zich zorgen maken om de te
rugloop van leden en subsidie.

Daar hebben ze natuurlijk gelijk
in. Maar ik vind ook, dat sport sy-
noniem is voor dynamiek, flexibili-
teit en het creëren van nieuwe
ideeën. Het is een uitdaging voor
de sportwereld om op die nieuwe
trends in te gaan. Dan weet ik ze
ker dat het helemaal goed komt".
Als de 'handballer' eenmaal op de
praatstoel zit is hij bijna niet meer
te stoppen. Enthousiast gaat hij
verder. Ton ziet de leden van een
sportvereniging als klanten. De
verenigingen moeten daarom een
goed product hebben. De moderne
sportvereniging heet dat. Maar dat
roepen we al meer dan tien jaar.
"Maar ik denk dat het roepen voor-
afgaat aan de praktijk, de actie. Je
hebt eerst een droom. Dan reali-
seer je, datje die droom werkelijk-
heid moet maken en dan moet er
actie komen". Het product sport
kan verdeeld worden in een aantal
doelgroepen: het schoolkind, de
jeugd, de jongeren, de volwasse
nen. "Bij verdere nuancering zijn
belangrijk de specifieke doelgroe
pen: gehandicapten, allochtonen,
vrouwen en tegen de achtergrond
van de demografische ontwikke
lingen het bewegen voor ouderen
en zéér ouderen. De sport kan zich
daar helemaal op richten. De sport
heeft de deskundigheid in leiding-
gevende zin, de organisatie, de ad-
viserende mogelijkheden en noem
maar op. Sport heeft een netwerk
waar heel veel bedrijven jaloers op
zouden zijn".
Sport is een prima bindmiddel. Elk
individu kan op zijn of haar eigen
manier en niveau sporten/bewe
gen. "Dat is ook de essentie van
sport", gaat Ton van Linder verder.
Iedereen zoekt zijn eigen doelen
in de sport. De ontmoetingsplaat-
sen zijn sporthallen, sportvelden
en andere accommodaties. Hier
komen mensen uit alle lagen, van
alle klassen bij elkaar. Het is mis-
schien wel dé maatschappelijke
bindmiddel bij uitstek".

Ton van Linder kan zijn sportach-
tergrond goed gebruiken cm het
(vrijwillig) kader te ondersteunen.
Deskundigheidsbevordering, zor-
gen dat er kwalitatief goed kader
is, vindt hij van groot belang.
"Goed opgeleidde vrijwilligers is
een facet wat lange tijd onder-
schat is door de sportverenigin-
gen. Iedereen weet dat het niet uit-
makt, ook in de school bijvoor-
beeld, wat voor systeem je han-
teert. Het maakt niet uit of het 'zus
of zo' heet. Als je een goede onder-
wijzer hebt, heb je gewoon een
goede klas! Bij een sportvereniging
is het niet anders. Het is niet de
sportvereniging die de leden haalt.
Het zijn de leiders, trainers die de
aantrekkingskracht van een ver-
eniging vertegenwoordigen. Dit
moet niet onderschat worden".

Ton van Linder is sinds kort lid van
de WD. Hij is lid geworden omdat
de WD uitgaat van de vrijheid en
verantwoordelijkheid van het indi-
vidu. "Als je nu het woord individu
vervangt door de sportwereld dan
betekent dit dat de WD uitgaat
van vrijheid maar ook de eigen ver-
antwoordelijkheid van de sport-
wereld zelf. Het kan toch niet zo
zijn dat iemand op de een of ande
re manier in de raad is benoemd of
een politieke functie heeft, niet
het zweet van de kleedkamer van
binnen heeft geroken? En dan ver-
volgens daar een heel leuk theore-
tisch plannetje op gaat zetten hoe
die sportwereld er in de toekomst
uit moet zien", zegt hij met over-
tuiging. "Ik denk daarom dat de
WD een goed standpunt inneemt
door die vrijheid en eigen verant-
woordelijkheid te respecteren en
te zeggen: Sport is mede verant-
woordelijk voor alles wat er in de
toekomst, met die zelfde sport, ge
beurd. Ook in politieke zin".



Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

UITZOEKEN
JACKS
op alle dames, heren
en kinderjacks

korting

FASHION )
mode voor het hele gezin Aanbiedingen geldig t/m 27 november

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

ALZHEIMER MAG
GEEN NATIONALE
RAMP WORDEN

Over tien jaar telt Nederland ruim 300.000
Alzheimer-patiënten. En wie gaat er voor hen
zorgen? De Stichting Alzheimer Nederland steunt
mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer
over weten? Ga dan naar onze website. Wilt u iets
doen? Maak dan een bijdrage over
op giro 2502, ten name van
Alzheimer Nederland. Alzheimer
mag geen nationale ramp worden.

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monster-
boeken mee naar huis
om samen uw keus
te maken uit
onze grote collectie.

d rukker i j We e ver s

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575)55 10 86

S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Samen één grote
gemeente en toch een
eigen dorpskarakter

behouden.

17 november
STEM

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB,^
n

D]

DINSDAG T/M ZATERDAG

Het is weer tijd voor zo'n goed gevulde

VITAMINETAS van uw qroenteman!

1 kilo Jonagold
1 kilo Handperen
1 kilo Goudreinetten
10 Hand-pers sinaasappels
10 Heerlijke Clementine's

samen voor € *J g

Hierbij GRATIS
2 Rode Grapefruits +
2 Citroenen

Dagelijks vers gesneden
Rode kool
500 gram nu € \f m Tr Jr

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 10 54

Kfe/n Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES
Deze week kunt u onze

Tropical salade
proberen voor een slanke prijs

250 gram nuc1.50
Panklaar

Bistro krieltjes
500 gram nu € m m m v



Squash

Een druk squash-weekend voor
Vorden: zes van de acht Vordense
teams hebben afgelopen zondag
Euregio-competitiewedstrijden ge
speeld. Squash Vorden l heeft in
Didam gespeeld tegen Didam l en
tegen Squash Plus l (uit Doetin-
chem). Vorden l heeft alle vijf pun-
ten tegen Squash Plus l gescoord,
waardoor nu duidelijk een gat is
ontstaan in de standen van de Ie
klasse Heren. Squash Plus l stond
namelijk voor deze wedstrijd op
een 6e plaats met 15 punten uit 6
wedstrijden. Squash Vorden l
stond slechts één plaats hoger,
maar had wel 22 punten uit 6 wed-
strijden. De verwachting was dat
de partijen tegen Didam l zwaar-
der zouden zijn, want zij stonden
met maar l punt meer uit hetzelf-
de aantal wedstrijden, twee plaat-
sen boven Vorden. Dit bleek ook
het geval te zijn en betekende voor

** Michel te Riele (Vorden 1) dat hij
zijn eerste verloren partij van dit
seizoen heeft gespeeld. Vorden l
kreeg, na het tellen van de setstan-
den omdat het aantal gewonnen
partijen gelijk was, het extra punt
en kon de winst meenemen.

Squash Vorden 2 heeft dit week-
end punten laten liggen door in
Apeldoorn te verliezen van Squash
Hellendoorn 1. Tegen dit team
heeft alleen Bart Goodin zijn partij
gewonnen. Hajo Stok was bezig

*• ook zijn partij te winnen, maar
moest deze verloren geven omdat
hij door zijn enkel ging. Als dit
niet was gebeurd had Vorden 2
waarschijnlijk een gelijk aantal
winnende partijen tegen Hellen-
doorn l gehad, maar had Vorden
door betere setstanden de winst
gepakt. Het 2e herenteam van Vor-
den won de wedstrijd tegen
Squash Apeldoorn l met
3-2.

Squash Vorden 5, ofwel het Vor-
< dens éérste gemengd team, speel-

de deze zondag een uit-wedstrijd
in Gendringen tegen IJsselweide 2
(Gendringen) en tegen De Huet l
(Doetinchem). Deze drie teams
zijn de beste gemengde teams van
de betreffende centra. Alle vier
spelers van Vorden 5 hebben van
IJsselweide gewonnen met 3-0. Dat
leverde Vorden 5 vijf punten op.

De Huet l was voor Vorden een
sterkere tegenstander. Zij hadden
één dame te kort en begonnen

„• daarom bij voorbaat al met een
verloren partij. Gonnie Veldink
(Vorden) was overduidelijk ster-
ker dan Hesna Gijsberts en scoor-
de voor Vorden een 3-0 overwin-
ning. Daarna was Paul Turken
(Vorden) aan slag, en wel tegen
Theo Gijsberts. Theo was te sterk
voor onze Paul die een berenpartij
gespeeld heeft, maar toch zijn
meerdere moest erkennen.

De partij van de dag was tussen Mi-
chael Bronsveld (Vorden) tegen

... Willem van Loo. Dit zijn spelers
van gelijke sterkte, waarbij de
techniek van Willem moest win-
nen van de snelheid van Michael.
De zuiverheid van beide spelers
liet door de druk af en toe te wen-
sen over, maar het was toch een
mooie partij voor de toeschou-
wers. Uiteindelijk wist Michael via
9-3, 94, en 9-5 de winst binnen te
slepen voor Vorden. Totaal scoorde
Vorden 5 deze competitiedag 9
punten uit een maximum van 10
en maakt mede hierdoor zeker
kans op het kampioenschap.

Squash Vorden 6 heeft in Wester-
voort gespeeld tegen Sport Planet
2 (Westervoort) en De Huet 2 (Doe-
tinchem). Tegen de Huet 2 heeft
het gemengde team uit Vorden al-
le partijen, en daarmee ook alle
punten, weggegeven. Tegen het
thuisspelende team ging het ech-
ter precies gelijk op en met het
verschil van slechts één enkel set-
puntje wist Sport Planet 2 te win-
nen.

Squash Vorden 7 heeft ook een uit-
wedstrijd in Apeldoorn gespeeld
tegen Squash Apeldoorn 3 en Ro-
zendaal 2. Het Vordense gemeng-
de team maakte vooraf goede kan-
sen tegen deze beide teams want
alle drie staan 'zij in de onderste
helft van de poule. Mede doordat
het team niet compleet en niet-
topfit was hebben zij geen enkele
partij kunnen winnen.

Squash Vorden 8 ontving in Vor-
den bezoek van twee gemengde
teams, namelijk De Scheg l uit
Deventer en Schweissnass Bocholt
l uit Bocholt, één van de twee
Duitse teams die deelnemen aan
de Euregiocompetitie.

Ondanks een invaller bij het team
van Bocholt heeft Vorden 8 alle
partijen tegen dit team verloren.
Ook het team van De Scheg wist al-
le partijen tegen Vorden in winst
om te zetten. Hetgeen betekent
dat Vorden na een vlot verlopen
competitiedag achterbleef zonder
punten.

Kijk-tip: zondag 28 november spe-
len de eerste drie heren-teams van
Vorden thuis. Heren l en Heren 2,
die beide in de Ie klasse Heren uit-
komen, spelen zelfs tegen elkaar.

Natuurlijk willen beide teams de-
ze wedstrijden winnen en daarom
zal zowel het niveau als de span-
ning hoog zijn.

Uitslagen zondag 14 november
Didam l - Squash Vorden 1: 2-3
Squash Plus l - Squash Vorden l: 0-5
Squash Hellendoorn l - Squash
Vorden 2:4-1
Squash Apeldoorn l - Squash Vor-
den 2: 2-3
De Huet l - Squash Vorden 5: \A
IJsselweide 2 - Squash Vorden 5:0-5
Rozendaal 2 - Squash Vorden 7: 5-0
Squash Apeldoorn 3 - Squash Vor-
den 7: 5-0
Sports 2 - Squash Vorden 6: 3-2
De Huet 2 - Squash Vorden 6: 5-0
Squash Vorden 8 - De Scheg 1:0-5
Squash Vorden 8 - Schweissnass
Bocholt 1:05

Programma zondag 28 nov.
Thuis-wedstrij den:
Squash Vorden l - Sports Planet l
Squash Vorden 2 - Sports Planet l
Squash Vorden l - Squash Vorden 2
Squash Vorden 3 - Zevenaar l
Squash Vorden 3 - Kontrast l

PC de Graafschap
Zaterdag 13 en zondag 14 novem-
ber waren er dressuurwedstrijden
voor pony's in Empe, daar behaal-
de Nynke Woerts met Tamara een
Ie prijs in de klasse Zl met 181
punten. Anke Woerts met Sydney
een Ie prijs in de klasse B met 162
punten.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De inwoners in de
gemeente Vorden worden daarbij
in de gelegenheid gesteld om op
een gemakkelijke wijze contact te
leggen met de leden van de CDA-
fractie voor vragen, opmerkingen
of gewoon eens iets kwijt te willen
over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor
zichzelf dan wel namens een ver-
eniging of instantie.

Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en in ieder geval diege-
ne van de CDA-fractie aanwezig is,
die het betreffende onderwerp in
zijn portefeuille heeft.

Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met:
Ab Boers, tel. 55 11 57 of Arno
Spekschoor 55 14 84.

Volleybal Voetbal

Eerste verlies voor Pelgram
Makelaars Dash Dames l

Met 7 speelsters en een fantasierij-
ke opstelling begonnen de dames
van Dash de wedstrijd tegen Vios
uit Eefde. Hierdoor duurde het
even voordat Dash in het spel
kwam. Dit resulteerde dan ook in
een 18-14 achterstand. Toch kwam
Dash nog terug in de wedstrijd tot
23-23. Maar helaas trok Vios aan
het langste eind en wonnen zij de
set met 27-25.

De tweede set vertoonde hetzelfde
beeld als de eerste set. Het spel was
aan beide kanten zeer rommelig,
en de stand ging de hele set gelijk
op. Aan het einde werd het nog
spannend, maar ook deze set ging
met 28-26 naar Vios.

De Vordense dames gaven zich
nog niet gewonnen. Ze begonnen
enthousiaster aan de derde set.
Door een aantal goede serveseries
kwam Dash al snel op een 10-18
voorsprong. Deze voorsprong werd
niet meer uit handen gegeven (20-
25).
Ook de vierde set had Dash een
goede servicedruk. Deze set werd
vrij gemakkelijk gewonnen met
12-25. Vol goede moed begon Da-
mes l dan ook aan de vijfde set. De
dames kwamen al snel op een 9-12
voorsprong. Maar Vios maakte
door een aantal fouten van Dash
zes punten op rij, en wonnen hier-
door de set met 15-12. De 3-2 ne-
derlaag betekent het eerste verlies
van dit seizoen. Zaterdag 20 no-
vember spelen de Dames van Dash
thuis om 17.00 uur tegen Dynamo
uit Neede, die op dit moment bo-
venaan staan. Dat beloofd een
spannende wedstrijd te worden,
dus kom kijken!

Pelgrum Makelaars/DASH BI
pakt volle winst bij Longa'59
De meiden van PM DASH BI speel-
den afgelopen zaterdag tegen het
"Sourcy"team van LONGA dit zijn
meiden uit de hele Achterhoek die
4 keer per week trainen in Zieu-
went. DASH was gehandicapt door
het ontbreken van de coach Gerrit
Limpers maar de meiden brachten
zelf een flink stuk motivatie mee.
Vooral de eerste set werd er flink
op de tegenstander ingehakt in no
time stond het 7-1 door goed serve
ren en aanvallen. Die voorsprong
werd behouden en de set was snel
binnen (25-16). Toen de LONGA
meiden van de schrik bekomen
waren ontspon zich een leuke
wedstrijd waar het iedere set lang
gelijk opging maar uiteindelijk de
Vordense meiden , door Visser Mo-
de gesponsord, alle sets naar zich
toe trokken (25-21) (25-23) en (25-
23). Volgende week 20 november
spelen ze thuis tegen BVC BI om
11.30 uur. Voor meer informatie
zie www.wdash.nl

Uitslagen zaterdag 13 nov.
Avanti D2 - Pelgrum Dash D3:1-3
Longa '59 MB1 - Pelgrum MB1: 04
DES MB2 - Pelgrum Dash MBS: 04
Avanti Hl - Pelgrum Dash H2:4-0
Vios Dl - Pelgrum Dash Dl: 3-2
Avanti Dl - Pelgrum Dash D2: 0-4
Pelgrum MCI - Huevo 85 MC2: 2-3
Pelgrum H3 - Smash/SCM H3: 3-2
Pelgrum Dash D4 - Brevolk Dl: 3-2
Pelgrum Dash D5 - Revoc D3:4-0

Programma donderdag 18 nov.
Side Out D2 - Pelgrum Dash D4
Longa '59 H3 - Pelgrum Dash Hl

Programma zaterdag 20 nov.
VCV MCI - Pelgrum Dash MCI
Labyellov H4 - Pelgrum Dash H3
Huevo MB1 - Pelgrum Dash MB2
Brevolk D2 - Pelgrum Dash D5
Pelgrum Dash MB1 - BVC '73 MB1
Pelgrum MC2 - Greven/Bovo MC2
Pelgrum Dash D3 - Favorita D3
Pelgrum MB3 - BAS/WIVOC MB1
Pelgrum D2 - Dynamo Neede D2
Pelgrum D6 - Dynamo Neede D7
Pelgrum Dl - Dynamo Neede Dl
Pelgrum Dash H2 - Volga H2

RATTI
Victoria Boys 2 - Ratti l (dames)
Victoria Boys wist Ratti meteen te
overrompelen met een vlotte aan-
val. Nog binnen de eerste minuut
tikte Victoria Boys de verdediging
van Ratti simpel uit en wist te pro-
fiteren van de slapende verdedi-
ging zodat Ratti meteen al tegen
een achterstand aan keek van 1-0.
Hierna ging de wedstrijd behoor-
lijk gelijk op. Ratti creëerde enkele
kansen, maar wist echter niet het
net te vinden. Victoria Boys daar-
entegen scoorde in de vijfentwin-
tigste minuut de 2-0.

De eerste helft bleef Victoria Boys
de druk zetten. Ratti bleef achter
de feiten aan lopen. Een uitbraak
van Victoria Boys waarbij er niet
goed werd terug verdedigd zorgde
voor de 3-0. Victoria Boys was op
dreef en wist zelfs nog de 4-0 te sco-
ren voor de rust.
Na de rust ging Ratti weer positief
het veld op. Er werd fanatieker ge
speeld en er was meer rust aan de
bal waardoor er beter werd gecom-
bineerd. Met goed verdedigend
werk wist Victoria Boys de voor-
sprong niet verder uit te bouwen.
Ratti had echter ook niet veel
ruimte om opbouwend te voetbal-
len en hierdoor werden er nog
nauwelijks kansen te gecreëerd.

De eindstand bleef dan ook op 4-0
staan. Gezien de cijfers zeker niet
een rechtvaardige eindstand aan-
gezien er voor Ratti zeker meer in
had gezeten. Het is wachten op de
return voor de dames van Ratti,
maar voorlopig nog genoeg ande
re wedstrijden op het programma.
Aanstaande zondag moet Ratti het
opnemen tegen Jonge Kracht.

WVORDEN
Gendringen - Vorden: 5>2
Vorden is zondag door Gendrin-
gen over de knie gelegd en kreeg
het een flink pak slaag. Het weet
nu ook hoe Gendringen aan een
dergelijk hoge doelpuntenscore
komt. Liefst 3 ? doelpunt gemid-
deld per wedstrijd. Counteren! Het
spitsenduo van Gendringen is fy-
siek zeer sterk en razendsnel. Gen-
dringen counterde in de eerste
helft naar hartelust en de verdedi-
ging van Vorden kreeg geen grip
op deze speelwijze. De Gendrin-
gense ploeg beheerst het counter-
voetbal als de beste. Weliswaar
geen mooi voetbal, maar wel heel
effectief. In de tweede helft was
Vorden in voetbalopzicht sterker,
maar moest opnieuw waakzaam
zijn voor de scherpe counters.
Vorden begon sterk en in de 5e mi-
nuut vertrok Ronald Visser op een
dieptepass van Bas Brunsveld. Vis-
ser passeerde de doelman met een
bekeken schot. 0-1
Een beter begin hadden de geel-
zwarten zich niet kunnen wensen,
maar het moest met lede ogen toe
zien hoe na balverlies op het mid-
denveld in de 15e minuut Gen-
dringen de gelijkmaker scoorde 1-
1. Vorden kon de counters in het
begin nog keren door consequent
met extra rugdekking te spelen,
maar werd steeds verder terugge
drongen.
Binnen tien minuten liep Gendrin-
gen uit naar 3-1, doordat de verde
diging door de snelle spitsen er uit
werden gelopen. Door een doel-
punt in de 40e minuut ging het
met een 4-1 achterstand rusten.
In de tweede helft werd overwe
gend het spel door Vorden ge
maakt. De spitsen konden echter
tegen de sterke luchtmacht van
Gendringen geen potten breken.

In de 85e minuut werd keeper
Kees Holtrigter zo gehinderd door
de laagstaande zon, dat hij de bal
tot zijn verbazing in het net zag
liggen 5-1. Twee minuten later tik-
te Hugo van Ditshuizen een vrije
trap van Rob Enzerink eenvoudig
binnen 5-2. Vorden kreeg in de
slotminuten zowaar nog een aan-
tal mooie kansen om de score een

beter aanzien gegeven, maar het
ontbrak aan enig geluk in de af-
werking. Komende zondag speelt
het thuis de laatste wedstrijd van
de eerste speelronde tegen subtop-
per Silvolde.

Uitslagen zaterdag 13 november
Holten Al - Vorden Al: 1-1
Vorden BI - Oeken BI: 5-3
Vorden Cl - Kon. UD Cl: 9O
SHE C1D -Vorden C2:15-0
Vorden Dl D - Lochem D2: 8-1
VIODD3-Vorden D2:1-1
AZCD3-Vorden D3: 04
Vorden El - DZC '68 E2:0-2
Brummen E2 -Vorden E2:1-1
Vorden E3 - Brummen E3: 00
Vorden E4 - DZC '68 E9: 0-4
Vorden F2 - Concordia-W F3: 20-2
ZelosF2-Vorden F3: 3-1
Vorden F5 - Worth Rheden Fl: 2-3

Uitslagen zondag 14 november
Gendringen l - Vorden l: 5-2
Longa '30 3 -Vorden 2: 0-1
Vorden 3 - Keijenburg. Boys 3:0-3
Be Quick Z. 6 - Vorden 5: 0-3
Vorden 6 - Brummen 6: 3-1

Programma zaterdag 20 nov.
Vorden Al - Schalkhaar A2; AZC B2
- Vorden BI; Sportclub Eefde Cl -
Vorden Cl; Vorden C2 - Witkam-
pers C2; Vorden D1D - Lochem D2;
Vorden D2 - Westervoort D2; Vor-
den D3 - SDZZ D2; Vorden El - HC
'03 El; WHCZ E3 - Vorden E2; DZC
'68 E6 -Vorden E3; Vorden E4 - DZC
'68 E9; Vorden E5 - DZC '68 El2;
VIOD F2 - Vorden Fl; Vorden F2 -
Doesburg SC F2; Pax F2 - Vorden F3;
Vorden F4 - DZC '68 F6; Zutphen Fl
- Vorden F5

Programma zondag 21 nov.
Vorden l - Silvolde 1; Vorden 2 -
Doetinchem 2; HC '03 2 -Vorden 3;
Vorden 5 - de Hoven 2; Groessen 4 -
Vorden 6

RATTI
Uitslagen zaterdag 13 nov.
Ratti Dl - Be Quick Z. D2:0-5
Ratti E2 - Keijenburg. Boy E3: 0-16
Ratti Fl - Kilder F2: O4
Ratti BI D-ABS BI: 3-1
ABS C2D - Ratti Cl: 2-3 gestaakt
ivm blessure
Brummen E4M - Ratti El: 5-4

Zondag 14 november
Ratti 2 - Rietmolen 5:0-2
EDS l - Ratti : 6-1
Victoria Boys DA2 - Ratti DA1:4-0

Programma 20 november
Ratti4-AZSV10
Ratti Cl - Warnsveldse Boy C3
Ratti El - Wolfersveen E2M
OBW D4 - Ratti Dl

Programma 21 november
Ratti l - Epse l
Ratti DA1 -Jonge Kracht DA1
Wolfersveen E3 - Ratti E2
Pax F3 - Ratti Fl
Warnsveldse Boy B3 - Ratti BID
Klein Dochteren 4 - Ratti 2
Reunie 4 - Ratti 3

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 8 november
1 heren Sprey / Molendijk 62,9%;
2 dhr. en mw. Hoftijzer 57,9%;
3 dames Gerichhausen / den Elzen
56,7%.

Groep B:
l heren Oldenhave / Duinkerken
68,8%; 2 dhr. en mw. Wullink
64,9%; 3 heren Hissink / den Elzen
61,8%.

Woensdag 10 november
Groep: A
l mw. Hendriks / dhr. Bergman
66,67%; 2 mw. Rossel / dhr. Molen-
dijk 55,42%; 3 dames Simonis /
Webbink 54,58%

Groep: B
l heren den Elzen J Hissink
63,54%; 2 dames Bouman / van
Manen 57,81%; 3 heren Gille /
Kloosterman 56,77%.



WELKOM OP ONZE
KERSTSHOW

vrijdag 26 nov

zaterdag 27 nov

zondag 28 nov

10.00-21.00 uur

10.00-16.00 uur

10.00-16.00 uur

KERSTBOMEN TE KOOP
vers van het land

Qroot RoessTnk
b l o m e n

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 16 22

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575)516635
Internet www.debos.nl

.o.f.

_ sch oo r s t e e n v e e g bed r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg l l, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

n JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

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

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

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

70 JAAR JCONTACT

drukke r i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)451286

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

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

Restaurant

De Tuinkamer

Teerste en Oweede /Serstdag

Zesgangen Kerstmenu: € 52,50 p.p.

Xondag 28 november

Fijnproevers WildbufFet: € 32,- p.p.

Voor info en reserveringen: telefoon (0573) 45 21 47
e-mail: detuinkamer@hollandhotels.nl

website: www.hoteldetuinkamer.nl

VANAF 18 JAAR
(UtKITCHEN :: SALT & PEPA :

: IRISH PUB :: FEESTCAFE •:

20 NOVEMBER

VOODOO
27 NOVEMBER

MISJA
HELSLOOT

HH3UDO
:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::

: 0544 46 13 08 :: INFO«CITYLIDO.NL ::
:: WWW.CITYUDO.NL ::

:::MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
:iIH£ RICHT TO REFUSE ENTRANCE ::

Vanaf 2 personen
te reserveren voor
vrij. 17 december
vrij. 28 januari
zat. 12 februari
Voor grotere groepen
ook op andere data.

i grote donkere
verrassing. Een huiveringwekkende,
spannende tocht met schrikeffecten
waar je U tegen zegt. Een wel heel

onverwacht stukje natuur wordt
aangedaan. Heb het lef om deze
tocht te boeken voor € 15,- p.p.

(incl. 3 consumpties)

Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. 0544-352222.
www.sourcycenter.nl. info@sourcycenter.nl

Zie ook redactioneel artikel elders in deze krant

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd exc/. zijkanten

voor slechts € I 89.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Ka i P

DE SPIRITUELE BEURS
Bedankt voor uw belangstelling

Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
www.kairospraktijk.nl

Zie artikel elders in deze krant

Rolluiken doen
veel meer dan

alleen maar
energie besparen,

ze bieden de beste
bescherming tegen:
• Regen, wind en
sneeuw

• Warmte, zonlicht
Geluidsoverlast
Inkijk

• Glasbreuk en Inbraak

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

Meerprijs Motor — o
slechts € 98

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

H E L M l N K M A A K T HET M O O I E R BI

HELM1NK
meubelen WWW.HiLMINKMfUBfLfN.NL
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Motorclubs Vorden, Hengelo en Zelhem bundelen krachten

500 vrijwilligers bij Enduro in touw!
Ondernemers in Vorden
zeggen het met bloemen

V.l.n.r.: Gerben Vruggink, Marcel Bulten en Jan Slagman

"Vorige week dinsdag werd er
een medewerkers vergadering
gehouden. Daarbij waren 250
personen aanwezig. Dat geeft
de betrokkenheid wel aan', zo
sprak Jan Slagman die deel uit-
maakt van het organisatieteam
dat volgende week zal trachten
de Nederlandse kampioensrit
Enduro in goede banen te lei-
den. Dit motorsportevenement
wordt ter gelegenheid van het
100 jarig bestaan van de KNMV
gezamenlijk georganiseerd door
de motorclubs 'De Graafschap-
rijders' uit Vorden, HAMOVE uit
Hengelo en ZAMC uit Zelhem.

Het evenement bestaat uit een
driedaagse KNMV kampioensrit en
aansluitend de traditionele HA-
MOVE- off road rit. De totale route
loopt door de gemeenten van de
drie organiserende clubs. Wat be-
treft de organisatie van de kam-
pioensrit, met als inzet het Neder-
lands kampioenschap, heeft de
Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" al de nodige erva-
ring opgedaan toen het evene-
ment (toen nog een "tweedaagse")
op Vordens grondgebied werd ver-
reden. Datzelfde geldt voor ZAMC
uit Zelhem die vorig jaar de kam-
pioensrit van de KNMV organiseer-
de. Ook de Enduro rit de "Oost Gel-
derlandrit", op de kampioensrit
na, in Nederland de grootste in
haar soort is al 40 keer door de
VAMC georganiseerd. In Zelhem
heeft men bovendien al 26 keer de
"Jan van Beekrit" georganiseerd.
Het organisatievermogen bij HA-
MOVE uit Hengelo is met betrek-
king tot de wegraces ook genoeg-
zaam bekend.
"Dus we weten precies wat ons te
wachten staat", zo zegt Gerben
Vruggink, voorzitter van "De
Graafschaprijders" en tevens lid
van de organisatiecommissie. Ook
in sportief opzicht weet de Vorde
naar exact wat er op de rijders af-
komt, want bij de KNMV kam-
pioensrit in 2000 werd hij op eigen
bodem, tot grote vreugde van zijn
supporters, kampioen van Neder-
land. Vruggink: "Net voor de eeuw-
wisseling is er door de KNMV een
haalbaarheidsonderzoek gestart
om te kijken of de Internationale
Motorzesdaagse (WK Enduro) in
2005 of 2006 naar Nederland ge
haald kon worden en dan met na-
me in deze omgeving. Dat bleek
om een aantal reden niet haal-
baar, dus verdwenen de plannen
in de ijskast.

Daarna ontstond het idee om in
2004 de KNMV kampioensrit te or-
ganiseren. Onder het genot van
een gezellig potje bier gingen onze
gedachten uit om deze rit geza-
menlijk (Vorden, Hengelo, Zel-
hem) te organiseren. Afgesproken

werd om de plannen over het NK
van 2000 heen te tillen", aldus Ger-
ben Vruggink. Vervolgens kreeg
het idee in 2002 definitief gestalte.
De drie clubs bespraken de plan-
nen met hun leden, met als resul-
taat dat er een organisatiecommis-
sie werd benoemd waarin de clubs
elk met drie personen zijn verte-
genwoordigd.

POSITIEVE REACTIE
Jan Slagman: " Nadat elke club
zijn huiswerk had gedaan, werd
het plan aan de KNMV voorgelegd
die er positief op reageerde". Zoals
reeds gememoreerd wordt het een
driedaagse kampioensrit, waarbij
werd afgesproken dat de Enduro-
rit op de eerste dag (donderdag 25
november) op het grondgebied
van Hengelo en Zelhem zal plaats
vinden. De tweede dag (vrijdag 26
november) op Vordens grondge-
bied (een route voor een groot deel
gelijk aan de "Oost Gelderiandrit".
Zaterdag 27 november uitsluitend
op Zelhems grondgebied. Op de
slotdag, zondag 28 november een
off road rit in Hengelo. Trouwens
deze rit staat los van de KNMV
kampioensrit.
Marcel Bulten (die eveneens zit-
ting heeft in de organisatie com-
missie ): "Hoewel de KNMV zich zij-
delings met de organisatie heeft
bemoeid, is zij wel terdege betrok-
ken bij deze driedaagse kam-
pioensrit. De KNMV heeft een paar
vergaderingen bijgewoond, zodat
ze goed op de hoogte is hoe de or-
ganisatie in elkaar steekt". Gerben
Vruggink: "Iedereen doet wat van
hem verwacht wordt, de circa 500
vrijwilligers zijn van alle drie clubs
afkomstig. We organiseren het
evenement met elkaar", zo bena-
drukt hij nogmaals.

300 COUREURS
Over de verschillende klassen ver-
deeld komen er circa 300 coureurs
aan de start. Daarbij zijn begrepen
de ongeveer 80 rijders die een zgn.
"één daagse" licentie" hebben. Zo
wordt er onder meer deelgeno-
men door de wereldkampioen zij-
spancross Daniël Willemsen, mo-
torcrosser Erik Eggens en de weg-
racer Jurgen van den Goorbergh!
Het centrale punt tijdens de kam-
pioensrit is de molen aan de Vars-
selring, van waaruit de coureurs
elke dag vertrekken en finishen.
Waar ze elkaar buiten de wed-
strijd om kunnen treffen in de gro-
te feesttent, de plek waar de KNMV
donderdagavond 25 november ter
gelegenheid van het 100 jarig be-
staan voor genodigden een recep-
tie geeft.
Op de eerste wedstrijddag donder-
dag 25 november vindt de start om
12.00 uur plaats. De inters rijden
dan 3 ronden van 40 kilometer en
de nationalen 2 ronden. Tijdens de

wedstrijd krijgen de deelnemers
per ronde 2 crossproeven voorge-
schoteld met een lengte van resp. 8
en 4 kilometer. Op de tweede dag
(vrijdag 26 november) rijden de in-
ters 4 ronden en de nationalen 3
ronden van elk 75 kilometer met
per ronde 3 crossproeven van resp.
8, 4 en 4 kilometer. Op de slotdag
(zaterdag 27 november) rijden de
inters 3 ronden en de nationalen 2
ronden van 75 kilometer met 4
crossproeven per ronde van resp.
8,4, 5 en 5 kilometer.
De coureurs worden tijdens de
kampioensrit, zoals te doen ge-
bruikelijk, beoordeeld op verkeers-
regels zoals deze voor de normale
weggebruikers gelden. Het is ge-
oorloofd om tijdens de race bin-
nen de daarvoor gestelde termijn
bepaalde reparaties aan hun mo-
tor te verrichten zoals bijvoor-
beeld een kapotte ketting, banden,
uitlaat, e.d. Aan sommige "vitale
delen" zoals wielen, motorblok,
frame, mag niet gesleuteld wor-
den. Voor en na afloop van een rit
gaan de motoren naar het "parc-
fermé, dat dag en nacht wordt be-
waakt!
Kanshebber in de Enduro l (125
CC 2 tact tot 250 CC 4 tact) is Hans
Vogels uit Best. Hij heeft tot dusver
alle Enduro wedstrijden, meetel-
lend voor het Nederlands kam-
pioenschap gewonnen. In de klas-
se Enduro II (250 CC 2 tact tot 450
CC viertact, zijn meerdere kans-
hebbers op de eindzege zoals Ralf
Huberts uit Middelaar (bij Nijme-
gen), Amel Advocaat (Noordeloos)
en Bas van Hunnink (Amsterdam).
In de klasse Enduro III (boven 250
CC- 2 tact en boven 450 CC- 4 tact)
krijgt Erik Davids uit Holten de ti-
tel, vanwege de handbreuk van Er-
win Plekkenpol (onlangs in Hellen-
doorn) de kampioenstitel vrijwel
in de schoot geworpen.
Vordenaar Plekkenpol heeft de he-
le competitie de leiding gehad.
Vanwege zijn ongelukkige val
moet hij afzien van deelname aan
deze kampioensrit, waar de dag-
winnaar 30 punten op zijn conto
krijgt bijgeschreven. Dus zijn er
maximaal 90 punten te verdienen.
Erwin Plekkenpol baalt intussen
als een stekker, maar heeft er zich
bij neergelegd dat de breuk (schip-
persbotje tussen duim en wijsvin-
ger) tijd nodig heeft om te gene-
zen. Erwin over zijn blessure:" Tot
dusver ben ik tevreden over het ge-
nezingsproces. Ik word momen-
teel behandeld door de sport- or-
thopeet Geertjan van Morel. Hij
zal er alles aan doen om mij weer
op tijd fit te krijgen voor de eerste
Enduro in 2005 op zaterdag 15 ja-
nuari in Enter. Ik hoop dat het
lukt, ik ben echter niet van plan
om onverantwoorde risico's te ne-
men", zo zegt de onfortuinlijke
Vordenaar.

Deze week zal in Vorden een
bloemenactie van start gaan,
waaraan een aantal onderne-
mers hun medewerking heb-
ben toegezegd.

De komende 72 weken kan het
gebeuren dat de bloemist bij u
aanbelt en u een fleurig gemengd
boeket bloemen overhandigt
waaraan een kaartje is bevestigd
met de tekst 'zomaar onverwacht
een attentie van de volgende on-
dernemers':
• Jim Heersink Haarmode
• Shoezz
• Foto Willemien
• Bakkerij Joop Bruggink
• Nagel en Haarstudio Jolinda
• Siemerink opticien-juwelier
• De Vordense Tuin.

Als u die verrassing de komende
tijd te beurt valt, dan weet u dat u
dat te danken hebt aan deze deel-
nemers.

Deze zakenmensen laten hiermee
zien, dat zij het op prijs stellen u
als klant of toekomstige klant te
mogen begroeten, en dat zij een

persoonlijk gebaar in de vorm van
deze fleurige attentie naar u toe
willen brengen.

Juist in deze tijd waarin de band
van ondernemer naar klant vaak
steeds onpersoonlijker wordt en
een persoonlijk contact met de
zaak waar men koopt niet altijd
optimaal blijkt, is het onderhou-
den van persoonlijke kontakten
door middel van deze bloemen-
actie natuurlijk een bij uitstek ge
schikt gebaar.

VANDAAR DEZE
BLOEMENACTIE
De actie wordt gecoördineerd door
Eurofleur in Veendam die dergelij-
ke bloemenacties reeds meer dan
25 jaar in honderden plaatsen in
Nederland heeft opgezet.

Tot nu toe hebben dan ook meer
dan één miljoen gezinnen of al-
leenstaanden ooit een bloemetje
als gratis attentie van het bedrijfs-
leven ontvangen.

Ook u kunt dus mogelijk een der-
gelijk gebaar verwachten.

Radio Ideaal
Er wordt al tijden over gespro-
ken maar nu komt de gemeen-
telijke herindeling wel heel
dichtbij. Nu we nog maar min-
der dan twee maanden verwij-
derd zijn van de daadwerkelijke
samenvoeging van de gemeen-
ten Hengelo, Steenderen, Hum-
melo & Keppel, Zelhem en Vor-
den, met daarbij natuurlijk de
kleine kernen tot de gemeente
Bronckhorst zijn alle ogen ge-
richt op de verkiezingen.

De afgelopen tijd stonden de
nieuwsprogramma's Achterhoek
Totaal al in het teken van de ko-
mende verkiezingen. Afgevaardig-
den van alle politieke partijen,
burgemeesters en raadsleden zijn
te gast in deze programma's.

Op 17 november, de dag van de
verkiezingen kunt u op Radio Ide
aal de gehele dag het laatste
nieuws, interviews, locatie opna-
men, impressies en later die dag
de eerste uitslagen horen. Er zijn
die dag op Radio Ideaal gesprek-
ken te horen met de lijsttrekkers,
burgemeesters, partijleden, orga-

nisatoren, etc. Er zullen verschil-
lende stembureaus worden be
zocht om een beeld te krijgen van
de opkomst en Ideaal peilt de me
ning van de inwoners van de nieu-
we gemeente Bronckhorst.

Radio Ideaal is te beluisteren
op de frequenties:
105.1 MHz - Zelhem en Hummelo

en Keppel
105.8 MHz - Hengelo, Hummelo

& Keppel en Vorden
106.5 MHz - Steenderen en Hum-

melo en Keppel

Op de kabel is Ideaal te ontvangen
op 87.5 MHz en 93.1 MHz.

Op de internet site www.ideaal.org
vind u, ook 17 november, het laat-
ste nieuws. Maak als inwoner op
www.ideaal.org kennis met uw
nieuwe gemeente, onder de kop
gemeentenieuws vind u veel infor-
matie over de vijf gemeenten die
worden samengevoegd, een foto-
boek met al die mooie plekjes in
Bronckhorst en een shoutboard
waarop u kwijt kunt wat u wil zeg-
gen over Bronckhorst.

Middagbijeenkomst PCOB
Op donderdag 25 november as.
zal om 14.30 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vor-
den een bijeenkomst worden
gehouden over "Belangenbe-
hartiging voor ouderen een
noodzaak." Er is - mede gezien
het bezuinigingsbeleid van de
huidige regering - meer dan
ooit belangstelling voor het
werk van de ouderenbonden.

Op deze middagbijeenkomst
hoopt de heer Roei Hartman uit
Warnsveld ons te informeren over

deactiviteiten van de PCOB in Vor-
den, in Gelderland en landelijk.

De heer Hartman is voorzitter van
het bestuur van het gewest Gel-
derland en lid van het landelijk be
stuur van de PCOB. Tijdens deze
bijeenkomst kunt u kijken in "de
keuken van de PCOB". Het belooft
een informatieve middag te wor-
den.

Alle belangstellenden, vooral de
nieuwe leden, zijn van harte wel-
kom op deze bijeenkomst!

Bazar Welfare Rode Kruis
kleden, schortjes, sokken poppen-
kleertjes etc. Ook zijn er kleden en
kussens tegen "half geld" te koop.

De Welfare Rode Kruis Vorden
organiseert woensdagmiddag
24 november in het verzon
gingstehuis "De Wehme" de
jaarlijkse bazar.

Op deze bazar zijn vele artikelen te
koop zoals bijvoorbeeld diverse
handwerken die door de deel-
neemsters thuis of wonende in
"De Wehme" zelf zijn gemaakt.
Verder geborduurde en gehaakte

kussens tegen

Tijdens de bazar is er een verloting
met "altijd prijs" en een grabbel-
ton voor de kleintjes. Van de op-
brengst van deze bazar wordt
nieuw handwerkmateriaal ge
kocht en worden er voor de deel-
neemsters enkele leuke middagen
georganiseerd.



DELTÏSPANNEVOGEL

... gel&uf'tof neet, nooor 'tfowa&r ...

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

grandioze fabriekskorting (op

speciale collecties) van liefst

... 'tfoma&r da/j'twet,

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,

NOVEMBER EN DECEMBER

KOOPZONDAG 21 NOVEMBER
VAN 11 TOT 17 UUR

ALLÉÉN SHOWROOM HENGELO GLD

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

natio e cyclo cross
el Vorden

Tevens Regiokampioenschappen
& Oost

4 december

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Programma:
10.30 uur: Masters
10.32 uur: Vrouwen / Juniorvrouwen /

Nieuwelingen meisjes
11.30 uur: Nieuwelingen
12.30 uur: Amateurs A + B ,
13.30 uur: Junioren
14.30 uur: Elite / Beloften
15.45 uur: 1 ronde, 1 start voor jongens en meisjes

6 t/m 12 jr. uit Vorden en omgeving

Sfeervolle omgeving - overzichtelijk parcours -
gezellige muziek - heerlijke winter" hap'

Info of aanmelden voor de jongens en meisjes van 6 tot 12 jr. bij
Rudi Peters: 0575 - 441678. Inschrijven is mogelijk tot een half uur
voor de start!

Sponso

Gilden weg 1, Zelhem
Tel. 0314-62 36 58

Indoor Sport Vorde
(SCHEFFER KEUKENS)
\^ U I T Z E L H E M J

Overweg 16 - 7251 K Vorden
el: 0375.553433 - FM: 0575.554348

www.lndoor-iport.nl

Naar binnen met tuinplanten
D \N( I l > I S l ( > T H !

anïta

ROCKCAFE:
ZIPPER

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

* Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
* Eefcfe, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, F/oryn 22:00 *
Ruuho ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

Sluit de winter buiten de deur door
binnen met tuinplanten in de weer
te gaan. Een enkele tuinplant zorgt
samen met wat zorgvuldig uitge-
zochte accessoires voor een stijlvol
binnentafereel.

Ook 's winters zijn er tuinplanten te
koop. Bekende tuinplanten, waarvoor
's winters binnen een plekje wordt in-
geruimd zijn kleine struikjes met bes-
sen, zoals bergthee (Gaultheria) en
Skimmia reevesiana.
Steeds populairder worden de kerst-
rozen en ook verschillende soorten
dop- en struikheide doen het goed in
de winterse huiskamer.

PURPERKLOKJE
Voor wie eens wat anders wil, kan ex-
perimenteren met vaste planten in de
huiskamer. Heuchera bijvoorbeeld,
ook wel purperklokje genoemd, is 's
winters een aanwinst binnen. Heuche-
ra's zijn geliefd vanwege hun bladeren
in diverse groene en rode tinten.
Bijzonder is Heuchera micrantha 'Pa-
lace Purple' met mooi, donker chocola-
dekleurig blad. Ook verschillende soor-
ten Euphorbia's, die 's winters te koop
zijn, versieren de huiskamer op eigen
wijze. Natuurlijk is de winterse huiska-
mer niet optimaal om buitenplanten
lang mooi te houden. Het is er te
warm, te donker en de lucht is vaak te
droog. Toch blijven de planten een
aantal weken hun sierwaarde behou-
den.

Naar binnen met tuinplanten

TOEGEVOEGDE MATERIALEN
De planten komen het best tot hun
recht als ze in een voldoende diepe bak
worden gezet.

Een grillig stuk hout en metaalkleuri-
ge knikkers maken het tafereeltje van
Heuchera micrantha 'Palace Purple' ^
compleet.

17 november
Op wie u moet stemmen? ALS U maar Stemt



Zaterdag op concours, Wolbert Baars (31) dirigent

Sursum Corda: 'Geen dag zonder muziek*!
Reurlse
midwinterhoornwandeling

Wolbert Baars dirigeert

In het druk bezette muzikale
leven van Wolbert Baars, de 31
jarige dirigent van de Chr. Mu-
ziekvereniging "Sursum Corda"
is nauwelijks tijd voor andere
dingen. Toch heeft hij in zijn
overvolle agenda tijd inge-
ruimd om in Italië te studeren.
"Wolbert: "Ik heb zojuist de eer-
ste fase van een dirigentenop-

* leiding afgesloten.

Dat betekende dat ik zes keer per
jaar, vier dagen aaneen, voor stu-
die naar Italië ben geweest. Waar-
om juist in dat land? Dat is heel ge
makkelijk te verklaren. Natuurlijk
zijn er ook in ons land wel oplei-
dingen, maar in de muziekwereld
is bekend dat Italië de bakermat is
voor een opleiding tot dirigent,
zeg maar de beste opleiding in Eu-
ropa. Ik hoop over twee jaar de
tweede fase af te sluiten. Dan val ik

11 in de categorie " hoog opgeleide di-
rigenten".

Na die opleiding wil ik nog verder
studeren. Ik wil me dan verder ver-
diepen richting het symfonisch
"werk". Hoe meer je weet, des te
duidelijker het wordt datje weinig
weet. En wat belangrijk is, kwali-
teit zegeviert altijd. Muziek werkt
heel verslavend. Voor mijn gezin
wordt het natuurlijk wel zwaarder
dat ik blij f studeren. Maar, zo zegt
Wolbert Baars lachend, thuis we

* ten ze niet anders, muziek is bij
ons één van de gewoonste dingen
in het leven. Nog onlangs is mijn
dochter Sanne (4) mee geweest
naar een muziekprogramma.
Toen ik haar na afloop vroeg hoe
ze het vond, maakte ze een kriti-
sche opmerking over de trompet-
bezetting. En die opmerking bleek
nog te kloppen ook. Het zal inder-
daad wel in de genen zitten", zo
zegt Wolbert.

Geen wonder, want behalve een
* muzikale pa, blijkt ook moeder Sa-

bine een muzikaal talent te zijn.
Toen we dit vraaggesprek hielden,
een paar uur voor de aanvang van
het najaarsconcert van Sursum
Corda in de Christus Koningkerk,
keek Wolbert op zijn horloge.
"Mijn vrouw is altvioliste. Zij
werkt als freelance bij begelei-
dingsorkesten. Zij is op dit mo-
ment onderweg naar Friesland
waar ze vanavond een optreden
heeft. Verder werkt zij vooral thuis
(les geven). Wij hebben elkaar ja-

x ren geleden tijdens onze studie Ie
ren kennen". Het gezin Baars heeft
drie kinderen: Sanne (4), Chiel (3)
en Igor (1).

ONTWIKKELING
De thans in Arnhem woonachtige
dirigent is sinds 1,5 jaar werkzaam
bij Sursum Corda, met welk orkest
hij zaterdag 20 november gaat
deelnemen aan een concours in
Enschede. Het orkest komt daar

uit in de derde divisie, dat vroeger
werd aangeduid als de afdeling
"Uitmuntendheid". Wolbert: "Ik
heb het gevoel dat Sursum Corda
het laatste jaar vooruit is gegaan.
De balans ontwikkelt zich goed.
Het orkest heeft eenjaar of vijf ge
leden voor het laatst aan een con-
cours deelgenomen. Dus wordt
het weer tijd. Mijn stelling is om
het orkest qua klank verder te ont-
wikkelen. Middels deelname aan
een concours kun je de jeugd erva-
ring op laten doen.

In het begin meer en nu nog
steeds, heb ik veel overleg gevoerd
met de muziekcommissie. Zo kom
je er achter wat er bij de muzikan-
ten leeft. Ik zoek altijd repertoire
uit wat nodig is voor de ontwikke
ling van het gehele orkest. Daar-
naast moet je natuurlijk wel mu-
ziek uitzoeken dat het orkest ook
zelf leuk vindt om te spelen. Ook
moet je de ervaren muzikanten
uitleggen dat ze het op mijn ma-
nier moeten doen. Ik heb het ge
voel dat dit aspect bij Sursum Cor-
da goed is opgepakt. Bovendien is
het overdragen van kennis heel
leuk om te doen. Het concours in
Enschede is geslaagd wanneer het
orkest een goed stuk muziek heeft
neergezet, muziek waar ik achter
sta en waaraan ik een goed gevoel
over hou. We hebben geen orkest-
bezetting waar we echt mee kun-
nen scoren. Dan moetje reëel zijn
en gewoon andere doelen stellen.

ZORGEN
Kijk ik naar de toekomst van Sur-
sum Corda, dan baart mij dat toch
wel zorgen. We zijn "dun" bezet,
het is voor een orkest noodzakelijk
dat er jaarlijks een flink aantal jon-
gelui in opleiding is. Dat is echter
een probleem bij veel harmonieor-
kesten, je bent continu bezig
jeugd op te leiden. Maar wat is de
praktijk, op gegeven moment ver-
trekken ze vanwege studie of werk
naar elders en kun je weer van vo-
ren af aan beginnen. In zijn totali-
teit kunnen we hier bij Sursum
Corda zeer zeker 20 jongelui ge
bruiken", zo zegt Wolbert Baars
die vindt dat een dirigent maxi-
maal 12 jaren aan een orkest ver-
bonden kan blijven. In die periode
dient het orkest zeker drie keer op
concours te gaan".

Wolbert Baars is vrijwel direct na
zijn geboorte in Utrecht met zijn
ouders naar Zuid Limburg vertrok-
ken. Naar het dorp Grevenbicht in
de buurt van Sittard. "Een be
roemd dorp hoor, in heel Neder-
land bekend vanwege de vrijgezel-
len feesten die daar werden gehou-
den. Daar werden heel wat boeren
en buitenlui " aan elkaar gekop-
peld". Best leuk allemaal, de festi-
viteiten vonden tegenover mijn
ouderlijk huis plaats. Prachtige
tijd", zo omschrijft Wolbert Baars

die periode in zijn leven. Daar in
het land van de vlaaien, volgde
Wolbert na de Mavo, een paar ja-
ren de Havo met conservatorium
opleiding. "Speciaal voor jong ta-
lent een soort vooropleiding voor
het conservatorium. Wanneer je
dan vervolgens het conservatori-
um bezoekt, in mijn situatie vijf ja-
ren in Maastricht, heb je bij de
aanvang van de studie een theore
tische voorsprong", zo zegt hij.

Wolbert Baars koos voor de studie
klassiek slagwerker. Behalve in
Maastricht volgde hij ook nog een
jaar een opleiding in Duisburg
(slagwerk gericht op symfonie or-
kesten). Zo speelde hij nadien een
aantal keren als slagwerker bij het
Gelders orkest. Tijdens zijn studie
speelde hij bij diverse bands, waar-
onder ook big bands. Wolbert:
"Ook heb ik in verschillende har-
monie en fanfareorkesten gespeeld.
Ik heb bijna in elk dorpje in Lim-
burg op mogen draven. Door mijn
studie had ik veel routine opge
daan zodat ik overal moeiteloos
kon invallen en spreek ik ook de
verschillende Limburgse dialec-
ten", zo zegt hij lachend.

MUZIEK IS SPORT
Wolbert Baars is momenteel be
halve bij Sursum Corda, ook diri-
gent bij Unisson in Velp en diri-
geert hij sinds vier jaren het har-
monieorkest in Elten (Duitsland).
Daarnaast geeft hij les aan twee
leerlingenorkesten van een fanfa-
re orkest in Westervoort. In Nistel-
rode geeft hij les aan een slagwerk
ensemble, in Emmerich is hij do-
cent bij particulieren. De zaterdag
wordt gevuld met concerten of re
petities, op zondagmorgen les in
Elten. Op zondagavond geeft hij
thuis les. De enige vrije dag is de
vrijdag, maar die dag wordt maar
al te vaak weer ingepland om ex-
tra repetities te houden. Nog tijd
voor sporten? : "Is niet nodig, de
muziek is tevens "sport" voor mij",
zo zegt de gedreven musicus die
overigens elke morgen wel stee
vast een paar uurtjes voor zijn kin-
deren inplant.

En dan tot slot met het oog op het
concours van aanstaande zaterdag
in Enschede zegt Wolbert Baars:
"Over de voorbereiding in zijn ge
heel ben ik wel tevreden. Natuur-
lijk heb je altijd te maken met mu-
zikanten die niet op een repetitie
aanwezig kunnen zijn, deson-
danks zijn de repetities goed verlo-
pen. Ik hoop dat wij tijdens het
concours kunnen pieken", zo
sprak hij hoopvol. En "pieken"
deed Sursum Corda in elk geval tij-
dens het najaarsconcert toen een
viertal concours nummers met
veel bravoure werden gespeeld en
dirigent en orkestleden na afloop
van deze "generale" glommen van
oor tot oor!

Een sfeervol evenement voor
jong en oud. Op zondag 28 no-
vember a.s. wordt in Ruurlo de
inmiddels bekende Reurlse
Midwinterhoorn Wandeling ge-
organiseerd. Dit evenement
keert ieder jaar terug op de Ie
advent. De wandeling start bij
de "Pannekoekboerdrij De Hei-
kamp" aan de Hengeloseweg 2
te Ruurlo.

Vanaf de Ie advent mogen de Mid-
winterhoorns geblazen worden. In
de maanden december en januari
zal men op meerdere plekken in
de Achterhoek en Twente de tonen
van de Midwinterhoorns kunnen
horen. Op de midwinterhoorn
wordt geblazen tot Driekoningen
op 6 januari. Niet voor niets noem-
de men deze hoorn de Midwinter-
hoorn. Blazen na 6 januari geldt
als taboe. Ruurlo zal als eerste de
spits afbijten en een midwinter-
hoornwandeling organiseren op
zondag 28 november.

Er zijn dit jaar drie wandelingen
uitgezet; een route van 6 km, 9 km
en 12 km. De looptijd is ca. 3 - 5
uur, inclusief rondleiding kasteel
en de bezichtiging van de Cactus-
Oase. Het is een schitterende wan-
deling door de bossen van Ruurlo.
Verspreid over de route staan de
Midwinterhoarnbloasers opgesteld.
Afwisselend in het landschap en
op markante punten beoefenen de
bloasers hun hobby (in de nabij-
heid van een vuurkorf, die voor de
nodige warmte zorgt).

Door het luisteren naar het geluid
van de midwinterhoorns kan de
route gevolgd worden. De Midwin-
terhoarnbloazers zijn altijd bereid
uitleg te geven aan deze speciaal
in de winter gehouden folklore.
Hun verhaal over de traditionele
achtergrond van de midwinter-
hoorn zal voor menigeen boeiend
zijn.

In de route zijn een aantal beziens-
waardigheden opgenomen.
- Zo zal er bij 'Pannekoekboerderij

De Heikamp' een demonstratie
Midwinterhoorn maken gege
ven worden. Bovendien krijgen
de deelnemers aan de tocht de
kans om ook eens op zo'n hoorn
te blazen.

- De' Cactus-Oase 'Anny Cactus'
kan bezichtigd worden. Deze
cactus wonderwereld bestaat uit
6000 m2 kas met unieke plan-
ten, waaronder ook de bekroon-
de cactussen. Het is een adembe
nemend geheel. Tevens kan men
zien hoe houten huis- en tuinde
coraties in countrystijl gemaakt
worden, o.a. kransen voor elk
seizoen, engelen, boerderijdie
ren en nog veel meer wat met
het landleven te maken heeft.

- De VW Ruurlo zorgt er voor dat
het kasteel Ruurlo haar deuren
open heeft staan, een bezichti-
ging is mogeüjk.

Het kasteel dateert grotendeels uit
de 16e en 17e eeuw en is vijf eeu-
wen bijna onafgebroken in bezit
geweest van de Van Heeckerens.
Sinds 1978 is het kasteel eigendom
van de Gemeente Ruurlo en is nu
gemeentehuis.
De route is mede mogelijk ge
maakt door de medewerking van:
- Staatsbosbeheer. De wandelaars

zullen deze dag o.a. te gast zijn
in het gebied van Staatsbosbe
heer, zij zal deze dag uitgebreide
informatie verstrekken.

- Buurtvereniging De Bruil e.o. Zij
zijn betrokken bij de organisatie
en verzorgen o.a. de koek en zo-
pie tenten.

- De Midwinterhoornbloazers uit
Ruurlo en omgeving.

De kaarten zijn te koop aan de
start bij 'De Heikamp'. Inlichtin-
gen VW Ruurlo Kerkplein 18,7261
AZ Ruurlo, tel. (0573) 45 39 26.
E-mail: info@wvruurlo.nl

bel:
Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek Hgt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Oud-Vorden in teken
roerige periode 1925/1945
De bijeenkomst die de vereni-
ging "Oud Vorden" woensdag
24 november organiseert in
zaal Bakker, staat in het teken
van de " roerige periode 1925-
1945 in een decor van woord en
beeld".

Wim Boeijen uit Schaijk verzorgt
die avond een historisch interes-
sante dialezing met expositie die
handelt over de viering van zestig
jaar vrede en vrijheid. Een groot
deel van zuidelijk Nederland viert
al in 2004 de zestigjarige bevrij-
ding en in 2005 zullen deze histo-
rische momenten door geheel Ne
derland worden omgeven met tal
van activiteiten. In dit verband is
de lezing zeer actueel vanwege de
herdenkingsplechtigheden van de
operatie Market Garden die 60 jaar
geleden in Brabant en Gelderland

werd ingezet met als doel ons ge
hele land snel te bevrijden.

Onder de titel "Beleef het verle
den, om nooit te vergeten" zorgt
de auteur/ historicus Wim Boeijen
voor een boeiend programma. Met
200 unieke dia's en een tentoon-
stelling staat de verteller stil bij op-
merkelijke Brabantse en Gelderse
gebeurtenissen uit de roerige
periode 1925/1945. Aan de orde
komen onderwerpen als vlieghis-
torie, crisis, dreiging en de hoogtij-
dagen van de mobilisatie. Met de
Nederlandse defensiegeschiedenis
komen de verdedigingswerken
van de Hollandse waterlinie, de
Maaskanalisatie, het Defensieka-
naal, de kazemattenlinies en de
werkverschaffing weer in beeld.
De bijeenkomst in hotel Bakker be
gint om 20.00 uur.
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VRIJBUITER
CITROEN
BRANDEWIJN
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O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)
(O575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

H A N D E L S
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is het
visitekaartje van uw bedrijf.
Laat het professioneel door
ons verzorgen!

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



PLUS
Weekendvoordeel
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BESTSELLER!
E C H T M E R C i M S G O E D K O P E R

Onze bief stuk is boterzacht
en dit weekend

messcherp geprijsd!"

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

Biefstuk
500 gram

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

Sperziebonen
500 gram

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

Mona
Bitterkoekjes of
chipolata pudding
Beker 450 ml.

Oï89

Rosbief
100 gram

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

PLUS
Kersen
slagroomvlaai*
Met korstbodem.
0 26 cm. Blister &9Q

799
Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Le Beaujolais
est arrivée!

Beaujolais
Primeur
Villages
Nu 3.99
of Primeur a.c.
Fles 75 cl.

2
Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

MEER VOOR MINDER WEKEN

2 stuks naar -•
keuze uanaf *rrf

Uuiminimale korting 1.29"

Kleenex
Tissues of
zakdoekjes
Diverse soorten.

Pak 80 stuks 1.89

C. potten naar keuze -^tTO

Uui korting

Bertolli
Pastasaus
Diverse smaken.

Pot 500 gram 2.59

Speklappen
Zonder zwoerd.

Prijs per kilo 5.49
Aanbieding alleen geldig bij aankoop van 2 kilo

Kramer
Zuurkool
Naturel.

Pak 500 gram 0.49

PLUS Ko
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

penmgsl
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Aibert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00

www.piussupermarkt.nl

::PLUS
47/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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Al vele jaren verzorgt de Vordense
Ondernemers Vereniging, verschil-
lende evenementen in het dorp,
waaronder ook de intocht van Sin-
terklaas. Misschien wel eens leuk,
om een klein beetje, te worden in-
gewijd hoe de intocht wordt voor-
bereid.

VOORBEREIDING
De eerste voorbereiding is meteen in
de week na de intocht. Er wordt gelet
op de volgende zaken: Veiligheid voor
iedereen die aanwezig is, is dit toerei-
kend of moet hier verbetering in ko-
men. Verkeerssituaties wijzigen, dus
ieder jaar opnieuw bekijken. De leng-
te van de tocht door het dorp, is de
ze lang genoeg of te lang voor kinde-
ren. Kan deze route weer worden ge-
lopen of zijn er wegwerkzaamheden
volgend jaar. Vergunningen aanvra-
gen bij gemeente voor de toestem-
ming om op straat te lopen. Vergun-
ning aanvragen voor muziek in het
openbaar, zoals de muziekvereniging
die ieder jaar weer meewerkt. Politie
inlichten voor verkeersoponthoud.

Misschien een activiteit weglaten en
vervangen voor iets nieuws. En de
ondernemer hoort snel genoeg wat de
toeschouwers er van vonden, het me
rendeel is immers ook klant. En laten

we het belangrijkste niet vergeten. Sint
en zijn Pieten vragen of ze nog naar
Vorden willen komen!

INTOCHT
Dit jaar is de intocht op zaterdag 20 no-
vember. Sinterklaas komt niet per
trein, maar op zijn trouwe vriend Ame
rico. Zij komen aan bij het gemeente
huis Vorden om 13.15 uur.

Rond 13.30 uur komt de muziekvereni-
ging Concordia de sfeer verhogen met
Sinterklaas muziek, waarbij iedereen
natuurlijk uit volle borst mag meezin-
gen. Sinterklaas gaat om ongeveer
14.00 uur vertrekken voor de intocht
door het dorp.

DE ROUTE:
Parkeerplaats kasteel Vorden, rechtsaf
Horsterkamp, linksaf Dorpsstraat,
rechtsaf Burg. Galleestraat, linksaf Het
Jebbink, linksaf De Decanije, linksaf
Zutphenseweg, linksaf Burg. Gallee
straat, rechtsaf Molenweg, rechtsaf
Stationsweg, rechtsaf Dorpsstraat,
linksaf Raadhuisstraat.

Zij worden dan verwacht om 14.30 uur
aan te komen bij het Dorpscentrum in
de Raadhuisstraat, waar zij zullen wor-
den verwelkomd door burgemeester
Kamerling en een bestuurslid van de

Vordense Ondernemers Vereniging. Al-
le kinderen van de basisscholen zijn
van harte welkom in het Dorpscen-
trum, om samen met Sinterklaas zijn
komst te vieren. De kinderen krijgen
na afloop iets lekkers mee van Sint om
thuis nog te kunnen nagenieten. Voor
deze kinderen zit het er dan op, maar
Sinterklaas gaat dan nog naar Kranen-
burg om daar de schooljeugd te verma-
ken.

Niet alleen kinderen vinden Sinter-
klaas een feest, ook volwassenen kij-
ken er met spanning naar uit. Hij zal
dan ook nog een bezoek brengen bij ge
zinsvervangend tehuis De Zon, en Het
Weppel en als laatste bij Vila Nuova.

TONEELVOORSTELLING
Gelukkig, dit is niet alles, er wordt nog
hard gewerkt aan een gezellige toneel-
voorstelling op woensdag 24 november
in het Dorpscentrum, oa met mede
werking van Gery Groot Zwaaftink.

Wij houden u op de hoogte van de ont-
wikkelingen rond de Sinterklaasfesti-
viteiten, maar geniet nu alvast een
beetje van de leuke dingen die komen
gaan.

Aan de Vordense Ondernemers zal het
niet liggen.

Ook voor een

SCHOENKADO
bent u bij ons
aan het goede adres

Koopavonden Sint
woensdag 1 december

donderdag 2 december
vrijdag 3 december

N at ff ffr///^ hij;

SPEELGOED
HUISHOUD- EN ^^ - - •••^M^M V^ ̂ ^

^^ ^^— ^^— \ J ^^O U C l C tto
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

een echte delicatesse
en dat proefje!

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

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

Schoonmaakbedrijf

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

LJJJ *
X-X-T fa

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Voor al uw vragen hebben wij begrip,
tevens geven wij u ooK graag een goede

Van lonen tot fiscaliteiten,
wjj weten de ware feiten,

Dus kow gerust eens aan,
of laat de telefoon een Keer over gaan,

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon (0575) 551485/Fax (0575) 551689 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Restaurant 't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl • email: info@oldelettink.nl

14/eCeens een zwarte <Piet salades zien bezorgen. ...P
Let maar eens op!

Op 4 en S december komt <Piet ons een handje netpen.

<Dus BesteCop tijd uw satade zodat deze door (Piet Bezorgd ̂ an worden.

Blfl

Sinterklaas afctie: jtts u in de periode van 20 nov. t/m 4 dec. Bijons Cangskomt,

mag u Bij eC^e Besteding vanaf £ 5,00 een Bon invutten, en wie weet???

Misschien wint u wet die satade voor 4 personen!!

Op zondag 5 december is er een Surprise Oliffet met koffie en gevuCd

specuCaas na, en voor de Anderen iets feffêers en een cadeautje!

£15,00 p.p. kinderen van 4 tot 12 jaar £ l, 00 per levensjaar. (6 jaar is dus £ 6,00)
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Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een
fris en nieuw gezicht. Vanwege onderhoud of renovatie,
of omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur of nieuw
behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel
wordt uitgevoerd. Denk dan aan de Winterschilder. Wij
bieden niet alleen gemak en vakwerk, maar ook vorstelijk
voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder
particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke
korting per man per dag! En u hebt ondertussen uw handen
vrij voor andere activiteiten.

Slechts 6% BTW bij oudere panden
Bewoont u een pand ouder dan vijftien jaar dat bestemd is
voor permanente bewoning? Dan berekenen wij, in plaats
van 1 9% BTW, het lage tarief van 6%. Voor zowel uw buiten-
als uw binnenschilderwerk. Nog meer voordeel dus!

Neem contact met ons op voor Winterschilder-advies.

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 1 0 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl
1919 Websitewww.boerstoel.nl

- Tel. (0575)55

Burg. Galleestraat 22

'Oh, la la', zei Sint, Dit is me wat
Galleestraat nu Galleestraat pad?

'Nee, nee, heel even maar
het pad... de Straat... is zo weer klaar'.
Zo sprak onze Pieterhaas
tegen d'oude verbaasde Sinterklaas.
En zo gingen ze metz'n twee,
zoals dat dan gaat
naar Anthony's daar in De Straat.
Kochten daar met veel gemak
en staken ook nog 10% KORTING in de zak.
Want Sint krijgt korting op al zijn kopen
om het Pad... De Straat...
naar Anthony's in te lopen.
Aan U... oh lezer, van dit verhaal
denkt: Ook wat voor mij?
Wel... Eenmaal... Andermaal!

Kom, kijk en zie 't assortiment
in 't winkeltje, zoals U dat kent.
Voor u is er zeker wel iets hij
en de korting, tja, die maakt U ook nog blij.
Anthony's blijft bereikbaar, hoe 't ook gaat
want het pad verandert weer in... De Straat!
d'Oude Sint maakte zich hierom niet druk
en kocht voor 't hele gezin...
Kado Geluk.

Tot ziens bij•j

Anthony's

Óók voor Sint Nicolaas

the

Zutphenseweg 8, Vorden Tel. (0575) 55 24 26

VANZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

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
ra
NVM
MAKELAAR

NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW

ü
lp zaterdag 20 november, woensdag 24 november en woensdag i december

is er bij de ondernemers in Vorden Pepernotenaktie.

Wat hebben zij voor u in petto?

Kom naar Vorden tijdens deze dagen en laatje verrassen.

NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW

Voor Sinterklaas..
Speculaasjes groot en klein • Gevuld speculaas
• Marsepein • Pepernoten • Chocoladeletters

• Borstplaat • Roomboter amandel letters
• Roomboter amandel staven • Hartige snacks

Dit alles uit eigen bakkerij

Voor al dit lekkers moet u bij
bakkerij Joop ttruggink zijn!

Chocoladeletters graag

vroegtijdig bestellen!Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Speculaas en ander lekkers

Symboliek van Sint Nicolaas
STOOMBOOT
Sint Nicolaas redde in nood verkerende zeelieden, want hij is
naast beschermheer van scholieren, kooplieden en reizigers
ook patroon van de zeelieden.

SPANJE
Uit Spanje werden vroeger veel luxe artikelen en lekkernijen
gehaald, dus de Sint kwam daar vast vandaan...

SCHIMMEL
'Geleend' van de Germaanse god Wodan.

MIJTER
Deze is waarschijnlijk een afgeleide van een Fiygische muts;
een oosterse hoofdbedekking, veelal gedragen door bisschop-
pen.

STAF
Symbool van de herdersstaf en kerkelijke macht

GOEDHEILIGMAN
Een verbastering van 'goet-hylikman' (= 'goed-huwelijks man'),
een titel die de Sint verdiende door te zorgen voor de bruids-
schat van arme meisjes.

ZWARTE PIET
Vroeger de tegenpool van Sint en boeman voor kleine kinderen,
tegenwoordig Sints onmisbare rechterhand, zwart geworden
door al dat geklauter in schoorstenen.

ROE
Berkentakken met een lint eromheen stonden symbool voor
vruchtbaarheid en waren ook handig om de schoorsteen
schoon te maken. Wordt tegenwoordig niet meer gebruikt.

SCHOORSTEEN
Verbinding tussen mensen en de 'bovenwereld' waar geesten
en goden wonen (volgens de Germanen tenminste).

SPECULAASPOPPEN
Ook wel 'Vrijers' genoemd. Kreeg je er één, dan had je een aan-
bidder. Vroegere afbeeldingen van heiligen of van de Germaan-
se vruchtbaarheidsgodin Freia.

PEPERNOTEN
Wederom een symbool van vruchtbaarheid. Vroeger werden ze
met muntstukken gemengd, tegenwoordig met suikergoed.

MARSEPEIN
Dit amandelbrood met Indisch rietsuiker werd in de Middel-
eeuwen als geneesmiddel gebruikt. Het wilde zwijn was een
Germaans symbool van de jacht en werd in oude tijden regel-
matig geofferd. Nadat de kerk dierenoffers verbood, werd het
zwijn vervangen door zijn achterneefje: het marsepeinen var-
ken.

SUIKERGOED
Vroeger vooral in de vorm van een hart. Net als de "Vrijer' een
teken van een aanbidder.

CHOCOLADEMUNTEN
Eén van de bekendste legenden over Sinterklaas vertelt dat hij 's
nachts stiekem beurzen met goudstukken naar binnen gooide.

STROOIEN
Liefst ongezien, een teken van vrijgevigheid en bescheidenheid.

Speculaas is een oer-Hollands lekkernij die al eeuwen
in ons land gebakken wordt. In 1622 werd bij een Arn-
hemse keur het bakken van speculaas nog verboden
omdat het een heidense bezigheid zou zijn. Later ont-
stonden er echte koekenbakkersgilden, waarvan de
leden zelf hun koekplanken moesten snijden. Een
meesterlijk werkje dus. Indien u geen koekplank of
vormen bezit kunt u het deeg ook gewoon op de bak-
plaat leggen en het de vorm geven die u wilt. Met een
scherp mes kunt u er dan ook nog motieven in ker-
ven. Het deeg voor speculaas hoort u te vermengen
met koekkruimels die u zo bij de bakker kunt kopen.
Zonder deze koekkruimels krijgen we niet de typi-
sche geur en smaak van het speculaasgebak.

RECEPT VOOR OVERHEERLIJKE SPECULAAS
Voor het maken van speculaas hebben we de volgen-
de ingrediënten nodig:
100 gram bruine basterdsuiker, 100 gram boter, 3
gram zout, enkele eetlepels water, 200 gram zelfrij-
zend bakmeel, 40 gram koekkruimels, 10 gram specu-
laaskruiden, l geraspte citroenschil, 50 gram ge
schaafde amandelen, rijstebloem om te bestuiven.

Zeefde suiker in een kom en voeg er het zelfrijzend
bakmeel en de rest van de ingrediënten bij (op de
rijstebloem en de amandelen na). De boter kunt u be
ter even in blokjes snijden en u kneedt dan van dit
mengsel met koele handen een soepel deeg. De
amandelen kunt u gedeeltelijk door het deeg men-
gen, maar u kunt ze ook alleen voor de garnering ge
bruiken. Omdat het deeg enige tijd nodig heeft om op
te stijven, is het verstandig om het een dag van tevo-
ren te bereiden, maar dit hoeft niet. Druk het deeg
met de muis van de hand in de met rijstebloem besto-
ven koekplank en verwijder met een scherp mes het
overtollige deeg. Druk nog wat geschaafde amande
len op het deeg en leg de koek op een beboterde bak-
plaat. Door op de vorm te kloppen laat het deeg los.
Bak de speculaaskoeken in een klein halfuur in een
oven van ongeveer 180 graden.

KINDEREN, DE HANDEN UIT DE MOUWEN!
Ook al kunnen we de heerlijkste borstplaat bij de bak-
ker kopen, toch zijn er veel mensen - vooral veel han-
dige kinderen - die het wel leuk vinden om zelf eens
te experimenteren op dit gebied. Het komende
Sinterklaasfeest is hiervoor een leuke aanleiding. Het
maken van borstplaat is geen groot probleem voor de
onervaren kok Wie met liefde 'kokkerelt' zal beslist
een behoorlijk stuk borstplaat kunnen produceren.
Voor kinderen die vaker bij het keukenwerk helpen,
is het echt een leuk werkje. We zullen u enkele recep-
ten voor het maken van verschillende soorten borst-
plaat laten zien.

BASISRECEPT VOOR BORSTPLAAT
Voor gewone borstplaat heeft u nodig: 250 gram sui-
ker, 5 eetlepels melk, een halve eetlepel custardpoe
der.

Roer de suiker en de custardpoeder goed door elkaar
en laat dit met de melk zachtjes smelten. De vloeistof
laten inkoken. Controleer regelmatig of één en ander
reeds zover is. Dat doen we door een vork door de
vloeistof te halen en goed op te letten. Want wanneer
er een gordijntje van suikerstroop ont-
staat, dan is de massa precies goed
op dikte. Onder een 'gordijntje'
verstaan we, dat de suikerstroop -
als een heel dun vlies tussen de ^
tanden van de vork blijft han-
gen.

De laatste druppel die van de vork afloopt, moet even-
eens een 'draadje trekken'.
Vervolgens neemt u de pan van het vuur en klopt de
massa, totdat deze dik en doorzichtig gaat worden.

BIJ DIT WERKJE
moeten we niet ongeduldig worden, maar rustig en
regelmatig blijven doorkloppen! Dit kan natuurlijk
ook met de mixer.
Dan komt het grote moment waarop u de stroop in
vooraf ingevette borstplaatvormen op een ingevet
aanrecht of op vetvrij papier kunt uitgieten.
Wanneer de figuren eenmaal koud en stijf zijn gewor-
den, zet ze dan op hun kant om te drogen.

CHOCOLADEBORSTPLAAT
Voor de chocoladeborstplaat hebben we nodig: 250
gram suiker, 5 eetlepels melk, een halve eetlepel
custardpoeder en een eetlepel cacaopoeder.

Meng de suiker, custardpoeder en cacaopoeder door-
een en volg verder het basisrecept.

BASISRECEPT VOOR MARSEPEIN
De basis voor deze lekkernijen is niet moeilijk zelf te
maken. U heeft hiervoor nodig: 250 gram gepelde
amandelen (deze zijn iets duurder dan ongepeld,
maar het scheelt u veel werk), 250 gram poedersuiker,
l eiwit en 2 eetlepels rozenwater.

Draai de amandelen twee keer door de amandelmo-
len. Vermeng ze met de gezeefde poedersuiker, het ro-
zenwater en het eiwit en haal de massa nog eens door
de molen. Kneed het mengsel goed en zet het afge-
dekt weg zodat het wat indroogt.

VRUCHTEN
Verschillende vruchten zijn gemakkelijk te maken
door met kleuren te werken en vervolgens de massa
in de juiste vorm te boetseren. Kleur de basis roze of
rood door rode levensmiddelenkleurstof te mengen
door de marsepein en vorm mooie gave aardbeien.
Steek een stukje groen in het dikke gedeelte en be-
strooi het geheel met suiker. Ook bananen zijn niet
moeilijk te maken. Zorg voor de juiste grootte en
kleur. Let er op dat de bananen die typische afgeplat-
te zijkanten krijgen. Bestrijk de kantjes met wat groe-
ne levensmiddelenkleurstof zodat ze nog wat onrijp
lijken.

ROOSJES
Voor deze zoet geurende bloemen heeft u ook wat ro-
de levensmiddelenkleurstof nodig. Bestrooi het aan-
recht of tafel met poedersuiker. Rol er een niet te dik-
ke lap marsepein op uit. Deze hebt u natuurlijk wel
van tevoren vermengd met de kleurstof. Steek hier
per roosje negen rondjes uit. De grootte hangt af van
hoe groot u uw roosjes hebben wilt. Neem een rondje
op en druk het aan de kant een beetje plat, zodat er
een schelpje ontstaat. Vorm hier verder een rozen-
blaadje van. Rol een van deze blaadjes op tot een roze
nhartje. Vouw de rozenblaadjes om het hartje. Druk
de bovenkant van de blaadjes iets naar achteren. Ten-
slotte vouwt u de laatste rozeblaadjes er omheen.

WORST
Natuurlijk mag u de traditionele worst niet over-
slaan. U maakt van een gedeelte van de marsepein die
u met rode kleurstof of cacao heeft vermengd rollet-
jes. Maak ook enige witte rolletjes en leg ze om en om
stevig naast elkaar op een rechthoekig stukje uitgerol-
de marsepein. Rol dit stukje nu stevig om de rolletjes

heen en snijd de worst schuin af.



Het is tijd voor Sinterklaas.

Maar uw bankzaken regelt u 24 uur per dag via:
• www.rabobank.nl
• Rabofoon 0900 0909 (€0,1 O/min): saldo, overboeken, betalen
• Rabolijn 0900 0907 (€0,1 O/min): advies en direct afsluiten

Hef is tijd voor de Rabobank.

Salon Marianne verzorgt uw haar,

make-up en huid met de grootste zorg

Een nieuw model kapsel of er weer

lekker verzorgd uitzien, kom dan eens

langs en vertel ons uw wensen.

ananne
Haar- en Huidverzorging

Dorpsstraat 30, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 23

Wijs Sierbestrating

Voor al uw nieuwe en gebruikte

• bestratingen
• herstraten van bijv. terras en inrit

BJ Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12 • Email: bjwijs@tiscali.com

* ^

Rabobank

Kom snel,

anders is

alles weg!

bruna Raadhuisstraat 20 • 7251 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 31 00

www.bruna.nl • altijd actueel Fax (0575) 55 37 31

Burgemeester Galleestraat 6a te Vorden
tel. (0575) 55 38 87

REUZEN SJOELBAK: sjoel de zwarte pieten in de
schoorsteen en bepaal zo je eigen korting.

Bij Moos en Ko
zijn de kortingen -mL\J \

Zilveren sieradenlijn met echte kleurstenen

SIEMERINK Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575-551505

Voor het gezellige avondje
verzorgen wij graag uw

fondue- of
gourtnetschotel

diverse soorten
grillworst

Volop keuze in paté's
en andere

gegrillde producten
Keurslager

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



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

KOOP-
AVONDEN
VORDEN

DE FIETSSPECMLIST
Stuur de code 'win fiets'
naar 3669 en maak kans
op één van de 10 Altra
Commander fietsen.

€ 0,70 p.o.b. (vanuit België € 1.-I. Max. 2 sms-jes.

Zeer complete hybride fiets met lichtgewicht
aluminium frame, verende vork, naafdynamo
en Shimano Nexus 7 versnellingssysteem met
rollerbrakes voor én achter.

l van €799,-voor

VOOR UW
SINT AANKOPEN:

DONDERDAG 2 DECEMBER
en

VRIJDAG 3 DECEMBER

ZATERDAG 4 DECEMBER
TOT 16.00 UUR GEOPEND

Kodo Tips

DE FIETSSPECIALIST
Dorpsstraat 12 Vorden 0575 551393 & Spittaalstraat 34 Zutphen
0575 519526 www.profilebleumink.nl info@profilebleumink.nl

Spaanse sloffen v.a. 7.50
Portemonnees v.a. 14.95
Heren pantoffels/muilen v.a. 14.95
Dames pantoffels/muilen v.a. 14.95
Diverse sokken 3 paar v.a. 6.95
NU OOK KINDERSOKKEN!

ZWARTE PIETEN-
ORKEST
Zaterdag 4 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 Sinterklaas-
liedjes spelen.

IE5EH
SCHOENMODEI/^

BeatrtxpteinG^oaiAJWehl / /
' Dorpsstraat 4,7251 BB Vbrden//

www.Giesen.Shoes.nl 0 Giesen@Shoes.nl//



Sinterklaaspuzzel met spreuk
HORIZONTAAL:
l kleedhokje; 6 armholte; 10
wasteil; 14 schaaldier; 20
drinkgeld; 22 gesteente; 24
afgemat; 26 golfstok; 28
centigram; 30 kilowatt; 31
deelachtig worden; 33 maal-
tijd; 35 splitsen; 37 traagloper;
38 persoonlijk vnw.; 39 bij-
woord; 41 reeds; 43 uitroep;
44 verendrager; 46 ruig; 47
maanstand; 48 voordat; 49 bij-
ter; 51 voorbij; 52 bloeiwijze;
53 doortochtgeld; 55 rijstge
recht; 56 in het jaar; 57 nie-
mand; 58 fors; 61 borstharnas;
63 vogelverblijf; 64 vismolen;
66 zangnoot; 67 plaats in Geld-
erland; 68 lor; 70 boom; 71 de
dato; 72 zwemvogel; 74 schel;
75 persoonlijk vnw.; 76 ik;
77 krans; 79 golfterm; 80 voeg-
woord; 82 hert; 83 water in
Noord-Brabant; 84 haast;
86 windrichting; 88 Ierland;
90 ondernemingsraad; 91
graanafval; 92 vestingtoren;
94 make-up aanbrengen; 96
schaal; 98 paard; 99 gravure;
100 vordering; 102 Europese
rivier; 104 hiel; 105 opnieuw;
108 opening; 110 werkplaats;
112 bijbeldeel; 113 huisbedek-
king; 114 schoolonderzoek;
115 niet even; 117 teerproduct;
119 getalletter; 120 vogelei-
genschap; 121 bitter vocht;
122 handomdraai; 124 smeer;
126 plaats in België; 129 voor-
barig; 132 daar; 133 vlakke;
135 koningszoon; 136 bol-
gewas; 137 oevergewas; 139
groot hert; 141 schrijfkosten;
142 vragend vnw.; 143 Engelse
taxi; 145 kledingkleur; 146
gast; 147 gebak; 148 hout
bewerken; 150 voorzetsel; 151
onbepaald vnw.; 152 richting;
154 voorheen; 156 Frans lid-
woord; 157 bijbelse plaats; 158
botterik; 159 vogel; 161 kleur;
163 pleisterkalk; 164 titel; 165
boerderijgrond; 166 hoofd-
zakelijk; 167 harssoort; 168
jong dier; 169 maanstand; 170
mogelijkheid; 171 plaats in
België; 173 selenium; 174
band; 176 golfterm; 179
slachtoffer; 183 jaartelling;
184 kilometer; 186 neodymi-
um; 187 berg; 189 bijbeldeel;
191 uitgeteld; 192 overkoepe-
lend orgaan van alle clubs en
verenigingen; 194 bedrijfs-
vorm; 195 heilige; 196 binnen-
schip; 198 wereldtaal; 200
duw; 202 tuinhuisje; 205 bij-
bels priester; 207 plaats in
Noord-Brabant; 208 hectare;
209 voor; 210 kers; 212 drank;
213 ten bedrage van; 215
plaaggeest; 217 boom; 218
houtpap; 220 opstapje; 222
eenheid; 224 job; 226 soort
onderwijs; 227 verwoed; 229
glaswerk; 231 tactvol; 232
historie; 233 kluitenbreker;
234 omroepvereniging; 236
afgodisch; 237 bordspel; 238
editie; 239 marterachtige; 242
speelgoed; 244 drinkebroer;
247 baljuw; 249 afspringen;
251 pijn; 253 koor; 254 buite-
ling; 256 Wereldkampioen-
schap; 258 kerkelijk gebruik;
259 persoonlijk vnw.; 260
naaigerei; 263 vervoersmaat-
schappij; 265 brokstukken;
266 uitroep; 267 atoomgroep;
269 zangnoot; 270 dashond;
272 ton; 273 noblesse; 275 tele-
visie; 276 schrobnet; 277 ijve-

rig; 279 plaats in Gelderland;
281 gieren; 282 nobele; 284
kroeskarper; 285 Russische
dorpsgemeenschap; 286 te-
genover; 287 dun; 288 snel;
289 ontvangen.

VERTICAAL:
2 klaar; 3 hijswerktuig; 4 staat
in Amerika; 5 nikkel; 7 grond-
soort; 8 vreemde munt; 9
vogelproduct; 11 voorzetsel;
12 aanbieding; 13 roofdier; 15
uit het hoofd; 16 weekdier; 17
spantouw; 18 getij; 19 volge-
lingen; 21 hoge kaart; 23 jong
dier; 25 plant; 27 overjarig; 29
deel van India; 32 schuchter;
33 droog; 34 filmdecor; 36
soort kermis; 38 erfelijkheids-
drager; 40 hemelgeest; 42 Eu-
ropese hoofdstad; 44 beroep;
45 haarpluk; 47 horizon; 48
éénjarig dier; 50 vallei; 52
plaats in Overijssel; 54 traag;
56 godheid; 59 wereldtaal; 60
smerig; 62 opschudding; 65
een en ander; 68 kabouter; 69
uitgestorven vogel; 73 nieuw;
75 vrouw; 77 vrouwelijk dier;
78 bedrog; 81 hoofdgroet; 84
zangstem; 85 dokter; 86 neon;
87 namiddag; 88 uniek; 89 ge-
vangenis; 91 voedselbereider;
93 rund; 95 water in Friesland;
97 afstandsmaat; 98 knaag-
dier; 99 boom; 101 vruchten-
nat; 103 drinkbakje; 104 in-
sect; 105 reisgoed; 106 tak van
sport; 107 af en toe; 109 mede;
111 golfterm; 113 aanwijzend
vnw.; 114 aansporing; 116
thans; 118 vrucht; 120 laatst-
leden; 121 aanschijn; 123 och-
tend; 125 vloedbeweging; 127
heidesoort; 128 huidsmeer;
130 hoofdtelwoord; 131 baby-
doek; 134 louter; 135 doop-
vader; 138 bindmiddel; 140
boksterm; 141 vosapen; 142
alge; 144 Europeaan; 147 vrou-
welijk dier; 148 commercieel;
149 onbepaald vnw.; 152 af-
schriften; 153 slang; 155 ge
meenteweide; 158 houtsoort;
160 woonboot; 162 onderricht;
163 godin; 164 bijgevolg; 170
kronkel; 172 boerenbezit; 175
klep; 177 persoonlijk vnw.;
178 bijbeldeel; 180 dreumes;
181 speelgoed; 182 insecten-
eter; 185 spierwrijving; 187
waterstand; 188 deel; 190
plaats in Zwitserland; 192
klinknagelrje; 193 ijzer; 195
kattenras; 197 spil; 198 kruide
rij; 199 bladader; 200 aldus;
201 voorzetsel; 203 tocht; 204
schoeisel; 206 briefopschrift;
207 golfterm; 208 stulp; 210
deelnemen; 211 dagdief; 214
laagte; 216 tochten maken;
218 katachtige; 219 bijvoor-
beeld; 221 keur; 223 keurige;
224 dierengeluid; 225 zenuw-
cel; 228 binnenste; 230 zang-
noot; 231 vaatwerk; 232 natie;
235 onzes inziens; 237 bevel;
240 godsdienst; 241 rust; 242
suikerbiet; 243 teler; 245 last;
246 zeepwater; 247 golfterm;
248 oosterlengte; 250 bevel;
252 zuivelproduct; 255 kolk;
257 hok; 259 halfaap; 261 ad
vocem; 262 militair; 264 rust-
teken; 266 golfterm; 268 ont-
kenning; 270 kruiderij; 271 de
oudere; 273 als onder; 274
houten spade; 276 wig; 278
stuurboord; 280 karaat; 281
jongstleden; 283 bovenbeen.
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Opsturen van de oplossing
U kunt de oplossing inleveren of insturen voor 5 december 2004 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

Denkt u aan voldoende postzegels.

Naam:

Adres:

Woonplaats:



Martij n stuurt een
brief aan de sint

om ooit op een saxofoon te kun-
nen spelen was sterker. Toen hij
zijn brief nog eens over las kreeg
hij plotseling een heel groot ver-
trouwen in de Sint. Ze zeiden toch
altijd dat Sinterklaas de grote kin-
dervriend was....
Hij wist zeker dat de goedheilig-
man hem niet zou teleurstellen.

Lieve Sint,
Ik heb de vader van jaap op een saxo-
foon horen spelen.
En omdat ïk dat zo heel mooi vond wil
ik er ook graag een.
Mijn vader en moeder kunnen hem
nog niet betalen.
Als het voor dit jaar alleen te duur
is, mag u hem ook voor twee jaar
tellen. Dan hoef ik volgend
jaar niks te hebben. Het
geld voor de lessen vraag
ik wel aan oma. Ik zal
heel erg mijn best
doen.

Dank u wel.

Martijn

Hij keek trots
naar zijn brief
en vouwde hem
in vieren. Hij
had nog een
grote envelop-
pe en stopte
de brief
daarin.

Sinds Martijn de vader van een
schoolvriendje op een saxofoon
had horen spelen, was het zijn
grootste wens om ook zo'n in-
strument te bezitten en er op te Ie
ren spelen, natuurlijk.
In gedachten hoorde hij nog
steeds die prachtige klanken en
hij genoot al bij de gedachte aan
de bewonderende blikken die hij
zou krijgen. Hij was 9 jaar en had
nog twee zusjes.
Toen hij zijn pappa en mamma
verteld had wat hij zo graag wilde,
hadden ze eerst een beetje zorge-
lijk gekeken. Ze vertelden hem dat
zo'n instrument heel duur was en
dat ze dat niet zomaar konden be-
talen. Maar ze hadden hem wel be-
loofd om hun best te doen om een
oplossing te vinden.
Tegen de tijd dat Sinterklaas weer
in het land was, kreeg hij een idee.
Hij zou de Sint een briefschrijven.
Hij zou zijn probleem uitleggen
en wie weet
Struikelend over zijn woorden ver-
telde hij zijn mamma wat hij van
plan was. Na het eten ging hij naar
zijn kamertje en pakte zijn kleur-
potloden. Hij zou de brief zo mooi
mogelijk maken. Hij wist zeker
dat het zou helpen om de Sint in
de goede stemming te brengen.
Toen de brief klaar was en hij deze
aan zijn pappa liet lezen, keek de
ze hem aan en zei: 'Het is een
mooie brief Martijn, maar je moet
er toch maar niet al te vast op reke
nen dat Sinterklaasje zomaar zo'n
duur cadeau kan geven. En begrijp
je wel dat wij de lessen op de mu-
ziekschool dan ook nog moeten
betalen.'
Daar had Martijn nog helemaal
niet over nagedacht. Die lessen wa-
ren natuurlijk ook niet voor niks.
Even dacht hij er over om de brief
maar niet te sturen, maar zijn wil

Insturen voor 5 december bij de volgende adressen:
Bleumfnk Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
Fashion Corner, Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden

Hij plakte de envelop nog niet
dicht, want hij wilde hem morgen
nog even aan zijn muziekleraar la-
ten lezen. Hij legde hem bij zijn
spullen voor de school van de vol-
gende dag, zodat hij hem niet zou
vergeten. Hij zou het adres wel
even aan zijn muziekmeester vra-
gen, die wist bijna alles.
De volgende morgen at hij zijn bo-
terhammen nog sneller dan an-

ders en tien
minuten eer-
der dan ge
woonlijk
ging hij op

pad. Ze zou-
den die dag be

ginnen met de
wekelijkse mu-
ziekles en daar
verheugde Mar-
tijn zich heel erg
op. Hij was er goed
in en dat maakte

hem altijd een
beetje blij.

Ook deze ochtend genoot hij weer
van alles wat hij over de noten te
horen kreeg. Hij begreep alles
waar de muziekleraar over sprak.
Deze gebruikte een blokfluit om
de tonen te laten horen die hij op
het bord geschreven had.

Na de les stapte hij een beetje ver-
legen op de muziekleraar af. Deze
keek hem vriendelijk aan want hij
had al een tijdje in de gaten dat
Martijn veel aanleg had voor de
muziek. Martijn vertelde aan de
meester dat hij een brief voor de
Sint had, maar dat hij het adres
niet had. Meneer De Groot keek
verrast en wist even niet wat hij
moest doen. Maar toen kreeg hij
een idee. 'Geef die brief maar aan
mij Martijn', zei meneer De Groot,
'ik heb het adres thuis en ik zorg
ervoor dat de brief naar Sinter-
klaas wordt verstuurd.' Verlegen
gaf Martijn de briefen hij vertelde
wat er in stond en dat hij wel
hoopte dat het niet teveel ge
vraagd was. 'Nou dat wachten we
maar even af, Martijn', zei meneer
De Groot en een glimlach kwam
op zijn gezicht.

Langzaam naderde de dag van 5
december. Er ging geen uur voor-
bij of Martijn moest aan de brief
denken en of hij nou wel of niet
een saxofoon zou krijgen. Hij durf-
de er gewoon niet op te rekenen.
Maar je wist maar nooit. Hij had
nog helemaal niets gehoord. De
brief zou toch wel aangekomen
zijn? Nou ja, hij moest maar af-
wachten.

Op de ochtend van 5 december
wist Martijn nog altijd niets. Hij
zat tussen zijn vriendjes in de klas

en hij was beverig van de span-
ning. Een roffel op de deur kondig-
de aan dat de Sint met zijn knech-
ten in aantocht was. Even later
schreed hij statig naar binnen, ter-
wijl de Pieten hun pepernoten
strooiden.

'Sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht....'
Het uitdelen van de pakjes begon
en het duurde een hele tijd voor
Martijn naar voren werd geroe
pen.

'Zo Martijn', zei de Sint, 'ik heb ge
lezen dat jij zo graag op een saxo-
foon wil leren spelen. Is dat waar?'
Martijn knikte sprakeloos. Zijn
brief was dus aangekomen.

De Sint ging verder. 'Ik heb lang
over je verzoek na moeten den-
ken, Martijn. Je vond zelf ook al
dat het een erg duur cadeau zou
zijn.' Vol verwachting keek Mar-
tijn Sinterklaas aan. Wat zou de
Sint verder zeggen? 'Ik heb hier
mijn eigen saxofoon en die mag jij
tot volgend jaar lenen. Ik zou het
dan heel leuk vinden als je dan
een sinterklaasliedje voor me
kunt spelen.'

Martijn was sprakeloos. Stame
lend bedankte hij Sinterklaas en
beloofde dat hij heel hard zou oe
fenen. Tot slot haalde de Sint nog
een envelop te voorschijn en vroeg
aan Martijn om hem open te ma-
ken. Wat trillerig deed Martijn
wat hem gevraagd was en ver-
baasd las hij:

Waardebon voor 50 saxofoonles-
sen. Te geven door meneer De
Groot.

DEZE KLEURPLAAT IS GEMAAKT DOOR:

Naam:

Straat: .

Plaats:

) 0 0 0 Leeftijd: jaar.

Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251 BA Vorden
Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden

Jeugdmode Yvonne, Zutphenseweg i a, 7251 DK Vorden



Extra prijzen
voor de
Sint Nicolaaspuzzel

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

€
€
€ 1

,00
.50
.00

De drukker van deze krant, Drukkerij Weevers BV,
stelt in samenwerking met de Vordense Onder-
nemers 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

Jeugdmode Yvonne,
Zutphenseweg 1 a, Vorden

Denkt u aan voldoende postzegels!

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

Drogisterij
Ten Kate
Zutphenseweg 2
7251 DK Vorden
Telefoon (0575)5522 19

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN
VRIENDELIJKE SPECIALIST.

Voor

AlltO: verkoop, onderhoud, reparatie

Rijwiel: verkoop, verhuur, reparatie

Taxi en groepsvervoer:

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

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

TUINVERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurioseweg 45a, Vorden, tel. (0575) 551217
www.weulenkranenbarg.nl

«IJ/ G.H. Vaags
^̂ ^ ^^^^ D i i r-/~k <-> i i \ir\r\r f\ n t\nr\ irtr\

vof
Bureau voor ontwerp en bouwadvisering
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

Het adres voor een goede voorbereiding
en begeleiding van uw

nieuwbouw

verbouwprojecten

restauratie en renovatleplannen

Voor sportieve
SINT NICOLAASGESCHENKEN
groot of klein moet U
bij de Firma Marlens zijn!

Loden Dames en Heren Jassen
Jachtjassen
Fleecejassen
Truien
Pantalons
Warmte laarzen
Wandelschoenen
Verrekijkers
Kristalglas
Zakmessen
Schietsportartikelen

steeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

Denkt u aan de koopavonden!
d o n d e r d a g 2 d e c e m b e r e n v r i j d a g a v o n d 3 d e c e m b e r
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