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Nieuw boek schrijfster Martine Letterie over Berend van Hackfort

In 'Gevecht met de wolf
gaat Berend op vrijersvoeten!

'Martine Letterie voor het kasteel waar Berend ooit woonde'

Berend van Hackfort opent de
houten deur en stapt in de ka-
mer, die tegelijk de werkplaats
van de schoenmaker is. Achter-
in bij de vuurplaats staat een
meisje van zijn eigen leeftijd.
Als ze hem aankijkt slaat zijn
hart een slag over. Wat een
prachtige ogen heeft ze.

Ze zijn bruin en twinkelen als ster-
ren. Haar wangen blozen als ste-
rappeltjes en uit haar witte muts
ontsnapt een losse piek bruin haar
die licht krult. Berend, zoon van Ja-
cob van Vorden is tot over zijn
oren verliefd op "Engel", de doch-
ter van schoenmaker Gosen. Waar-
toe deze verliefdheid lijdt, staat al-
lemaal beschreven in het nieuwste
boek "Gevecht met de wolf van
kinderboekenschrijfster Martine
Letterie uit Vorden. Een boek dat
momenteel overal in Nederland
in de boekhandel verkrijgbaar is.
Martine Letterie: "Het is mijn der-
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de boek over Berend van Hackfort.
De eerste twee " Een valk voor Be-
rend" en "Berend en de aanval op
de hertog" was bedoeld voor jon-
gens en meisjes van circa acht jaar.
Het nieuwe boek is meer bedoeld
voor de jeugd van circa 14/15 jaar.
Ik zie het boek "Gevecht met de
wolf " als een soort "volwassen-
worden- verhaal". Een jongen (Be-
rend) die zich afzet tegen zijn va-
der en moeder en de wijde wereld
intrekt. Hetzelfde verschijnsel zie
je natuurlijk ook volop bij de pu-
bers van deze tijd. Alleen was dat
in de middeleeuwen wat extre-
mer. Maar zowel in het heden als
het verleden moet je ervan uit-
gaan dat ouders altijd het beste
met hun kind voorhebben.

Wel een duidelijk verschil met de
tijd waarin Berend van Hackfort
leefde (1480 - 1557), toen was de
jeugd eerder volwassen. Men leef-
de dichter bij de natuur. De meis-
jes werden al vroeg uitgehuwe-
lijkt. De jongens leefden wat "vrij-
er", die genoten wel, die hadden
ook duidelijk een streepje voor.
Met name de mannen van adel,
die namen het niet zo nauw. Er
werden in die tijd heel wat
"bastaard -kinderen" geboren", zo
zegt Martine. Een keerpunt in het
leven van de jonge Berend (hij was
bijna 16) was toen hij het ouderlijk
huis verliet en hij op eigen benen
moest staan en hij in het gevecht
met wolven als overwinnaar te-
voorschijn kwam.

SPECIALE BAND
De kinderboekenschrijfster heeft
in de afgelopen jaren toch wel een
speciale band met Berend van
Hackfort gekregen. "Berend voelt
wel zo'n beetje als familie", zo zegt
Martine lachend. In het voorjaar
2004 verschijnt er opnieuw een
boek over hem. Dat boek krijgt als

titel " Berend en de toverkruiden".
"Je moet het meer zien als een ver-
volg op de eerste twee boeken over
Berend. Wellicht in de toekomst
ook nog een boek over de zuster
van hem, Mechteld geheten", zo
zegt Martine Letterie.

Berend van Hackfort heeft altijd
een goede verstandhouding met
haar gehad. In het boek "Gevecht
met de wolf', geeft ze haar lieve
broer, alvorens deze de wereld
introk, nog een beursje met geld
mee. "Dan heb je tenminste iets
voor de begintijd", zo zei Mechteld
snikkend. Martine heeft het eerste
hoofdstuk van het boek voorgelezen
aan de kinderen op school 't Beeck-
land, hier in Vorden. "De jongens
en meisjes reageerden enthousi-
ast. Ze werden al direct nieuwsgie-
rig en wilden weten hoe het verder
met Berend zou gaan.

Trouwens dat kinderen lezen is
heel belangrijk. Niet teveel achter
de W of de computer. Niet alleen
ouders moeten het kind tot lezen
stimuleren, ook wij als schrijvers
van kinderboeken hebben hierin
een taak. Wij houden veel lezin-
gen, ik persoonlijk circa 50 per
jaar. In mijn geval vertel ik over de
roofridders en hun kastelen. Ik
weet uit ervaring dat kinderen het
leuk vinden dat ze lezen over ka-
stelen in de plaats waar zij wonen.
Wat hier in Vorden zo leuk is, kin-
deren die mij kennen groeten met
"Ha die mevrouw Berend" of "Hal-
lo Berendien". Best wel grappig".
Intussen heeft Martine Letterie in
de afgelopen zeven jaar, 28 kinder-
boeken geschreven. Onlangs nog
verscheen het boek "Het geheim
van de roofridder". Een verhaal uit
de middeleeuwen dat zich afspeelt
in en rondom kasteel Wilden-
borch. Daar woonde eind 15e
eeuw ene roofridder Johan van
Wisch, die alleen maar roofde en
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oorlog voerde maar uiteindelijk
toch het loodje moest leggen, toen
een meisje, Elze genaamd, een list
verzon en hem een behoorlijk
poets bakte.

Het schrijven van kinderboeken
blijft Martine Letterie boeien. "Het
liefst schrijf ik s'morgens, wan-
neer de kinderen naar school zijn,
de boel thuis is opgeruimd en dan
aan de slag. Heerlijk!" Volgend jaar
verschijnen er in Nederland een
serie kinderboeken die aansluiten

bij musea die regelmatig door kin-
deren worden bezocht. Eén van de
boeken wordt geschreven door
Martine Letterie waarbij het "Ar-
cheon" in Alphen a/d Rijn centraal
staat. "Dat betekent niet alleen
schrijven maar ook veel studeren.
Ik breng zeker een maand met
fulltime lezen door. Kijk hier heb
je een rapport waarin opgravingen
worden beschreven die archeo-
logen gedaan hebben. Studiema-
teriaal voor mij", zo legt Martine
Letterie uit.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 november laatste zondag kerkelijk jaar. 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 november 10.00 uur ds. A. Hagoort laatste zondag kerkelijk
jaar, HA.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 november (kleur groen) 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 november 10.00 uur pastor Matti. Woord- en Communie-
viering, rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 november 17.00 uur Eucharistieviering, dames-/herenkoor.
Zondag 23 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
22-23 november F. Hogenels, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe. bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spit taal 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
22-23 november J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel.(0575)452020.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Vereniging Bomenbelang
organiseert lezing over oude
inheemse bomen in de omge-
ving van Vorden door ecoloog
Bert Maes. Dinsdag 25 nov.
zaal De Herberg, aanvang
20.00 uur. Gratis entree.

• Te koop in Vorden: tussen-
woning aan De Boonk 49.
Vraagprijs €185.000,-. Tel.
(0575) 55 22 00.

• Erve Kots, Eimensweg 4,
Lievelde. Zaterdag 29 novem-
ber Laurie Lewis (USA) 20.30
uur. Entree €12,50. Info/res.
(0544) 37 37 01 / (0575) 51 89
90 / www.stonevalley.nl Zie ar-
tikel in dit blad.

• Gevraagd voor kleinkinde-
ren: ledikantje en box. Bellen
vanaf donderdag. Tel. (0575)
55 91 20.

• Ongehuwde man, 55 jaar,
ambtenaar, geen kinderen,
met inval.pensioen, zoekt lieve
vrouw. Brieven onder nr. R
24-5 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Gevraagd: weidegelegen-
heid, tegen vergoeding, voor
jonge paarden en/of pony's.
Tel. (0575) 55 67 66.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Ford Fiësta 1.1 l bj.'95;
Peugeot 205 XR 1.4bj.91;

Suzuki Alto GLS bj.'94;
Hyundai Pony 1.5 l LS

bj.'94.

Winterbanden zijn weer op
voorraad.

RlfTMAN
AUTOBANDfN
Slotsteeg 18, Hengelo

Tel. (0575) 46 27 79

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

0620438118

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

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

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

• Eenmalige verkoop: bu-
reaustoelen € 30,-. Uitzoeken
nu of nooit. Zondag 23 nov.
van 10.00 tot 15.00 uur Hof-
straat 4 te Baak.

• Computerhulp voor parti-
culieren. Bel (0575) 54 43 25.

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

• Het beste cadeau voor uw li-
chaam en geest is natuurlijk een
goede massage. Organic Mo-
ve, praktijk voor holistische mas-
sage. Tel. (0575) 55 62 17.

• Zondag 23 nov. a.s. van
10.00 tot 15.00 uur rommel-
markt Hofstraat 4 te Baak (bij
de toren-ruïne). Gratis entree.

• Kerstpakketten bekijken?
Dat kan in onze 'showroom' ach-
ter de VW. Maak vooraf een af-
spraak. Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: 5 eet kamerstoe-
len, houtkachel, 1 m3 wit zand
en een paar ski's. Tel. (0575)
52 65 35.

• Verhuisd: mevr. W.G.
Klumpenhouwer-Klein Ik-
kink van Schoolhuisweg 1,
Vorden naar Margrietlaan 1,
Vorden.

• Vrouw, werkzaam in Vor-
den, zoekt een huurwoning in
Vorden en omgeving. Liefst
met tuin en zo spoedig moge-
lijk. Brieven onder nr. V 37-2
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Heb al 10.000 km per fiets
afgelegd in 2 jaar tijd! Lambert.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding, 30-45 jaar, voor 1 och-
tend per week. Nieuwe woning
in Leesten-Oost. Geen kleine
kinderen. Brieven onder nr. W
42-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Donker licht op sterven
(lampje). bochtbewoners@hot-
mail.com

• Pssst... Sint, u moet in die
schoen een chocoladereep van
de Wereldwinkel doen.

• Met spoed gezocht: woon-
ruimte in omg. Vorden voor al-
leenstaande vrouw. Tel. 06 5160
5579.

• Zwarte Piet bij u thuis voor
een geslaagde avond of middag.
Tel.(0575)553217.

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Naast onze 4 spetterende groente- en fruitaanbiedingen

deze 3 alvast geselecteerd
Geldig woensdag 19 november t/m dinsdag 25 november.

Vers voor u gesneden... Past ook in dit seizoen...

rode of witte kool AQQ 4 seizoenensalade << 49
500 gram € Ui 200 gram € 17

Voor het boerengemak...

boer'nbakschotel ™^t 249
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galteestraat 3 • Tel. (0575) 551617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

WIJ VERKOPEN U NOG STEEDS DE BESTE
STAMPPOTTEN UIT DE REGIO!

BALIE.NL

HARDWARE ft SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAIIE.NI 4
Een initiatief van Decorsian Websolutions & Comouters 4

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:05

R AFHAALBALIE

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Aanbiedingen geldig van ma. 17 nov t/m za. 22 nov. Edah Hengelo (GId.)

Dat is gewoon Edah _ _Q

Alle soorten appels kiio € O.
Boerenappelvlaai € 2?9

Huls Achterhoekse worst € 1 ?9

Weekendaanbieding alleen zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Wijn van het jaar: Chateau Montbrun
Corbieres 2001 ~ 1 COO
hele doos van € 23.94 voor € l Di

Spaart u al zegels voor een gratis boodschappendoos?

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Dat is gewoon Edah

Dagmenu's
17 nov. t/m 21 nov. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 18 november
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade / ijs met slag-

Woensdag 19 november
Tomatensoep / babi pangang met bami en groente.

Donderdag 20 november
Hollandse biefstuk met aardappels en groente / Apfelstrudel met
vanillesaus.

Vrijdag 21 november
Paddestoelensoep / spare ribs met zigeunersaus, frieten en salade.

Maandag 24 november gesloten.

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

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

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
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Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze »
•J dochter

Ilse
Zij is geboren op 12 november 2003 om 06.27 uur,
weegt 3125 gram en is 52 cm lang.

Haar trotse ouders zijn:
Riek en Anja Hissink

Lindeselaak 5
7234 TA Wichmond
Tel. (0575) 44 46 72

' *
| Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van l
| onze dochter en mijn zusje

Pien
Henrike Maria

15 november 2003.

Biesterveld 36
7251 VS Vorden

(m\

Edwin, Karin en Lot Meijer |

| Tel.(0575)554482
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Hoera!
Wij hebben er een dochter en een zusje bij.
Haar naam is

Quinty
Zij is geboren op 16 november 2003 om 03.37 uur,
weegt 3670 gram en is 51 cm lang.

Alfons, Heidi en Sharon Arendsen

Pastoriestraat 6
7223 LK Baak

Te koop:

rode en
groene
beuk
van eigen kwekerij.

Advies • Ontwerp • Aanleg

Hoveniersbedrijf
Marcel Jansen

Uilenesterstraat 23 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 38 01

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat ze
zolang in ons midden mocht zijn, is na een werkzaam
leven en een moedig gedragen ziekte overleden onze
lieve moeder en oma

Hentjen Johanna Norde-Harmsen
weduwe van B.H. Norde

op de leeftijd van 84 jaar.

Lochem: Riky en Gerrit Sloot
Hans en Martine
Annet en Gerben

Laren (Gld.): Nardy en Jan Ruiterkamp
Annemiek en Jeffrey
Berend-Jan en Saskia

12 november 2003
Nieuwstad 7
7251 AD Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden is rustig van ons heengegaan onze zuster,
schoonzuster en tante

Hentjen Johanna Norde-Harmsen
weduwe van B.H. Norde

in de leeftijd van 84 jaar.

Hengelo (Gld.): B. Bruggink-Harmsen

Varsseveld: G.H. Harmsen-Beek

Hengelo (Gld.): A. Harmsen-Steenblik
H.W. Bosch

Hengelo (Gld.): G.J. Harmsen

Neven en nichten

Vorden, 12 november 2003

We hebben veel fijne herinneringen aan onze buur-
vrouw

Annie Norde-Harmsen

Annie bedankt.

Henk en Goosien
Kloosterman-Wuestenenk

Uit onze vriendenkring is heengegaan

Hentje Johanna Norde-Harmsen
weduwe van Hendrikus Norde

in de leeftijd van 84 jaar.

Fam. Wonnink
Mevr. Wassink-Lansink
Mevr. Kornegoor-Tjoonk
Mevr. Kornegoor-ter Maten

Vorden, 12 november 2003

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid,
mevrouw

H.J. Norde-Harmsen

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
NBvP Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 12 november 2003

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

"Gehakt is niet alleen
op woensdag lekker"

Zin in een andere gehaktdag? Ons rundergehakt
is ideaal voor Mexicaanse tortilla's en enchelada's.

Italiaanse pastasauzen of lasagna's. Ovenschotels of
rijstgerechten. En met gehakt gevulde omelet,

paprika of courgette.
Enfin, genoeg balletjes opgegooid.

Rundergehakt A 50
kilo € ™W«

Gehakt rondo
100 gram

10

Runderschnitzel
100 gram

Selderiesalade
100 gram

Boterhamworst
700 gram

A 1
l •

134
€ l •

.O?9

«O.75

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

Nu planten,
leilindes, bolacacia, bolcatalpa,
dakvormbomen zoals plataan en
prachtige laurier tegen spotprijs.
Tevens beukenhaag en liguster.

Particuliere verkoop op vrijdag en zaterdag tot 16.00 uur.

BOOMKWEKERIJ

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vordei
Telefoon (0575) 55 29 28

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

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

weekend bereikbaar!

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



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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

B en W gaan op
bedrijfsbezoek
B en W vinden goede contacten
met het bedrijfsleven in Vorden
van groot belang en één van de
initiatieven om die contacten in
stand te houden zijn de zoge-
naamde bedrijfsbezoeken van
burgemeester en wethouders aan
bedrijven in Vorden. Op 25 no-
vember staat weer zo'n bedrijfs-
bezoek op stapel. Burgemeester
Kamerling, wethouders Mulderije,
Boogaard en Wichers, de secreta-
ris en de beleidsmedewerkster
economische zaken brengen dan
een bezoek aan Bijenhof Fijnhout
Bewerking / Ligusta BV. Doel is te
bekijken wat de activiteiten van
het bedrijf zijn en welke rol de ge-
meente speelt (bouwen, milieu,
bedrijventerrein, uitbreidingsmo-
gelijkheden, etc). Een bezichtiging
van het bedrijf staat vanzelfspre-
kend op het programma.

Wat gebeurt er
met uw afval?
Wat er gebeurt met het afval dat u
thuis scheidt of naar de verschillende
brengpunten in de gemeente brengt,
vertellen wij u op deze gemeentepagi-
na in een reeks artikelen met de titel
"Wat gebeurt er met...?'. Deze laatste
keer: Wat gebeurt er met het afval dat
u in de thuis groene en grijze contai-
ner deponeert ?

De kringloop van het groen
en grijze afval

Het Veluws Composterings Bedrijf
(VCB) in Wilp composteert het
groente-, fruit- en tuinafval dat u
in de groene container aanbiedt.
De afnemers van de compost die
ontstaat, zijn de land- en tuin-
bouwsector, de potgrondindustrie
(deze verkoopt aan tuincentra) en
particulieren. Het restafval dat u
in de grijze container doet, gaat
naar verwerkingsbedrijf Essent
Milieu in Wij ster (Drenthe), waar
het wordt verbrand in speciale
verbrandingsovens (duur proces,
daarom is afval scheiden zo be-
langrijk). Voordat het afval de
verbrandingsovens ingaat, wordt
eerst het ijzer en blik eruit ge
haald. Dit gaat naar Gorus in
IJmuiden (voormalige Hoogovens).
Verder halen trommelzeven zand
en stenen uit het afval en ook
papier en plastic worden verwij-
derd. Deze fracties zijn ook her te
gebruiken. De verbranding van
het overgebleven restafval levert
weer elektriciteit op. De rookgas-
sen worden vanzelfsprekend zo
optimaal mogelijk gereinigd.

Rioolrechten omlaag met 72 euro
Uitkomst begrotingsvergadering 13 november
In de Beleidsbegroting, waarin de plannen van het college van burge-
meester en wethouders voor 2004-2007 zijn opgenomen, stond dat de
rioolrechten in 2004 gelijk zouden blijven in vergelijking met dit jaar.
U betaalde in 2003 204 euro aan rioolrechten. Voor 2004 is dit echter
toch teruggebracht. En wel naar 132 euro. De WD diende hiertoe een
voorstel in dat door de andere raadsfracties en B en W is overgeno-
men. De reden is dat de rechten voor 2004 meer dan kostendekkend
waren. Burgemeester en wethouders wilden dit bedrag reserveren,
maar de raad vond dat niet nodig. Andere belangrijke uitkomsten van
de raadsvergadering waren het besluit om krediet beschikbaar te
stellen voor de aanleg van een nieuw trainingsveld voor W Vorden en
het uitstel van de renovatie van sporthal' t Jebbink om onderzoek te
doen naar de voor- en nadelen van renovatie ten opzichte van een
geheel nieuwe sporthal op een andere locatie in Vorden.

renovatie en vindt de voorgestel-
de locatie achter het station
ongeschikt omdat het voor de
scholen in Vorden, die de sporthal
het meest gebruiken, een stuk
verder lopen is. Dit kost veel tijd
en de wandelroute loopt langs
behoorlijk drukke wegen.

Dorpsschool

Over de plannen voor het onder-
houd aan wegen zeggen de frac-
ties dat B en W dit zoveel moge-
lijk gelijktijdig, in één pakket,
openbaar moeten aanbesteden.
Dit kan geld besparen. Daarnaast
wil de raad dat het college de
mogelijkheden om subsidies voor
projecten binnen te halen zeer
goed bekijkt. Verder is tijdens de
vergadering door alle partijen nog
eens duidelijk aangegeven dat
nieuwbouw van de Dorpsschool
de hoogste prioriteit heeft.
Wethouder Boogaard stelde het
volgende: "De Dorpsschool maakt
onderdeel uit van de geplande
Multifunctionele accommodatie
(MFA) en het is de bedoeling dat
er eind dit jaar een intentie-
verklaring en een programma van
eisen ligt. Een dergelijk project
heeft echter een doorlooptijd van
een paar jaar". Over de Centrum-
visie, waarvan de MFA onderdeel
uitmaakt, gaf de raad aan de
vaart erin te willen houden en
regelmatig tussenrapportages te
willen ontvangen over de stand
van zaken.

Achteruitgang station

Alle partijen willen dat de
betrokken wethouder Wichers
nog eens met vervoerders NS en
Syntus gaat praten over de
mogelijkheid voor een achteruit-

W Vorden krijgt nieuw trainingsveld.

Trainingsveld en sporthal

Burgemeester en wethouders
stelden voor onderzoek te doen
naar de behoefte aan training-
velden en -accommodaties van de
plaatselijke voetbalverenigingen.
Dit naar aanleiding van een
verzoek van W Vorden voor een
extra trainingsveld. De onder-
zoekskosten waren geraamd op
15.000 euro. De WD vroeg zich af
of onderzoek wel nodig is en gaf
de voorkeur aan het honoreren
van het verzoek van de vereniging
en daarvoor het genoemde bedrag
beschikbaar te stellen. De andere
fracties en B en W gingen hier-
mee accoord, inclusief de sugges-
tie van wethouder Wichers dat
het bedrag niet koste wat het kost
vast moet staan maar afhankelijk
is van de kosten van een kwalita-
tief goed veld waarmee de club
jaren vooruit kan. Over de
renovatieplannen van het college
voor sporthal 't Jebbink diende de
WD-fractie een motie in. Zij stel-
den voor niet nu al in te stemmen
met renovatie (waarmee voor de
Ie fase een bedrag van een half
miljoen euro gemoeid is) maar
eerst ook onderzoek te doen naar
de (on)mogelij kneden van een
geheel nieuwe sporthal op een
andere plaats in het dorp met
bijvoorbeeld een langere levens-
duur en meer verhuurmogelijk-
heden. De grond aan het Jebbink
zou dan voor woningbouw
gebruikt kunnen worden. Een
mogelijke locatie voor een nieuwe
hal zou het veld achter het
station kunnen zijn. D66 en de
PvdA stemden in met de motie tot
nader onderzoek. Belangrijke
voorwaarde voor de fracties is wel
dat onderzoek zeer snel, nog dit
jaar, plaatsvindt. Als toch voor
renovatie wordt gekozen moet dit
zoals gepland in de zomer van
2004 gebeuren. De CDA-fractie
stemde tegen de motie. Zij is voor

gang bij het station om de route
naar het industrieterrein te
verbeteren. De vervoerders geven
echter aan dat als er een overgang
bij moet komen dit ten koste gaat
van een andere overweg. De
fracties nemen hier geen genoe-
gen mee en zijn benieuwd naar
het vervolggesprek van de
wethouder met de vervoerders.

Groenvoorziening Joostink

Over de kwaliteit van de groen-
voorziening in het Joostink zijn
veel vragen gesteld. Wethouder
Wichers daarover: "De bewoners
hebben een plan ingediend om
dit te verbeteren. Hun voorstel
wordt nader bekeken en waar
mogelijk meegenomen in het
huidige beeldkwaliteitsplan dat
voor de wijk is opgesteld". Over
de voortgang van plannen op het
gebied van recreatie en toerisme
in Vorden geeft wethouder
Mulderije aan dat onlangs een
gesprek heeft plaatsgevonden met
de provincie over de Poort tot 't
Groote Veld. Dit gesprek heeft tot
gevolg gehad dat de provincie
haar in eerste instantie negatieve
houding heeft bijgesteld tot een
positieve, onder meer vanwege de
betrekkelijke kleinschaligheid. Op
de door de gemeente ingezette
weg kan dus doorgewerkt wor-
den. Ook is gesproken over het
nieuw te ontwikkelen industrie-
terrein, samen met Hengelo en
Steenderen. De raad wil nader
geinformeerd worden over de
eventuele locatie en de geplande
industrie op het terrein. Wethou-
der Mulderije gaf aan: "Op dit
moment hebben we twee locaties
op het oog, maar voordat ik meer
informatie kan geven, is eerst
planologisch overleg met de
provincie nodig en moet bekeken
worden of het mogelijk is de
grond aan te kopen. Tot slot
diende de CDA-fractie een voorstel
in om structureel geld beschik-
baar te stellen voor de recon-
structie van het buitengebied.
De andere partijen gingen
hiermee accoord.

De Beleidsbegroting 2004-2007
van de gemeente Vorden is door
de raad vastgesteld met de
hierboven aangegeven
wijzigingen en toezeggingen.

Het was een enerverende raadsvergadering, waarin verschillende nieuwe
voorstellen zijn gedaan.



Gezond en veilig wonen. Dat wilt u toch ook?
We steken veel tijd en energie in het
opknappen en verfraaien van onze
woningen. Thuis moet een plek zijn waar
het plezierig en behaaglijk is. Maar weet
u ook hoe veilig en gezond uw woon-
situatie is? Lang niet iedereen is bekend
met de diverse gezondheids- en veilig-
heidsrisico's binnenshuis. Over hoe het zit
met ventilatie, brandveiligheid, de veilig-
heid van gas en elektra, burenlawaai en

schoon drinkwater verschijnen de
komende weken artikelen op deze
gemeentepagina. Ook op www.vorden.nl
en www.vrom.nl vindt u meer informatie
over gezond en veilig wonen. Deze week:

Zorg voor brandveiligheid

Vorige week was het weer zover
twee doden door een woningbrand.

Jaarlijks breekt in zo'n 6000
woonhuizen brand uit. Daarbij
vallen ongeveer 50 doden en 500
gewonden. Doden vallen er vooral
wanneer een brand te laat wordt
ontdekt: als rook en vuur zich al
hebben verspreid en vluchtroutes
zijn afgesneden. Brand overvalt
mensen onvoorstelbaar snel. In een
paar minuten kan een beginnend
brandje een grote uitslaande brand
met extreem hoge temperaturen
worden. Of verandert de dichte rook
van een smeulbrand uw vertrouwde
omgeving in een doolhof.
Eenvoudige maatregelen zoals het
plaatsen van rookmelders en het
maken van een vluchtplan kunnen
een hoop ellende besparen. Want
hoewel uw lijf en leden redden het
allerbelangrijkste is, hakt het grote
verlies van bezittingen met emo-
tionele waarde er ook diep in.

Rookmelder

Een rookmelder - een apparaat dat
de aanwezigheid van rook aangeeft -
waarschuwt vóór het te laat is.
Zonder het alarmsignaal van de
rookmelder wordt een brand die 's
nachts uitbreekt of ontstaat in
ruimten waar niemand aanwezig is
te laat ontdekt. Daarbij komt dat de
heftige rookontwikkeling juist
slaapverwekkend werkt door de
giftige koolmonoxide die vrijkomt.
Wakker wordt u dus niet van de
rook, maar wél van het alarmsignaal
van een rookmelder. Om brand
tijdig te ontdekken moet u één of
meerdere rookmelders ophangen.
Belangrijk is dat u voldoende
rookmelders in huis bevestigt op de
juiste plekken. Er zijn verschillende
soorten rookmelders: optische rook-
melders en ionisatierookmelders.

Optische rookmelders zijn duurder
maar wel beter omdat ze (soms
minuten) eerder rook signaleren.
Rookmelders op batterijen moet u
elke drie maanden testen.

Rookmelders die u weg wilt gooien,
mogen niet in de prullenbak. U kunt
ze inleveren bij de gemeente of de
winkelier waar u een nieuwe
rookmelder koopt. Rookmelders
worden onder andere verkocht in de
grote doe-het-zelfzaken of bouw-
markten.

Vluchtplan

Brand maakt van uw huis een dool-
hof. Zorg daarom voor een goed
vluchtplan en oefen dit regelmatig.
Mocht er ooit brand bij u thuis
uitbreken, dan weet u wat u te
doen staat.

Huis (ver)bouwen, wat mag wel/niet?
Nieuwe Welstandsnota in inspraak

Opgave voor verkiezing kan tot 9 december
'Vrijwilliger van het jaar 2003'

Op l januari jl. is de Woningwet
gewijzigd. Naast wijzigingen voor
de vergunningplicht (lichte en
reguliere bouwvergunningen en
een verruiming van vergunning-
vrij bouwen) is ook de regeling
voor het welstandstoezicht (vol-
doet het uiterlijk van bouwwer-
ken aan redelijke eisen van
welstand) ingrijpend veranderd.
De veranderingen maken de
welstandstoets opener en inzich-
telijker. Wettelijk is bepaald dat
de gemeenteraad vóór l juli 2004
een Welstandsnota moet vast-
stellen met criteria voor (de
welstandscommissie bij) de
beoordeling van bouwplannen.
Vorden heeft de Welstandsnota in
samenwerking met Hengelo,
Steenderen en Hummelo en
Keppel ontwikkeld. Direct betrok-
ken maatschappelijke organisa-
ties in de gemeenten zoals GLTO,
industriële kringen, winkeliers-
verenigingen, woningcorporaties,
Bond van Nederlandse Architec-
ten, Nerderlands Verbond van
Ondernemers in de Bouwnijver-
heid, monumentencommissies en
welstandscommissie zijn via een
klankbordgroep bij de opstelling
van de nota betrokken. Inmiddels
zijn de voorbereidingen zover
gevorderd dat de nota klaar is
voor inspraak. De nota ligt met
ingang van 24 november a.s. voor
vier weken ter inzage in het
gemeentehuis en de openbare
bibliotheek (zie ook de rubriek
Openbare bekendmakingen).

Opzet van de nota

Het gemeentelijk grondgebied is
ingedeeld in deelgebieden. De
kenmerken en waarden van de
deelgebieden zijn apart beschre-
ven. Dit leidde tot verschillende
beoordelingskaders en toetsings-
niveaus, variërend van zwaar, via
regulier tot soepel. Zo wordt
voorgesteld voor historische
dorpskernen/bebouwingslinten en
langs de belangrijkste uitvals-
wegen een reguliere welstands-
toets te doen. Deze gebieden
hebben in het algemeen een hoge
belevingswaarde en geven een
stukje geschiedenis van de betref-
fende kern weer. Aanpassingen
aan de achterzijde zijn minder
van invloed op de belevingswaar-
de en daarom kan daar volstaan
worden met een soepele toetsing.
Ook voor de latere bebouwing in
de kernen geldt een soepele
toetsing. Uitzondering vormen de
Rijks- en gemeentelijke monu-
menten: zij krijgen een zware
toetsing. Voor het buitengebied is
in principe eveneens gekozen
voor een soepele beoordeling,
maar de aard van de bebouwing
kan aanleiding zijn alsnog een
zware toetsing toe te passen,
bijvoorbeeld bij monumenten of
historische buitenplaatsen. Crite-
ria die bij de beoordeling een rol
spelen zijn: de omgeving, maat en
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Ook de nieuwbouw bij de Vordense Beek
is getoetst door de welstandscommissie

schaal, vorm en gebaar, stijl en
detail en materiaal en kleur. Een
nieuw gebouw of een verbouwing
van een bestaand gebouw voldoet
aan redelijke eisen van welstand
als het een positieve bijdrage
levert aan de kwaliteit van het
gebied waar het gebouw
onderdeel van uitmaakt. Of daar
in elk geval geen afbreuk aan
doet. De kwaliteiten van de
deelgebieden zijn in de Wel-
standsnota omschreven. Bij schaal
gaat het om de onderverdeling
van een bouwwerk in kleinere
eenheden. Dat kunnen bouwvolu-
mes zijn maar ook gevelindelin-
gen of kozijnstijlen. Vorm heeft te
maken met recht, schuin of rond,
dus met kap of plat. Beeldbepalen-
de details bepalen de stijl. Andere
details zijn bijvoorbeeld mate-
riaalovergangen. Het toegepaste
materiaal bepaalt mede het karak-
ter van een bouwwerk. De kleur
kan, ook op grote afstand invloed
hebben op de beleving van het
gebied. Aan al deze aspecten
besteedt de Welstandsnota
aandacht.

Loketcriteria

Een niet onbelangrijk onderdeel
van de Welstandsnota zijn de
loketcriteria. Dit zijn standaard-
sneltoetscriteria voor veel voorko-
mende kleine bouwplannen, zoals
dakkappellen, kleine aan- en
uitbouwen, kleine bijgebouwen,
overkappingen en wijzigingen in
de gevelindeling. Als bouwplan-
nen aan deze criteria voldoen,
hoeven zij niet meer aan de
welstandscommissie te worden
voorgelegd. Deze sneltoetscriteria
zorgen er niet alleen voor dat op
voorhand duidelijk is aan welke
criteria moet worden voldaan,
maar ook maken ze het mogelijk
een verzoek om bouwvergunning
sneller af te handelen.

Verdere procedure

Na verwerking van de inspraak-
reacties en zonodig bijstelling van
de ontwerp-nota, is de planning
dat de gemeenteraad de Wel-
standsnota in het voorjaar van
2004 behandeld.

De genomineerden van vorig jaar: v.J.n.r. Ria van Vleuten, Rinus Ilbrink, jan
Tijssen, Gerrit Brummelman en Bennie Lichtenberg.

De eerste aanmeldingen voor de
tweede editie van de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar' zijn alweer
binnen bij de gemeente. "En dan
zijn het alleen nog maar individuele
mensen uit de gemeente die direct
reageerden naar aanleiding van het
artikel vorige week op deze gemeen-
tepagina. Verenigingen en instanties
hebben net een brief van de gemeen-
te ontvangen waarin ze gevraagd
worden vrijwilligers aan te melden.
Die formulieren moeten sowieso
allemaal nog komen", reageert
initiatiefnemer van het evenement,
wethouder W. Wichers, enthousiast.

Met de verkiezing 'Vrijwilliger van
het jaar' willen burgemeester en
wethouders hun waardering tonen
voor vrijwilligers die zich onder-
scheiden door hun werkzaamheden
voor de Vordense gemeenschap.
"Natuurlijk kan dat niet zonder uw
inbreng. Daarom roepen wij vereni-
gingen, instanties en individuele
inwoners op nu één of meerdere
vrijwilligers aan te melden die
volgens hen in aanmerking komen
voor de titel", zo zegt de wethouder,
ledere inwoner van Vorden kan "Vrij-
williger van het jaar' worden. Het
hoeft niet te gaan om een vrijwil-
liger die is aangesloten bij een
vereniging of instantie. Het kan ook
de buurvrouw zijn die boodschap-
pen en huishoudelijke klussen doet
voor haar buurman die slecht ter
been is. Natuurlijk is het toegestaan
één van de genomineerden van
vorig jaar aan te melden. Een groep
opgeven mag ook.

Vul het onderstaande formulier
vandaag nog in met een goede

motivering die duidelijk maakt waar-
om die persoon de titel verdient. U
kunt op het formulier meerdere vrij-
willigers aanmelden. Behalve dat ie-
mand inwoner moet zijn van de ge
meente Vorden, zijn er geen voor-
waarden waaraan een vrijwilliger
moet voldoen om mee te kunnen
dingen naar de titel. ledere vrijwil-
liger is voor degene voor wie hij of zij
werkzaamheden verricht belangrijk.

Jury

Een onafhankelijke jury kiest de
winnaar. Zij let daarbij onder meer

op de specifieke werkzaamheden die
de vrijwilliger verricht, het belang
van de activiteiten en het aantal
keren dat iemand wordt aangemeld.
Aanmeldingsformulieren kunt u
uiterlijk tot 9 december a.s. sturen
naar het gemeentehuis.

Kent u een vrijwilliger die deze
bijzondere titel verdient?
Laat deze persoon zien hoe u hem of
haar waardeert door het onderstaan-
de formulier in te vullen en op te
sturen. Wij zien uw reactie graag
tegemoet. Aanmeldingformulieren
zijn verder verkrijgbaar bij de
gemeente, via mevrouw M. Arends,
tel. (0575) 557 506, de bibliotheek en
het Dorpscentrum. Bij mevrouw
Arends kunt u ook terecht met
vragen over de verkiezing.

Geldprijs

Uit de voorgedragen vrijwilligers
kiest de jury een aantal genomi-
neerden die tijdens de nieuwjaars-
receptie op 5 januari 2004 om 20.00
uur in het Dorpscentrum in het
zonnetje wordt gezet en waarvan er
uiteindelijk één als "Vrijwilliger van
het jaar' naar huis gaat. Naast een
oorkonde krijgt de winnaar een
geldbedrag van € 250,-.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2003

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is

Naam: ,

Adres:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

Afzender

Naam: . . .

Adres: .

Telefoonnummer:

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

Extraatje voor minima
Heeft u een inkomen op bij stand-
niveau, dan kunt u voor de kosten
van de opvoeding van kinderen tus-
sen de 12 en 18 jaar en de kosten
van ontspanning, beweging en ont-
moeting een beroep op de gemeen-
te voor een aanvullende financiële
regeling. De maximale toelage
bedroeg in 2003 € 115,- per toeken-
ning (bijvoorbeeld per kind/ gezins-
lid). Op 13 november j 1. heeft de
gemeenteraad tijdens de raadsver-
gadering echter besloten de Ver-

ordening tot wijziging van de Ver-
ordening minimabeleid 2001' vast
te stellen, waarin is opgenomen dat
Vordenaren met een inkomen op
bij standsniveau een hogere vergoe-
ding krijgen uit het bestaande Vor-
dense minimabeleid, te weten niet
€ 115,- maar € 150,-. De regeling
geldt alleen voor 2003. Maakt u nu
al gebruik van deze regeling dan
ontvangt u een nabetaling van
€ 35,-. Heeft u een minimuminko-
men en wilt u in aanmerking voor

de regeling, neemt u dan contact
op met de afdeling sociale zaken
van de gemeente, tel. 55 74 74. Het
kan nog tot het eind van dit jaar.

De extra aanvullingen betaalt de
gemeente van het geld dat de
regering dit jaar voor langdurige
minima heeft verstrekt. De veror-
dening treedt in werking op de
eerste dag na deze bekendmaking
en is tegen betaling van de kosten
algemeen verkrijgbaar.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 32, voor het vernieuwen van een bergruimte, datum ontvangst:

10 november 2003
• Deldenseweg 2, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

6 november 2003

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

Verleende bouwvergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Doeschot 40, voor het bouwen van een bergruimte, vrijstelling voor:

overschrijden rooilijn
• Julianalaan 18, voor het veranderen van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n 2 e f a s e
• Heidepolweg 2, voor het bouwen van een opslaghal voor heesters en een

werktuigenberging

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• De Houtwal 4, voor het gedeeltelijk slopen van een werkplaats met kas
• Schoolstraat 11 a, voor het gedeeltelijk slopen van een loods

Ka pve r g u n n i n g e n
• Groeneweg en Emmalaan (sectie K, nrs. 2764 en 2765) voor het vellen van

14 kastanjes, herplantplicht voor: 19 kastanjes (maat 14-16)
• Oude Zutphenseweg 10, voor het vellen van 14 sparren, herplantplicht voor

250 m2 bosplantsoen
• Ruurloseweg 92, voor het vellen van vier dennen

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• R.T.V. Vierakker-Wichmond, voor het houden van een cyclocross wedstrijd op

zondag 18 januari 2004 van 08.00 tot 16.30 uur
• Rean Rotterdam, voor het houden van antiek- en vlooienmarkten op zondag

14 december 2003, zondag 8 februari 2004 en zondag 4 april 2004 in het sporthal
't Jebbink

• Standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis en aan verwante
artikelen op de zaterdagen in 2004 op het marktplein aan de Dorpsstraat in
Vorden.

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

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek van stichting De Wildenborch om vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het
bouwen van een lifttoren aan kasteel "De Wildenborch" op het perceel
Wildenborchseweg 20 in Vorden.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van
20 november t/m 18 december 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek,
gedurende de openingstijden. Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kan een
ieder zijn zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar maken. U kunt tijdens de
openstelling van het gemeentehuis over het verzoek van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over
eventuele medewerking aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing
zullen zij hun voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing publiceren,
waarbij een ieder opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze
kenbaar te maken.

Inspraak
W e l s t a n d s n o t a
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
24 november t/m 21 december 2003 voor een ieder (tijdens openingstijden) in de
bibliotheek in Vorden en op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp van de 'Welstandsnota
gemeente Vorden', met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk
zienswijzen aan hen kenbaar te maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e ( a r t . 8 . A l W m b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 21 november t/m 19 december 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Bistro/IJssalon de Rotonde, Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden voor het veranderen van

een inrichting voor ijssallon en koude keuken, volgens het Besluit horeca-, sport-
en recreatie- inrichtingen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Kerkstraat 3 in Vorden.

• Kluvers Vorden, Zutphenseweg 39, 7251 DH Vorden voor het van toepassing
worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een
reeds aanwezige inrichting voor detailhandel in diervoeders, tuinartikelen en
kunstmeststoffen, op het perceel plaatselijk bekend Zutphenseweg 39 in Vorden.

v o o r n e m e n
a r t . 8 . 2 6

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t i n z a k e
t o t g e d e e l t e l i j k e i n t r e k k i n g m i l i e u v e r g u n n i n g (
W m b / a r t . 3 : 3 0 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 21 november t/m 5 december 2003 ter inzage het ontwerp-besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer HJ. Pardijs, Mosselseweg 4, 7251 KT
Vorden op l februari 1994 verleende milieuvergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie D, nummer 1833 / 2503, adres inrichting Mosselseweg 4 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghou-
der in te trekken voor het varkensgedeelte, vanwege het gebruik van de Regeling
beëindiging veehouderij takken.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk en/of mondeling
gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke
bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 6 december 2003. Indien u dat wenst maken
wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend.
U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de
termijn van twee weken van de ter inzagelegging.

Tribune voor voetbalclub Vorden'
Op het complex van de voetbal-
vereniging "Vorden" zal hope-
lijk binnen afzienbare tijd
worden begonnen met de bouw
van een tribune. De tekening is
inmiddels klaar. Voorzitter Her-
man Vrielink hierover: "We zijn
er nog niet helemaal uit op
welke plek de tribune gebouwd
zal worden.

Dat hangt sterk af of we van de ge-
meente Vorden toestemming krij-
gen voor de aanleg van een oefen-
hoek. (Intussen heeft de gemeente-
raad van Vorden daar positief op
gereageerd en is besloten dat wet-
houder Wichers met de voetbal-
club zal gaan praten, om vervol-
gens met een voorstel tot aanleg
van de oefenhoek te komen.red).

Vrielink: "Momenteel hebben we
een provisorische oefenhoek aan
de rand van de Oude Zutphense-
weg, waar vroeger de kantine
stond. Wanneer deze hoek groter
wordt dan is er aan die kant nog
voldoende ruimte voor de bouw
van een tribune.

De andere optie voor de tribune is
tussen het hoofdveld en de andere

velden.. Zouden we daartoe beslui-
ten dan komt er een tribune op pa-
len zodat spelers en publiek er on-
der door kunnen lopen.

De totale hoogte bedraagt dan wel
acht meter, wat weer tot gevolg
heeft dat het bestemmingsplan
moet worden aangepast, want dat
voorziet namelijk in een tribune
van zes meter.

Zoals gezegd we zijn er nog niet
uit. Waar de tribune ook gebouwd
zal worden, het streven is wel om
het met ingang van het seizoen
2004/2005 in gebruik te kunnen
nemen", aldus de voorzitter van
"Vorden".

Behalve de blijdschap over de aan-
staande tribune, toch ook klachten
bij "Vorden; de voetballers vinden
de grasmat van het hoofdveld en
de bijvelden te zacht.! Vrielink:
"Onze velden moeten eigenlijk
twee keer per jaar gerold worden.

De gemeente Vorden, (die het
onderhoud verzorgt) doet dit ech-
ter eens per twee jaar. Verder moe-
ten de velden eens per jaar "be-
zand" worden. Dat gebeurt helaas

maar om de drie jaar. De toestand
van de velden wordt regelmatig bij
de gemeente aangekaart. Wij krij-
gen steeds als antwoord dat het
budget niet toereikend is.

Hoe dan ook, er zal toch meer aan
onderhoud gedaan moeten wor-
den, willen we in de toekomst op
een behoorlijke grasmat kunnen
blijven spelen", aldus Herman
Vrielink.

"Vorden" beschikt over drie velden
waar in competitieverband, jaar-
lijks zes seniorelftallen en 16
jeugdelftallen hun wedstrijden
spelen.

Dus een intensieve belasting van
de velden. Sportief gezien gaat het
goed bij de "geelzwarten". De club
telt thans 329 leden , zowel bij de
senioren als de jeugd een lichte
stijging.

Tijdens een dezer dagen gehouden
vergadering werd voorzitter Her-
man Vrielink bij acclamatie herko-
zen, m de vacature Gerrit Koersel-
man (hij stelde zich niet verkies-
baar) werd voorzien middels de be-
noeming van Stef Kruip.

Bertus Maaldeiink en
Geurt Harmsen ere-lid
Ijsvereniging Vorden'
Vanwege hun vele verdiensten
voor de ijsvereniging "Vorden'
zijn Bertus Maalderink en
Geurt Harmsen benoemd tot
ere-lid van de club.

De aftredende bestuursleden A.C.
Aalderink, H.G. Harmsen, H.M. Vis-
schers en mevrouw AJC Broekman-
Rouenhorst zijn bij acclamatie
herkozen. Intussen zijn er bij het
clubhuis wat aanpassingen gedaan.
Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe
verwarmde toiletunit geplaatst.

Mocht het weer de komende tijd
plotseling omslaan en het gaat
vriezen, dan kan de ijsbaan aan
het Hoge binnen 24 uur onder wa-

ter worden gezet en kan er in feite
direct daarna geschaatst worden.
Op vrijdag 28 november start de
voorverkoop van de abonnemen-
ten. Deze kunnen gekocht worden
bij de kantine aan het Hoge 41 A.

Andere 'voorverkoop-dagen' zijn:
zaterdag 29 november; woensdag
3 december en zaterdag 6 decem-
ber. Binnenkort wordt bij dieren-
speciaalzaak Kluvers een informa-
tiebord geplaatst, waarop de ope-
ningstijden van de ijsbaan staan
aangegeven. Afgelopen winter was
de ijsbaan 15 dagen geopend. Wat
de ijsvereniging "Vorden" betreft
mag dat aantal dagen de komende
tijd best uitgebreid worden!

Kijk voor
nieuws ook op:
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De Echte Bakker Dat proefje.

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

b altijd actueel!

rune
Harry Potter deel 5

Doe mee aan cis Bruna Harry Potter-wedstrijd
en maak kans op een betoverende reis!

Vrijdagnacht 22 november, van 24.00 tot 1.00
is Bruna open, dan is Harry Potter deel 5 te koop.

Haal bij Bruna je kleurplaat/vragenlijst en lever
deze 's nachts in.

Je maakt dan kans op fantastische prijzen!

bruncj
www.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

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

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

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

Jansen & gal m
autoschadebedriif EM

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOYAG

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

MET

SUPER DE BOER

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

Kerst-wintercircus
De voorstellingen zijn in sporthal 't Jebbink op

29 december om 15.30 en 19.30 uur en
30 december om 15.30 en 19.30 uur.

Lever nu uw munten in voor toegangskaarten,
u loopt dan geen risico dat een bepaalde voor-

stelling uitverkocht is.

Hoe werkt de actie
A. Bij uw dagelijkse boodschappen. Bij elke € 10,- besteed ontvangt u een muntje.

Als u 25 muntjes gespaard heeft, ontvangt u een gratis kaartje.
B. Bij speciale acti-artikelen. Elke week hebben we 2 actie-artikelen (onbeperkt aan te kopen)

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u l circusmunt t. w. v. € 10,"

Friesche Vlag bananen- Of frambozenvla pak a l liter € 1.34

Super witte bolletjes 2 zakken voor € 1.90

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

koud kunst je

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!
GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrekkelijke

premie voor al uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

Uw voordeel: € 30,- pef man per dog. Bovendien geldt voor

woningen ouder dan 15 jaar het lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor een
afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Verdien <•
€ 30,-

pet mon pef Q°9 Bessels
SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 a Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

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



"Huilen in de Braziliaanse duinen "

Erwin Plekkenpol en Stephan Braakhekke (W.K. Enduro)
en Thijs van Amerongen (EK Veldrijden) hadden zich
meer voorgesteld van hun buitenlandse sportavontuur!

"Een vliegreis van slechts 9 uur
non-stop naar Fortaleza, de zon-
nigste plek van Brazilië. Prach-
tige stranden en duinen. Een
absolute aanrader". Deze tekst
komen we regelmatig tegen in
advertenties in de landelijke
dagbladen. Erwin Plekkenpol
en Stephan Braakhekke, net te-
rug van het wereldkampioen-
schap Enduro in Brazilië, den-
ken heel anders over het prach-
tige vakantieparadijs Fortaleza.

Voor hen de bittere constatering:
35-37 graden hitte, in een motor-
pak met helm de motor op, en
heel veel afzien en absoluut geen
oog voor de Braziliaanse schonen
op de schitterende stranden en al
het andere moois wat men de toe-
rist nog meer kan bieden.

Zowel Erwin als Stephan geraak-
ten gedesillusioneerd. Domme
pech, dat was de reden dat hun
motorzesdaagse snel voorbij was.
En ze hadden zich er zoveel van
voorgesteld, Erwin ging minimaal
voor zilver en voor Stephan telde
in feite alleen maar het goud.
Maar, hoe wreed kan topsport zijn
en dan met name een mechani-
sche sport zoals Enduro.

Voor de 22 jarige Erwin Plekken-
pol sloeg het noodlot al direct toe.
Het zouden zes dagen van pakweg
240 kilometer per dag moeten
worden, het werd slechts ander-
half uur. De klap kwam bijzonder
hard aan. Erwin: " Al direct bij de
eerste crossproef ging de ontste-
king kapot. Gelukkig was Marcel (
Marcel Bulten, steun en toeverlaat
van Erwin, red) in de buurt en kon-
den we de ontsteking vervangen.
Even later opnieuw defect.

Ik heb toen alles van de motor ge-
haald, het zadel, de tank, de bou-
gie nagekeken. Ik wilde er abso-
luut zeker van zijn dat het niet

wat anders was, zodat ik mij later
niet zou kunnen verwijten er niet
alles aan gedaan te hebben. Op dat
moment was ik alleen in de dui-
nen. Kapotte motor, in de verte
zag ik de jongens rijden. Ik voelde
mij ontzettend eenzaam, wel een
halfuurtje in mijn eentje zitten
huilen, zo'n reis gemaakt, zoveel
kosten gemaakt, "gaan" voor zil-
ver en dan pats boem, afgelopen.
Weg droom.

Ik heb de motor laten staan, ben
gaan lopen om hulp te halen. Van
de lokale bevolking kreeg ik een
buggy te leen. Terug gelopen om
de motor op te halen. Dan zie ik
Marcel weer. Opnieuw veel emo-
ties, ook bij Marcel, allebei com-
pleet van slag. En wat nog het erg-
ste was, achteraf bleek bij de ont-
steking een draadje los te zitten.
Vijf minuten solderen en klaar
was Kees", zo zegt Edwin Plekken-
pol verbitterd.

Na het huilen in de Braziliaanse
duinen heeft hij en Marcel in de
rest van de week nog enkele team-
genoten kunnen helpen. Een ding
staat voor hem vast, volgend jaar
revanche in Polen. "Ik laat me niet
ontmoedigen. De blikken zijn nu
gericht op de enduro kampioens-
rit van de KNMV, die eind novem-
ber in Zelhem gehouden wordt".

STEPHAN BRAAKHEKKE:
"IK BEN ER GOED ZIEK VAN"!
Voor Stephan Braakhekke kwam
op de tweede wedstrijddag een
einde aan het wereldkampioen-
schap. Zegt hij: " Op de eerste dag (
253 kilometer) lag ik aardig op
koers. Bijna 40 graden, hartstikke
heet, ik heb daar tijdens het rijden
wel rekening mee gehouden. Een
19e plaats op deze eerste dag. Ik
was best tevreden. Vanwege de hit-
te van maandag op dinsdag heel
slecht geslapen. De eerste tijdscon-

trole op dinsdag ging goed, ik had
zelfs nog tijd over.

Na 60 kilometer reed ik ergens
over een steen, ik kwam uit balans
en viel. Stelde niet zoveel voor.
Wat erger was, de radiateurslang
was kapot, er sijpelde koelwater te-
gen de remschijven aan, waardoor
het remmen steeds minder en
minder werd. Gelukkig was daar
ineens Erwin Plekkenpol ( die een
dag eerder dus was uitgevallen)
die naar mij op zoek was gegaan.

Hij had een bougiesleutel bi j zich.
Een andere Nederlander had toe-
vallig een stukje radiateurslang bij
zich. Ik kon weer rijden. De eerst-
volgende tijdscontrole werd met
15 minuten overschreden. Dus te
laat. Ik werd uit de wedstrijd ge-
haald, einde oefening, keiharde
beslissing. Dat zijn nu eenmaal de
regels. Ik ben kalm gebleven. Blij
dat Erwin mij nog goed heeft kun-
nen helpen. Wanneer je anderen
dan wel ziet rijden, is het natuur-
lijk verschrikkelijk balen. Ik ben er
de hele week ziek van geweest", zo
zegt Stephan Braakhekke die in
Brazilië ook de andere kant van de
( niet behaalde) medaille heeft
meegemaakt.

Stephan: "Ik zag ergens onderweg
een rijder op de grond liggen. Ge-
vallen dacht ik. Bij hem twee bege-
leiders. Ik stopte en vroeg "you
need a doctor"? No, no dus niet no-
dig, dus ben ik doorgereden.

S'avonds hoorde ik dat de coureur,
de Engelsman Matt Bowden, aan
een hartstilstand was overleden.
Weet je wat zo stom was, de ou-
ders van de Engelsman zagen op
internet dat hun zoon was overle-
den. De organisatie had hen nog
niet eens op de hoogte gesteld. Ge-
woonweg schandalig. Het is te gek
voor woorden wat ze tijdens zo'n
wereldkampioenschap soms zo

maar klakkeloos op internet zet-
ten", zo zegt Stephan Braakhekke,
die ondanks alle misère, zich ook
volgend jaar tijdens de wereld-
kampioenschappen in Polen wil
revancheren!

THIJS VAN AMERONGEN:
PIJLEN RICHTEN OP
WERELDKAMPIOENSCHAP
Een andere tak van sport, het Euro-
pees kampioenschap veldrijden.
Onze plaatsgenoot Thijs van Ame-
rongen verdigde in Tabor ( Tsje-
chië) in de klasse junioren 17/18
jaar, de vaderlandse driekleur.
Thijs werd daar in een veld van 60
coureurs, negende, een verdienste-
lijk resultaat, echter de 17 jarige
MTS scholier was aanvankelijk
toch wel een tikkeltje teleurge-
steld, maar stapte daar toch vrij
snel overheen.

Toen we Thijs na terugkomst uit
Tsjechië spraken, was hij juist zijn
fiets aan het schoon spuiten. "Ik
heb net wat rondjes door het wei-
land "getrokken" en dan blijft er
nog wel eens "wat" aan de fiets
hangen". Nederlands beste voet-
baller aller tijden, Johan Cruiff
sprak ooit de historische woorden:
" Elk nadeel "nep" ook weer zijn
voordeel". Woorden zeer wel van
toepassing op Thijs van Ameron-
gen, één van Nederlands beste ju-
nior- veldrijders.

Hij zag namelijk toch ook wel
voordelen uit zijn optreden in Ta-
bor. Zegt hij: "Eind januari worden
in het Franse Bontchateau de we
reldkampioenschappen veldrijden
verreden. Daar werk ik naar toe.
Wanneer ik in Tsjechië al had ge
piekt, was dat eigenlijk voor de
W.K. te vroeg gekomen. Je kunt de
vorm namelijk niet een heel sei-
zoen lang vasthouden", zo zegt hij.
Ik voelde bij deze E.K. al direct dat
ik geen goeie benen had. Ik had

soms best wel moeite het tempo
bij te houden.

Ook voor en in de wedstrijd totaal
geen last van zenuwen. Misschien
was het wel beter geweest, wan-
neer ik wat "gezonde spanning"
had gevoeld. Tijdens de wedstrijd
had ik ook wat last van een stijve
rug. Twaalf uur in een bus vanuit
Nederland naar Tabor was toch
wel lang. De Belgen hadden dat be
ter voor elkaar, zij kwamen per
vliegtuig", zo zegt Thijs die op de
wedstrijddag in Tsjechië één van
zijn grootste fans aantrof.

Vader Frits van Amerongen reed
op de vrijdag voor de wedstrijd in
zijn eentje met de auto vanuit Vor-
den naar Tsjechië om zoonlief
gade te slaan c.q. aan te moedigen.
De moeder van Thijs wilde ook wel
mee, maar dat kon helaas niet
meer geregeld worden. " Voor Tsje
chië moet je een geldig paspoort
hebben en die heb ik niet. Heb ik
inmiddels wel aangevraagd hoor",
zo zegt ze lachend.

Pa Frits zag zijn zoon direct na de
start als tweede het veld inrijden.
Drie ronden lang reed de Vorde-
naar op de vierde plek. Tussen
twee haakjes de wedstrijd bedroeg
40 minuten (zes ronden). Halver-
wege koers sloten zich nog 5 rij-
ders bij de kopgroep aan. Voor
Thijs viel er met de finish in zich
geen eer meer te behalen. "Het
was mijn parcours ook niet, veel
bochten en daar heb ik dit seizoen
nog niet veel op getraind", zo zegt
Thijs van Amerongen die in het
nog maar prille seizoen zowel in
Almelo als Sint Michielsgestel een
eerste plaats pakte. De komende
maanden heeft hij twee "grote
doelen" voor ogen. In januari 2004
in Heerlen goed presteren tijdens
het Nederlands kampioenschap en
enkele weken later het wereld-
kampioenschap in Frankrijk!

Uw advertentie in Weekblad Contact valt beter op!
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Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Pietentaart
klein € 6.95 groot € 11.95

Speculaastaartje
van € 3.95 voor € J. 75

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

ROOZEGAARDE
Sport&ModeJJMF

Spalstraat 13/7255 AA Hengelo Gld.

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

MASITA Sporttas junior van € 12,95 voor € 8,95

KORTINGSBON € 2,00
Tegen inlevering van deze bon:

DUNLOP MaxTP tennisballen tin 4 ballen
van€ 12,95 voor € 10,95

KORTINGSBON €10,00
Tegen inlevering van deze bon:

Leren voetbal met pomp van € 19,95 voor € 9,95

KORTINGSBON € 5,00
Tegen inlevering van deze bon:

NIKE leren voetbal GEO Tiempo (zwart)

van € 22,95 voor € 17,95

KORTINGSBON € 2,00
Tegen inlevering van deze bon:

RUCANOR sportsokken junior (36-41)

van € 5,95 voor € 3,95

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

PUMA scheenbeschermers junior
van €12,50 voor €8,50

KORTINGSBON €7,50
Tegen inlevering van deze bon:

Royale PUMA sporttas van € 25,00 voor € 17,50

KORTINGSBON € 3,00
Tegen inlevering van deze bon:

ASICS volleybal kniebeschermers Junior
van € 11.95 voor € 8,95

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

MIZUNO volleybal kniebeschermers Senior
van € 15,95 voor €11,95

Deze aanbiedingen gelden tot en met 5 december 2003
en zolang de voorraad strekt.

USVERENIGING
VORDEN

Voorverkoop
ijsbaan-
abonnementen

aan de ijsbaan Het Hoge 41 a
te Vorden.

Abonnement
€7,- per persoon.
Voorverkoop abonnementen t/m 6 december
2003 nadien tijdens geopende ijsbaan € 12,-
per persoon aan de kassa.

Vrijdag 28 november
19.00 uur t/m 20.30 uur.

Zaterdag 29 november
11.00 uur t/m 14.00 uur.

Woensdag 3 december
14.00 uur t/m 16.00 uur.

Zaterdag 6 december
11.00 uur t/m 14.00 uur.

Tevens in- en verkoop van schaatsen.

Autorijschool
Ruesink

Uitslag
Kinderboekenweek 2003

Kleurplaat:
1. Kelly Gotink; 2. Patrick Groot Jebbink;

3. Noemi Filip.

Quiz vragen:
1. Tieme Gotink; 2. Debbie van de Vlekkert;

3. Marleen Bokkers.

Bouwplaat:
1. Paula Bruinsma; 2. Paul Broekhuizen;

3. Emily Gotink.

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!
Je kunt je prijs bij Bruna in Vorden ophalen.

Alle bouwplaten kan men bezichtigen op de
jeugdafdeling van de bibliotheek.

Ook kun je je bouwplaat daar ophalen.

brunc
www.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Voor Professionele verven van Sigma Coatings

kunt u nu ook bij ons terecht.

SIGMA
COATINGS

MUUIMATE
t t V l i . I . B O U W M A R K T

Fa. heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

HELP
KINDEREN

MET
HERSEN-
LETSEL!

"Een hersenbloeding!
Spelen, praten, zingen:
niets zal in de toekomst

vanzelfsprekend zijn"

Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe

zit het als uw kind te maken krijgt met

hersenvliesontsteking of een hersenbloe-

ding, een hersentumor of hersenletsel

door een ongeval? Dan wordt het écht

duidelijk: er is nog heel veel wetenschap-

pelijk hersenonderzoek noodzakelijk, ook

voor betere preventie en behandeling.

Helpt u de Hersenstichting Nederland?

Word dan donateur. Kijk ook op

www.hersenstichting.nl

©

TL' HERSENSTICHTING NEDERLAND

Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

infoOhersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl giro 860

H A N D E L S
DRUKWERK

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

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Tel. (0575) 51 23 06
Fax (0575)54 54 92

CEES BOEK
Winkelcentrum Dreiumme
Tel./Fax (0575) 52 72 51



't Beeddand schaatst voor
waterbronnen in Kenia

Bomen van 2000 jaar
oud in Vorden??

Afgelopen donderdag 13 no-
vember hebben ongeveer 100
leerlingen van xt Beeddand
meegedaan aan de sponsorac-
tie "schaatsen voor water" van
Plan Nederland (het voormalige
Poster Parents Plan). Landelijk
is er in de pers ook aandacht
aan besteed.

Dit hield in dat de leerlingen zo-
veel mogelijk rondjes op de ijs-
baan van De Scheg in Deventer
moesten schaatsen en voor deze
rondjes sponsors moesten zoeken.
Met het geld wat op deze manier

bij elkaar gebracht wordt kunnen
er in Kenia een aantal projecten
van Plan Nederland met water-
bronnen gerealiseerd worden.Het
feit dat je op bevroren water(zou
het drinkwater zijn?)water bij el-
kaar schaatst voor andere minder
bedeelde mensen is wel is iets even
bij stil te staan.

Het enthousiasme waarmee de
leerlingen rondjes reden was hart-
verwarmend. Ook de mindere
schaatsers deden hun uiterste best
om goed voor de dag te komen.
Met het mooie weer, de vlotte mu-

ziek en een ijsbaan alleen voor je
eigen school was het een schitte-
rende onderbreking van de gewo-
ne lesdag. Voor en na de actie was
er tenslotte gewoon les. Het eind-
bedrag dat de actie heeft opgele-
verd is nog niet bekend maar zal
zeker nog bekend gemaakt wor-
den.

Al met al een goed georganiseerde
actie van Plan Nederland waar ' t
Beeckland volgend jaar zeker weer
aan mee zal doen en dan mis-
schien wel met nog veel meer leer-
lingen.

Wat een kunst... op't Beeddand

Dinsdag 11 november vond op
het Ulenhofcollege, locatie 't
Beeckland, een Kunstendag
plaats.

In school gaven die dag verschil-
lende gastdocenten workshops.
Derdejaars leerlingen konden kie-
zen uit beeldhouwen, freestyle
(dans), raku-stoken, T-shirt boetse-
ren, drama, djembé, video en sie-
raden maken. De Kunstendag is
één van de activiteiten die de leer-

lingen ondernemen voor het vak
Culturele Kunstzinnige Vorming
(CKV). Het is vooral een ervarings-
gericht vak, waarin leerlingen ken-
nismaken met kunst en cultuur.
Daarom lag het accent op deze
dag op "het doen". Voor het "free
stylen" was de aula omgebouwd
tot danszaal. Door de school liepen
verschillende leerlingen met vi-
deocamera's om te filmen voor
hun workshop video en monteren.
Buiten ervoeren kinderen bij beeld-

houwen en raku stoken watje alle
maal moet doen om uiteindelijk
tot een beeld te komen of een
prachtige Japanse kom.
De workshopdag is een warming-
up voor de vier verschillende actvi-
teiten die de leerlingen zelf straks
moeten kiezen voor het vak CKV.
Het enthousiasme van de leerlin-
gen bleek uit het feit dat ze zelfs
hun anders zo geliefde pauze wil-
den overslaan om alle tijd te beste
den aan hun gekozen workshops.

Op dinsdagavond, 25 novem-
ber, komt Bert Maes van het
ecologisch adviesbureau uit
Utrecht een lezing geven over
inheemse bomen en struiken.
Zeer oude bomen in de omge-
ving van Vorden zullen in zijn
lezing een belangrijke rol spe-
len. Vorden vormt vooral land-
schappelijk een belangrijke rol
in de regio Graafschap.

Vereniging Bomenbelang organi-
seert ieder jaar in november een
avond voor de leden en ook voor
andere geïnteresseerden. De be
langstelling voor deze avonden is
over het algemeen erg groot.
Steeds worden andere aspecten
van de natuur of het landschap in
de omgeving, het behoud of het
onderhoud ervan, vanuit diverse
invalshoeken besproken.

Dit jaar staat overleven en voort-
planten van zeer, zeer oude bo-
men centraal. Beit Maes heeft veel
onderzoek gedaan en is tot verras-
sende vondsten gekomen waar-
over hij zal vertellen en waarvan
hij het belang zal aantonen.

Zo heeft hij op de Veluwe oude
hakhoutstoven van eiken en beuken
gevonden, waarvan de levensge
schiedenis ± 2000 jaar beslaat.

In het gebied rond Vorden en
Wichmond is de karakteristieke
beekflora grotendeels bewaard ge
bleven. Voor een gebied met zo'n
lange cultuurinvloed van landgoe
deren en kastelen is dit heel op-
merkelijk. Ofschoon het karakte
ristieke landschappelijk beeld als
geheel tot in lengte van dagen kan
blijven bestaan, zal in de toekomst
de Graafschap als genenbronge
bied goeddeels verloren gaan.

Dit geldt zowel voor het gebied
Vorden-Wichmond als voor de ui-
terwaarden van de IJssel. Een grote
bedreiging voor het oorspronke
lijke inheemse karakter van de
bomen en struiken vormt de aan-
plant van wel inheems, maar niet
autochtoon plantmateriaal. Het
onderscheid zit hem in kleine,
maar belangrijke verschillen in
erfelijke eigenschappen.

De Graafschap is vorig jaar onder-
zocht op het voorkomen van oude
boslocaties en oorspronkelijk in-
heemse bomen en struiken. Er is
nog een unieke mix aan cultuur
en natuur in dit gebied. Maar de
biodiversiteit in de drie historische
landschapstypen van de Graafschap
wordt wel bedreigd. De lezing
wordt gehouden in "de Herberg"
(zie advertentie).

Start restauratie noorderbeuk

Restauratie priesterkoor
Willibrorduskerk
Vierakker krijgt vervolg
Vierakker kan het zelf nog nau-
welijks geloven, maar binnen
eenjaar na de afronding van de
restauratie van het priester-
koor, is begin deze maand ge-
start met de restauratie van
weer een volgende fase van de
totale restauratie.

Dit keer is de noorderbeuk aan de
beurt. Met plezier hebben de be-
drijven die hebben meegewerkt
aan de restauratie van het priester-
koor, te weten de fa. Hoffman uit
Beltrum, glazenier Stef Hagemeier
uit Tilburg, De Manenstegell uit
Bathmen, de firma Emsbroek uit
Vorden en installatiebedrijf Jansen
uit Keijenborg hun agenda vrijge
maakt om de komende maanden
de krachten te bundelen om een-
zelfde verbluffend resultaat te be-
werkstelligen.

Dat zó snel na de officiële opleve-
ring van het priesterkoor op 31 ja-
nuari van dit jaar al begonnen kan
worden aan de restauratie van de
noorderbeuk mag een klein won-
der worden genoemd. Dat dit mo-
gelijk is is met name te danken
aan het grote belang dat het rijk,
de provincie Gelderland en de ge
meente Vorden hechten aan deze
19e eeuwse, neo-gothische land-
goedkerk en de vertaling daarvan

in klinkende munt. Want dankzij
het beschikbaar stellen van ruim
€ 420.000,= - een bedrag dat overi-
gens pas iirhet jaar 2008 vrijkomt
- én een bedrag van € 180.000,=
- de eigen bijdrage van 30%! - is
het mogelijk om een aanvang te
maken met de restauratie van
deze volgende fase. De restauratie-
commissie wil graag vanaf deze
plaats al diegenen, die op een of
andere manier een steentje bijdra-
gen aan het bij elkaar krijgen van
de eigen bijdrage bedanken. De
bijdrage is onmisbaar!

Heeft men het resultaat van de eer-
ste restauratie nog niet gezien,
dan raden wij u aan een kijkje te
gaan nemen. Men kan natuurlijk
altijd de vieringen van woensdag-
morgen, zaterdagmiddag of zondag-
morgen bijwonen, maar voor wie
niet kerkelijk is, is de eerstkomen-
de gelegenheid niet al te ver weg.

Zoals ieder jaar zal ook dit jaar de
kerk op Tweede Kerstdag 's mid-
dags geopend zijn. Men kan dan
overigens ook de 100 jaar oude
kerstgroep bewonderen, die de pa-
rochie dit jaar geschonken kreeg
van de Fraters van Utrecht uit Bor-
culo. Deze kerstgroep bestaat uit
20 zeer fijn beschilderde beelden,
alle prachtig van kleur.

Voor de feestdagen nog
een paar kilo afvallen?
Al meer dan 15 jaar is 'Slank-
Klup' met meer dan 350 groepen
een begrip in Nederland.

Geen dieet club maar een organi-
satie waarbij men leert de eetge
woonte aan te passen. Slank-Klup
helpt hierbij door middel van een
door een erkende diëtiste samen-
gesteld gevarieerd weekmenu: ge
zond, cholesterol, vriendelijk en
bijzonder lekker. De ingrediënten
zijn normaal in de supermarkten
verkrijgbaar. En het hele gezin kan

met de pot mee eten. Bovendien
wordt men bij 'Slank-Klup' bege
leid door goed getrainde leidsters
die worden ondersteund door er-
varen diëtistes in samenwerking
met voedingswetenschappers. Dus
wil men voor de feestdagen op een
verantwoorde wijze nog wat kilo's
kwijt kom dan nu vrijblijvend bin-
nenwandelen tijdens het clubuur
in Warnsveld, Wichmond ofVorden.

Voor meer info: Marion Wolbers
552172 of kijk op www.slank-klup.nl
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HOLTSLAGNATUURST EN
f RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD 2000+, 256 MB DDR, 4-kan
AMD2000+, 512 MB DDR,

V.a. € 489,-
USB 2.0, 40 GB HDD 7200 € 489,-

; € 539,-

TOpPC (met Asus i 619,-
AMDXP2400+, 256MBDDR4( [ €619,-
AMDXP2600+, 512MBDDFH l €689,-
AMD XP 2800+ ,512 MB DDR £ € 749,-

Luxe miditower ATX, 5.1 Sound, 16x 48 DVD speler, 100 Mbit ethernet, stille koelers,
6x USB 2.0, 1,44 MB diskdrive, Logitech keyboard, Logitech scrollwheelmuis.

Actie: Logitech Cordless Desktop Deluxe
Slechts €45.-

Meerprijzen: ^r^^^H
• Windows XP Home € 99,- •'Cordteee Desktop OEM € 17.- • !>2x32x52 CDRW € 3ü,-

• HP DeskJet 3550 € 69,- • 15 inch TT "atbedscanner € 59,-
• 17 inch monitor € 119,- • NEC DVD +/- brander € 139,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Suoeracties deze week

Runderriblappen

Varkenslappen

Varkensrollade

Poulet of
hacheevlees

Elke week op de markt in Vorden UW

399•

299•

2 99•

Voor op de boterham

SmjWOrSt 150 gram € l ?

Verse-, droge- of rookworst

175
per stuk € l •

«2 bossen bloemen 5.°°

«20 rozen 4."

* 3 amary lissen

«3 vossebessen

bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Schildersbedrijf Schooltink stopte onlangs haar aktiviteiten. Na
jaren van dienstbaarheid geven zij ook het dealerschap van Sigma
Coatings van harte over aan

SIGMA
COATINGS MULTIMATE

de Fa. Heijink - Multimate Bouwmarkt - Leestenseweg 10 - in
Zutphen. De familie Schooltink kan u dan ook de Fa. Heijink van
harte aanbevelen. Dezelfde kwaliteit Sigma produkten zijn ook

daar verkrijgbaar.

Kijk voor
nieuws
ook ops

BLACK & DECKER ACCU MULTI BIT-BOX
Mft lie/e 100-delige
brt-box heeft u voor
iedere klus het
juiste bitje bij
de hand.

SCHROEF-/BOORMACHIN
CD12

Krachtige 17 Vo

.
en variabele sm

Totaal 24 maanden qo

HET GROTE
DOE-HET-ZELF BOEK
Hiermee v»rsf haft u zich de basis-

GARRITY TUFFLITE2AA
Blijft drijven, is waterdkht,
schokbestendig, heeft een

K gepatenteerde reflector en een
heldere krypton gloeilamp.

Inclusief bütterijcn.

[NORM HARMSEiN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 -7255 AW Hengelo (GW.) - Tel 0575-461220
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kleurentelevisie KV-28FX68
72 cm 100 Hz FD Trinitron WEG A volledig
vlakke beeldbuis. 16:9 beeldweergave. 3D
Surmund System, Virtual Dolby met BBE.
70 Watt muziekvermogen. Top Text met 250
pagina's geheugen. 100 voorkeurzenders.

699.-

Wat mag u allemaal van ons verwachten? In
de eerste plaats een duidelijk aanbod. Niet
alleen PC's, hoewel we daar erg sterk in
zijn. Maar verder hebben we een breed
assortiment huishoudelijke en bruingoed
apparatuur, op overzichtelijke wijze voor u
gepresenteerd. Verder scherpe prijzen.

U zult ervaren dat wij
altijd scherpe prijzen
hanteren. Dat is mogelijk
dankzij onze samen-
werking met een grote
Europese organisatie.
Een uitstekende service.
Die begint in de winkel
met een goed advies over
uw aankoop en eindigt
bij u thuis met een
vakkundige installatie en
instructie van uw nieuwe
apparatuur.

AEG
stofzuiger
Stofzuiger met een krachtige motor van 1600 Watt.
Telescopische zuigbuis.

JVC

l UPS
etapparaat HD7444

Tr het zetten van 15 kopjes koffie.
Van druppelstop en zwenkfilter.

Wat vermogen.

CD

S

i

l
CO

ol
O)

Home Cinema systeem
TH-A35
Compact Home Cinema systeem voorzien
van receiver met geïntegreerde DVD-speler,
5 x 45 Watt Bass Relfex magnetisch af-
geschermde speakers en een 100 Watt
subwoofer. Geschikt voor weergave van
DVD Video, DVD-R, VCD, SVCD, Audio CD,
CD-R/RW, MP3 en JPEG. Ingebouwde
decoders voor Dolby Digital (AC3) en DTS.
tuner met 30 voorkeurzenders en RDS.

COMPAQ.
Mini deskpro ENS

Besturing Windows 98 SE

300.-

15 kopjes koffie

19.

Packard Bel
MP3 speler en opslagmedium
Audio Key
MP3 speler en opslagmedium in één! 128 M b
intern geheugen. Ultra klein, slechts 27 x 91 x 17
mm! Vanaf nu overal muziek! Dictafoonfunctie,
ongeveer 8 uur opnemen. USB aansluiting.

f28 Mb intern geheugen

109.-

89.-

l

l

"i,
O)c
'S

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29 - 7251 DG Vorden - Telefoon (0575) 55 12 24 - Fax (0575) 55 12 63
E-mail: info@dutchpc.nl - Internet: www.dutchpc.nl



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Bloemkool ^ Clementina^̂ ^ • Bi Ml39 mandarijnen 9

^•B
per stuk

g\
kistje 2,2 kilo nu

LAVS
SUPERCHIPS

zak 200 gram a 0.97

nu 2 zakken halen
1 zak betalen

BARLE LE DUC
MINERAALWATER

doos 12 liter

van 3.29 voor
51

PAGE
KEUKENROL

pak 6 stuks

van 5.25 voor 2."
DROSTE

CHOCOLADELETTER
pak 135 gram a 1.99

nu 3 pakken halen
2 pakken betalen

on
KIPROLLADE
2 stuks 50% korting

4.27
kilo van 8.55 voor

OLA
VIENNETTA

pak 650 ml

van 2.49 voor 1.49

GALL^GALLlM O L E N H O ^ E K
SONNEMA

BERENBURG
1 liter nu 11149

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575) 46 12 05 FAX (0575) 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

VA N HENGELO

Lekker betaalbaar bi/ de groenteman!

500J .W w10 zoete manueiiii» -^^cssd
+ 4 kiwi's gratis 0.79^

Hollandse bloemkool
Te koopt 'P lekkerst bij



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 5 november
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 64,24%; 2 Mw. D. Hoftijzer/
Mw. K. Vruggink 62,85%; 3 Dhr.
P.R.J. den Elzen/Dhr. G. Hissink
56,94%.
Groep: B
l Dhr. J. Duinkerken/Dhr. J. Post
63,54%; 2 Mw. H.J. de Bruin/Mw.
EJ. van Leuvensteyn 56,77%; 3 Mw.
A. Jansen Vreling/Dhr. W. Jansen
Vreling 53,13%.

Uitslagen 12 november
Groep: A
l Mw. A. Simonis/Mw. R. Webbink
63,33%; 2 Mw. D. Hofiïjzer/Mw. K.
Vruggink 60,42%; 3 Mw. N. Hend-
riks/Dhr. G.G. Bergman 58,75%.
Groep: B
l Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 59,38%; 2 Mw. A. Jansen
Vreling/Dhr. W. Jansen Vreling
58,33%; 3 Mw. L. Lamers/Dhr. H.J.
Kip 57,81%

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 3 november
A groep:
1. De dames Walter Kilian en van
Gastel met 64,1%; 2. Mevrouw Ge
richhausen en de heer Hissink
met 62,5%; 3. Het echtpaar Vrug-
gink met 55,7%.

B groep:
1. Dhr. Groot Bramel en mevr. de
Vries met 61,1%; 2. Het echtpaar
Wientjes met 56,9%; 3. De dames
Beek en Lassche met 54,9%.

Volleybal

Squash

VORDEN 2 OP KOERS
Zondag jl. speelde Vorden 2 thuis
tegen Hellendoorn 2 en Citadel 3.
Erik Reindsen mocht het spits af-
bijten tegen Citadel uit Enschede
en wist overtuigend met 3-0 te
winnen.

Henk Jan Hoekerswever en Gerjan
Wagenvoort hadden 5 sets nodig
voordat hun partijen beslist waren.

Henk Jan Hoekerswever won met
3-2 en Gerjan Wagenvoort verloor
zijn partij. Richard Martens won
vrij gemakkelijk met 3-0.

Tegen Hellendoorn speelde hij een
zinderende partij die hij uiteinde
lijk met 3-2 wist te winnen. Zo-
wel Henk Jan Hoekerswever als
Erik Reindsen wonnen ieder hun
wedstrijd met 3-0. Helaas verloor
Gerjan Wagenvoort met 0-3 zodat
Vorden uiteindelijk met 4-1 van
Hellendoorn had gewonnen.

Tegen Citadel werden ook 4 pun-
ten gepakt hetgeen voor de rang-
lijst betekend dat Vorden bij de
eerste 3 zal komen te staan.

Volgens de Vordenaren zitten ze
goed op koers. Zondag 30 novem-
ber speelt Vorden 2 zijn volgende
wedstrijd in Vorden.

PC de Graafschap
Zondag 16 november jl. was er een
dressuurwedstrijd voor pony's in
Empe, daar behaalde Nynke
Woerts met Tamara een Ie prijs in
de klasse M2, cat. D met 157 pun-
ten. Maartje Boekholt met Lucky
Boy een Ie prijs in de klasse LI, cat.
D met 169 punten.

Zondag 9 november jl. Laag Soeren
Joanne Pellenberg met Aifhia een
Ie en 4e prijs in de klasse B, cat. D
met 168 en 163 punten. Jorieke
Pellenberg met Tania een 2e prijs
in de klasse B, cat. C met 158 pun-
ten. Jermaine Pellenberg met Sil-
via een 3e prijs in de klasse B, cat.
B met 157 punten.

PELGRUM MAKELAARS DASH

DAMES l WINT MET 3-2 VAN
KOPLOPER FAVORTTA
Zaterdag moest Dash dames l aan-
treden tegen de koploper Favorita.
In een nieuwe outfit, gesponsord
door Pelgrum Makelaars, begon
Dash vol goede moed aan de wed-
strijd. In de eerste set wist Favorita
door een goede service meteen op
7-0 voorsprong te komen. Dash
kreeg echter meer grip op de servi-
ce, waardoor ze beter in hun spel
konden komen. De wedstrijd ging
in die eerste set verder gelijk op.
De door Favorita opgebouwde
voorsprong was echter te groot om
in te lopen. Deze set eindigde in
17-25.

De tweede set begon Dash duide
lijk beter. Van begin af aan werd
de koploper goed partij geboden.
Dash wist zelfs een voorsprong op
te bouwen, zeker ook door goed
uitpakkende wissels. Vooral Janneke
Meekes had een goede invalsbeurt.
Door een goede service werd Fa-
vorita onder druk gehouden en
kwamen de gevaarlijke aanval-
sters niet goed in stelling. Dash
wist deze set te winnen met 25-17.

In de derde set waren beide ploe
gen aan elkaar gewaagd, de strijd
ging gelijk op. Coach Henk Wahl
bracht de op het oude nest terug-
gekeerde spelverdeelster Debbie
Leferink in. Zij wist de aanvalsters
van Dash uitstekend te bedienen,
waardoor Favorita onder druk
kwam te staan. Dash won deze set
met 25-22.

Drie sets op rij winnen blijkt altijd
een moeilijke opgave. Zo ook deze
vierde set. Dash liep steeds achter
de feiten aan, omdat Favorita weer
goed serveerde. Aanvallend scoorde
Dash te weinig, waardoor de tegen-
stander Dash onder druk hield.
Deze set eindigde in 19-25.

De vijfde set moest uit gaan ma-
ken wie deze spannende wedstrijd
uiteindelijk zou winnen. Dash
kwam uitstekend uit de startblok-
ken. Ze wisten een voorsprong op
te bouwen van vier punten. Favori-
ta vocht zich in de set terug tot 8-7.
De stand ging daarna gelijk op. Bij
14-12 had Dash twee matchpoints,
die het team niet wist te verzil-
veren.

Na een time-out bundelde Dash
nog eenmaal de krachten en werd
het verlossende zestiende punt
gescoord. Een prima prestatie van
het eerste team van Dash om de
koploper van de promotieklasse te
verslaan.

MEISJES BI PELGRUM
MAKELAARS DASH RONDE
VERDER IN DE BEKER
Meisjes BI van Dash, gesponsord
door Visser Mode, moest vrijdag
voor een plek in de derde ronde
van de bekercompetitie spelen te
gen Volga meisjes A l uit Gaande
ren. Deze meiden imponeerden bij
binnenkomst door hun lengte.
Desondanks begonnen de meiden
van Dash vol goede moed aan de
wedstrijd. En terecht.

Door een redelijke service kon Vol-
ga de pass niet goed bij de spelver-
deler krijgen. De aanvalsters had-
den duidelijk moeite met het feit
dat ze de ballen niet goed aange
speeld kregen. Dash kon zo de te
genstander voldoende onder druk
zetten en fouten afdwingen. Set-
stand: 25-17.

De tweede set liet van beide kan-
ten een rommelig beeld zien. Dui-
delijk minder geconcentreerd be
gon Dash aan deze set. Dit resul-
teerde in veel service en passfou-
ten. Omdat de tegenstander tech-
nisch minder was dan Dash en ze
daardoor meer fouten maakten,
won Dash deze set toch met 25-23.

De derde set had Dash de zaak
weer onder controle. Door een re
delijke pass en meer beweging in
het achterveld dan bij de tegen-
stander, konden de Vordense mei-
den Volga onder druk blijven zet-
ten, wat resulteerde in een 3-0
overwinning.

Ondanks het feit dat de wedstrijd
minder spannend was dan vooraf
gedacht, is Dash weer een ronde
verder in de beker. Wanneer en te
gen wie Dash de volgende ronde
speelt, is op dit moment nog niet
bekend. Aanstaande zaterdag staat
de topper tegen Longa 59 op het
programma.

Zaterdag 8 november
Dames
Tornado-Laren D2 - Pelgrum Dash
D5: 3-1; Rivo-Rietmolen Dl - Pelg-
rum Dash D3:1-3; VIOS Eefde D2 -
Pelgrum Dash D4: 3-1; Pelgrum
Dash Dl - Favorita Dl: 3-2; Pelgrum
Dash recr. - Sv Welsum recr.: 2-1.

Heren
Side Out Hl - Pelgrum Dash H2:3-1;
Pelgrum Dash H3 - Tornado-Laren
H2:4-0.

Meisjes
Willems/Gemini MCI - Pelgrum
Dash MCI: 04; Pelgrum Dash MC2
- Vollverijs MCI: 0-4; Pelgrum Dash
MC3-WevocMCl:04.

PELGRUM DASH
HAALT 5 PUNTEN BIJ LONGA 3!
Na een 3-2 overwinning vorige
week tegen de koploper, waren de
dames van Dash in 'the winning
mood'. Uit ervaring is gebleken
niet te gemakkelijk te denken over
een tegenstander die lager op de
ranglijst staat en zo gingen zij ge
brand doch op hun hoede richting
Lichtenvoorde.

De eerste set ging gelijk op en de
dames van Dash leken wel zenuw-
achtig. Sommige ballen werden
prachtig gescoord en dan liet wer-
den de punten stom verprutst. Pas
bij een stand van 19-19 lieten ze
zien dat ze sterker waren en werd
de set met 21-25 binnen gehaald.
Het beeld dat coach Henk Wahl
tussen de sets door gaf was duide
lijk, laat eens zien waar je staat in
de competitie en maak de punten
eens af! Het was een beetje een
slappe bedoeling en de winners-
mentaliteit straalde er niet echt
van af. Dus met goede moed werd
er begonnen aan de tweede set en
zorgde Femke Grievink voor een
perfecte service serie en werd de
set met 10-25 binnen gesleept.

De derde en vierde set werden met
niet al te veel moeite gewonnen.
De derde set werd gewonnen met
14-25 door een goede service serie
van Bertine Vlogman en de vierde
set werd gewonnen met 11-25.

Door goede druk met onze services
op de speelsters van Longa hebben
we veel gescoord en was Longa 3 Al
met al een niet al te moeilijke
tegenstander voor Pelgrum Dash
Dames l die vaak moeite hebben
met tegenstanders lager op de
ranglijst.

Er werd overtuigend gewonnen en
kijken ze al weer uit naar de thuis
wedstrijd volgende week zaterdag
tegen Rabobank/ Havoc Dames 2.

Uitslag zaterdag 15 november
Dames
Favorita Dl - Pelgrum Dash D2:4-0
Longa'59 D3 - Pelgrum Dash Dl: 0-4
Pelgrum Dash D3 - DVO D3:1-3
Pelgrum Dash D4 - DVO D4: 0-4
Pelgr. Dash D5 - Dijkm./WSV D4:04

Heren
Pelgr. Dash H2 - Torn.-Laren Hl: 2-3
Pelgr. Dash Hl - Dijkm./WSV Hl: 4O

Meisjes
Orion MCI - Pelgrum Dash Cl: 4-0
Pelgr. Dash MB1 - Longa'59 MB1:3-2
Pelgr. Dash MC2 - Brevolk MCI: 04
Pelgr. Dash MC3 - Huevo'85 MCI: 04

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, 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: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RA.W.; Tekencur-
sus.
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

NOVEMBER
19 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
19 NBvPlattelandsvrouwen,

Volkssterrenwacht Bussloo in
de Herberg

19 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

19 Herhalingsles EHBO
19 Seniorensoos 's middags Wich-

mond-Vierakker
20 Klootschieten bij de Vordense

Pan
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 ANBO Rijbewijskeuring 70+ in

de Wehme
22 Intocht Sint Nicolaas
24 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

perrje
25 Passage dhr. Van Eek, Bewust

en bewegen
26 HVG dorp St. Nicolaasavond
26 HVG Wichmond J. Oldenamp-

sen over ballonvaart
26 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26 Handwerkmiddag Wehme, de

Wehme
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 PCOB, Johan Pardijs over Oud-

Vorden
28 Uitvoering toneelvereniging

Krato, pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

29 Uitvoering toneelvereniging
Krato, pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

29-30 Vogeltentoonstelling de Vo-
gelvriend in Dorpscentrum

Cadeaubeurs Wereldwinkel
Voor het zesde achtereenvol-
gende jaar organiseert de We-
reldwinkel een cadeaubeurs.
Op 21 november zullen 's mid-
dagds weer de mooiste Sintca-
deautjes, kerstartikelen en
-stalletjes opgesteld staan in de
Raadszaal van het Dorpscen-
trum aan de Raadhuisstraat.

Ook dit jaar weer nieuwe verras-
sende artikelen die speciaal voor
deze beurs zijn ingekocht. Alles is
geproduceerd in derde wereldlan-
den en de mensen daar hebben
een eerlijke prijs voor hun artike-
len gekregen zodat ze verder kun-

nen werken aan een beter bestaan.

Door het kopen van Wereldwin-
kelartikelen helpt u deze mensen
echt. Een mooie decembergedach-
te toch?

Wist men overigens dat de Wereld-
winkel ook kerstpakketten ver-
zorgt, zowel grote als kleine aan-
tallen. Men kan voorbeelden van
de pakketten zien in de showroom
achter de VW. Maakt u dan wel
hiervoor even een afspraak.

Wereldwinkel Vorden, Raadhuis-
straat 6 te Vorden.

Nieuwe Harry Potter 's nachts te koop bij Bruna

Bruna open van 24.00 tot 1.00 uur
op vrijdagnacht 22 november
Bruna Vorden is in de nacht van
21 op 22 november geopend van
24.00 tot 1.00 uur. Dan start de
verkoop van de Nederlandse
vertaling van Harry Potter deel
5: "Harry Potter en de Orde van
de Feniks".

Bruna organiseert een kleurwed-
strijd en een prijsvraag (3 vragen).

Op ieder wedstrijdformulier heeft
de klant de keuze om of de kleur-
plaat in te kleuren of om de vragen
te beantwoorden.

De wedstijdformulieren moeten
's nachts ingeleverd worden.

Er zijn vele prijzen te winnen, met
als hoofdprijs een betoverende reis
in Harry Potters voetsporen. Ook

de overige prijzen zijn de moeite
waard, namelijk een Home Enter-
tainment Systeem, Playstation 2,
mountainbike en nog 25 luister-
boeken: deel 5 van Harry Potter.

De kleurplaat/vragenlijst is nu bij
de Bruna winkel te Vorden ver-
krijgbaar. De boeken van Hany
Potter zijn een groot succes in Ne
derland en veel andere landen in
de wereld. Er kan zelfs gesproken
worden van een hype.

Om ervoor te zorgen dat iedereen
op de eerste verkoopdag een exem-
plaar van het boek kan bemach-
tigen zijn ruim l miljoen exem-
plaren gedrukt. In Nederland zijn
van de eerste 4 delen ook al grote
oplages verkocht. Zie ook de adver-
tentie elders in deze krant.

Passage
Dinsdag 25 november is weer de
ledenvergadering. Deze avond
zal verzorgd worden door Pro
Impulsion, Bewust en Bewogen.

Zij zullen een mooie presentatie
verzorgen, waarin keuzes vanuit

de christelijke en/of maatschappe
lijke levensstijl centraal staan. Er
zal een dia-presentatie zijn met
mondelinge toelichting en ook zal
er een gezellig themaspel worden
gespeeld. Iedereen is van harte
welkom.



Herfst, feest van kleur en geur
Tuinliefhebbers genieten intens van de herfst. Geen ander seizoen heeft

zoveel kracht in zich. Alles rijpt de natuur is nu het meest succesvol. De

gulle gaven van de herfst dragen de zaden voor de volgende generatie

al in zich. Dagen en nachten zijn even lang, geuren en kleuren sterker

dan ooit. Tijd om na te denken, tijd om te oogsten, tijd om gelukkig te

zijn en de creativiteit die er is ongeremd de vrije teugel te laten.

Potten en bakken vol kleur
vrij blijven), doe er verse potgrond in en
vul ze met kleine groenblijvers en win-
terbloeiers. U kunt er natuurlijk eerst ook
nog herfstbloeiers in zetten (chrysanten,
hebe, lage asters enz.), maar kijk ook vast
vooruit: winterbloeiende heide zorgt de
hele winter voor kleur, Pernettya idem
dito, sierkool (Brassica oleracea) is in al-
lerlei kleuren toepasbaar, winterviolen
(ijsviolen) zijn er volop. Zet er groenblij-
vende planten met extra kleur tussen:
Skimmia bijv. met zijn rode bessen of
bloemknoppen. Vergeet ook al die klei-
ne coniferen niet die zich gemakkelijk
laten inpassen en voor een wat hogere
structuur in de bakken zorgen. Ga lekker
grasduinen in het tuincentrum en zoek
een heel kleurenfeest bij elkaar.

De zomerbloeiers hebben het nu aardig
gehad. Maak de bakken leeg, maar berg
ze niet op. Bekleed ze van binnen met
noppenfolie (zorg dat de drainagegaten

Deze winter kleur m je turn!

De winter hoeft niet saai te zijn in de
tuin. Er zijn meer planten die 's winters
bloeien dan de meeste mensen denken.
Winterheide (Erica carnea) bloeit in al-
lerlei vormen van december tot maart,
iedereen kent de toverhazelaar (Hama-
melis) die niet alleen geel, maar ook
oranje of rood kan bloeien (vraag naar
de verschillende soorten), de winterjas-
mijn (Jasminum nudiflorum) is minstens
zo bekend. De roze bloeiende sneeuw-
bal (Viburnum x bodnantense 'Dawn')
kan van herfst tot lente bloeien. Dat geldt
ook voor andere sneeuwballen als Vibur-
num tinusd'\e witte bloemen hebben.

Herfstkleuren en herfstbloeiers

Denk ook aan de winterbloeiende struik-
kamperfoelies (Lonicera x purpusii'Wm-
ter Beauty') met zoetgeurende witte
bloemen die maandenlang blijven ver-
schijnen. Fantastische planten! En Ma-
honia steekt in de winter zijn gele bloe-
men fier boven het stekelige blad uit. De
echte winterbloeiende vaste planten zijn
natuurlijk de kerstroos (Helleborus) en de
winterakoniet (Eranthis hyemalis). Gele
kornoelje (Cornus mas) bloeit in februa-
ri. Dan kan ook de zachtpaarse Rhodo-
dendron x praecox al bloeien. Als de
sneeuwklokjes (Galanthus) en vroege
irissen (Iris reticulata) gaan bloeien, is
de winter al weer bijna voorbij.

Gras is weer in opkomst. Een goed ge-
maakt gazon is een rustgevend, bindend
element in een tuin. Ook in kleine tui-
nen kan dat heel goed. U heeft in de
praktijk de keuze uit fijn siergazon of
sterk speelgazon, waar bijvoorbeeld
kinderen lekker op kunnen ravotten.Als
u het gazon uit zoden laat maken, is de
grasmat al na een week of zes goed
bruikbaar. Maar realiseer u wel dat een
grasveld een tapijt levende planten is
dat verzorging vraagt. Als het groeit,
moet het zeker eenmaal per week wor-
den gemaaid, het gras heeft voeding
nodig, onkruid moet worden verwijderd
en u zult soms moeten sproeien. Maar
als u uw gazon vakkundig door een
hovenier laat aanleggen, weet u één
ding zeker: de basis is perfect en ge-
zond!

Lekker tuinieren in de herfst
Vroeg in de herfst

Groenblijvende planten inplanten.
Ranken van klim- en leiplanten
vastmaken.
Gevoelige kuipplanten voor de
eerste nachtvorsten naar de overwinteringsplek
overbrengen.
Vroeg bloeiende vaste planten delen.
Laatste snoeibeurt voor de hagen.

Midden in de herfst
Voorjaarsbloeiende bol- en knolgewassen planten
Organische mest tussen de heesters
strooien.
De laatste maaibeurt voor het gazon
(maai op 3 a 4 cm).

- Dahlia's en andere zomerbloeiende
bol- en knolgewassen rooien en
vorstvrij bewaren.

- Blad van het gazon harken en uit de vijver halen.

Laat in de herfst (maar vóór de eerste
vorstperiode)

Potgrond tussen de vaste planten aanbrengen.
Nieuwe rozen planten (oculatie 5 cm onder
de grond).
Oudere rozen aanheuvelen (grond tegen de
voet aanbrengen).
Bomen en heesters planten.
Bolgewassen kunnen ook nu de grond nog in.

U kunt ze nu in de tuin zetten en direct
uw hart ophalen aan hun rijke verschei-
denheid: bloeiende herfstasters, herfsta-
nemonen, de prachtige zilverkaarsen
(Cimidfuga) en tal van andere herfst-

bloeiers. Ook allerlei soorten siergrassen
die langzaam de kleur van het zonlicht
aannemen voor ze de winterrust ingaan.
Maar eerst moet de dauw op de blade-
ren schitteren en moeten storm en nevel
woest en verstild iedere dag voor een
andere sfeer zorgen. De Amerikaanse
sering (Ceanothus) bloeit zich nog hele-
maal blauw. Ook de Hibiscus bloeit door
tot de eerste nachtvorsten het te ijzig
maken. Plant ze in het begin van de
herfst, als de grond nog redelijk warm is
en ze hun volle glorie nog moeten waar-
maken. Ze zullen bloeien terwijl veel
andere planten bezig zijn hun blad op
het mooist te kleuren en veel wat groen
was ineens geel, rood, paars of andere
warme tinten vertoont. En dan die geur
indeherfsttuin!

Bessen in overvloed
Ons woord herfst is eigenlijk hetzelfde
als het Engelse 'harvest': oogsttijd. Tal
van planten staan nu vol vruchten, waar-
van een deel eetbaar is. En dan zijn er de
talloze soorten die niet te eten zijn, zo-
als de prachtige sneeuwbessen (Sym-
phoricarpos) die zelfs een paarlemoer-
glans kunnen hebben, of Callicarpa met
zijn paarse vruchten. Bij Pernettya zijn
ze roze, wit, rood of paars. Ook de klim-
kamperfoelie zit vol bessen tot de vorst
invalt. Omdat vogels niet zo gek zijn op
hulstbessen blijven die lang zitten, het-
zelfde geldt voor de rode vruchten van
Gaultheria, de lage bergthee. De gele
vruchten van de boomwurger (Celastrus)
springen straks open en laten hun hei-
oranje zaadmantels zien. Prachtig voor
een herfstboeket. Zo is er zoveel. De
herfst is de perfecte periode om alles te
planten.

Herfstklusjes in de tuin

De planten kunnen nu wintermooi wor-
den gemaakt. Verzamel mooie bladeren,
wortels, zaden en vruchten voor decora-
tie. Hark het blad regelmatig van het
gras, anders verstikt dat. Het is nu ook
de tijd om zaad te zaaien dat een kou-
deperiode moet ondergaan om te kun-
nen kiemen. Plant voorjaarsbloeiende
bollen, grote en kleine fruitsoorten, hees-
ters en bomen met kale wortels.Tuinplan-
ten die in pot zijn gekweekt kunt u altijd
planten, behalve als het vriest of als het
erg nat is. Snoei zonodig bomen en strui-
ken in vorm. Planten die in het vroege
voorjaar bloeien nu niet snoeien, anders
neemt u de bloemknoppen ook weg.
Haal het afstervende loof bij vaste plan-
ten weg als dat groenblijvers ernaast
dreigt te verstikken. Laat het anders tot
het voorjaar zitten. Ga door met gras-
maaien zolang het gras nog groeit.

De Tuin van het Jaar

Bent u in bezit van een prachtige tuin
die door een professionele hovenier
is aangelegd en bent u daar dik te-
vreden over? Dan had ü dit jaar de
winnaar van 'De Tuin van het Jaar'
kunnen zijn... Eind september wordt
de echte winnaar bekend gemaakt.
Kwalificaties als 'uitdagend', 'origi-
neel', 'perfecte beplanting', 'bijzonde-
re materiaaltoepassing' en 'harmo-
nieus' zullen dan niet van de lucht
zijn. Bovendien wordt er tevens een
persprijs door een jury van prominen-
te groenjournalisten toegekend. Ook
uw hovenier kan voor toekomstige
deelname informeren bij het Hove-
niers Informatiecentrum in Bunnik.
Een ding: de beplanting moet wel vol-
groeid zijn. Prijswinnende tuinen van
de afgelopen jaren kunt u bekijken op
www.hoveniersinfo.nl.

MeertuUvop'
www.tuinweb.nl



Zeer geslaagde bruidsbeurs
in Orangerie

Zondag vormde de unieke loca-
tie van de Orangerie het decor
voor een prachtige bruidsbeurs
die voor het eerst in de Orange-
rie van Ruurlo werd georgani-
seerd. De beurs was tevens op-
gezet in combinatie met een
High Tea onder het motto
Trouwen in stijl'.

Aan de basis van de beurs stond
het gerenommeerde bruidshuis
Beijer Besselink uit Beltrum en

hotel-restaurant Avenarius uit
Ruurlo. Daarnaast verleenden een
tiental bedrijven uit verschillen-
de branches uit Ruurlo en directe
omgeving medewerking aan de
beurs die een flinke publieke be
langstelling trok. Terwijl iedereen
volop van lekkere zoetigheden zo-
als scones, cakes, bonbons, koek-
jes en sandwiches met zalm en
kaas genoot, showden modellen
de mooiste en nieuwste bruids-
mode uit de ruime collectie van

bruidshuis Beijer Besselink op
een vlotte wijze aan het publiek.
De cat-walk was hiervoor met
prachtige rozenblaadjes gedeco-
reerd.

"De bruidsmode die vanmiddag
wordt geshowd is uniek en exclu-
sief voor de regio. Beijer Besselink
boogt namelijk al meer dan vijf-
tig jaar op ervaring in het ver-
waardigen van bruidsmode", zo
liet lady speaker Gerti Matthijs-
sen weten. In de serre van de
Orangerie presenteerden zich di-
verse bedrijven uit verschillende
branches zich om de trouwdag
van de toekomstige bruid en brui-
degom tot een 'onvergetelijke
dag' te maken. Naast Kapsalon
Swift Hairfashion, die diverse
kapsels showde, werkten ook Pan-
dora Bloom & Style, Goudsmid
Annemiek Heppe, Albert Bakker
Videopresentatie, De Wonerij
voor sfeervol wonen, Pearle Opti-
ciens, Willem Dane Fotografie,
Drukkerij Weevers/Studio Con-
tact, Galaxy Nagel en Zonnestu-
dio, Bakkerij Hartman, R. Stege-
man Herbalife, Stalhouderij Dub-
belland, Amercian Dream Oldti-
mers en Entertaiment Groep
BVIPM mee aan de beurs. Gerti
Matthijssen van G-Fashion Promo-
tion uit Lochem, die voor de orga-
nisatie van de bruidsbeurs teken-
de, was met de ruim honderd be
langstellenden op de beurs dik te
vreden.
"Volgend jaar komen we hier ze
ker weer terug voor een bruids-
beurs. Een dergelijke locatie als
de Orangerie is in de regio name
lijk niet voor handen en uniek
voor en dergelijke beurs. En dat
maakte het vandaag ook zo speci-
aal en bijzonder", aldus de orga-
nisatrice.

Laurie Lewis (USA) -concert bij Erve Kots
(éénmalig in Nederland)
Op zaterdag 29 november pre-
senteert de stichting Stone Val-
ley een exclusief concert in het
kader van Laurie Lewis' Winter*s
Grace Tour. Deze tournee brengt
de Amerikaanse zangeres in een
tijdsbestek van zestien dagen op
het podium van tien Duitse en
drie Zwitserse steden en één op-
treden in Nederland.

Laurie Lewis staat al jaren in de top
van de Amerikaanse country- en
bluegrass scène. De reeks prijzen
(o.a. een Grammy Award) die ze
voor haar prestaties in ontvangst
mocht nemen is daar het beste be
wijs van. Ook hier in Nederland telt
Laurie een grote aanhang. Het
Nederlandse blad Country Gazette
heeft de carrière van Lewis altijd op
de voet gevolgd, niet in het minst
door het feit dat de hoofdredacteur
een grote bewonderaar van deze
zangeres is. In verband met het ko-
mende optreden telt het blad ook
nu weer een bijdrage van zeven pa-
gina's over dit unieke talent. Naast
haar vocale kwaliteiten beheerst ze
ook nog de akoestische bas, de
mandoline, gitaar en de viool. Met
het laatst genoemde instrument
won ze vele jaren achtereen met
speels gemak de California State
Fiddle Championship. De 'Winter's
Grace Tour' kreeg haar naam van-
wege het feit dat de zangeres ieder
jaar weer onder de indruk raakt
van de aparte, bijna mystieke sfeer
van het natte en koude najaar met
haar toch zo betoverende charme.
Hierin vond zij de inspiratie om
een tournee te doen met de natuur
als leidraad. Mooie, gevoelige songs
over diezelfde natuur die door ons,
mensen wordt bedreigd - maar ook

over de natuur in ons, over ontlui-
kende liefdes en vastgelopen rela-
ties - en over vreugde en verdriet in
het algemeen, uit het leven gegre
pen. Een mix van bloedmooie,
doorgaans zelf geschreven liedjes
die de boodschap van Laurie Lewis
op prachtige wijze weet te vertalen.
Laurie Lewis (leadzang, fiddle, gi-
taar) vormt samen met haar vaste

maatje Torn Rozum (mandoline,
zang) en Laura Quigley (bas, zang)
een unieke combinatie waarbij de
twee laatstgenoemden haar veelzij-
dige talenten perfect aanvullen.
Instrumentale meesterstukken en
vocale, oorstrelende duetten en
schitterende close harmony-zang.
Voor informatie over aanvang, etc.
zie contactjes.

Een sfeervol evenement voor jong en oud

Reurlse Midwinterhoorn
wandeling

Op zondag 30 november a.s.
wordt in Ruurlo de inmiddels
bekende Reurlse Midwinter-
hoorn Wandeling georgani-
seerd.

Dit evenement keert ieder jaar
terug op de Ie advent. De wande
ling start bij de "Pannekoeken-
boerderij De Heikamp" 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 30 november.
Er zijn dit jaar weer 2 wandelin-
gen uitgezet; een route van ca. 5,5
km en een route van 12 km. De
looptijd is ca. 3 - 5 uur, inclusief
rondleiding kasteel en de bezichti-
ging van de Cactus-Oase. Het is een
schitterende wandeling door de
bossen van Ruurlo.
Verspreid over de route staan de
Midwinterhoarnbloazers opge-
steld. Afwisselend in het land-
schap en op markante punten be-
oefenen de bloazers hun hobby (in-
de nabijheid van een vuurkorf die
voor de nodige warmte zorgt).
Door het luisteren naar het geluid
van de blazers kan de route ge-
volgd worden. De Midwinterho-
arnbloazers zijn altijd bereid uit-
leg 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 be-

zienswaardigheden opgenomen.
Zo zal er bij "Pannekoekenboerde
rij De Heikamp" een demonstratie
Midwinterhoorn maken gegeven
worden. Bovendien krijgen de
deelnemers aan de tocht de kans
om ook eens op zo'n hoorn te bla-
zen. De Cactus-Oase "Anny Cactus"
zal bezichtigd kunnen worden. De
ze Cactus-Wonderwereld bestaat
uit 6000 m2 kas met unieke plan-
ten, waaronder ook de bekroonde
cactussen. Het is een adembene
mend geheel.
Tevens zal hier een demonstratie
gegeven worden over het maken
van mooie figuren van wilgente
nen., zoals paddestoelen, eenden,
ganzen, vlinders, hoeden en nog
veel meer mooie dingen van deze
houtsoort. De Historische vereni-
ging "Old Reurle" heeft een ten-
toonstelling van oude landbouw-
werktuigen ingericht. Het kasteel
Ruurlo heeft haar deuren open-
staan, een bezichtiging is moge
lijk. Het kasteel dateert groten-
deels uit de 16e en 17e eeuw en is
vijf eeuwen bijna onafgebroken in
bezit geweest van de Van Heecke
rens. Sinds 1978 is het kasteel ei-
gendom van de Gemeente Ruurlo
en is nu gemeentehuis,
hi het kasteel zal passende muziek
ten gehore worden gebracht. Ook
dit jaar weer gesponsord door dhr.
R. Swienink van buitengoed 't Sik-
keler. De route is mede mogelijk
gemaakt door de medewerking
van Staatsbosbeheer. De wande
laars zullen deze dag o.a. te gast
zijn in het gebied van Staatsbosbe
heer. Staatsbosbeheer zal deze dag
uitgebreide informatie geven.
Onderweg zijn er mogelijkheden
om een consumptie te nemen.
Koek en zopie tent aanwezig.
De kaarten zijn te koop aan de
start bij "De Heikamp".
Inlichtingen VW Ruurlo Kerk-
plein 18, 7261 AZ Ruurlo.

Het laatste jazzconcert van dit jaar
in het Theater Onder de Molen
Op zondagmiddag 23 november
speelt het fameuze jazz-orkest
"Hot and Sweet" in het Theater-
OnderdeMolen in Linde (gemeente
Vorden), dat inmiddels beroemd 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
honderd jaar bestaat en in feite de
klassieke muziek van de vorige
eeuw is en groeide door namen als
Louis Armstrong, Duke Ellington
en Bix Beiderbeck). "Hot and
Sweet" speelde reeds in New Orle
ans zelf en voorts in Atlanta (USA),
Engeland, Duitsland en Italië en is
zojuist teruggekeerd van het
Spaanse muziekfestival in Calella.
A.S. zondag zullen de zangeres Mo-
nique Wolberts en Boris Tomas,
zanger bij het Franse Quintet Coco
Briaval, enkele herinneringen op-
roepen aan de duetten van Ella
Fitzgerald en Louis Armstrong (al
verklaarden zij uitdrukkelijk aan

de pers dat zij zich eerbiedig ont-
trekken aan de vergelijking 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,
luisterend in het Theateronderde
molen in zijn enthousiasme: "De
ze acoustiek is mooier dan in het
concertgebouw", maar dat wil ar-
tistiek leider Peter Hoefnagels niet
beamen. "Het is fijn dat ware mu-
ziekliefhebbers hier genieten van
de jazzconcerten, ik kan me hun
enthousiasme goed voorstellen,
maar als ik Manier hoor in het
Concertgebouw is dat heus anders.
Vergelijken heeft geen zin, ons
kleine theater heeft andere voor-
delen voor de bezoeker. Die heb je
niet in Carré! Het is 'A Wonderful
World'. Dat zult u a.s. zondagmid-
dag ook horen. (Zie de adverten-
tie.)
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• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Planten voor uw tuin
Rechtstreeks van de kwekerij
•TAXUS
•THUJA
•BUXUS
• LAURIER
•BEUK
• LIGUSTER
• BOSPLANTSOEN
• RHODODENDRON ENZ. ENZ.

Verkoop op zaterdag of na telefonische afspraak.
Grote partijen vroegtijdig opgeven i.v.m. rooiwerk.

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg bereik-
baar via rotonde Banninkstraat)
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

v.o.f
s c h o o 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 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Grote boedelverkoop
zaterdag 22 november van 10.00 tot 16.00 uur.

In verband met een grote reorganisatie bieden wij
te koop de gehele inventaris van 10 recreatie-

bungalows bestaande uit o.a. grenen zitjes, eethoeken
en bedden, matrassen, kasten, dekens, diverse lampen,
radio's en t.v.'s, cv-ketels en radiatoren, keukenblokken
en keukeninventaris (servies en bestek), gaskookplaten,
koelkasten, gordijnen, sanitair, opdekbinnendeuren en

nog veel meer.
Alles moet weg vanaf € l,- tot € 100,-

alleen contante betaling (pinnen niet mogelijk).
Uitzoeken en meenemen.

Locatie: Buitengoed 't Sikkeler, Sikkelerweg 8, Ruurlo

freestcafe met*:

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

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

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

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

Rolluiken doen
veel meer dan

alleen maar
energie besparen,

ze bieden de beste
bescherming tegen:
' Regen, wind en

sneeuw
Warmte, zonlicht

Geluidsoverlast
• Inkijk
• Clasbreuk en inbraak

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

Het hele jaar door plezier
van comfortabele rolluiken!

HELMINK
meubelen

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eikergen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 VIJFENVEERTIG JAAR www.helminkmeubelen.nl

H e l m l n k maakt het mooier b i j thuis

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

modekoopjes
CITYLIFE
damestruien
mt. S - XL
norm. 14,95
NU:

baby sweaters
en shirts
div. modellen
norm. 9,95
NU

AKMOWORKS
sweaters
mt. 104-164
div. prints
norm. 17,50
nu alle maten:ffl5

AKMOWORKS
spijkerbroek

mt. 116-164
norm. 24,95
nu alle maten:

cjcmtc
FASHION ]

mode voor het héle



Ferrari-expositie
in The GaUery Bruimnen

Van 15 november 2003 t/m l fe-
bruari 2004 staat bij The Gallery
B iiim men, Aaldering Classic &
Sportscars, het merk Ferrari
centraal. De gehele bovenver-
dieping, maar liefst 1500 m2,
staat geheel in het teken van dit
wereldberoemde Italiaanse top-
merk

DIVERSE TIJDSPERIODEN
Met hulp van de Ferrari Club
Nederland is een selectie gemaakt
zodat uit de verschillende tijdspe-
rioden: jaren '50-'60, jaren '60-'70,
jaren '80-'90 en '90 tot heden auto-
's vertegenwoordigd zijn. Auto's
die u niet dagelijks voorbij ziet ko-
men zoals bijvoorbeeld een Ferrari
250 Pininfarina, een 250 GT Berli-
netta Competition Short Wheel
Base, een Dino 246 GT, een 330
GTC, een 365 GTB/4 "Daytona",
een Testarossa, een 348 GTS, een
550 Maranello en nog veel meer!

DE LEGENDE
De basis van het huidige Ferrari
werd gelegd op 16 november 1929,
toen door Enzo Ferrari de Scuderia
Ferrari werd opgericht. De Scude-
ria groeide uit tot de racedivisie

van Alfa Romeo, waarvoor Ferran
als testrijder, coureur en directeur
actief was. In 1939 vertrok Ferrari
om een eigen renstal te starten. In
1947 werd onder de bedrijfsnaam
Ferrari de eerste raceauto, de Fer-
rari 125 S, gebouwd in de fabriek
in Maranello. Vanaf het begin
bouwde Ferrari raceauto's die ook
voor de openbare weg geschikt wa-
ren. Bij geen ander automerk is
dan ook het verschil tussen raceau-
to's en productieauto's zo klein.

MEER DAN 50 JAAR
FANS IN NEDERLAND
Ferrari heeft al meer dan 50 jaar
fans in ons land. De eerste Neder-
landse Ferrari-rijder was Z.K.H.
Prins Bernhard, Prins der Neder-
landen. Enzo Ferrari verkocht in
1951 de eerste Ferrari in ons land
aan "Bernardo d'Olanda": een Fer-
rari 212 Export Lungo Ghia Berli-
netta. Sindsdien groeide het aan-
tal Ferrari-rijders gestaag. Dat
Z.K.H. Prins Bernhard Ferrari nog
altijd een warm hart toedraagt
blijkt uit het feit dat hij onlangs
zijn handtekening plaatste op een
Ferrari-trapauto die ook op de ex-
positie te bewonderen zal zijn.

MODELLEN, BOEKEN,
SCHILDERIJEN
Tijdens de tentoonstelling hangt
aan de wanden de complete serie
'The Red Dream Collection' van
kunstenaar Hessel Bes, bestaande
uit prachtige litho's van Ferrari-
racewagens door de jaren heen.

Daarnaast zijn van deze serie ook
de originele schilderijen te bewon-
deren. De Ferrari-fans kunnen ook
terecht bij Traffic Boekshop waar
het assortiment deze periode ge-
heel is afgestemd op dit merk. In
de vitrines vindt u prachtige
(handbouw) modellen.

Lifestyleshop Upstairs zal naast de
gebruikelijke collectie ook diverse
Ferrari-fan-artikelen verkopen zo-
als t-shirts, petten, vlaggen enz.
Speelgoedmuseum Toy Gallery
speelt ook in op het thema en zal
een collectie Ferrari-miniaturen
tentoonstellen. Zelfs lunchroom
The Pitstop past zich aan en zal
een Italiaans getinte menukaart
voeren.

Voor informatie en openingstijden
zie www.thegallerybrummen.nl

Hobbybeurs bij café-restaurant 'De Nieuwe Aanleg'
Op zondag 23 november organi-
seert Dini Schepers samen met
Sinterklaas een grote hobby-
beurs bij café-restaurant 'De
Nieuwe Aanleg', Scheggertdijk
10 te Almen. Op deze beurs zul-
len ruim 45 hobbyisten uit
Twente en de Achterhoek hun
hobby demonstreren en ten
toon stellen.

Sinterklaas zocht deze beurs speci-
aal uit om zijn inkopen te gaan
doen, en om wat lekkers en cadeaut-

jes uit te delen aan alle kinderen
tot 9 j aar.

Wat zal er zoal voor de Sint en
voor u te zien en te koop zijn:
Houten kinderspeelgoed, poppen-
kleertjes, sierraden, groen deco-
raties, warmtezakken, kinderkle-
ding, houtsnijwerk, zijde sjaals,
smeedijzeren decoraties en vele
anderen.

Wat u en Sint beslist moeten zien:
Mevrouw Hopman uit Oosterbeek

met keramiek, 'De Loodse' uit
Warnsveld met wilgen tenen vlech-
ten, mevrouw Bannink uit Ruurlo
met groen decoraties en mevrouw
Scheperman uit Heten met zelfge-
maakte kinderkleding.

Sint vraagt aan alle kinderen om
een mooie tekening voor hem te
maken, de mooiste tekeningen zal
hij met een extra cadeautje belo-
nen. Kijk voor meer informatie op
www.hobbybeurs .com
Of de advertentie in Contact

Gregoriaanse Vespers
tijdens Advent
Als voorbereiding op het hoog-
feest van Kerstmis verzorgt het
Gregoriaans Getijdenkoor van
de St. Janskerk in Zutphen op
de vier zondagmiddagen van de
Adventstijd: 30 november en 7,
14 en 21 december een Grego-
riaanse Verperviering.

In een van tijd ontkerstening en
Christelijke waarden op de tocht
staan, is er een alsmaar groeiende
belangstelling voor de schoonheid
van de aloude gregoriaanse gezan-
gen, gezongen en verstaan door
mensen van deze tijd. De Vespers,
één van de dagelijkse kerkelijke

getijden, bij de overgang van de
dag naar de avond, is opgebouwd
rond vijf Psalmen tijdens vooraf-
gegaan en afgesloten door een
antifoon.

Centraal staat steeds het Magnificat
en de verstillende Adventshumne
Creator Alme Siderum. 'Het ritme
van de Psalmen brengen je tot rust
en bezinning, je wordt er stil van
en tillen je op', schreef eens een
bezoeker. 'Zeker in deze sfeervolle
ruimte van de eeuwenoude kerk'.
Er zijn duidelijke tekstboekjes
beschikbaar, om deze viering te
volgen.

Bromfiets weer meer
in de belangstelling
De bromfiets, ééns hét vervoer-
middel van de gewone man staat
weer volop in de belangstelling.

Nadat in de jaren 70 in Nederland
de helmplicht werd ingevoerd, en
ook doordat een goedkope auto
binnen het bereik van veel jonge-
ren kwam was het gedaan met de
bromfiets. Toen echter, na aanpas-
sing van de eisen, de scooter zijn
intrede deed is deze in korte tijd
uitgegroeid tot een populair ver-
voermiddel voor jongeren tussen
de 16 en 20 jaar. Een makkelijk
vervoermiddel, maar ondanks de
vele merken toch een eenheids-
worst.

O.a. hierom zie je ze de laatste tijd
op de middelbare scholen weer af
en toe weer opduiken: een Zun-
dapp, Kreidler, Puch, Yamaha of
Honda. Voor vaders een nostalgi-
sche "flashback" en voor zonen en
soms ook dochters een vervoer-
middel met een verhaal. Natuur-
lijk waren er altijd nog jongeren
met een "schakelbrommer", maar
hun aantal stond en staat in geen

verhouding met het aantal scooter-
rijders of automaarjes.

Dat er een kentering is waar te ne-
men blijkt wel door het feit dat de
merken Tomos en Yamaha het nu
zelfs weer aan durven met geheel
nieuwe modellen op de markt te
komen. De bromfietshistorie kent
overigens een veelheid aan mer-
ken en typen en als we het hebben
over merken als Solex, Berini, Ba-
tavus, Sparta of Royal Nord komen
we bij de oudere jongeren die weer
met veel liefde een "werkpaard" of
"Nozembrommer" opknappen en
hierna geheel in stijl des Heeren
wegen berijden.

"Bromfiets", het oudste bromfiets-
blad ter wereld, is op de hernieuw-
de belangstelling ingesprongen
door het uitgeven van een Groot
Bromfiets Kwartet waarin vele
soorten bromfietsen aan bod komen,
inclusief een korte historische be-
schrijving. Met de donkere dagen
in aantocht komen de "spannen-
de" verhalen dan wel weer los. Zie
www.bromfiets.nl of (0182)356050.

PADDESTOELEN
Als vele vogels zuidwaarts zweven
Omdat de temperatuur gaat dalen
Dan gaan veel bomen kleurend kalen
En komt de paddestoel tot leven.

Ze groeien met bekwame spoed.
De vliegenzwam is zeer beroemd.
Met rode hoed en witte stippen...
Daar kan geen schilderij aan tippen.

Bij vorst gaan ze ons snel ontglippen.
Ze leven dus heel kort en krachtig,
Maar zijn uniek, dus heel erg prachtig.

De paddestoel is wonderschoon,
't Is niet in woorden uit te drukken
en ook iets dat mij blijft verrukken.

Veelzijdige koormuziek in Zutphense St. Jan
Jos Wijnen

In de decembermaand staan,
kort na elkaar, twee Restauratie-
concerten met bijzondere koor-
muziek op het programma.

Bijzonder is ook dat in tegenstelling
tot de gebruikelijke zondagmiddag,
beide concerten op zaterdagavond
plaatsvinden.

Het Oude Muziek Koor opent op
zaterdagavond 6 december dit pro-
gramma met o.a. Psalmen van J.P.
Sweelinck, Herbstlieder van C. Mi-
chans, Fünf Gesane op 104 van J.
Brahms en Quatre Motets pour Ie
temps de Noël.

Het Oude Muziek Koor telt zo'n
32 leden, die studeerden aan het
Arnhems Conservatorium, waar in

1982 het initiatief tot het oprichten
van het ensemble is ontstaan.
Het koor voerde o.a. verschillende
oratoria van Bach uit, de Mariaves-
pers van monteverdi, maar ook
muziek van Britten, Escher, De
Leeuw e.a. Naast medewerking
aan het Festival Oude Muziek in
Utrecht en het Festival voor Reli-
gieuze Muziek in Maastricht, is het
koor met grote regelmaat te horen
in opnamen van de KRO op Radio 4.

Het Oude Muziek Koor staat onder
leiding van Daniël Reuss, tevens
verbonden aan het befaamde Colle-
gium Vocale Gent en chef-dirigent
van het RIAS Kammerchor in Berlijn.

Een week later, op zaterdagavond
13 november, verzorgt het Oekra-

ïens Kamerkoor Blagovist uit Kiev
een Kerstconcert met prachtige
gezangen uit de rijke orthodoxe
kerstliturgie en liederen uit de
volkstraditie.

Koormuziek uitgevoerd op het
hoogste muzikale niveau, zoals ve-
le honderden muziekliefhebbers,
dat nog van drie jaar geleden zul-
len herinneren, toen het ensemble
met Pasen hier te horen was.

Blagovist maakte een korte tournee
door ons land met concerten in o.a.
Den Bosch, Utrecht, Eindhoven,
Dordrecht en opnieuw in Zutphen.
Kaarten voor dit bijzondere concert
zijn uitsluitend vanaf l december
a.s. verkrijgbaar bij de VW/ANWB
in Zutphen.

Toneel-/feestavond GLTO
Vorden-Warnsveld
GLTO afd. Vorden-Warnsveld-Zut-
phen. Vrouwen van Nu afd.
Warnsveld en Passage afdeling
Warnsveld organiseren: Toneel-
middag op woensdag 26 novem-
ber in de Bogglaar te Warnsveld.

Titel: Rendez vous op de heide. En
op vrijdag 28 november Toneel-
/feestavond in de Boggelaar te
Warnsveld. Titel: Rendez vous op
de heide. Aansluitend live mu-
ziek.

hij is vaak benauwd.
Wie helpt ons daarmee om te gaan?

Astma Fonds advieslijn
werkdagen 10-14 uur

advieslijn<gastmifbnds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden

www.«tmafbiiiK.n[

Bel: 0800-2272596 (gratis)
Astma
Fonds
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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

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 5123 06

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

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

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



Voetbal

Socii - Ratti
Zondag was het de jaarlijkse
'streek-derby' tegen Socii. Opnieuw
moest trainer Flip Pelgrum een
elftal in elkaar puzzelen. Door
blessures zijn een aantal vaste
krachten niet inzetbaar. Aan de
andere kant speelde Ratti de laat-
ste wedstrijd, tegen EDS thuis, erg
goed. Daarom ging Ratti met goe
de moed naar Wichmond toe. In
de eerste minuten was wel duide-
lijk dat Ratti gespannen was. Men
liep zonder zelfvertrouwen, de bal
werd slecht ingespeeld en er werd
slap verdedigd. Toch kon Ratti wat-
beter in het spel komen. Zonder
nu heel gevaarlijk te worden. Ook
Socii kon niet echt overtuigen.
Toch was het de thuisclub die op
voorsprong kwam.
De eerste aanval was (na een be-
hoorlijke periode) direct raak. Niet
ingrijpen van de Ratti defensie
maakte de weg vrij voor de 1-0. Rat-
ti bleek aangeslagen en bleef niet
geweldig spelen. Nu leverde dit
echter wel wat kleine kansjes op.
Deze werden helaas niet benut zo-
dat de ruststand 1-0 was. In de rust
probeerde trainer Pelgrum ieder-
een weer bij de les te krijgen. In de
tweede helft voetbalde Ratti wel
met veel meer passie. Echt goed
voetbal leverde dit niet op, maar er
was in ieder geval wel strijd. Door
deze speelstijl smeed Ratti met
zijn krachten, waardoor Socii
steeds gevaarlijker werd. Socii wist
daarbij goed gebruik te maken van
klungelig balverleirs op het mid-
denveld 2-0. Ratti kon niet meer
aanzetten waardoor het 2-0 bleef.
Ook een penalty voor Socii kon
daar niets meer aan veranderen.

Ratti dames
Diepenveen l - Ratti l
Voordat Ratti het aankomende
zondag moet opnemen tegen de
nummer twee uit de competitie
Den Dam moest er eerst nog wel
gewonnen worden van Diepen-
veen. Met dit in het achterhoofd
begon Ratti misschien iets te af-
wachtend aan de wedstrijd. Een
pass vanaf het middenveld op
Wencke Olthuis bezorgde haar
een mooie kans, maar de bal be-
landde op de lat. Ratti had moeite
om de kansen af te maken en hier-
door kwam Diepenveen beter in
de wedstrijd. Diepenveen begon
druk uit te oefenen op de achter-
hoede van Ratti, waardoor zij zich
enkele kleine kansjes creëerde.
Deze werden echter niet afgemaakt;
de rust werd bereikt met 0-0.
De tweede helft deed Ratti er een
schepje bovenop. Duels werden
gewonnen en het tempo lag hoog.
Na 10 minuten bleek de druk bij
Diepenveen te groot. Een assist van
Rachel Oosterlaken op Marielle
Peters bezorgde Ratti de verdiende
0-1 voorsprong. Ratti ging sterk
door en er werd goed geknokt.

In de zevenenzestigste minuut
brak Ratti uit en doordat de snel-

* heid in de voorhoede hoog lag liep
Diepenveen achter de feiten aan.

Gerrie Brummelman zocht de
vrije ruimte op in de zestien en
maakte netjes af. 0-2. Diepenveen
wist er echter nog een keer goed
uit te komen en met succes. Ze
speelde de verdediging van Ratti
netjes uit en dat betekende de 1-2.
Dit gaf Diepenveen weer hoop op
een gelijkspel, maar Ratti zorgde
ervoor dat Diepenveen deze ge-
dachten snel kon vergeten. Gerrie
Brummelman ging onderuit in de
zestien. De bal belandde bij Marielle
Peters en zij twijfelde geen mo-
ment en schoot de 1-3 binnen vol
in de hoek. Ratti speelde de wed-
strijd netjes uit en het bleef bij 1-3.

Programma 22/23 november
Zelos D2 - Ratti Dl
Ratti El-Sint Joris El
Wolfersveen E3 - Ratti E2
Grol 8 - Ratti 2
Neede 6 - Ratti 4

Afgelopen zondag moest Ratti het
opnemen tegen regiogenoot Klein
Dochteren. Op voorhand een te-
genstander waar Ratti het nodige
respect voor had, er werd immers
niet gewonnen van Klein Dochte-
ren, de afgelopen jaren. Dit neemt
niet weg dat het altijd mooie wed-
strijden zijn waarbij het voetbal
goed tot zijn recht komt.

Zo ook zondag, althans voor Ratti
de eerste helft vooral. Het begin
van Ratti was zeer voortvarend.
Het elftal stad goed in elkaar. Ach-
terin werd aanvankelijk wat ze-
nuwachtig geacteerd, mede door-
dat er opnieuw een aantal andere
spelers op andere plaatsen moes-
ten spelen. Zoals gezegd was het
begin echter voor Ratti. Met goed
voetbal zocht men naar de ope-
ningstreffer. Deze werd een aantal
keren bijna gevonden. Antoine Pe
ters had geen geluk met een ver-
woestend afstandschot.

De rebound van Michiel Gudde
had er misschien wel in gemoeten.
De bal ging echter aan de andere
kant van de paal aan het doel voor-
bij. Ratti wist het goede spel voort
te zetten. Zo creëerden men zich
een aantal kansen. Ook Jeroen Fle-
ming kon de doelman van Klein
Dochteren niet verschalken toen
hij oog in oog met hem stond. Het
is een cliché maar zoals zo vaak
valt het doelpunt dan aan de ande-
re kant. Zo ook nu. Knullig balver-
lies zette de Ratti-defensie op het
verkeerde been. Daardoor kon de
rechterspits van Klein Dochteren
vrij uithalen. Doelman Bert-Jan
Kolkman was kansloos.

Ratti was even de kluts kwijt. Het
goede spel van voor de eerste goal
was zoek. Toch knokte de brigade
van Flip Pelgrum zich weer in de
wedstrijd. Echte kansen leverde
dit niet op maar wel goede moed
voor de tweede helft.

Ratti begon wederom goed. De eer-
ste beste aanval luide een grote
kans in voor Mark Sueters. De spits
van Ratti zag zijn schot echter
door de teentoppen van de keeper
van Klein Dochteren een verkeer-
de richting meekrijgen. Ook dit is
een cliché maar waar, de aanval
daarna werd wel benut door Klein
Dochteren. Een droog afstandschot
verdween in de linkerbovenhoek
0-2.

Het verzet van Ratti was daarmee
eigenlijk wel op. Men was zo op
jacht naar de (verdiende) gelijkma-
ker, dat men deze tegengoal nau-
welijks aan kon. Na de 0-2 was de
wedstrijd dan ook eigenlijk gelo-
pen. Ratti probeerde nog wel te
knokken maar van goed voetbal
was geen sprake meer. Ook al om-
dat Klein Dochteren op 0-3 kwam
doordat Wouter Gudde zijn eigen
doelman verschalkte kon Ratti
geen aansluiting meer krijgen. Dat
het uiteindelijk nog 0-4 werd is
wat overdreven maar waar.

Ondanks de goede eerste helft met
een aantal goede kansen wist Ratti
de punten niet in de Kranenburg
te houden en zal men over twee
weken (wederom en net als altijd)
volop aan de bak moeten tegen De
Hoven.

WVORDEN
Vorden - Gendringen 1-1
Hoewel Vorden gelet op de kansen
wat meer recht van spreken had
op de drie punten, mag het niet
ontevreden zijn over het gelijke
spel. Vooral in de slotfase kreeg
Vorden kansen op de volle winst.
De beginfase van de wedstrijd was
voor Gendringen, vooral omdat de
verdediging nogal wat foutjes
maakte. Gaandeweg de eerste
helft nam Vorden het heft in han-
den, omdat ook niet meer af te
staan. Het vergat in de tweede
helft de wedstrijd te beslissen, ter-
wijl het daar wel de kansen voor
kreeg. Hans van Dijk stond na

ruim eenjaar blessureleed weer in
de basis en speelde een solide par-
tij. Door deze puntendeling ziet
zowel Vorden als Gendringen een
klein gat ontstaan met koploper
Ulftse Boys. Vorden treedt zondag
aan tegen de koploper en die wed-
strijd is van evident belang voor de
positie in de top c.q subtop van de
4e klasse C.

Het was wel even wennen voor de
Vorden verdedigers, want trainer
Jan Ligtenberg had op drie posities
de achterhoede gewijzigd. In de
beginfase maakte de achterhoede
dan ook een niet al te betrouwbare
indruk, maar dat werd gaandeweg
de wedstrijd gecorrigeerd.

De eerste kansen voor Gendringen
ontstonden dan ook door missers
in de verdediging, maar de spitsen
wisten niet te profiteren. Toch zou
Gendringen al vrij snel op voor-
sprong komen.

Een vrije trap werd laag in de doel-
mond geplaatst en de bal werd van
richting veranderd, waardoor
doelman Borgonjen het nakijken
had. Vorden speelde achter op één
lijn en de middenvelders van Gen-
dringen kregen te veel ruimte om
met steekpasses de spitsen te be-
dienen.

Nadat Rob Enzerink wat nadruk-
kelijker voor de verdediging ging
spelen werd de angel uit de Gen-
dringen aanval gehaald. Echte uit-
gespeelde kansen creëerde Vorden
zich niet, want het bleef bij wat
afstandsschoten, waarmee de doel-
man overigens veel moeite had. In
de 35e minuut zorgde Erik Olden-
have voor de gelijkmaker met een
fraaie kopbal uit een hoekschop. 1-1

Even later ging de armen van de
Vorden supporters voor de tweede
keer omhoog, maar de paal stond
een inzet van Ronald Visser in de
weg. Beide ploegen probeerden
het initiatief naar zich toe te trek-
ken, wat het kijkspel ten goede
kwam. Er werd met grote inzet ge
speeld. Vlak voor rust vuurde Ol-
denhave, die met grote passie
speelde, weer een kanonskogel af,
waarmee de keeper buitengewoon
veel moeite had.

In de tweede helft een gelijkop-
gaande wedstrijd, waarbij de
Vorden verdediging geen kansen
weggaf.

Erik Oldenhave was, wederom uit
een cornerbal, dicht bij een treffer
maar de doelman kreeg op de doel-
lijn assistentie. Vorden kreeg een
aantal goede mogelijkheden en in
de slotfase had het de wedstrijd
moeten beslissen. Jan Bert Esselink
kreeg door een overstap van Hans
van Dijk een uitstekende kans,
maar zijn inzet ging rakelings
voor het doel langs.

Ook Rob Enzerink kreeg een uit-
stekende mogelijkheid, maar hij
schrok kennelijk van de vrije posi-
tie, want hij raakte het leder maar
half en de doelman wist zijn inzet
te stoppen. Een punt tegen Gen-
dringen is niet onverdienstelijk,
maar gelet op de kansen kreeg Vor-
den te weinig.

Vorden Fl - Concordia W Fl: 1-4
PaxF2-Vorden F2:1-2
Warnsv. Boys F4 -Vorden F3: 2-7
Vorden F4 - Brummen F5:15-0
WHCZ F5 -Vorden F5:4-0
Vorden El - Doesburg SC El: 3-1
Vorden E2 - WHCZ E4: 0-2
DZC '68 E6 - Vorden E3: 5-2
Zeddam E3 - Vorden E4: 5-1
Pax Dl-Vorden Dl: 3-1
AZC D2-Vorden D3: 0-9
Vorden Cl - Reunie C2:1-3
Vorden C2 - Warnsv. Boys C3: 7-2
Vorden BI - Voorwaarts T B2: 3-2
Vorden B2 - Warnsv. Boys B2: 2-4
Vorden l - Gendringen 1:1-1
Ulftse Boys 2 - Vorden 2:0-4
Keijenburg. Boys 3 -Vorden 3: 3-5
Ajax B 2 - Vorden 4: 0-3
Wolfersveen 2 -Vorden 5:0-3
Vorden 6 - Vios Beltrum 6: 3-7

ULFTSE BOYS - VORDEN 3-1
Vorden heeft tegen de koploper in
Ulft een gevoelige nederlaag gele
den. Ulftse Boys heeft door deze
overwinning de ongeslagen status
behouden en voert met afstand de
ranglijst in de 4 e klasse C aan.

In de eerste helft was Vorden de
betere ploeg, hoewel na het weg-
vallen van middenvelder Rene Nij-
enhuis halverwege de eerste helft
Ulftse Boys het middenveld stevig
in handen nam. Opmerkelijk was,
dat alle drie doelpunten van Ulftse
Boys ontstonden door persoonlijke
fouten.

Vorden begon goed aan de wed-
strijd, maar had grote moeite met
de fysieke kracht van Ulftse Boys.
Het heeft in de frontlinie twee
boomlange spitsen, terwijl ook de
verdediging uit kopsterke spelers
bestaat. Door de lucht kon worden
dan ook geen vuist maken. Het
spel golfde over en weer met geen
echte uitgesproken kansen.

Ulft speelde zeer behoudend en
wanneer de defensie even onder
druk kwam te staan werden er fou-
ten gemaakt, waarvan Vorden ove
rigens niet wist te profiteren. Het
overwicht werd in de 30e minuut
door Erik Oldenhave tot uitdruk-
king gebracht door een vrije trap
hard en laag binnen te schieten 0-1.

Na dit doelpunt en het uitvallen
van Rene Neyenhuis zakte het
middenveld van Vorden volledig
in elkaar. Ulftse Boys werd sterker
en Vorden kwam onder druk te
staan. Ulft was vooral gevaarlijk
door de opkomende vleugelverde
digers, waarop Vorden kennelijk
geen antwoord kon vinden. Toch
kreeg het geen uitgespeelde kans,
vooral door het goed ingrijpen van
mandekker Erik Oldenhave.

De doelman van Ulft had al een
aantal keren geschutterd op een
terugspeelbal en Ronald Visser zet-
te bij de zoveelste terugspeelbal de
keeper onder druk. De uittrap van
doelman Postma mislukte en de
bal werd door Ronald Visser onder-
schept, die zich niet bedacht en de
bal in het lege doel deponeerde.
Scheidsrechter Mighelbrink was
van oordeel, dat Visser de bal met
de hand had beroerd en keurde tot
grote opluchting van de spelers
van Ulft het doelpunt af. Doelman
Kees Holtrigter, die Mark Borgon-
jen verving, had op slag van rust
geluk toen een vrije trap op de lat
uiteenspatte.

In de tweede helft ging Ulft op de
zelfde voet door en zette Vorden
onder druk. Vorden kwam niet
meer aan opbouwen via het mid-
denveld toe, waardoor ook de spit-
sen niet meer bereikbaar waren.
Door onnodig balverlies in de 70e
minuut kwam Ulft op gelijke
hoogte. Vijf minuten later kwam
Ulftse Boys zelfs langszij, door een
verdedigingsfout 2-1.

Vorden probeerde de gelijkmaker
te forceren en nam daarbij alle ri-
sico's. Het kreeg zelfs nog kansen
op de gelijkmaker, maar in 90e mi-
nuut viel het doelpunt door een
counter aan de andere kant 3-1.
Door deze nederlaag zakt Vorden
een aantal plaatsen op de ranglijst.
Komende zondag speelt het de res-
terende 30e minuten thuis tegen
Trias.

Programma 22/23 november
Vorden Fl - VIOD Fl; Concorida
Wehl F2 - Vorden F2; Vorden F3 -
HC '03 F3; Wolfersveen F2 -Vorden
F4; Keijenburgse Boys F3 - Vorden
F5; Vorden El - Be Quick Z. El;
Wolfersveen El D - Vorden E2;
Warnsveldse Boys E5 - Vorden E3;
Vorden E4 - HC '03 E5; Vorden Dl -
Keijenburgse Boys Dl; Wolfers-
veen D1D - Vorden D2; DW D5 -
Vorden D3; Eefde Sp Cl -Vorden Cl;
Vorden BI - Warnsveldse Boys BI;
Vorden l -Trias 1; Grol 3 -Vorden 2;
Vorden 3 - Pax 3; Vorden 4 - WVC 4;
Vorden 5 - Pax 7.

Uitslagen 15/16 november
Vorden F2-ViodF2:OO
Vorden F3 - Brummen F4:16-0
DZC '68 F6 - Vorden F4:1-2
Vorden F5 - Steenderen F4: 3-1
Warnsv. Boys El -Vorden El: 2-1
DZC '68 E5 - Vorden E2:4-4
Vorden E3 - de Hoven El: 4-5
Vorden E4-DZC E13:1-7
Vorden Dl-AZC Dl: 2-0
Vorden D2-Loil Dl: 7-2
Gaz. Nieuwland D3 -Vorden D3: \A
Lochem C3 - Vorden Cl: 0-7
Erica '76 C2 - Vorden C2:4-0
Voorst BID - Vorden BI: 7-2
Vorden B2 - Groen Wit '62 B6:4-6
Ulftse Boys l -Vorden 1: 3-1
Vorden 2 - Silvolde 2: 3-0
Vorden 3 - Doesburg 2:1-1
Vorden 4 - Vios Beltrum 3:0-3
Vorden 5 - Eibergen 5:1-0
Zelhem 6 - Vorden 6: 3-1

SOCII NIEUWS
Onder prachtige weersomstandig-
heden en onder leiding van een
goede scheidsrechter werd het du-
el Socii Ratti gespeeld op het sport-
park "De Lankhorst".

In de eerste helft had Socii het be
tere van het spel, maar wisten dit
maar in één doelpunt uit te druk-
ken, doordat Bert Kranenbarg
scoorde in de 20ste minuut: 1-0. De
gehele wedstrijd was van een ma-
tig niveau en geen echte derby
waardig wat inzet en strijdlust
aanging.

Toch was het Socii die pas in de
65ste minuut op 2-0 kwam, door-
dat Henri Eggink (die net daarvoor
Bert Kranenbarg verving) scoorde.
Met schoten van o.a. Martijn Peters
en Arend Jan Groot Jebbink, die
met iets meer overleg een beter lot
verdiend hadden, hielden de hè
ren van Ratti het knap op 2-0.

Zelfs een strafschop genomen
door Jan Willem Krijt, na het voor
de zoveelste keer onderuit halen
van snelle Kornegoor, leverde geen
derde treffer op. Ook nadat Johan
Riefel was ingevallen voor Gaston
Besseling, veranderde er weinig in
het spelbeeld en was Socii geluk-
kig met de drie punten.

Verdere uitslagen:
Wilp 2 - Socii 2: 2-1
Eibergen 5 - Socii 3: 0-1
Socii 4 - S.H.E. 4:1-1
Socii 5 - Dierense Boys 6:4-4
Socii 6 - Bon Boys 7: 2-1
Doesburg E2 - Socii El: 1-6
Socii E2 - Steenderen E3:4-2
D.Z.C/68D5-Socii Dl: 0-7
Socii Cl - Brummen C2:4-1
Klein Dochteren Al - Socii Al: 2-3

Het eerste van Socii had een vrij
weekend ook aankomende zondag
zijn de heren vrij vanwege een
inhaalprogramma. Op zaterdag
22 november is er wel een volledig
programma voor de jeugd en moet
o.a. het gecombineerde A team
met de Baakse Boys het thuis op-
nemen tegen SHE.

Van het bestuur uit zijn de voor-
bereidingen in volle gang voor het
op zaterdag 29 november te hou-
den vrijwilligersavond. Iedereen
die op de een of andere manier
zich hierbij betrokken voelt is van
harte uitgenodigd.

Socii Fl-Zelos F3:4-1
Socii El - Doetinchem E4: 7-0
PAX. E5 - Socii E2: 2-7
Socii Dl - Stokkum Dl: 2A
Eefde Cl-Socii Cl: 1-7
Socii Al - Keijenburgse Boys Al: 7-1
Socii 2 - Keijenburgse Boys 2: 2-1
Socii 3 - R.K.Z.V.C. 4: 3-0
Socii 4 - Zutphania 4:1-3
Socii 5 - Oeken 4: 3-3
Ruurlo 7 - Socii 6: 0-0

Programma 22/23 november
Socii Fl - De Hoven Fl; Zeddam El
- Socii El; Socii E2 - Warnsveldse
Boys E6; OBW D4 - Socii Dl; Socii
Al - SHE Al; Socii 2 - ABS 2; Socii 6
- Buurse 4.



Opbrengst collecte
Diabetes Fonds
De collecteweek van het Dia-
betes Fonds is achter de rug.

Van 26 oktober t/m l november
hebben ruim 38.000 vrijwilligers
weer en wind getrotseerd om het
Diabetes Fonds te steunen in het
financieren van wetenschappelijk
onderzoek naar de oorzaken en
gevolgen van diabetes. Dankzij
nieuwe kennis uit onderzoeken
zal diabetes beter behandeld en
uiteindelijk genezen kunnen worden.

De collecte in Vorden heeft dit jaar
€ 4.230,83 opgebracht. Het Diabetes
Fonds dankt alle gevers, collectan-
ten en iedereen die zich heft inge-

zet om de collecte te doen slagen.
Jaarlijks ontstaat diabetes bij 65.000
Nederlanders.

Meer dan 800.000 Nederlanders
hebben diabetes. Type 2 diabetes
komt op steeds jongere leeftijd
voor.

Het is al haast gewoon geworden
bij mensen van 30-40 jaar. Er zijn
medicijnen, maar er is geen ge
nezing van diabetes. Ondanks de
medicijnen kan diabetes leiden
tot complicaties aan ogen, nieren,
hart- en bloedvaten. Verder onder-
zoek moet daar verandering in
brengen.

Derde plaats Vordense
Gretha Klein Brinke
tijdens cydecross Vorden
Op het terrein "Kamphuizen"
werden zaterdag cyclecross-
wedstrijden gehouden welke
werden georganiseerd door de
RTV Vierakker/Wichmond. In
het winterseizoen worden circa
tien van deze 'GOW (competitie-
wedstrijden tussen Gelderse en
Overijsselse clubs) gehouden.
De cyclecross was de vijfde uit
de reeks.

De organisatie had op het terrein
"Kamphuizen" een parcours uitge-
zet van circa 2,5 kilometer. Geen
gemakkelijk parcours, waarbij de
rijders veel stuurkunst moesten
vertonen over de soms toch wel
gladde paden. Onder de deelne-
mers diverse wielrenners die tij-
dens dit soort wedstrijden hun

conditie op peil willen houden.
Ook "oude bekenden" zoals Hen-
nie Stamsnijder uit Enter, die met
zijn zonen Torn en Frans van de
partij was.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Masters: l Meint de Boer, Enschede;
2 Henny Engberts, Enschede;
3 Haico Elshof, Kilder.
Dames: l Marianne Gall, Marum; 2
Florien Remmels, Enschede; 3
Gretha Klein Brinke, Vorden. Nieu-
welingen: l Jeffrey Eenkhoorn, Ma-
rum.
Elite amateurs: l Joost Postuma,
Oldenzaal; 2 Johan Slot, Borner-
broek; 3 Rudi Kempna, Deurnin-
gen. Junioren: l Jeroen Poppe, Nij-
verdal; 2 Richard Sleumer, Vorden.

De hele maand december in de Bibliotheek

Overzichtstentoonstelling
ToonWorkz
Vanaf 25 november tot 3 janu-
ari is er in de Openbare Biblio-
theek tijdens de normale ope-
ningsuren) een overzichtsten-
toonstelling van ToonWorkz te
zien. ToonWorkz toont voor het
eerst allerlei creaties uit eigen
studio. Op 22 november aan-
staande is de officiële opening.
Op die middag zijn er al allerlei
tekeningen, lesbrieven en zelfs
een korte tekenfilm te bewon-
deren.

ToonWorkz is een samenwer-
kingsverband tussen John Post en
Derk-Jan Rouwenhorst. Beiden
zijn werkzaam bij Quorum Uitge-
vers bv in Hengelo. John is hoofd
vormgeving en bouwt onder ande-
re websites. Hij heeft zich de laat-
ste jaren ook gespecialiseerd in het
maken van animaties. Derk-Jan
werkt op de redactie van Quorum.
In zijn vrije tijd tekent hij cartoons
en stripfiguren.

De samenwerking tussen beide he-
ren, inmiddels onder de naam
ToonWorkz, heeft het laatste jaar
geresulteerd in een aantal aardige
projecten.

In opdracht van de stichting Kunst
& Cultuur Overijssel in Zwolle zijn
er bijvoorbeeld drie lesbrieven ge
maakt. Dit zijn kleine boekwerkjes
met daarin een stadswandeling
van een plaats in combinatie met
een specifiek historisch thema.

Aan de hand van allerlei opdrach-
ten maken VMBO leerlingen ken-
nis met de geschiedenis van een
bepaalde stad of dorp in Overijssel.

ToonWorkz verzorgde de opmaak
in combinatie met allerlei stripfi-
guren.

De figuren die zijn getekend voor
de lesbrief 'Zwolle en de Hanze'
zijn op eigen initiatief van ToonW-
orkz verwerkt in een korte teken-
film. Het filmpje handelt over
Zwolle ten tijden van het Hanze-
verbond.

Het laat zien hoe de handel in die
tijd verliep, afgewisseld met aller-
lei grappige momenten, waardoor
het juist voor de jeugd een leuke
cartoon is om te zien. De film is
overigens nog niet af. Eind 2004
hopen John en Derk-Jan het pro-
ject af te ronden.

Tot slot is een reeks van bijna 30
tekeningen te zien van Derk-Jan.
Op de tentoonstelling is een over-
zicht te zien van wat hij de laatste
vier jaar gemaakt heeft. Het zijn al-
lemaal posters met een duidelijk
thema, waarbij dieren altijd cen-
traal staan.

Geïnteresseerden die niet kunnen
wachten tot de tentoonstelling er
is, kunnen surfen naar:
www. toonworkz.nl

Op de website en op de tentoon-
stelling zal duidelijk te zien zijn,
dat ToonWorkz in haar korte be-
staan een eigen stijl ontwikkeld
heeft.

Voor nadere informatie kan men
bellen met Derk-Jan Rouwenhorst
telf. (0575) 55 18 60 of mobiel 06-
30116516.

(Advertorial)

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

BEURSPRAAT

Bedrij fsobligaties
en ratiiigs
Bij de beoordeling van bedrij fs-
obligaties speelt de creditrating
een belangrijke rol. Deze is name-
lijk een maatstaf voor het default-
risico, ook wel het risico van het
niet nakomen van de verplichtin-
gen (rentebetaling, aflossing) die
de uitgever van een obligatie
heeft. Belangrijk is om op te mer-
ken dat een default iets anders is
dan een faillissement. Een onder-
neming kan blijven voortbestaan
terwijl het niet langer aan de bet-
alingsverplichtingen voldoet.

Bij een faillissement houdt een
bedrijf op te bestaan. Het default-
risico of het kredietrisico wordt
uitgedrukt in een renteopslag bo-
venop de overheidsrente, ook wel
de spread genoemd. Hoe lager de
rating, hoe hoger de vergoeding is
die de belegger eist voor het te lo-
pen kredietrisico. Deze rating kan
een bedrijf aanvragen bij een ra-
tingbureau. Hiermee verhoogt de
uitgever de verhandelbaarheid
van de obligatie.

De twee toonaangevende instituten
die ratings afgeven zijn Standard
& Poors en Moody's. Standard &
Poors kent als hoogste rating AAA
(triple A), vervolgens AA, A, BBB,
BB, B, CCC, CC, C en D. Er zijn ook
obligaties met de rating WR. Dit
staat voor 'withdrawn rating' en
betreft obligaties waarvan de rating

gedurende het jaar is ingetrokken,
als gevolg van fusies, overnames
en het ophouden van het bestaan
van een bedrijf.

De klassen AAA, AA, A en BBB
worden tezamen 'investment grade'
genoemd, BBB en lager is 'non-
investment grade'. Bij Moody's
zijn Aaa, Aa, A en Baa 'investment
grade' en Ba, B, Caa, Ca, C en D
weer 'non-investment grade'.

Veel obligatie(pensioen)fondsen
mogen alleen in 'investment grade'
obligaties beleggen. Als een rating-
bureau de rating van een bijvoor-
beeld BBB-obligatie naar bijvoor-
beeld BB verlaagt, betekent dat
veel beleggers zijn gedwongen om
deze leningen te verkopen.

De spread en ook het defaultrisico
nemen aanzienlijk toe. Ook de kans
op een verdere ratingverlaging
neemt toe. Zo bedraagt de kans dat
een Aaa lening binnen een jaar
wordt verlaagd naar Aa 7%. Naar
mate de rating lager is, neemt de
kans op default toe.

De belegger kan onder meer op
basis van ratings een obligatieporte-
feuille samenstellen die past bij zijn
of haar risicorendementsprofiel.
Een portefeuille met hoge ratings
heeft een lager risico, maar ook
een lager verwacht rendement.
Omgekeerd geldt hetzelfde. Voor
individuele obligaties adviseert
IRIS te beleggen in obligaties die in
ieder geval 'investment grade'
zijn. Voor 'niet-investement grade'
obligaties adviseert IRIS te beleg-
gen via een beleggingsfonds, bij-
voorbeeld via Robeco High Yield
Obligaties.

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
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Nu muntjes inleveren
voor toegangskaarten
Tot en met zaterdag 15 novem-
ber heeft men al 1270 kaarten
uitgegeven van de 2800 beschik-
bare stoelen.

Lever dus de munten zo spoedig

mogelijk in om verzekerd te zijn
van de voorkeurs voorstelling.

Als men te lang wacht, kan de
voorstelling al uitverkocht zijn
(zie ook de advertentie).

Excursie GLTO
Vorden-Warnsveld-Zutphen
GI TO-afdel i i ig Vorden-Warnsveld-
Zutphen bezoekt donderdag 20
november de nieuwe melkstal
van Martin Tuinte in Lievelde.

Voorafgaande vindt er in het kader
van "Goedkoper Bouwen", geor-
ganiseerd door de GLTO Bedrij fs-
adviesdienst, een informatiedag
plaats in zalencentrum Meyer in
Groenlo. Het programma begint
met een inleiding van Wim van de
Geest, specialist Strategie en Be-
drijfsontwikkeling GLTO. Hij zal
spreken over de invloed van bouw-
kosten op de kostprijs van melk.
Hierna is het de beurt aan Albert

Pieters, specialist stallenbouw LTO
Vastgoed. Hij zal spreken over het
onderwerp "Ontwikkelingen goed-
koper bouwen in Nederland en in
het buitenland". Of dhr. A. Jellema
of Erik Lindeboom van ID Agro, zal
de mogelijkheden voor andere
staltypen in Nederland bespreken.
Vervolgens krijgen de deelnemers
aan deze informatiedag gelegen-
heid om de stands te bezoeken.
Daarna zijn er workshops, met tot
slot een bezoek aan het bedrijf
van Martin Tuinte in Lievelde.

Voor nadere informatie kan men
bellen (0575) 44 16 18.



Scholieren verzamelen
handtekeningen voor een
'half pipe' skatebaan
Op de hoek van het Wiemelink
en de Mispelkampdijk heeft de
gemeente Vorden een paar jaar
geleden een speeltuintje aange-
legd, met daarnaast een skate-
baan voor de wat kleinere jeugd.

Twan Groot (10), Daan Wiegerinck
(11), Joren Michielsen (11), Michel
Steman (12) en Frank Hiddink (11),
allemaal leerlingen van de open-
bare basisschool dorp, vinden de
huidige skatebaan voor kinderen
van hun leeftijd eigenlijk te klein.

Ze willen graag een grotere een
zgn. "half pipe" baan van hout,
halfrond met een hoogte van circa
1,5 tot 2 meter. Een baan die dan
bijvoorbeeld naast de huidige ska-
tebaan kan worden aangelegd.

Om dit te realiseren zijn ze in hun
woonwijk een huis-aan-huis hand-
tekeningenactie begonnen. Inmid-
dels staan er al een paar honderd
"op papier".

Zij willen deze handtekeningen
binnenkort aan burgemeester Ka-
merling aanbieden met de ver-
wachting dat de burgervader dit in
B&W zal aankaarten en dat er dan
ook inderdaad een "half pipe"
wordt aangelegd! "Misschien kun-
nen ze dan tegelijkertijd naar de
huidige skatebaan kijken.

Deze is van steen. Aan sommige
"kiezelsteentjes" kun je achterblij-
ven haken. Is mij ook overkomen,
ik heb toen een pols gebroken.
Ook een andere jongen is dat over-
komen", zo zegt Twan Groot. "Dat
is mij ook gebeurd, ik ben daar-
door ook gevallen, ik had een
hersenschudding", zo vult Frank
Hiddink aan. De ouders vinden de
handtekeningenactie van hun zonen
prima. 'Wat mij wel is opgevallen,
dat mensen die geen kinderen heb-
ben, niet willen tekenen. Best wel
raar', zo zegt Joren Michielsen.

Hij is al een keer op het gemeente-
huis geweest en gevraagd hoeveel
handtekeningen je eigenlijk bij dit
soort acties nodig hebt. 'Dat wis-
ten ze niet, dus gaan wij deze week
in het het hele dorp verder met het
inzamelen van handtekeningen.

Het 'ondernemend' vijftal is blijk-
baar ook goed op de hoogte van de
aanstaande gemeentelijke herin-
deling. Dat zij de handtekeningen
met spoed willen aanbieden, heeft
daar alles mee te maken..' Dan kan
de gemeente de 'half pipe' er zo
snel mogelijk neerzitten. Over een
tijdje hebben we één gemeente en
dan duurt het misschien nog wel
heel lang. En daar willen wij niet
opwachten', zo klinkt het 'strijd-
baar', in koor!

Herfstrit
(Orientatierit)
VAMC 'De
Graafschap-
rijders'
De "Herfstrit" (orientatierit) die
auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' zondagmiddag
organiseerde, deed haar naam
alle eer aan.

De rit werd verreden onder een
druilerig (herfst) regentje. Door
Wim Wisselink en Harrie Horsting
was in de omgeving van Vorden
een rit uitgezet met een lengte van
circa 50 kilometer.

Start en finish waren bij het pan-
nenkoekenrestaurant 'Kranenburg'
waar Erik Kleinreesink na aflloop
aan de volgende personen de prij-
zen uitreikte:

A-Klasse:
l R. Plat, Scheemda 210 strafpun-
ten; 2 E. Kleinreesink, Hengelo
212; 3 J. Have, Gorredijk 212.

B- Klasse:
l G. Siemes, Zutphen 181 strafpun-
ten; 2 K. Visser, Deventer 225; 3
J. Thalens, Musselkanaal.

C-Klasse:
l H. Hartman, Oldeberkoop 105
strafpunten; 2 H. Snippe, Klazina-
veen; 3 M. Maalderink, Toldijk.

Biej ons in
d'n Achterhook
Now, 't was dizsze wekke de wekke van de argenisse. Och jao, op
gezette tiejen he'j wel 's van die dinge die ow neet anstaot in onze
maatschappi"je. Dat de luu tevolle op zichzelf leaft, gin andach hebt
veur een ander en wet ik wat al neet meer. Maor dizze wekke kwam
de ene argenisse nao 'n ander.

't Begon zondagmeddeg. Argens op een parkeerplaatse van waoruut
wat rondwandelingen waarn uut-ezet, stopn'n auto met wat jonge
luu. Too die d'r uutkwammen wodn metene de inhold van de asbak
uut de auto op de parkeerplaatse egooid. Daor ston wel een afvalbak
vlak biej maor die drie meter vonnen ze schienbaor nog te wiet loopn.
Ik maakn d'r een anmarking op maor dat wodn mien neet in dank
afenommen."Of ik t'r pries op stelln dat ze van mien auto een asbak
zoln maakn". Now dan hol iej ow wel stille. Maor de argenisse blif.

Een paar dage later op de Baokseweg Schoolj onges op weg nao huus.
Met vief man naost mekare op de weg En net doet of ze ow neet heurt
of ziet. Een keer toeten maakt ze allene maor an 't lachen Biej de
Kruusdiek gingen ze gelukkig richting Baok, zoda 'k rechtdeur richting
Zutphen konne en van eur velost wazze. Maor de argenisse hol iej wel.

't Derde geval ging mien eigernlijk niks an.'k Zatte biej kennissen in
de kamer too d'r een auto biej de buurman stoppen. Schienbaor mos
e die ophaaln want hee toeten een maol of wat umme te laotn blieken
dat e d'r was. Now bunt die luu waor 't oaver ging al in of biej de tachtig
dus dat duurt effen veur die op de bene bunt. Nog maor 's toeten en
too kwammen ze . Now zo 'j denken dat zo'n chauffeur 'n auto effen
uut kwam umme de olde luu te helpen met 't instappen. Maor niks
heur, hee bleef prinsheerlijk zitten en leet ze maor anmodderen. Um
ow an te argeren.

En dan leas iej op 't leste ok nog in de krante dat ze die sporthal
misschien wilt veplaatsen nao een onherbergzaam gebied argens
oaver 't spoor. Bunt ze wel goed wies? Kennelijk neet. Of Nederland
dan ok nog van Schotland op de kop krig, och dat maakt an de stemming
ens neet zovolle meer uut biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

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

Lang zal je leven!?
Al 850.000 mensen met diabetes!

Een lang en gezond leven, dat wil iedereen wel.
Maar iedereen kan diabetes krijgen, jij ook. Steun daarom
het Diabetes Fonds in de strijd tegen deze'stille epidemie'
en investeer in een gezonde toekomst voor iedereen.
Word nu donateur en bel 033 462 20 55 of geef aan de collectant.

Levensverwachting weten?

Check www.langzaljeleven.nl en win!

Fonds
jaar

giro 5766
t.n.v. Diabetes Fonds, Amersfoort

Geef aan diabetes en geef om jezelf



de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

deBos

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

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

NOOT
Bij talloze kinderen in Nederland komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn

kinderen in de Jeugdhulpverlening,

waar vaak geen geld

is voor extraatjes.

Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje.

Helpt u mee? Met

slechts € 15,-

bezorgt u

een kind al 'n

heerlijk avondje!

Help de Sint
'n handje...

giro 404040

Brinkpoortstraat 32.741 l HS Deventer,
Tel.: 0570 - 6 1 1 899

Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: info@kinderhulp.nl

Kijk voor
nieuws
ook op:

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

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 alfes 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 97/065 1618006

J. BUISMAN

PRODUCTS

HOBBYBEURS
23 november 2003 bij café-restaurant

„De Nieuwe Aanleg", Scheggertdijk 10 te Almen

Voor alle kinderen tot en met 9 jaar
onder begeleiding van een volwas-
sene heeft de goede oude Sint een
cadeautje!

Maak dus een mooie tekening of een
knutselwerkje voor Sinterklaas en
kom bij hem en zijn Pieten langs op
de beurs!

Van 10.30 ot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.hobbybeurs.com

LamsvleesU!
Even geen trek meer in varkens-, rund- en/of
kippenvlees? Probeer dan nu

LAMSVLEES
van eigen schapenhouderij
halve of hele lammeren
diepvriesklaar, ± 10/20 kilo.
Ook heerlijk met de Kerst.
Bel voor meer informatie naar

Jan en Gerrie Gosselink,
Tel. (0575)44 14 11.

Vroegtijdig bestellen! «ffia»
IN DE LOOPSE WORKSHOPS

Op maandag 24 en woensdag 26 november houden wij bij
IN DE LOODSE WORKSHOPS weer onze jaarlijkse

Kerstinloop
Van 19.00 - 21.00 uur kunt u weer af onze onderwerpen

komen bekijken die u tijdens de kerstworkshops kunt maken.
Op deze avonden kunt u zich eventueel opgeven voor

een van de workshops.
Ook dit jaar hebben we weer tal van leuke, mooie, decoratieve

onderwerpen waar u een keuze uit kunt maken.
Tijdens deze workshops maakt iedereen een onderwerp

naar eigen keuze en de prijzen zijn altijd incl. koffie met wat lekkers
en alle benodigde materialen.

Komt u een hele dag bij ons workshoppen, dan kunt u 's middags
ook nog genieten van een uitgebreide lunch.

U kunt natuurlijk ook zo een kijkje komen nemen!
De koffie staat klaar.

Voor informatie over de kerstinloop en de workshops
kunt u bellen naar:

IN DE LOODSE WORKSHOPS
Lage Lochemseweg 5, 7231 PK Warnsveld
Tel: (0575) 43 16 62 b.g.g.: (0545) 48 20 16.

ebhosting
H

Weevers Net

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

Weevers

VerbouwmgsOpruiming!

Drie jaar geleden hebben we een compleet nieuwe 'jonge mode afdeling'
gekregen. Nu is het tijd om ook de rest van de winkel aan te passen. Nieuwe
vloeren en een overzichtelijke indeling zorgen straks voor een fraaie uitstraling.

Voor het zover is moeten we ruimte maken. Het
\ ] ^, ̂  *\ n wordt dus de hoogste tijd voor extra veel
\ /1 W W f~J \P voordeel. U bent van harte welkom!

'"'•^^ ' ^ Burg. Galleestraat 9, Vorden
Tel. (0575) 551 381

Habbekratskoopjes en Hoge Kortingen

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Verkoop

Showroom

HOMH

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

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

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

IHARMSEN

VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld"
(0575) 46 40 00

Een sterk team voor al uw schilderwerk

nter ns" koud kunstje

w i n t e r s c h i l d e r . n l

THEATEII OKIM.lt |»E MOL.CK
Lindeseweg 29, Vorden

Najaarsprogramma 2003
23 november:

„Hot and Sweet"
Aanvang 15.00 uur • Zaal open 14.30 uur.

Reserveren (0575) 55 69 87 ofwww.theateronderdemolen.nl

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Fa. Lucassen Boomkwekerij
is een moderne boomkwekerij waar heesters
en coniferen in pot gekweekt worden.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

leerling boomkweker
vanaf plm. 17 jaar.

Tevens zoeken wij opnieuw i.v.m. langdurige
ziekte een

schoonmaakhulp
voor kantoor en woonhuis
plm. 7 uur per week.

Schriftelijke of telefonische reacties gaarne
richten aan: Jacqueline Wolsing-Lucassen
Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX Vorden
Telefoon (0575) 55 67 22



BESTSELLER.'

Beaujolais
Primeur
Domaine
de Russel
4.49
Beaujolais
Primeur
Villages
3.99 "
of Beaujolais
Primeur
Fles 75 cl.

GEGARANDEERD

IERGENS
iOEDKOPER

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

IERGENS
iOEDKOPER

PLUS
Sinaasappelsap
Literpak

Witte Reus
of Color Reus
Wasmiddel
Vloeibaar.
Flacon 3 liter
of compact poeder
36 wasbeurten/
3600 gram
Witte Reus tabs
64 stuks

l NERGENS l
.^GOEDKOPER j

"Deze Franse nieuwe
is bij PLUS extra voordelig
en heerlijk van smaak!"

BESTSELLER!

JEGARANDEERD

IERGENS
iOEDKOPER

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes
Kilo

BESTSELLER!

iGEGARANDEERD
NERGENS
3OEDKOPER

Gert van der Zee, medewerker kruidenierswaren

PLUS Fischer in Klazienaveen Grote bloemkool
Per stuk

GEGARANDEERD

ERGENS
Roomboter

appel-, abrikozen-
of kersenflap

Vers uit eigen oven
Per stuk 0.70

"̂ | JNERGENS l
•t»/ \lGOtDKOPER l

PLUS
Boerenkool

Zak 250 gram

1500 ARTIKELEN PRIJS

MET HORDERDE! NIEUWE PRIJSVERLAGINGEN
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PL

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

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-20.00

www.piussupermarkt.nl
703 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 november 2003. Prijswij/iqmgen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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De mens als individu &

naar Voiden!
Twee zinnen die ik de laatste
tijd vaak hoor, die in Ie in-
stantie niets met elkaar ge
meen lijken te hebben, maar
toch... Sint is ook een mens,
een individu. Makkelijker ge
zegd een eenling, een per-
soon. Hij is een persoonlijk-
heid en er is niemand zoals
de Sint. Daar is er maar één
van en die komt op bezoek bij
ons in Vorden. En wij, elk
mens op zich, zijn ook een in-
dividu. Wij zijn allen, jong en
oud, man of vrouw, één per-
soon, één persoonlijkheid.
Wellicht minder bekend dan
Sint, maar wel uniek. Velen
kijken min of meer uit naar
de komst van Sint. De rede
nen zijn wel verschillend. No-
stalgie, sfeer, gezelligheid, ca-
deau, kinderen, kleinkinde
ren, aandacht, buren, vrien-
den, vereniging, familie...
Kortom redenen genoeg, om
de periode van Sint als indivi-
du te beleven.
Voor de ondernemers in Vor-
den is het een "gezamen-
lijke" uitdaging om voor zo-
veel verschillende mensen,
en zoveel redenen om uit te
kijken naar deze periode, iets
te betekenen voor de gehele
bevolking van vorden en om-
streken. Omdat elk mens
uniek is!
De "eindejaarsactie" is één
van de voorbeelden op welke
wijze de ondernemers met el-

| kaar met respect naar elke
l consument kijken. Velen kun-

nen dus profiteren van deze
actie. En dat je als onderne
mer het niet een ieder naar de
zin kunt maken is al jaren be
kend. Dat weet de Sint ook.
De overeenkomst tussen de
ondernemers en Sint is dat ze
blijven proberen zich in te zet-
ten voor een tevreden mens,
voor U! Omdat een ieder dat
verdiend, omdat een ieder
uniek is, omdat het goed is te
blijven proberen al het goede
in een mens te zien.

Namens de Vordense onder-
nemersvereniging veel goeds
gewenst, ook in deze Sint tijd.

Voorzitter Harrie Kettelerij

P.S. Er zijn berichten binnen-
gekomen dat de hoofdpiet
van sinterklaas dit jaar voor
de 25e keer met hem mee
mag naar vorden. Fan-
tastisch, maar stil, sssssttttt!
Hij weet dat vast zelf niet,
want hij is veel te druk met
het helpen van sinterklaas
om aan zoveel mensen te
denken. Altijd maar druk
voor anderen, voor ons ! De
ondernemers in Vorden den-
ken echter wel aan hem. 25
jaar is niet zomaar te verge
ten, eigenlijk een beetje extra
feest. Daarom suggesties,
ideeën, tekeningen, brieven,
noem maar op... Welkom
naar: VOV - Postbus 7 - 7250 i
AA-Vorden, t.a.v. Harrie.

Bedankt.

De Vordense Ondernemers
Vereniging heeft voor de ko-
mende weken voor Sint Nico-
laas een slaapkamer ingericht
in het Dorpscentrum. Hier zal
Sint Nicolaas tot en met 5 de
cember verblijven.
Sint Nicolaas heeft laten we-
ten dat hij het leuk vindt als

kinderen wensjes, tekenin-
gen, brieven en kaarten stu-
ren. Op die manier kan hij zijn
slaapkamer in het Dorpscen-
trum leuk inrichten. Sint Ni-
colaas heeft in Vorden een spe
ciaal postadres waar de teke
ningen, brieven en kaarten
naar toe kunnen worden ge

Na het succes van vorig jaar gaat de Vordense ondernemersvereniging
ook dit jaar weer een kraslotenaktie houden. In de periode van 20 no-
vember tot en met woensdag 17 december ontvangt men bij de deelne-
mende winkeliers de krasloten. Op de Kerstmarkt zaterdag 20 december
vindt de grote prijsuitreiking plaats.

WAT ZIJN DE PRIJZEN EN
HOE WERKT DE AKTIE?

De Vordense ondernemers
stellen maximaal 100.000
krasloten beschikbaar. Hier-
onder bevinden zich de vol-
gende prijsbepalende kras-
loten. Krast men 3x "zwarte
piet", dan komt men in aan-
merking voor de hoofdprijs,
beschikbaar gesteld door
een aantal Vordense onder-
nemers. Deze hoofdprijs en
enkele andere mooie prijzen
worden op de Vordense Kerst-
markt getrokken uit de inge-
leverde krasloten met 3x
zwarte piet.
Krast men 3x kerstboom dan
dingt men tijdens deze trek-
king mee voor waardebon-
nen van € 70,- en krast men
3x sneeuwpop dan kunnen
de te winnen waardebonnen
liefst € 250,- waard zijn.
Ook deze bedragen worden
verstrekt in waardebonnen.
De krasloten met 3x zwarte
piet, 3x kerstboom en 3x
sneeuwpop moeten voor-
zien van naam en adres voor
18 december worden ingele-
verd bij de Rabobank. Krast
men 3x zak van Sinterklaas
dan ontvangt men direct
contant € 10,- van de deelne-
mende winkelier.
Als men bij de deelnemende
Vordense winkeliers koopt,
ontvangt men bij een aan-

stuurd. Het postadres is: Post-
bus 100, 7250 AA Vorden. De
slaapkamer van Sint Nicolaas
kan door de kinderen bezich-
tigd worden tussen 15.30 en
16.30 uur op woensdag 26 no-
vember, vrijdag 28 november,
woensdag 3 december en vrij-
dag 5 december.

koopbedrag vanaf € 10,- een
kraslot, bij € 20,- 2 krasloten
etc. Alleen de leden van de
VOV verstrekken de kraslo-
ten.
De Vordense Ondernemers-
vereniging geeft met deze
nieuwe Eindejaarsaktie het

winkelend publiek vele mo-
gelijkheden mooie prijzen
te winnen. Een bezoek aan
Vorden in deze sfeervolle
tijd is dan ook zeker de
moeite waard er is een ruim
winkelaanbod en voldoende
parkeergelegenheid.

Kras alle drie de verpakkingen open en win even-
tueel een prijs bij 3 dezelfde afbeeldingen.
Gewonnen prijzen moeten voor eind januari

worden afgehaald. Trekking van de prijzen vindt
plaats op de kerstmarkt. Krasloten met prijs in te

leveren bij de bekende adressen.

Maak kans op een prijs!
3 x Piet: kans op hoofdprijs
3 x zak van Sinterklaas,

waardebon van
3 x Kerstboom kans op:

3 x Sneeuwpop kans op:

€ 7O.OO
€ 25O.OO

Naam,

Adres,

Woonplaats,

De Vordense Ondernemers Vereniging
heeft op het laatste moment nog van
Sint vernomen dat verschillende Pie-
ten zijn slaapka-
mer zullen bezoe-
ken, jullie kunnen
dan komen kijken
hoe druk ze zijn
met jullie pakjes en

hoe ze de vele post
voor de Sint
verzorgen.



Extra prijzen
voor de
Sint Nicolaaspuzzel

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

€
€
€ 1

oo
.50

.00

De drukker van deze krant - Drukkerij
Weevers BV - stelt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers
Vereniging enkele prijzen beschikbaar
voor de goede oplossingen van de
puzzel.

U kunt de opgeloste puzzels inleveren
of insturen

voor 5 december
bij de volgende adressen:

Fa. Sueters, Dorpsstraat 15V
7251 BA Vorden

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!

Óók voor Sint Nicolaas

the

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

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Annerieke Overvelde

NIEUW: behandeling met oorkaarsen
bij: verstopte oren, acute en chronische lymfatische

klachten (m.n. bij kinderen), hoofdpijn, oorsuizen, holte-
ontstekingen, stress en energetische zwakte van het oor.

Tevens Irisdiagnose, Bach bloesem remedies, fytotherapie en voedingsadviezen. Behandeling op afspraak.
Praktijkadres: Beatrixlaan 20, Vorden. Telefoon (0575) 551763. Internet: www.annerleke.nl.

ZWARTE PIETEN-
ORKEST
Zaterdag 29 november 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 Sinter-
klaasliedies snelen.

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

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

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN
VRIENDELIJKE SPECIALIST.

TUINVERL1CHTING

grote keus
modern

&
klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

W i n t e r W i n s t
Schildersbedrijf Boerstoel, Vorden
Schildersbedrijf Peters, Vorden

b altijd actueel!rune
Harry Potter deel 5

Doe mee aan de Bruna Harry Potter-wedstrijd

en maak kans op een betoverende reis!

Zaterdagochtend 22 november start de verkoop

van Harry Potter deel 5. Haal bij Bruna je

kleurplaat/vragenlijst en lever deze zo vroeg mogelijk in.

Je maakt dan kans op fantastische prijzen!

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11



Bent u Idaar voor Sint Nicolaas?
Het sinterklaasfeest is een van de gelegenheden in het jaar dat we
ons wat extra voor elkaar inspannen. Dit eeuwenoude Hollandse
feest - dat even in een dipje heeft gezeten maar nu helemaal terug
is - brengt ons dichter bij elkaar. Dit deel van ons culturele erfgoed
is belangrijker gebleken dan velen dachten. In vele legenden over
de Goedheiligman wordt zijn edelmoedigheid beschreven. Hij gaf
hulp aan wie het nodig had. Diep in ons hart hebben we daar be-
wondering voor en we hebben kennelijk behoefte om daar op deze
manier uiting aan te geven.
In het land zijn de laatste jaren steeds meer Sint Nicolaas intocht-
comités opgelicht om het vieren van het sinterklaasfeest te promo-
ten. De belangrijkste is de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comi-
té, dat dit haar tweede lustrum viert. De officiële intocht van de
Goede Shit zal dit jaar op 15 november in Zwolle plaatsvinden. De-
ze zal, zoals elk jaar, rechtstreeks door de televisie worden uitge-
zonden.

VEEL RAADSELS
Dat de verering van De Goedheilig-
man heel oud is, staat wel vast,
maar toch is die in onze streken
pas in de Middeleeuwen doorge-
drongen. Omdat hij per schip een
pelgrimstocht naar Palestina ge-
maakt zou hebben, werd hij de
schutspatroon van schippers en
zeelieden. Daarom is hij ook de
'beschermheilige' van Amster-
dam, waar een Sint Nicolaaskerk
aan hem gewijd is. Als bisschop
van Myra was hij beroemd en zijn
stoffelijke resten liggen begraven
in het zuid-Italiaanse Bari. Maar
hoe kwam men er toe zijn jaardag
tot een feest te maken, waarbij
men elkaar geschenken geeft?
En hoe kwam men er toe hem te
paard over de daken te laten rij-
den? Hoe kwam hij aan zijn zwar-
te knecht, die kinderen een pak
rammel wil verkopen? Hoe kwam
hij aan zijn rammelende ketting
(nu in onbruik geraakt) en zijn
gard, die óók al diende om onze
lieverdjes te straffen?
Deze dingen zou men alleen kun-
nen verklaren door aan te nemen
dat onze Sint Nicolaas helemaal
geen bisschop, maar een geker-
stende Wodan is. Deze doorkliefde
op zijn achtvoetige ros Sleipnir het
luchtruim die niemand ongestraft
mocht zien. Dan wordt ons ook
duidelijk, waarom dit feest juist in
december gevierd wordt: het is een
gekerstend midwinter-zonnewen-
defeest. Want Wodan zorgde voor
de terugkeer van het licht en wel

doordat hij de dagen weer deed
lengen. Het bewijs voor het ver-
band tussen onze Sint Nicolaas en
de heidense Wodan lijken we te
kunnen vinden in allerlei oude
volkskunstmotieven. Bijvoorbeeld
de figuren, gesneden in oude koek-
planken. Daarop zien we inder-
daad een ontwikkelingvan de zon-
newagen (met raderen die acht
spaken hebben) tot Sint Nicolaas
in de ons bekende uitrusting.

GEEN BOERENFEEST!
Intussen is het Sint Nicolaasfeest
na 1400 maar heel, heel langzaam
op het platteland doorgedrongen,
behalve in Rooms-Katholieke stre-
ken dan. Tot 1800 vierde geen en-
kele boer boven de grote rivieren
dit feest. De geschiedenis heeft
daar heel merkwaardige voorbeel-
den van bewaard. In het noorden
en in Zeeland is het feest laat door-
gedrongen en er is een eeuwen-
lang durende tegenstand over-
wonnen.
De meeste van hen, die Sint Nico-
laas begonnen te vieren, deden dat
niet om een heilige te vereren,
maar om een gezellig familiefeest
te houden. De tegenstanders wa-
ren echter van mening dat dit
geen pas gaf. Dat kon men doen op
een verjaardag van de familie of
op een erkend christelijke feest-
dag, (oorspronkelijk vierde men
drie kerstdagen, drie paasdagen
en drie pinksterdagen!) maar niet
op een heiligendag. Pas in de vori-
ge eeuw begon de tegenstand te ta-

nen en begon Sint Nicolaas ook bij
de boerenbevolking aanhang te
krijgen, het allerlaatst wel op de
Veluwe. Van deze strijd voorbeel-
den te geven is erg moeilijk, om-
dat de aangevoerde argumenten
tegenwoordig een ietwat komi-
sche indruk maken. Het waren
strenge theologen die de paapse
zeden bestreden. De liberale dich-
ter-predikant Petrus Augustus de
Génestet schreef in 1858 zijn, ge-
dicht 'De Sint Nicolaasavond'.
Voor serieuze lieden als Bilderdijk,
Da Costa, Tollens of Helmers zou
zoiets ongehoord zijn geweest!
Trouwens,
De Génestet begint zich al in de
eerste regel te verontschuldigen:
'Wie heeft daar ooren voor een
dwaas, ondeugend lied? Wien
belgt een losse scherts en ronde
waarheid niet?' Maar De 'Sint Ni-
colaasavond' was 'Eene Amster-
damsche vertelling' en geen plat-
telandsverhaal.

EEN DROEVIG VERHAAL
Wél een plattelandsverhaal is het
volgende. Het speelt zich ook afin
die tijd (1850) in een Drents dorp.
Het toont aan dat nog lang niet ie
dereen was ingenomen met de
Sint. Een rechtschapen boeren-
zoon had verkering met een van
de dochters van de dorpsherber-
gier. De laatste had, behalve een
gelegenheid om paarden te stal-
len, ook nog enige koeien en var-
kens, zodat er wel enige agrarische
binding was tussen de twee fami-
lies. Nu was het in de herbergiers-
familie al de gewoonte (er waren
daar nogal wat kinderen) om Sint
Nicolaas te vieren en dat stond de
vader van de jongen niet aan. Zijn
vader en ook andere dorpsgenoten
waren fel tegen 'dat paapse gedoe'.
De jongen liet zich echter overha-
len om op de bewuste avond voor
goede bisschop te spelen. Het be-
nodigde kostuum werd klaarge-
legd in een oud schuurtje achter

op het erf van de herbergier. Er
was afgesproken dat de jongeman
dat om acht uur zou gaan aantrek-
ken. Als hij dan even later aan de
deur van de herberg verscheen,
zou er een zwarte helper aanwezig
zijn.
De jongeman durfde thuis niets te
vertellen van wat hij moest doen
en toen hij van huis ging zei hij
dat hij zijn meisje een bezoek ging
brengen. Toen hij echter verkleed
als Sint over het donkere erf liep
werd hij aangevallen door drie po-
tige kerels, die hem zodanig toeta-
kelden dat hij bewusteloos bleef
liggen. Pas toen hij een dag later
bij kennis kwam, kon hij verne-
men dat het zijn eigen broer, zijn
eigen vader en een buurman ge
weest waren die de onwelkome
Sint een lesje hadden willen ge-
ven. De jongeman is zijn hele Ie
ven ongelukkig blijven lopen en
heeft sindsdien geen voet meer op
zijn vaders erf gezet.

Ook ü kunt dichten!
Ziet u ook zo op tegen het maken van Sinterklaasgedichten? Hebt
u de neiging alle gekochte cadeautjes voor de kinderen dan maar
roef-roef in papier te wikkelen en er alleen de naam op te schrij-
ven? Kunt u zelfs voor uw levensgezellin) de juiste woorden niet
vinden en - als u toepasselijke woorden bij de hand hebt - kunt u er
dan geen passend rijmwoord bij vinden? Of lukt het wel met de
rijm, maar worden het dan van die ongelukkig geconstrueerde zin-
nen met woorden in een verkeerde volgorde, om het rijmwoord
maar achteraan de regel te krijgen? We zullen u eens helpen.

KEUS GENOEG
Nee, we gaan geen les geven in
dichtvormen en versvoeten. We
stappen meteen de praktijk in.
Iedereen kent natuurlijk onze be
kendste Sinterklaasliedjes. Het is
niet nodig dat u er alle woorden
van kent, want u hebt al genoeg
aan het wijsje en enkele regels.
Neem het eerste het beste liedje
dat u maar te binnen schiet.
Schrijf daar een of twee regels van
op en ga dan zelf eens verder op de
wijs van dat liedje, maar met eigen
woorden. Het is de gemakkelijkste
methode om op dreef te komen.
Een héél eenvoudig voorbeeld om
te beginnen.

EEN STROPDAS
U kocht een stropdas voor uw ie
mand en u kunt dan opschrijven:

Zie ginds komt de stoomboot
met dassen weer aan.
Sint doet je de das om,
hij zal je goed staan.
SUIKERHART
Maar het kan ook veel moeilijker.
U hebt iets goed te maken en u be
sloot uw geliefde een suikerhart
aan te bieden. Dan kunt u begin-
nen op het wijsje van: 'Hoort wie
klopt daar kinderen' en meteen de
regels aanpassen:
Hoort, wie klopt daar, schotje!
Hoort, wat bonkt daar, schatje?

't Is een hart, dat sneller tikt voor jou.
Wiens hart is dat?
Wiens hart is dat?
Wiens hart doet al wekenlang pijn?

Iemand die een oogje heeft op een
aardige, maar vooralsnog onge-
naakbare of onbereikbare is mis-
schien gebaat bij de regels:

Och wat fijn zou 't zijn te spelen
met jou in de maneschijn...
Eerlijk zouden we alles delen,
huwelijksvreugd en ouderpijn.
Maar o wee, wat bittere smart:
Ik krijg van jou nu nog geen hart.'

PANTY
Als uw dochter of vriendin tobt
met haar panty's, kunt u bij een of
meer nieuwe panty's versregels
voegen die geïnspireerd zijn op
dat andere welbekende liedje:

Zie de maan schijnt door de bomen,
en je huid schijnt door je kous.
Er zijn ladders in gekomen,
en een druppel van de saus.

En een been zo lichtgeraakt,
een paar gaten zijn gauw gemaakt.
(bis)

Jij kunt zó niet meer verschijnen,
met die rafels aan je been.
ja, die schande moet verdwijnen,
ik durf met jou nergens meer heen.

Daarom geeft de goede Sint,
nieuwe panty's aan dat kind.
(bis)

SCHEERAPPARAAT
Een tiener die zich pas moet gaan
scheren kunnen we een plezier
doen met een scheerapparaat.

O, kom er eens kijken,
wat een baard die jongen kweekt.
Toch weet hij nog van geen wijken'
zijn kusjes prikken en hij steekt.

Hij kriebelt met z'n kinnendons,
en zijn lippen schuren ons.
Ja, de stompjes staan op élke wang,
en zo'n struikgewas maakt me zo
bang!

U kunt natuurlijk ook heel ge
makkelijk overschakelen naar an-
dere liedjes uit uw kinderjaren.
Maar waarom ook niet een actue
Ie hit van Nederlandse artiesten
bij de kop gevat waar ze op dit mo-
ment weg van zijn? En het succes
zal groot zijn, omdat de woorden
dan juist zo leuk kunnen aanslui-
ten bij hun eigen belangstelling.



Denkt u aan de koopavonden!
woensdag 3 december en donderdag 4 december (vrijdagavond 5 december 18.00 uur GESLOTEN)

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een
deskundige dienstverlening
ten aanzien van o.a.:

• persoonlijke advisering
• accountancy;
• salarisadministratie;

flscaliteiten.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon: (0575) 55 14 85 / Fax: (0575) 55 16 89
E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Rabobank

Sinttips 10,-
•Sokken
•Bril

'Skatetas
'Bandana

*Muti

4 Schaats beschermer»

'Afbraameteentje

*Schaalsveters

T i e t s l a m p j e

*Bidon

'Handdoek Raps 'Onderhoudsartikelen

free-wheel
N e t w e r k w c g 7, V o r d e n 0575 554228

Sint zorgt voor de cadeautjes
en wij voor de hapjes en salades

op Sinterklaasavond

BBQ, Hapjes & Partyservice

Henk Klaassen
(0575) 55 10 97 • www.hapjes.com

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79



Chocolade

Cadeau ABC
After-shave is ook te geef,
al is het voor een broer of neef.
Je ruikt hem dan al bij de deur,
zo'n lekkere stevige mannengeur.

Body-warmer, ook voor haar,
te dragen, bijna 't hele jaar.
En raakt ze 'n beetje opgewonden,
dan is een knaapje gauw gevon-
den.

Chocolade, melk en puur,
daarvoor ga je door het vuur.
Elk pondje gaat door 't mondje,
dan loopje maar een extra rondje.

Drank teveel dat is niet fijn,
maar ach...., een glaasje wijn.
Af en toe te zeggen "proost",
of heb je liever een bakje troost?

Eieren vind je heel erg lekker,
daarom krijg je deze wekker.
Ze zullen worden hard of zacht,
precies zoals je had gedacht.

Fietsen, daar hou jij zo van,
bij regen trekje deze poncho an,
Hopelijk heb je veel mooi weer,
mooie tripjes maken keer op keer.

Goud en zilver ben je waard,
schitterend bij de open haard.
Dat je deze ring maar veel mag
dragen,
en niet alleen op hoogtijdagen.

Hotels staan jou wel aan,
je houdt van op vakantie gaan.
Je zou 't wel weten, als 't even kon,
en daarom krijg je deze bon.

Inkt is aan jou heel goed besteed,
schrijven doe je bij de vleet.
Omdat ik dat weet en je goed ken,
krijg jij van mij die mooie pen.

Jazz-ballet, dat vind je gaaf,
en ook steppen doe je braaf.
Body-styling is kat in' t bakje,
draag daarom dit mooie pakje.

Kopjes heeft geen mens teveel,
in welke kleur ook, groen of geel.
Bij jou op visite, dat is een feit,
het is één brok gezelligheid.

Lekker koken is een kunst,
daarom sta jij in de gunst.
Om je te helpen bij bezoek,
krijg je vandaag dit mooie boek.

Mascara, ja dat weten wij,
je zegt gewoon: 'Dat hoort 'erbij'.
Ik geef je daarom zonder vrees,
voor 't gemak een beauty-case.

Nagels, heel verzorgd en fijn,
die moeten wel van jou zo zijn.
Daarom hoefje nu niet meer naar
bed, zonder manicure-set.

Out-fit heb je al genoeg,
ook dingen die niet vaak droeg.
En ook al ben je soms een flirt,
krijg je van mij dit nieuwe shirt.

Potjes voor je keukenkruiden,
kunnen voor jou gemak inluiden.
Je gerechten krijgen dan meer
geur, en je wangen nóg meer kleur.

Quitte of dubbel denk je vaak,
bij spelletjes met jou is 't meestal
raak.
Daarom is de stand nu nooit meer
zoek,
door 't schrijven in dit notitieboek.

Rekenen gaat je heel goed af,
daarvan staan we werkelijk paf.
Maar wellicht gaat 't toch wel beter,
met een nieuwe calculator.

Sokken koop je graag en duur,
daarin ben je lief en puur.
Daarom hoop ik van echt harte,
dat je ze mooi vindt al zijn 't heel
aparte.

Toeren doe je wijd en zijd,
al ben je dan de weg soms kwijt,
hopelijk kom je tijdig op bezoek,
met dit nieuwe kaartenboek.

Uitlaten van de hond dat moet,
soms gaat dat niet met blij ge
moed.
Hopelijk is 't nu minder vaak een
crime,
met deze nieuwe hondenriem.

Verven is je grote passie,
daarom krijg je nu een kwassie.
De wereld krijgt door jou meer
kleur,
al ben je soms zo gek als 'n deur.

Woorden schieten mij tekort,
'k weet niet wat eraan schort.
Daarom krijg je mooi en kloek,
het Nederlanse woordenboek.

Xeres is een drankje,
daarvoor zeg jij niet vaak
'dankje',
Nee dan zegje heel vaak 'yes',
daarom nu een lekkere fles.

Ijdel ben je wel een beetje,
maar toch ben je wel een scheetje.
Wij wensen je heel veel gewiegel,
voor deze fraaie spiegel.

Zoeken is niet leuk dat weetje,
datje 't moet noteren, dat vergeet
je,
Daarom wordt je misschien wat
wijzer,
met deze nieuwe organiser.

Nieuw: Behandeling met oorkaarsen
De kracht van het vuur heeft de
mensheid al sinds de oertijd ge
boeid. Met de beheersing van dit
element beschikt de mens over
warmte en licht. Ook de oorkaar-
sen genieten dezelfde fascinerende
belangstelling. Sinds eeuwen zijn
zij dan ook als natuurmiddel in
verschillende culturen bekend.
Natuurgeneeskundige Annerieke
Overvelde: "Oorkaarsen geven een
ontspannen en behaaglijk gevoel
en werken lichaamszuiverend. Een
lichte onderdruk (schouweffect) in
de oorkaars en een trilling van de
stijgende lucht te wijten aan de na-
tuurlijke beweging van de vlam, ge
ven een lichte massage van het
trommelvlies.
Dit brengt een intensief gevoel van
aangename warmte teweeg en een
"bevrijdend" aanvoelende drukre
geling in oor-, voorhoofd- en bijhol-
tengebied. Deze lichamelijke prik-
kel wordt bijna onmiddellijk na
het toepassen beschreven als een

weldadig gevoel, druk en pijnver-
minderend, vooral in hoofd en oor-
gebied. Spontaan kan dit ook een
vrijere neusademhaling en een be
ter geurvermogen tot gevolg heb-
ben, ook bij een tot dan toe verstop-
te neus. Bovendien geeft deze be
handeling een heerlijk gevoel van
ontspanning." Oorkaarsen zijn een
soort holle kaarsen van ca. 20 cm
lang, gemaakt van katoen met bij-
enwas en Indiaanse kruiden, en ze
branden ongeveer 10 minuten. An-
nerieke: "Ik behandel altijd beide
oren, oor na oor, zodat het energe
tisch evenwicht is verzekerd. Na
het branden van de oorkaarsen is
er een korte rustperiode met voet-
massage om de nawerking positief
te ondersteunen."

Wat gebeurt er nu precies tijdens
het gebruik van oorkaarsen?
Annerieke: "Door het opbranden
van de oorkaarsen, komt er rook
vrij in het oor. Deze rook circuleert

tot diep in de gehoorgang en geeft
daar een weldadige en genezende
warmte af. De zuivere bijenwas
werkt daarbij verzachtend op het
gehele oorgebied. Lymfestroom en
doorbloeding in het oor- en hoofd-
gebied worden door de warmte ge
activeerd, wat de behandeling met
oorkaarsen zeer geschikt maakt
voor lymfatische oorklachten, oor-
suizen en hoofdpijn. Het gebruik
van de oorkaarsen heeft bovendien
een ontspannende werking op li-
chaam en geest."

Enkele indicaties voor het gebruik
van oorkaarsen zijn:
• Verstopte oren
• Te sterke oorsmeerproductie
• Acute en chronische lymfati-

sche klachten, m.n. bij kinderen
• Hoofdpijn
• Gevoel van druk in het hoofd
• Stress en spanningen
• Slapeloosheid
• Oorsuizen

Chocolade wordt veel gegeten. De
feesten Sinterklaas, Kerstmis en Pa-
sen hebben elk hun specifieke cho-
coladecreaties. We hebben paaseit-
jes, kerstkransjes en chocoladelet-
ters bij het sinterklaasfeest. Je kunt
geen chocolade maken zonder ca-
cao. Deze cacao wordt gewonnen
via de cacaoboom. Het is een boom
die alleen maar gedijt in een voch-
tig, broeierig, warm klimaat en dan
hebben we het natuurlijk over de
tropen. Het is een gevoelige boom
die niet goed tegen direct zonlicht
kan en ook niet tegen teveel wind.
Het is een zogenaamde altijd groe
ne boom die het hele jaar door
bloeit. De bloemen hebben ver-
schillende verschijningsvormen en
zijn wit tot roze. De vruchten groei-
en direct op de stam en aan dikke
takken en kunnen circa 25 cm lang
worden.

VRUCHTENBRIJ
Als de vruchten rijp zijn worden ze
opengesneden en dan treffen we
een witte plakkerige massa aan
met daarin ongeveer 30 zaden die
keurig in het gelid liggen. De
vruchtenbrij is zuurzoet en wordt
door apen en knaagdieren gegeten.
De zaden zijn dus de latere cacao-
bonen. Men laat de open vruchten
dan een tijdje liggen waardoor het
gaat gisten. Na een dag of wat ont-
staat de typische geur van chocola-
de. Nu moeten de cacaobonen ge
droogd worden. Dat gebeurt ge
woon in de zon of om het proces te
versnellen in een oven. Daarna
worden ze vervoerd naar de cacao-
fabrieken.

HET BRANDEN
Het branden van de cacaobonen
moet zeer secuur gebeuren. Want

als het te kort of te lang gebeurt
krijg je geen lekkere cacao. De ge
brande cacaobonen worden daarna
met een wals geperst. Je krijgt dan
een vette substantie, de zogenaam-
de cacaoboter en een perskoek. De
ze perskoek wordt gebruikt om er
cacaopoeder van te maken. We
kennen dat allemaal en we gebrui-
ken het in de keuken bijvoorbeeld
voor taarten, puddingen en cakes.
We kennen allemaal de staafjes
witte cacaoboter waarmee we
schrale lippen proberen te verzach-
ten. Verder wordt de cacaoboter ge
bruikt in de cosmetica voor zalven
en lippenstift.

CACAOBOEREN
Het telen van de cacaoboom is
moeilijk, omdat de boom zo gevoe
lig is voor allerhande ziektes,
schimmels en insecten. De boeren
leven altijd in onzekerheid over de
opbrengst van hun bomen. Ook de
wereldprijs is een belangrijke fac-
tor, deze schommelt voortdurend.
Voor arme landen als Ghana, en
Brazilië kan dat een ramp beteke
nen.

SPANJAARDEN
Oorspronkelijk komt de cacao-
boom uit Zuid-Amerika. De India-
nen hadden daar een drank uitvon-
den, de zogenaamde: Cacauatl!
Toen de Spanjaarden daar versche
nen kregen ze van de Indianen die
drank aangeboden en vonden deze
bijzonder smakelijk. Ze namen de
cacaobonen mee naar huis en
binnen korte tijd raakte het aan het
Spaanse hof in zwang om cacao te
drinken. Pas in de achttiende eeuw
veroverde de cacao de rest van Eu-
ropa. In de koloniën werden toen
grote cacaoplantages aangelegd.

Zelf pepemoten bakken

Ooit geweten dat pepernoten
zo makkelijk te maken zijn? Er
kan gewoon weinig fout gaan.
Een ideaal recept om alleen of
gezellig samen met de kinde-
ren eens te proberen.

DE INGREDIËNTEN VOOR ± 100
PEPERNOTEN ZIJN: 40 g margari-
ne; 50 g bruine basterdsuiker, zout; ±
\ theelepel speculaaskruiden; 100 g
zelfrijzend bakmeel; ± 2 eetlepels melk.
Aan de boter de kruiden, de suiker
en het zout toevoegen en net zo
lang roeren tot het een zachte mas-

sa is. Hierbij voeg je de helft van het
bakmeel en l eetlepel melk. Even
doorkneden tot het allemaal goed
vermengd is.
Hierna de rest van het bakmeel en
eventueel nog wat melk toevoegen
en opnieuw goed doorkneden.
Van dit deeg kleine balletjes maken
en iets platdrukken op een bebo-
terd bakblik. Het bakblik in een
warme oven plaatsen (± 170 gra-
den) en de pepernoten in ongeveer
20 minuten gaar en bruin laten
worden. Even laten afkoelen en
smullen maar!

• Lichte doofheid
• Energetische zwakte van het oor
• Stimulering van acupunctuur-

punten in de gehoorgang
• Voorhoofdsholte en bij holte

ontsteking
De frequentie van behandelen
hangt af van de aard van de klach-
ten en loopt uiteen van iedere dag
(gedurende maximaal een week)
bij acute klachten, tot 1-2 maal per
week bij chronische klachten. Oor-
kaarsen kunnen ook preventief of
als algemene reiniging gebruikt
worden, dan dient de behandeling
l of 2 maal per maand plaats te

vinden. Annerieke Overvelde is ge
registreerd lid van de beroepsver-
eniging N.W.P.; daardoor worden
consulten door veel zorgverzeke
raars vergoed. Op de website
www.amierieke.nl is hierover meer
informatie te vinden. Naast oor-
kaarsbehandelingen maakt Anne
rieke ook gebruik van onder ande
re irisdiagnose, fytotherapie, Bach
bloesem remedies, voedingsanaly-
se, kruidentheeën en celzouten.
Voor meer informatie over de na-
tuurgeneeskundige praktijk kunt
u terecht op genoemde website.
(Zie ook de advertentie.)
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PULSAR
The diff'crcnce is in the detail

<

SIEMERINK
DptfdèrV)uwan< :

brillen

uumrrken
.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vordcn
Tel. 0575-551505

EETCAF - BAR - RESTAURANT - ZAAL

Se Herheng
DORPSSTRAAT 10 • VORDEN • www.deherbergvorden.nl

<Decemèer
vrijdagavond2230 uur (Café)

"Een gezellige tyderlandstalige avond
mei *Piet en Sinterklaas

Zachtjes Ifap ons "ttart",
wat heeft hij voor ons in de zafc
Je moet hem ook^even vertetien

datje de salades en hapjes
bij de Herberg Iqint bestellen.

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

KOOP-
AVONDEN
VORDEN

VOOR UW
SINT AANKOPEN:

WOENSDAG 3 DECEMBER
en

DONDERDAG 4 DECEMBER

VRIJDAG 5 DECEMBER
TOT 18.00 UUR GEOPEND

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

Nu volop voorradig:

• Wintertruien
• Pantalons

Loden dames-
en herenjassen
Overhemden

• Handschoenen en kousen
• Fleece-jassen en

fleece-mutsen

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



de REGT
financiële p l a n n i n g

Voor een hypotheek met toekomst

Telefoon 0573 255 300
Email info@deregt.nl
Internet www.deregt.nl

Pure, de eigentijdse zilveren sieradenlijn van SyMe Meis

SIEMERINK
Zutphenseweg 7

7251 DG Vorden
Tel. 0575-551505

Aankomst
Sint Nicolaas
per trein te
Vorden
Zaterdag 22 november
omstreeks 13.15 uur ar-
riveert Sint Nicolaas
met zijn Pieten per
trein te Vorden.

Ongeveer 30 minuten la-
ter zal Sint Nicolaas in
een koets aan de rijtoer
door het dorp beginnen
onder de muzikale klan-
ken van Sursum Corda.
Route optocht: r.a. Burg.
Galleestraat; r.a. Zut-
phenseweg; La. Smids-
straat; La. Het Hoge; La.
Raadhuisstraat; r.d. Burg.
Galleestraat; r.a. Molen-
weg; r.a. Stationsweg; r.a.
Dorpsstraat; Dorpscen-
trum.
Omstreeks 14.45 uur zal
Sint Nicolaas met zijn
Pieten arriveren bij het
Dorpscentrum, alwaar
hij officieel wordt ver-
welkomd door het colle-
ge van burgemeester en
wethouders.
Na het officiële gedeelte
onderhoudt de Sint zich
met de kinderen in de
grote zaal van het Dorps-
centrum. Om ca. 15.45
uur is dit beëindigd en
kunnen de kinderen weer
opgehaald worden.

Voor de kinderen van de
Kranenburg, Wildenborch
en 't Medler zal de Sint
omstreeks 16.15 uur in
zaal van Pannenkoeken-
restaurant Kranenburg
aanwezig zijn. Het officië-
le gedeelte is hier om ca.
17.00 uur afgelopen.
Verder worden nog bezoe-
ken afgelegd GVT De Zon
en Villa Nuova.

I I I IKADOTIP I I I I
Badjassen
Pyama's satijnzacht
Flanel Opa pyama's
Boxershorts
Singlets

mt. 92 t/m 176

mt. 92 t/m 176

mt. 92 t/m 140

mt. 140 t/m 176

mt. 140 t/m 176

€29,95 /€ 39,95
€19,95
€16,95
€ 4,50
€ 8,95

EXIT CAKEWALK

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

Extra openingstijden: wo. 3 dec. tot 21.00 uur, do. 4 dec. tot 21.00 uur

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

G.H. Vaags 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 renovatieplannen

Koopavonden St. Nicolaas

2 december extra koopavond
3 december
4 december
Doorlopend van
8.30 tot 21.00 uur

Graag tot ziens

SPEELGOED ^^ . m •••M^M m^ *^
HUISHOUD-EN ^ "̂ J ^^T

rz?E
sKHOp O U C l C no

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189 ^ Chipknip

De WinterSchilder brengt WinterWinst

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand aan de binnenzijde toe aan een fris
en nieuw gezicht.Vanwege onderhoud 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 WinterWinst: 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!

Neem contact met ons op voor WinterSchilder-advies.

schildersbedrijf

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden • Telefoon (0575) 55 15 67
www.boerstoel.nl

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

e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

w i n t e r s c h i l d e r . n l

Een mooi muzikaal cadeau: een CD van het Vordens Mannenkoor
Verkoopadressen: • Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden

• Sueters, Raadhuisstraat 9a, Hengelo
l * Bruna, Raadhuisstraat 20, Vorden

Schoonmaakbedrijf

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



pimpei krijgt toch een cadeautje gen paardensprongpuzzel
"Ja, maar hoe ziet Sinterklaas er
dan uit? De wil weten hoe hij er uit
ziet, Miekie!" Ongeduldig springt
het hondje Pimpel heen en weer
voor het mandje waarin Miekie, de
grote poes, halfin slaap ligt.

"Ssst", bromt Miekie, "straks maak
je de kinderen wakker met je ge-
blaf. Ga toch slapen, het is midden
in de nacht! Jij met je gezeur over
Sinterklaas, ik heb je al wel drie
keer gezegd dat hij morgen pas ja-
rig is en dan zul je wel zien hoe hij
eruit ziet. Grrr..." Een beetje boos
draait zij zich om en ze doet me-
teen haar ogen weer dicht.

Het hondje Pimpel kijkt teleurge-
steld naar de slapende poes. Mie
kie kan mooi miauwen, zij heeft
de Sint al zo vaak gezien, want zij
is al heel lang bij de familie. Maar
Pimpel is hier pas gekomen op de
verjaardag van Hansje en toen was

hij nog veel kleiner dan hij nu is.
Hansje heeft hem Pimpel ge-
noemd omdat hij allemaal bruine
en zwarte vlekken op zijn witte
vachtje heeft.
Pimpel vindt het prachtig om bij
Hansje in het grote huis te wonen.
Er zijn zoveel leuke dingen te bele-
ven voor een jonge hond en omdat
Pimpeltje vreselijk nieuwsgierig is,
stuift hij overal op af. Nu ook weer.
hij vraagt Miekie de poes honder-
duit over Sint Nicolaas en over het
feest.

SLINGERENDE SCHOENEN
Eerst zag hij 's avonds schoenen
staan op een heel andere plaats
dan hij gewend was. Hij bracht
Hansje z'n schoenen nog achterna,
maar toen kreeg hij een tikje op de
neus als beloning. Hij wou weten
waar dat voor was. Hij vroeg waar-
om er wortels in zaten en hoe het
kon dat er 's morgens lekkers in
zat. Met grote ogen hoorde hij de
verhalen aan van Miekie over Sin-
terklaasavond. Wat leuk zou het
zijn, zo'n feest waarop iedereen ca-
deautjes krijgt! De Kleine Pimpel
kon wel heel hard blaffen van
vreugde als hij daaraan dacht.
Maar nu moest hij stil zijn heeft
Miekie gezegd. Pfff, wat is dat
moeilijk om nu te gaan slapen, ter-
wijl de Sint morgen al komt. "Zou
hij voor mij ook iets meebren-
gen?" vraagt Pimpel zich af, terwijl
hij met wijdopen oogjes in het
donker staart. Hij kan vanuit zijn
mandje naast dat van Miekie nog
net de schoentjes zien staan.
"Straks komt Zwarte Piet", denkt

Weet jij wat de paardensprong is? De paardensprong is een zet uit het schaakspel.
Het komt er op neer dat je eerst een vakje naar voren, achteren, links of rechts gaat en
vervolgens OOK nog een vakje diagonaal. Als je met de paardensprong vanaf de V
linksonderaan naar de volgende letter springt en zo alle ^^_ letters volmaakt
kom je een naam tegen van iets dat Sinterklaas elk jaar jf£Ê opnieuw weer vindt
als hij bij de kinderen thuis komt.

hij, "en die brengt lekkers. Hé Mie
kie heeft niet verteld hoe Zwarte
Piet er uit ziet. Wat jammer dat ze
slaapt..."

Opeens zet de pup zijn oren over-
eind. Hij hoort iets. Een zacht ge
luid komt langzaam dichterbij...
Pimpel blijft doodstil zitten. Hoor,
het geluid komt steeds dichterbij...
Voorzichtig gluurt Pimpel over de

rand van zijn mand en dan... wat
hij dan ziet!

EEN VREEMDE
Een klein ventje in een kort broek-
je en met een raar petje op komt
langzaam op de schoentjes af. Hij
kijkt nog even rond en dan... bukt
hij zich om de wortels uit de schoe
nen te pakken! "Maar dat gaat zo-
maar niet denkt Pimpel." Hij

Je kunt de kleurplaat inleveren of

insturen voor 5 december 2003 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.

Deze kleurplaat is gemaakt door:

Naam:

Straat:

Postcode + plaats:

Leeftijd:

Denk je aan voldoende postzegels.

schiet uit zijn mand en zet zijn
tanden in het pofbroekje van
Zwarte Piet. "Auwauwau!" snikt
het Pietje terwijl hij zich losrukt.
"Jij lelijke 'ond, ik sal 'et de Sint
seggen, 'oor!" Hij laat de wortels
vallen en rent huilend de kamer
uit!
Daar zit Pimpel nu... "De Sint-
hoorde hij dat goed?" Dan worden
zijn ogen groot van schrik. "Oooh,
de Sint! Dus dat was... oooh, dat
was Zwarte Piet! En ik... ik heb een
stuk uit zijn broek gehapt. Wat
zullen ze nu boos op me zijn. Nu
vind ik het helemaal niet leuk
meer dat de Sint komt. Zachtjes
jankend valt het hondje eindelijk
in slaap, naast Miekie de grote
poes die helemaal niets heeft ge
merkt.

'S AVONDS
"En zo gebeurde 'et, Sint Nicolaas,
iek wou de wortels uit de skoentjes
pakken en daar beet die spikkel'-
ondje mij in mijn billen!" vertelt
het Pietje. Hij kijkt naar de Sint die
ernstig zit te luisteren. Iedereen
staat om hem heen samen met
Miekie de poes en... ja, ook het
hondje Pimpel, dat het vreselijk
benauwd heeft.
Angstig kijkt hij naar de Sint. Zal
hij nu straf krijgen en geen ca-
deautje? Het is even heel stil in de
kamer. Iedereen kijkt naar de Sint
die diep nadenkt.
Dan pakt Hansje zijn hondje op de
arm. "Hij kon het niet helpen Sin-
terklaas", zegt hij zachtjes, "ik
weet het zeker. Hij past altijd op
onze spullen, weet u, en nu dacht
hij natuurlijk dat Zwarte Piet onze
schoenen wou meenemen. Hij is
nog zo klein, Sint Nicolaas, hij had
Piet nog nooit gezien."
"Dat is waar, Hansje", knikt de
Sint. "Dat zou het kunnen zijn. Hij
wist natuurlijk niet dat mijn Piet
Zwarte Piet was! Oh juist. Maar
daarom hoefde hij hem nog niet...
Pietje, laat eens kijken hoe je je
broek genaaid hebt jongen, draai
je eens om."
Het Pietje draait zich om en dan-
moeten ze allemaal lachen. Want
dat gekke Pietje heeft een geruit
lapje op zijn streepjesbroek genaa-
id! Een prachtig gezicht is het.
Als ze uitgelachen zijn zegt de Sint
tegen zijn beteuterde knecht: "Het
geeft niet hoor jongen, het staat
erg eh... 'gaaf zullen we maar zeg-
gen. Maar weet je wat we doen?
We geven Pimpeltje een lekkere
kluif, want hij heeft toch maar
goed opgepast, dat er geen vreem-
den bij de schoenen kwamen."
Pimpeltje krijgt zijn kluif, maar
hij moet Zwarte Piet eerst een
pootje geven. Pietje vindt dat zo
grappig, dat hij Pimpel "toch een
lief spikkel'ondje" noemt. En zo
gaat het Sint Nicolaasfeest geluk-
kig toch nog vrolijk verder.



- Tel. (0575) 55 Burg. Galleestraat 22

'Een goed idee', zegt Sint
bijna zeker dat ik bij Anthony's wat voor u vind.
Een jas of trui, 't weer wordt nogal guur,
is een cadeau van puur natuur.
Een warme shawl, da's ook niet mis,
iets waar men zeker blij mee is.
Een kalender want 't jaar is bijna om.
een kaars met standaard, een mooie kom.
Een glas, een schaal of sierlijke vaas,
keus genoeg, zegt Pieterbaas.
Dus ging hij gezwind
naar Anthony 's met Sint. Tot ziens bij Anthony 's Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12 • Maandags gesloten

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

ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN
TEL. (0575) 55 1384
DREIUMME31-33
WARNSVELD
TEL (0575) 57 1528

Ook in de
Sintperiode

"Net even anders..."

Voor service en kwaliteit

lf*r ^T

mi IL IL
Bloembinderij Vorden

Zutphenseweg 64

7251 DL Vorden

Tel. 0575-551508

Fax 0575-553070

E-mail: info@kettelerij.nl • Internet: www.kettelerij.nl

Bestel vooral tijdig,
dan is uw keuze het grootst

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

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

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten naar uw wensen.

Neem voor informatie hierover contact met ons op.

d rukke r i j Weevers

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



Sinterklaas monsterpuzzel
SINTERKLAASPUZZEL MET RIJM
Als u de puzzel hebt ingevuld kunt de let-
ters van de corresponderende nummers
invullen. U krijgt dan de titels van drie wat
minder bekende Sint-Nicolaasliedjes.

HORIZONTAAL: l vallei; 4 heilige; 8 bemiddeld;
11 voorz.; 12 boomvrucht; 14 kledingstuk; 16
godin; 17 pi. in Gelderland; 18 regeringsregle-
ment; 20 soort onderwijs; 21 kanon; 22 vogel;
23 Aziatisch land; 24 insect; 26 vruchtbare
plek; 27 verlichting; 29 tegen; 31 kleedje; 33
soort onderwijs; 35 vrucht; 36 eikenschors; 38
vogel; 40 voorzetsel; 41 metaal; 42 karaat; 43
kleur; 45 uurwerk; 47 wagen; 48 rivier in Duits-
land; 49 oosterlengte; 50 sport; 52 soort onder-
wijs; 53 vice versa; 54 vrouwelijk dier; 56 toe-
gankelijk; 59 godsdienst; 61 bolgewas; 63 zang-
noot; 65 stemming; 68 militair; 69 Europeaan;
71 boom; 72 ijverig; 74 familielid; 75 vroegere
koningin; 77 onderwijzen; 79 optelling; 81
atoom; 83 doel treffen; 84 branche; 85 oogziek-
te; 87 kloosterlinge; 89 inhoudsmaat; 90 stelen;
93 Europeaan; 94 godin; 95 cijferen; 99 bron;
101 rond; 103 familielid; 105 roem; 106 bij-
woord; 107 vogel; 108 water in Friesland; 110
stelling; 112 dwarshout; 113 trede; 115 hert;
116 ruzie; 118 letsel; 120 vrucht; 122 visgerei;
123 snuit; 125 tovergodin; 126 lidwoord; 128
persoonlijk vnw.; 129 cijns; 131 nagalm; 133
reddingsmiddel; 134 lidwoord; 135 omgang;
136 knaagdier; 137 brand; 139 godheid; 142
zangnoot; 143 de oudere; 145 opening; 147 wa-
de; 149 ontkenning; 151 bloemenschuim; 154
opdracht; 157 vermogen; 158 ieder; 160 spil;
162 gezicht; 164 insect; 166 vrucht; 169 voorz.;
170 pi. in Flevoland; 172 gelofte; 173 heksen;
176 lokspijs; 177 grondsoort; 179 paardenbit;
181 gevorderd; 182 boosheid; 183 bosgod; 185
waterdier; 186 uitbouw; 188 vordering; 190
vleet; 192 toonafstand; 194 tam; 196 voorz.; 197
bodem; 198 voegwoord; 199 godheid; 201 aan-
komend; pi. in Noord-Holland; 205 soort onder-
wijs; 206 heden; 207 voorz.; 208 aanlegplaats;
209 gebogen; 210 soort onderwijs; 211 verlaag-
de toon; 213 klap; 215 tijdschrift; 217 zang-
noot; 218 beteuterd; 220 oude maat; 221 die-
rengeluid; 222 wapen; 224 hinderen; 225 voer-
tuig; 226 politieagent; 227 rivier in Oostenrijk;
228 oude munt; 230 ongeveer; 232 pi. in Dren-
the; 233 operatiekamer; 235 hert; 236 dun; 237
vrucht; 239 Frans lidwoord; 240 nummer; 241
daar; 242 haringingewand; 244 verdriet; 246
haarkrul; 248 het Romeinse Rijk; 249 bosgang;
251 gevangenis; 253 vis; 254 bidt; 255 titel; 256
gelofte; 257 zeil; 258 godin; 259 knokploeg; 260
vlees; 261 orgaan.

VERTICAAL: l lap; 2 donkerte; 3 lering; 5 half-
bloed; 6 bijbels fig.; 7 tegenover; 9 lekkernij; 10
heks; 13 specie; 15 groente; 17 drogen; 19 eren;
22 meubelstuk; 23 verbinding; 25 water in
Noord-Brabant; 27 motorrace; 28 eng; 30 Azia-
tisch land; 32 aankomend; 34 brandstof; 36
boom; 37 restproduct; 39 val; 41 mijt; 42 jong
dier; 44 bijbels fig.; 46 gebladerte; 47 voertuig;
50 dop; 51 stonde; 53 boot; 55 persoonlijk vnw.;
57 stift; 58 boom; 59 kledingstuk; 60 maal; 61
grondtoon; 62 kledingstuk; 64 pi. in Flevoland;
66 woning; 67 winst; 69 ter gedachtenis; 70 het
Romeinse Rijk; 72 dichterbij; 73 parvenu; 74
persoon; 76 godin; 78 bijbels fig.; 80 vreemde
munt; 82 lofdicht; 83 ongepolijst; 84 moment;
86 godheid; 88 uitdrukking; 91 gevuld; 92 sel-
derij; 94 vlaktemaat; 95 vervelend; 96 vogel; 97
voorz.; 98 nieuw; 100 koeienmaag; 102 familie-
lid; 104 water in Drenthe; 105 trek; 106 massa;
109 loot; 111 meisjesnaam; 112 het Romeinse
Rijk; 114 gespannen; 115 overvloed; 116 dik;
117 nobele; 118 pi. in Limburg; 119 onvrucht-
baar; 121 vis; 122 peilstift; 124 grondsoort; 125
hevig; 127 tijdrekening; 128 tafelgerei; 130
naad; 132 vrouwelijk dier; 138 bijbels fig.; 140
sportterm; 141 congresgebouw; 144 kookgerei;
145 eredienst; 146 knaagdier; 148 verlaagde
toon; 150 roem; 151 voorz.; 153 plaats; 155
voorz.; 156 karton; 157 groei; 159 militair; 161
vroegere koningin; 163 walkant; 164 vice versa;
165 ondernemingsraad; 167 spijker; 168 Euro-
peaan; 170 kunstwerk; 171 vlug; 174 vrouwe-
lijk dier; 175 ik; 177 vruchtbare plek; 178 be-
lemmering; 179 teleurgesteld; 180 spelonk; 183
graanafval; 184 vogel; 185 gevuld; 187 bende;
188 bijbelse plaats; 189 aansporing; 190 zang-
noot; 191 naaigerei; 193 begroten; 195 rund;
197 elan; 198 gelofte; 200 sportartikel; 202
heks; 204 akelig; 206 nieuw; 212 knevel; 213
platina; 214 voorz.; 216 aansporing; 218 vaar-
tuig; 219 onmeetbaar getal; 221 verlaagde
toon; 223 rap; 228 nor; 229 dicht; 231 gedeelte;
232 roem; 234 wig; 236 internationaal; 237 ple-
zier; 238 opstootje; 241 water in Friesland; 243
sportterm; 244 vers; 245 visioen; 247 raam; 248
strook; 250 woonboot; 252 bevestiging; 253
schoorsteenkap; 257 zangnoot; 258 bevel.
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Opsturen van de oplossing
U kunt de oplossing inleveren of insturen voor 5 december 2003 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.

Denkt u aan voldoende postzegels.

Naam:

Adres:

Woonplaats:



2003 Modellen met (ibe kortingen:

GAZELLE TOUCHE AIRGLIDER, van €1179,-

ALTRAV1SION ....«u. €749,-

AlTRABASICtkS van €499,-

GIANTELITE von €699,-

MULTiaCLE TOUR 700 van €999,-

GIANTTERRAGO van €699,-

BEONEFERADA van €799,

BEONEARMATA van €599,-

GAZELLEGOLFO.. ..van €539,-

voor C979,

voor €599,

voor €389,

voor €549,

voor €749,

voor €599,

voor €549,

voor €399,

voor €449

Wijs Sierbestrating

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
Tierstraten van bijv. te/ras en inrit.

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

f/ü
Kado Tips

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

IE5EH
SCHOENMODE

\ Beatrtxpleln6,7031AJWehl
Dofpesfaaat 4,7251 BB Vorden

www.6ieaen.Shoe8.nl 0 GJesen@Shoes.nl//

Gebruikte lietsen:

GEBRUIKTE KINDERFIETSEN

GEBRUIKTE STADSFIETSEN

GEBRUIKTE HYBRIDE FIETSEN.

..vanaf € 15,"

..vanaf € 50,-

..vanaf € 99,-

Huuriietsen Aanbiedingen:
YICOPERFECT von €549,-voor€299,-

GAZELLE PRIMEUR van € 589,- voor € 389,-

GAZELLEROCCA von € 499,-voor€ 299,-
UNION STADSFIETS van € 599,-voor €299,-

MULTICYCLE TOUR 700 von € 899,- voor €499,-

PROFILI
DE FIETSSPECIALIST ,

•MODEL

*
DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

gratis bezorgdienst

Voor het gezellige avondje
verzorgen wij graag uw

fondue- of
gourmetschotel

hartige
gehaktletters

diverse soorten
grillworst

Volop keuze in paté's
en andere

gegrillde producten
Keurslager

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

Nieuwe route
Sint intocht

VERTREK vanaf Station
r.a. Burg. Galleestraat

r.a. Zutphenseweg
La. Smidsstraat

La. Het Hoge
La. Raadhuisstraat

r.d. Burg. Galleestraat
r.a. Molenweg

r.a. Stationsweg
r.a. Dorpsstraat
Dorpscentrmn

VAN ZEEBURG
& 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
(13
NVM
MAKELAAR



Lieve/Si^t,
\Vü/je/ t>v mijtv bchoew
Mini/ repen/ chocolade/ doen/
Vie/ %yn bij de/ Wereldwinkel te/ koop
^n/de^hele/\ncu!Lnd/g<yedkoop!

(9/o/,
^ ot>fc/Kééi/leiUcer

BÈLDH/INKEL
Raadhuisstraat 6 • Vonden • Tel. (0575) 55 41 55

W nterW nst koud kunstje

Schildersbedrijf Boerstoel, Vorden
Schildersbedrijf Peters, Vorden

< i n t e r s c h i l d e r . n l

Bereidt Sint Nico/aas
een warm welkom

op zaterdag 22 november!
Kom allemaal naar het
NS station te Vorden!

Sint vond de keuze van cadeaus
Ook dit jaar weer hopeloos

Hij zocht iets van alle markten thuis

Dat past in iedere schoen en elk huis
Daarom is hij ook nu weer zeer tevree

Met een

van de VVV

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

Stik
Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 1423

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

VORDEN heeft een grote

eindejaarsactie
van 20 november tot en met 17 december 2003

VORDEN heen nu een grote

kraslotenactie
met vele mooie prijzen
VORDEN heeft wel 70 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs

"ST VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening
VORDEN heeft 'n centrum met ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET UW INKOPEN

DOEN IN VORDEN

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

Foor al dit lekkers moet u bij
»'

bakkerij Joop UrugginJ? zijn!

Chocoladeletters graag

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373 VTOCgtijdig bestellen!
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