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Privatisering sporthal moet in maart 2003 rond zijn:

OZB met 8 procent omhoog
De OZB gaat volgend jaar met
acht procent omhoog. Dit be-
sloot de gemeenteraad vorige
week donderdagavond tijdens
de behandeling van de begro-
ting en het meerjarenbeleids-
plan. Alleen de WD was tegen
een verhoging en probeerde te-
vergeefs door middel van een
aantal bezuinigingen de overi-
ge fracties op andere gedachten
te brengen.

Volgens de WD is een verhoging
van de onroerende zaakbelasting
helemaal niet nodig gezien de gro-
te overschotten op de begrotingen
van de afgelopen jaren. Om de be-
groting voor 2003 sluitend te krij-
gen stelde de partij een bezuini-
gingspakket van 170.000 euro
voor. Zo wilden de liberalen de be-
grafenisrechten kostendekkend
maken, het voorstel voor de jaar-
lijkse aankoop van kunst schrap-
pen, de opleidingskosten voor de
brandweer verlagen en niet struc-
tureel 50.000 euro uittrekken voor
het recreatieplan 'Poort tot 't Groo-
te veld'. Het enige succesje dat de
WD boekte was het schrappen van

het plan om jaarlijks 3.500 euro te
besteden aan kunst. De andere
drie partijen gingen daarmee ak-
koord.
Wethouder Henk Boogaard (PvdA)
weerlegde de kritiek van de WD.
"Aan de ene kant lijkt het alsof we
teveel geld hebben. Maar daar
staat wel tegenover dat we nu al
weten dat we de komende jaren
worden geconfronteerd met een
structureel tekort. Daar komt nog
eens bij dat de gemeenteraad een
heel ambitieus beleidsplan heeft
opgesteld voor de komende jaren
dat veel geld en mankracht gaat
kosten. Verder komen er de ko-
mende tijd diverse grote projecten
op ons af zoals de herinrichting
van het centrum van het dorp het
recreatieplan 'Poort tot 't Grote
Veld'. Een verhoging van de OZB
met acht procent is dan ook nood-
zakelijk om op termijn de begro-
ting op orde te houden", zo waar-
schuwde hij.

SPORTHA1
Een ander punt van discussie was
de privatisering van de sporthal.
"Moeten we er nog wel over begin-

nen", begon fractievoorzitter Ab
Boers (CDA) zijn verhaal. "Hoe
vaak hebben we al niet aan het be-
gin van het jaar gezegd dat er aan
het einde van dat jaar duidelijk-
heid moet zijn over de haalbaar-
heid van een privatisering. Ik word
er zo langzamerhand een beetje
moe van. We laten ons niet meer
met een kluitje in het riet sturen."
Fractievoorzitter Bert Branden-
barg (WD) was het daar helemaal
mee eens. "Het wordt zo langza-
merhand een lachwekkende verto-
ning. Ik vind dan ook dat we een
fatale deadline moeten stellen. Als
in maart volgend jaar nog geen
duidelijkheid is moeten we het
plan tot privatisering gewoon
stopzetten." D66 was het daar hè
lemaal mee eens. "De gemeente-
raadsvergadering van maart is de
absolute deadline", zei fractievoor-
zitter Mattie Bakker. Volgens wet-
houder Wim Wichers verkeert de
privatisering van de sporthal nu in
een afrondende fase. Hij verwacht
dat de besluitvorming begin vol-
gend jaar zal volgen. "We zitten
dus op een lijn", zo rondde hij de
discussie af.

Verschijning Contact
eind 2002/begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er wel
gewijzigde aanlevertijden.

Editie Warnsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week l (30/12 - 3/1) dient de kopij maandag
23 december om 12.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week 2 (6/1 -10/1) dient de kopij dinsdag 31 december om
12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Dit Contact wordt op
vrijdag 27 december bezorgd. In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er
geen Contact editie Ruurlo*.

Editie Vorden:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week l (30/12 - 3/1) dient de kopij vrijdag 27 december om 9.00
uur binnen te zijn.

We verzoeken belanghebbenden met bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact

* In verband met Gesloten tijdvak huis-aan-huis bezorging kan TPG
Post deze week geen Contact bezorgen.

Bloedafname
avond
Op maandag 25 november a.s.
wordt weer de jaarlijkse bloed-
afhame-avond gehouden.

Men is welkom in school 't Beeck-
land, Het Hoge 41.
Dit is de laatste bloedafname
avond van het Ned. Rode Kruis. De
afname van bloed wordt overge-
dragen aan de bloedbanken. Ieder-
een zal vermoedelijk wel bericht
krijgen, dat men kan worden inge-
schreven bij een bloedbank.
Nieuwe leden zijn toch van harte
welkom op deze avond.
Als men vooraf een inschrijffor-
mulier wil ontvange, kan men de
ze telefonisch aanvragen door te
bellen naar nr. 55 17 01, dan zal de
ze bezorgd of toegezonden wor-
den.
(Zie ook de advertentie)

Kijk voor nieuws
ook op:

Kerstnummer Contact
In week 50 (9-13 december) verschijnt het Kerstnummer.

Het wordt ingesloten in de vier edities van Weekblad Contact.

Advertenties en berichten voor dit extra nummer dienen uiterlijk
woensdag 27 november voor 17.00 uur in ons bezit te zijn.

De redactie van Weekblad Contact.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

itr,i..,r.a. * zalen tot 1 °°° Personen
. schietkelder

De Mteliwe Aanleg . bowlingbanen
yl̂ . Pii isunli- i l l iHvru

• kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 1 7 33

Bazar Welfare
bracht 660 euro op
Alom tevreden gezichten na af-
loop van de bazar die de Welfa-
re van het Rode Kruis afdeling
Vorden, in het verzorgingscen-
trum "De Wehme" organiseer-
de.

De medewerkers van de Welfare,
die overigens altijd maandelijks
op een woensdag met een kraam
in "De Wehme" present zijn, heb-
ben alle spullen zelf gemaakt. Dit
keer ook veel artikelen met betrek-
king tot de naderende Kerst

Opvallend de "goeie" verkoop in
sokken, terwijl ook de kleedjes,
truien e.d. grif van de hand gingen
en niet te vergeten de grabbelton
die het erg goed deed. De op-
brengst, ruim 660 euro wordt aan-
gewend voor het aanschaffen van
nieuwe materialen.
De Welfare afdeling Vorden is zon-
dag 8 december met een kraam
present op de Kerstmarkt in Wich-
mond en eveneens op zaterdag 14
december tijdens de Kerstmarkt in
Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 november laatste zondag kerkelijk jaar 10.00 uur ds. J. ter
Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 november 10.00 uur ds. A. Hagoort. Laatste zondag kerke
lijk jaar. Maaltijd van de Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 november 17.00 uur Eucharistieviering. Dames-/Heren-
koor.
Zondag 24 november 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Dames-
koor.

Weekendwacht pastores
24-25 november H. Agterhoek uit Doetinchem, tel. (0314) 39 00 76.

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 of 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 Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
23-24 november P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11,00-11,30 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, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenscweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Seusire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg, Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio post Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes 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; Ina Weustman tel. (0575) 52 92 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling 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) 45 20 20.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalanncring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/rn vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
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/aanmelden 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.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Met de feestdagen fit en
strak in 't pak? Bel Jerna
Bruggink, die kent dat vak! Tel.
(0575) 46 32 05.

• Te huur: Sint en Pietpak-
ken. Piet vanaf € 10,-. Tevens:
Kerstmanpak. Tel. (0573) 45
1385.

• Te koop: tulpenbollen voor
de tuin. Keus uit diverse soor-
ten, ook grotere hoeveelheden.
Scherpe prijzen. Tevens te
koop: Bildstar aardappelen.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo.

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

• Te huur: Sint en Piet kos-
tuums. DS design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575) 452001.

• Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit voor een lezing.
Anton Dekker van de afdeling
Groen van de gemeente Apel-
doorn spreekt over het groen-
beleid. Woensdag 20 nov. aan-
vang 19.30 uur. Zaal Bakker te
Vorden. Toegang gratis.

• Vorden Het Wiemelink 18.
Mooi gelegen ruime woning
(550 m3), bij centrum, 2/1 kap,
goed onderhouden, bj. 1973, 6
slaapkamers Perceel 515 m2,
€309.000,- k.k. www.henkb.nl
tel. (0575) 554341.

• Oppas-oma voor woensdag
en/of donderdag en event.
dinsdag. Tel. (0575) 52 03 25
na 18.00 uur.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Zwarte Piet bestellen?
Even (0575) 55 32 17 bellen!
Voor een geslaagde avond/
middag.

• Gevraagd: standhouders
op de kerst-hobbymarkt op 8
december in Vierakker. Tel.
(0575)441581.

• Najaarsmarkt 21 november
van 10.00 tot 15.00 uur in De
Wehme.

• Te koop: bim-bam klok;
zwarte Gazelle opafiets. Tel.
55 1961.

• Voor de poppenkast: die-
ren-handpoppen bij Wereld-
winkel Vorden.

• Te koop: antieke platte
buiskachel met oven, Godin,
h. 85 d. 1,10. Prijs €500,-. Tel.
(0575)55 1226.

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Adverteren In
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Gezocht:

vlotte
medewerker/ster

voor de weekenden.
Minimum leeftijd 16 jaar.

Goede verdienste mogelijk.

VISHANDEL
HENGEL

Tel. (0575) 46 34 60

Zondag 1 december
VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink in Vorden,

Het Jebbink 13
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-. Gratis parkeren.

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

Gevestigd:
arts voor

natuurgeneeskunde

Tine Boelens
Hofweg 16 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 53 08

Informatieavond:
26 november (graag bellen).

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

Welkom op zaterdag
23 november

Vrijblijvend inloop van 14.00 tot
16.00 uur.

Diverse voorbeelden van work-
shops te zien.

Maria Haanappel
Bloemsierkunst

Strodijk 10'Vorden
Tel. (0575) 55 38 67

Reparatie • in- en verkoop
• radio en t/

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Er komt meer uit Spanje dan alleen de Sint...

VIVA LA SPANIA...
Geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 november.

Om te zoenen, zo lekker...
rauwkost Catalonië
200 gram €

Alleen even bakken...
papas aioli
500 gram €

Veldverse...
boontjes
500 gram €

Vol smaak...
madarijnendessert
per cupje

Versgesneden...
spitskool
400 gram

Heerlijke handappelen

Jonagold
heel kilo x

De grootste... de lekkerste

Spaanse navelsinaasappelen 5 héie grote € 1 ?9

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

VOLOP WINTERPEEN VOOR HET PAARD VAN DE SINT!

Dan iel l e
Heuvelink
Ri/ksstraotweg 17
7231 M Wamsveld
T (057.5) 57 I I 81
F (0575) 57 07 37
E info@groenegenoegens.nl

Een sfeervolle kerstbij
bloembinderij
'Groene genoegens'

Kom kijken tijdens de kerst-inn
op
vrijdag 22 november
van 15.00 - 21.00 uur
en
zaterdag 23 november
van 10.00 - 16.00 uur.

2 inspirerende dagen * * *
* * * met feestelijke kerstcreaties
* * * bijzondere decoratie-ideeën
* * * kaarslicht en hapjes.

Jansen & gal jr
autoschadebedriif A

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAC

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

Pepernotenvlaai

5 9O 9O
• groot €

Pepernotenbrood

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 nov. 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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



Hoera, ik heb een broertje!

Bas

Hij is geboren op woensdag 13 november 2002.

Hans Wullink, Susanne Remmers $
en Lotte

Het Elshof 9
7251 CB Vorden
Tel. (0575) 55 42 80

i
m

Susanne en Bas rusten van 13.00 tot 15.00 uur en na |
21.30 uur.

•
Vingertjes en teentjes komen tellen?
Dan graag eerst even bellen.

Voorbij is het feest...
Het is mooi geweest!

Wij zijn écht getrouwd!

Wij bedanken iedereen voor het laten slagen van deze
dag en voor de vele felicitaties die wij hebben mogen
ontvangen!

Het was geweldig!

Maarten & Ellen Tromp

',:,
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Naar de grootste watervallen ter wereld.

We schreven al hoe wij hier in Zuid-Brazilië in alle
gastvrijheid genieten van de natuur. Om daar, voor
zover nog mogelijk een schepje bovenop te doen,
waren we de afgelopen.weëk naar de Fozd'lgazu, de
grootste waterval ter wereld in de rivier de Igazu
voordat deze in de parana-rivier stroomt.
Indrukwekkend. Wat een geweld van caramelkleurig
water (door regenval kwam hogerop veel modder
los), met arenden en gieren erboven, regenbogen
door opspattend water en bruisende kolken waaruit
echt wolken opstijgen.
Er niet ver vandaan bezochten we hét Zuid-Ameri-
kaanse drielandenpunt (Brazilië, Argentinië en Para-
guay) en de grootste elektrische energieleverende
dam (in de parana) van de wereld. De elektriciteit van
95% van Paraguay en 25% van Brazilië komt hier-
vandaan.
U begrijpt wel, als we weer in Vorden zijn, zijn we 'ge-
butst' en 'gedeukt' van alle indrukken.

Dank! Fam. Sterringa

i - •.•-*ssss@©s©s®@s«sss*.- - —i

„Vaste rots van mijn behoud"

Negen maanden na het heengaan van onze vader en
opa, hebben wij nu ook afscheid moeten nemen van
onze lieve moeder en oma

Hermina Hillegonda Brummelman
weduwe van Bab Eikelenboom

* Hengelo (Gld.)
19 december 1921

t Zutphen,
12 november 2002

Jan en Yvonne
Aranka, Yannick

Barend en Silvana
Touscha

Hillie en Piet

Correspondentieadres:
Hillie Piersma-Eikelenboom
De Laegte 16
7251 VM Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft vrijdag 15 november
plaatsgevonden te Vorden.

uurlijk geeft de schilder
weer

In plaats van kaarten.

„Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan."

Diep bedroefd, maar dankbaar voor al zijn liefde en
zorgzaamheid, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader en opa

Bernard Klumpenhouwer

* Varsseveld,
9 april 1922

echtgenoot van

vader van

Schoolhuisweg 1
7251 KH Vorden

t Vorden,
17 november 2002

Mita Klumpenhouwer-Klein Ikkink

Willy en Ben
Henk en Joke
Betsie
Janny en Olaf
Benny

Klein- en achterkleinkinderen

Bernard is thuis.

De kerkelijke plechtigheid wordt gehouden op don-
derdag 21 november om 12.00 uur in de Gerefor-
meerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.
Vooraf is hier van 11.30 tot 11.50 uur gelegenheid tot
afscheid nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

,Opa, bedankt voor alles"

John en Netty
Chiel en Bram

Barry en Janet
Anne, Job en Eva

Bert-jan en Margaret
Laura en Susan

Gerwin en Mariël
Jorn*. Bo en Robin

Michiel
Ronnie
Anita en Nick

Linda
Mark

Harm

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
na het overlijden van onze moeder en oma

Gerritje Johanna van Ark-Berenpas

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Fam. G.J. van Ark
Fam. G. Bargeman

Wildenborch, november 2002

Restant exportpartij

in diverse soorten
Esdoorn, Bolacacia's, haagbeuken,
groene- en roodbladige beuken.

Kom zelf kijken en uitzoeken tegen

opruimprijzen!
BOOMKWEKERU

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.
Deze week de hele week geopend voor particulieren.
P.S. vanaf volgende week weer kerstbomen van eigen
kwekerij.

De smaak
is raak!

Bauerncervelaat
WO gram € o?5

Kogelbiefstukken £50
3 stuks € \9m

Biefstukken C50
3 stuks € J m

^c^t Hamgehakt
Wellington, per stuk

Gerookte kipsalade
100 gram

Met goud bekroond: _00

3 rookworsten

1?5

5o
U* ^6

Vlogman
Keurslager
/.utphenscweg 16 - Vordc-n
Tel. (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1W8

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde ;idres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/na Is:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industrieterrein 'De Mars' l.o. Woonboulevard liijerKamp)

7202 HP Xutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• 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 Vorden A. A
Telefoon (0575) 55 29 28



£ QEMEENTE BULLETIN yORDEN

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefex: (0575) 55 74 44

• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur

• woensdag
van 14.00 tot 1730 uur

• donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

VER TWEE WEKEN IS HET ZOVER...

Dan gaat de website van de gemeente Vorden de lucht in.
www.vorden.nl is dus bijna een feit! Meer over deze bijzondere ge-
beurtenis in het Contact van volgende week.

EEF NU UWVRIJWILLIGER VAN HET JAAR OP!

Wie wordt de vrijwilliger van het jaar
in Vorden? Op deze vraag komt een
antwoord tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie op 6 januari 2003. Burgemeester
en wethouders willen met deze ver-
kiezing hun waardering voor dé acti-
viteiten die de vele Vordense vrijwilli-
gers verrichten, uitdrukken. Tot 7 de
cember a.s. kunt u uw vrijwilliger van
het jaar opgeven bij de gemeente. We
kennen allemaal toch wel iemand die
deze titel verdient? Bijvoorbeeld de
overblijfmoeder/-vader op school of de

ouder in de ouderraad, de elftalleider van één van de jeugdteams van de
voetbalclub of de collectant van de Nier- of Hartstichting, het Astma- of
Reumafonds. Geef deze persoon op en wie weet wordt hij of zij tijdens de
nieuwjaarsreceptie op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Aan-
meldingsformulieren kunt u opvragen bij mevrouw M. Arends van de ge
meente Vorden, tel: (0575) 557506 of email: m.arends@vorden.nl. U kunt
ook een formulier ophalen bij de bibliotheek of het Dorpscentrum.

&W GAAN OP BEDRIJFSBEZOEK

B&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 zogenaamde bedrijfsbezoeken van burgemeester en wethouders
aan bedrijven in Vorden. Op 26 november staat weer zo'n bedrijfsbezoek
op stapel. Burgemeester Kamerling, wethouders Mulderije en Boogaard,
de secretaris en de beleidsmedewerker economische zaken brengen dan
een bezoek aan Wasserij Siebelink. Doel is te bekijken wat de activiteiten
van het bedrijf zijn en welke rol de gemeente speelt (bouwen, milieu, be
drijventerrein, uitbreidingsmogelijkheden etc). Een bezichtiging van het
bedrijf staat vanzelfsprekend op het programma.

/w.EGENSTRUCTUUR VORDEN
WAT STAAT ER OPSTAPEL?

Burgemeester en wethouders hebben een visie op de wegenstructuur van
Vorden opgesteld. Doel van deze studie is de leefbaarheid en de verkeers-
veiligheid in het dorp te verbeteren. In de rapportage wordt ingegaan op
de toekomst van het verkeer in het centrum van Vorden en de effecten
die de te nemen maatregelen op de centrumroute, hebben op het omlig-
gende wegennet. De wegenstructuur beschrijft een vijftal varianten. Op
27 september hebben burgemeester en wethouders een informatieavond

VARIANT 2 MAATREGELEN

plateau
rotonde

zebramarkering
ontsluitingsweg: Zutphenseweg (Rondweg - Slrodijk)
gebiedstoegangsstraat: Zutphenseweg (Strodijk - Schoolstraat)

erfloegangsstraal; Zutphenseweg (Schoolstraat - Smidsstraat),
Dorpsstraat (Insulindelaan • de Horsterkamp)

plein/winkelgebied: Zutphenseweg/Dorpsstraat {Smidsstraat - Insulindelaan)

over de rapportage gegeven. Onderdelen als leefbaarheid, oversteekbaar-
heid, effecten van de in de vijf varianten genoemde maatregelen op het
omliggende wegennet en de verkeersveiligheid zijn deze avond ruim-
schoots aan bod gekomen.

X

Burgemeester en wethouders zijn nu van plan variant twee van de
rapportage nader uit te werken.
Variant twee van de wegenstructuur beschrijft tussen de Smidsstraat en
de Insulindelaan de aanleg van een plein. Op dit plein zal geen snelle
doorgaande autoroute aanwezig zijn. Er geldt een maximumsnelheid
van 30 kilometer per uur en de kruisingen zijn gelijkwaardig. Burge
meester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen om variant
twee nader uit te werken. U kunt de rapportage Wegenstructuur inzien
op het gemeentehuis (afdeling gemeentewerken). Tot en met woensdag
18 december aanstaande kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar ma-
ken aan burgemeester en wethouders of mondeling bespreken met de
medewerkers van de afdeling gemeentewerken in de boerderij. Burge
meester en wethouders willen in combinatie met de op te stellen struc-
tuurvisie voor het centrum in 2003 de gekozen variant nader uitwerken.

DISCUSSIEAVOND
Burgemeester en wethouders nodigen u uit om op dinsdag 10 december
aanstaande om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden samen met hen
te discussiëren over de gekozen variant en de speerpunten van de uitwer-
king.

EESTE VORDENSE BEDRIJVEN GOED DOOR
MILIEUCONTROLES

Na de rampen in Volendam en Enschede is er landelijk meer aandacht
voor handhaving in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van
milieuwetgeving. Ook de gemeente Vorden onderkent het belang van
een professioneel handhavingsbeleid. In samenwerking met ingenieurs-
bureau Oranjewoud uit Deventer is vorig jaar een speciaal project 'Kwa-
liteitsverbetering naleving milieuwetgeving' gestart, waarbij milieube
lastende bedrijven in Vorden worden gecontroleerd op naleving van de
wetten en regels op milieugebied. De betrokken bedrijven zijn per brief
op de hoogte gesteld en via een folder geïnformeerd over de controlepro-
cedure.

Een milieucontrole is wettelijk verplicht en gaat als volgt in z'n werk.
Over het algemeen maakt een milieuambtenaar (controleur) een af-
spraak voor een eerste controle. Bij de controle gaat de controleur uit van
de voorschriften in de vergunning van het bedrijf, geldende Algemene
Maatregelen van Bestuur, het CFK-besluit en/of de Wet bodembescher-
ming. Na de controle worden de bevindingen doorgenomen met de be
drijfsvoerder. Als de zaken niet in orde zijn, krijgt het bedrijf een bepaal-
de periode de tijd de overtredingen in orde te maken, alvorens een niet
aangekondigde hercontrole plaatsvindt. Hercontroles gebeuren vaak sa-
men met de politie. Als er dan nog onregelmatigheden zijn, kan de poli-
tie een proces-verbaal opmaken en de gemeente een dwangsom opleggen
aan het bedrijf.
Uitgangspunt is echter altijd door goed overleg met de (mogelijke) over-
treder na te streven dat geen milieuhygiënisch ongewenste situatie ont-
staat (preventieve handhaving).

Inmiddels hebben bijna 70 Vordense bedrijven een milieucontrole ge
had. Bij een klein aantal bedrijven was de situatie direct goed. De meeste
bedrijven hadden de zaken na hercontrole goed voor elkaar. Slechts en-
kelen bleken ook na de herkeuring de noodzakelijke veranderingen niet
doorgevoerd te hebben en kregen een proces-verbaal. Brandblusmidde
len, de opslag van gevaarlijke stoffen en vloeistofdichte vloeren zijn re
gelmatig niet in orde. Ook blijkt dat bedrijven bij veranderingen/verbou-
wingen vaak geen nieuwe vergunning aanvragen en/of een melding in-
dienen.
Het overgrote deel van de
bedrijven heeft de zaken di-
rect en anders na de her-
controle echter goed voor el-
kaar. En dat is een goede
zaak. Voor omwonenden be
tekent dat een bepaalde ma-
te van zekerheid en veilig-
heid als het gaat om de be
drijfsvoering van het nabij-
gelegen bedrijf. Bedrijven
die de controles goed door-
staan hebben, weten dat ze
op milieugebied een goed
beleid voeren, wat positiefis
voor de bedrijfsvoering. En
de gemeente weet door het
uitvoeren van de controles
wat er speelt bij de bedrij-
ven. Mocht er iets bij een be
drijf gebeuren dan heeft de
gemeente direct gegevens
beschikbaar.

EGE STOELEN? GA CARPOOLEN!

De laatste jaren is het aantal auto's sterk toegenomen. Het gevolg hiervan
is iedereen bekend: steeds meer langzaam rijdend en stilstaand verkeer,
vooral in de ochtend- en avondspits. De overheid doet het nodige met de
aanleg of verbreding van wegen, maar de groei van de mobiliteit is moei-
lijk bij te benen. Met het samenrijden in het woon-werkverkeer kunnen
we de drukte op het bestaande wegennet helpen te verlichten. Uit recen-
te cijfers blijkt bijvoorbeeld dat bijna twee op de drie autokilometers zon-



Lege stoelen?
Ga carpoolen!

www.carpoolgelderland.nl
of bel (026) 353 76 95

Een initiatief van provincie Gelderland en VCC Oost

der passagiers wordt afgelegd. Hierdoor rijden er dagelijks al gauw zo'n
vijf miljoen lege stoelen mee in de spits. Dus als iedereen wat vaker car-
poolt, al is het maar eens in de week, scheelt dat een boel drukte! Carpoo-
len is leuk en levert u geld op! Wist u dat uw voordeel kan oplopen tot
meer dan 1.000 euro per jaar? Carpoolen is gezellig en u draagt bij aan
een betere doorstroming van het verkeer. Om u met carpoolen op weg te
helpen, starten VCC Oost en de provincie Gelderland vanaf 4 november
een campagne. Voor informatie hierover kunt u terecht op www.carpool-
gelderland.nl of bellen met de carpoolinformatielijn: (026) 353 76 95. Op
de website kunt u het financiële voordeel uitrekenen dat carpoolen u op
kan leveren, een geschikte carpoolpartner vinden in de carpoolbank, de
carpoolpleinenkaart van Gelderland raadplegen en andere handige tips
verkrijgen. Nieuwe inschrijvingen in de carpoolbank ontvangen boven-
dien gratis een heerlijk warme fleece-sjaal!

LADHEIDBESTRIJDING IN GEMEENTE VORDEN

Routes
Bij het opstellen van de routes is uitgegaan van de volgende criteria:
* doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere

bestemmingen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behan-
deld. Uit oogpunt van efficiency vallen sommige - minder belangrijke
- wegen hier ook onder

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

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

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

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de ge-

meente gestrooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt gecon-
stateerd. Er wordt gestrooid met drie strooiauto's die de volgende rou-
tes volgen:

* Strooiauto 1:
Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg, Baakse
weg, Broekweg, parallelweg Den Elterweg, IJselweg, Vierakkersestraat-
weg, Beeklaan, Lankhorsterstraat, Hackfortselaan, Koekoekstraat,
Leestenseweg, Boshuisweg, Ijzerhorst, Hekkelerdijk, Hoekendaalse-
weg, Kruisdijk, Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg,
Baron van der Heijdenlaan, Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorps-
straat (Wichmond), Nieuwenhuisweg, Deldenseweg;

* Strooiauto 2:
Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuisstraat,
Nieuwstad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Wildenborchseweg, Almen-
seweg, Stationsweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk, Onsteinseweg, Lin-
deseweg, Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eikenlaan, de
Banenkamp, Kerkweide en Hamsveldseweg;

* Strooiauto 3:
Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelminalaan, Mo-
lenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk, Mis-
pelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaan, oprijlaan ge
meentehuis, de Bleek, Netwerkweg, Handelsweg, Industrieweg, Dien-
stenweg, Bedrijvenweg, Ambachtsweg, Nijverheidsweg, Kerkhoflaan,
parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebosweg, Christi-
nalaan, Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem Alexander-
laan, de Delle, Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg, School-
straat, Brinkerhof, Berend van Hackfortweg, van Heeckerenstraat, Hoe
tinkhof, Hertog Karel van Gelreweg, Storm van 's Gravesandestraat, de
Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de Laegte.

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

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

Trottoirs
Van algemeen belang is dat ook de trottoirs goed begaanbaar zijn. Voor-
al voor mensen die slecht ter been zijn. Wij doen een dringend beroep op
u om het trottoir nabij uw woning begaanbaar te houden. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt.
Wij rekenen op uw medewerking.

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

UIS-AAN-HUISINZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL

Verschillende inwoners hebben inmiddels contact opgenomen met Berkel Milieu
over een onduidelijkheid in de afvalkalender. Om misverstanden te voorkomen
daarom hierbij het volgende: op 10 december is er inderdaad weer een huis-aan-
huisinzameling van grof snoei- en tuinafval. Meer informatie hierover vindt u in
een latere editie van het Gemeentebulletin.

'R ECTIFICATIE

In het Contact van vorige week stond ten onrechte vermeld dat de burgemeester op grond van artikel 4.4.4. van
de Algemene plaatselijke verordening (APV) toestemming heeft gegeven tot het direct vellen van de navolgen-
de bomen:

Plaats aanvrager inhoud
Raadhuisstraat 5 Woningcorporatie - vellen 2 esdoorns

De Stiepel

herplan tplich t

van Lennepweg 3a A. Wagenvoort

Kostedeweg 11 G. Uilenreef

-vellen 4 inlandse eiken, l beuk
en l berk

- vellen l inlandse eik l beuk

Voor de bovenstaande bomen hebben burgemeester een kapvergunning verleend en is de normale bezwaren-
procedure van toepassing

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 22 november 2002 tot en met 3 januari 2003 ter inzage (6 we-
ken) een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: GJ. Beek, Het Hoge 61, 7251 XV Vor-
den van 25 oktober 2002, ingekomen 29 oktober 2002, waarbij hij meldt dat de varkens zijn afgevoerd en de
voersilo verwijderd is op het perceel plaatselijk bekend Het Hoge 61 te Vorden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor
het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften
mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend
en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na 22 november 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie be-
zwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wen-
den met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
De Voornekamp 67 en 69

aanvrager inhoud
R. Jansen - aanbrengen kap op bijgebouwen

datum ontvangst
08-11-2002

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

BOUWEN
Plaats

Kruisdijk l

Hengeloseweg 15

SLOPEN
Plaats

Zelstweg l

KAPPEN
Plaats

Lankhorsterstraat 6

Eikenlaan 15a

Schoolhuisweg 2

Mosselseweg 12

Beunkstege 2

DIVERSEN

Sporthal 't Jebbink

aanvrager

Maatschap Wagenvoort

mw. G.H. Halfman-
Memelink

aanvrager

GJ.L. Enserink

. aanvrager

B.W.J. Taken

Sportvereniging Ratti

LH. Wiltink

AJ.C. Borest

Gebr. Klein Winkel

Rean Evenementen

inhoud

- vergroten stal

- vergroten werk
tuigenberging

inhoud

- geheel slopen van
3 hooibergen

inhoud

- vellen.300 m2 iepen

herplantplicht

- 300 m2 eik en haagbeuk
(hoogte 60-80 cm)

-vellen l O essen

- vellen 19 populieren -19 populieren (maat 8-10)

- 2 walnoot- vellen l flier, l taxus
en 3 elzen

- vellen l acacia

- antiek/rommelmarkt

- 6 eiken

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



Engel Jan Barbier
exposeert in de bibliotheek
Engel Jan Barbier is de volgende
exposant in de galerie van de
Vordense bibliotheek. Dit jaar
ging menig plaatsgenoot hem
voor. De bronzen dieren van
Gerda v.d. Bosch hebben menig
verrassende reactie uitgelokt.
Haar atelier is overigens op af-
spraak te bezichtigen.

Engel Jan Barbier is geboren in
Hellendoorn. Via het basis- en
landbouwonderwijs is hij overge-
stapt naar het Mavo- onderwijs en
werd hij later leraar biologie en
scheikunde. Helaas kreeg hij ge-
hoorproblemen en om die reden
heeft hij in 1986 het onderwijs
moeten verlaten. Daardoor kreeg
hij tijd om zich toe te leggen op

het aquarelleren en toen hij in
1991 vanuit Goes naar Vorden ver-
huisde ging hij de aquarelkunst se
rieuzer aanpakken.
Hij volgde op verschillende plaat-
sen lessen en workshops. Het re
sultaat is vanaf 26 november in de
galerie van de bibliotheek te zien.
Zijn belangstelling voor de natuur
liet hij al zien in zijn keus voor de
biologie. Ook in zijn aquarellen is
zijn liefde voor de natuur bij voor-
keur het onderwerp. Dus uitbundi-
ge boeketten bloemen vormen,
naast een enkel "stilleven", de
hoofdmoot van zijn werk. De expo-
sitie is gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek, tot en met
28 december aanstaande te bezich-
tigen.

Sint blij bij aankomst in Vorden:
blaadjes op de raus!!

*^ ^^

Het nieuwe erfrecht in de
belangstelling
Door het COSBO (Centraal Or-
gaan Samenwerkende Bonden
Ouderen) werd op donderdag-
middag 14 november een infor-
matiemiddag georganiseerd
over het nieuwe erfrecht, dat
per l januari a.s. van kracht
wordt.

Dit onderwerp werd, ondersteund
door geprojecteerde sheets, ver-
zorgd door Mevr.Mr. I. Bouman, ju-
ridisch medewerkster van de AN-
BO en verzorgster van de ANBO-
Raadslijn.
Daarnaast stond de, velen niet on-
bekende, verhalenvertelster Dinie
Hiddink op het programma.
Deze informatiemiddag mocht
zich in een grote belangstelling
verheugen. In de door het COSBO
afgehuurde Deldenzaal van het
Dorpscentrum konden de vele ge-
ïnteresseerde toehoorders slechts

met enig geïmproviseer een plaats-
je vinden.
Na de inleiding van Mevr. Bouman
over de belangrijkste wijzigingen,
die per l januari a.s. ingaan, werd
er gretig gebruik gemaakt van de
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen over het (toch wel) ingewikkel-
de onderwerp.
Het was dan ook een goede keus
van het COSBO-bestuur daarnaast
wat lichtere kost te bieden door Di-
nie Hiddink een aantal verhalen te
laten vertellen in het Achterhoek-
se dialect.
Na afloop van de middag werd aan
de bezoekers nog een informatie-
map uitgereikt, zodat men thuis
nog eens rustig de behandelde pro-
blematiek kan nalezen en die zo-
nodig als naslagwerk kan dienen.
Gelet op de reacties kan het COS-
BO terugzien op een geslaagde
middag.

Theater Onder de Molen viert 10-jarig bestaan:

Annemarie Jorritsma eregast
Oud-minister Annemarie Jorrit-
sma is zondagmiddag 24 no-
vember de eregast tijdens de ju-
bileumvoorstelling van Theater
Onder de Molen in Vorden. Op
het programma staan diverse
optredens die ook voor het pu-
bliek nog een verrassing zijn.

Het jubileumfeest is speciaal be-
doeld voor de vele vrijwilligers die
zich al tien jaar lang geheel belan-
geloos inzetten voor het theater.
Daarnaast zijn diverse trouwe be-
zoekers en relaties van het molen-
theater uitgenodigd.
De komst van oud-minister Anne-
marie Jorrisma komt niet geheel
uit de lucht vallen. Enkele jaren
geleden vroeg artistiek leider Peter
Hoefnagels van het theater name-
lijk of zij de beschermvrouwe van
de Lindesche Molen wilde worden.

Hij deed dit omdat Annemarie Jor-
risma als molenaarsdochter gebo-
ren werd in het Gelderse Hengelo
en nog altijd nauwe banden heeft
met deze regio. Het spreek voor
zich dat ze dit aanbod niet kon
weigeren. Ook de invitatie om zon-
dag naar Vorden te komen nam ze
met beide handen aan. Het ge
meentebestuur van Vorden zal 's
middags eveneens vertegenwoor-
dig zijn in de persoon van wethou-
der Wim Wichers.

Het programma van de jubileum-
voorstelling is ook voor Peter en
Nelleke Hoefnagels - de drijvende
krachten achter het theater - nog
een verrassing. De organisatie van
de middag is in handen van het be-
stuur van Stichting De Lindesche
Molen. Het gaat hier om een beslo-
ten voorstelling voor genodigden.

Thema Café
De commissie Vorming en Toe
rusting van de Nederlands Her-
vormde Kerk van Vorden en
Wichmond, de Gereformeerde
Kerk van Vorden en de Rooms
Katholieke Parochie van Vierak-
ker organiseert een tweede ont-
moeting rond een onderwerp.

In de rust van café "de Bosrand"
gelegen bij 't Ludgerusgebouw,
Vierakkersestraatweg 37 in Vierak-
ker praat men met professor Fons
Werry over genetische modifica-
tie. Vragen als: - is ons voedsel nog

veilig - wat betekent het dat een
product gemodificeert sojameel
bevat? - gaan we niet te ver met het
ingrijpen in de schepping?
De heer Werry komt vanuit de Wa-
geningse Universiteit. Hij zal het
onderwerp inleiden.

Er wordt geen entree gevraagd. De
consumpties zijn voor eigen reke
ning.
Het café is open voor ieder die mee
wil praten op vrijdagavond 22 no-
vember. Vervoer hoeft geen pro-
bleem te zijn, bel 55 36 35.

Sinterklaas is daadwerkelijk
een man vol met verrassingen.
Twee jaar geleden nog kwam
hij plotseling, gezeten op een
paard, zomaar uit de " onzalige
bossen" rondom kasteel Vor-
den, als het ware "uit het niets"
bij het gemeentehuis aanrij-
den. De kinderen vonden het
prachtig. En de Sint? "Ik vond
het altijd heel erg leuk, het was
ondanks mijn hoge leeftijd niet
vermoeiend. En wat ook zo op-
vallend was, het paard zelf, ge
traind door Anky van Gruns-
ven, vond het ook heerlijk. Bo-
vendien werd hij hier in Vorden
fantastisch verzorgd", zo vertel-
de Sint aan de vooravond van
zijn bezoek aan Vorden.

Voor de zo" broodnodige variatie"
arriveerde Sint afgelopen zater-
dagmiddag met de trein. Sinter-
klaas: "Ik heb van te voren goede
contacten gehad met de spoorwe
gen. Ze hadden mij verzekerd dat

er absoluut geen blaadjes op de
rails zouden liggen. Dat bleek ook
tijdens de reis: alles was weggebla-
zen. En weetje wat ook zo vootref-
felijk was geregeld, helemaal geen
wachttijden! Ik denk dat het NS
personeel goed op de hoogte was
van mijn komst. Wat dat betreft
niets dan lof hoor. Voor de Pieten
is zo'n treinreis ook erg fijn, want
ze kunnen dan uitrusten. Er wordt
de komende weken nogal wat van
hen gevraagd", zo sprak Sint.

Niets teveel gezegd. Toen de Sint
om 13.15 uur uitstapte moesten de
Pieten al direct flink aan de bak en
maar strooien met pepernoten,
zakken vol. Sint zelf kwam han-
den te kort om de kinderen te ver-
welkomen. Die waren vergezeld
van vaders, moeders, oma's en op-
a's in grote getale komen opdra-
ven om de kindervriend van dicht-
bij te zien en zelfs, heel verlegen,
aan te raken. Na ruim drie kwar-
tier kon Sint zich een weg banen

door de kinderschare. De koets en
de muziekvereniging " Concordia"
stonden klaar voor de traditionele
rijtoer door het dorp.

Bij het Dorpscentrum werd hij ver-
welkomd door het college van
B&W, waarna de Sint zich in de
grote zaal een poos bezig hield
met de kinderen die hem luid toe
zongen. Vandaar met de meeste
spoed naar 't Wapen van het Med-
ler waar de kindervriend alle tijd
nam voor de kinderen uit de
buurtschappen Kranenburg. Wil-
denborch en het Medler. Tijdens
zijn verblijf in Vorden hoeft hij ge
lukkig niet veel te reizen. In het
Dorpscentrum is een slaapkamer
ingericht waar hij kan overnach-
ten.

Sint heeft in Vorden ook een eigen
postadres waar kinderen tekenin-
gen, brieven en kaarten naar toe
kunnen sturen. Het postadres is:
Postbus 100, 7250 AA Vorden.



Na een dienstverband van 29 jaar bij de Rabobank
Groep gaat de heer

HJA. Eijkelkamp
assurantieadviseur

gebruik maken van de VUT-regeling.

De heer Eijkelkamp wordt een afscheidsreceptie
aangeboden op vrijdag 29 november aanstaande.

U bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur bij
Café Restaurant „'t Wapen van 't Medler", Ruurlose-
weg 114 te Vorden.

Vorden, november 2002.

Rabobank Graafschap-West
Ing. J. Krooi, algemeen directeur

•• J
•

1 1
1

1

_
•r

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 21 november tot
en met woensdag 4 december 2002, ter gemeentese-
cretarie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder
ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11
van de Monumentenwet 1988 van de heer E.V. Gatacre,
voor het restaureren van de boerderij aan de
Wiersserallee 1.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 20 november 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken
en met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij
is, geven wij u kennis dat in zijn eigen vertrouwde om-
geving is overleden mijn man, onze lieve vader en opa

Bernardus Korenblik
echtgenoot van Johanna Maria Hilderink

* Vorden, t Vorden,
8 maart 1925 19 november 2002

Annie
Harry en Dineke

Vera, Mark
Ben en Wilma

Maurice, Remon

Oude Zutphenseweg 1
7251 HL Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 21 november van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De herdenkingsdienst zal gehouden worden op vrij-
dag 22 november om 10.30 uur in bovenstaand uit-
vaartcentrum.
Vooraf is hier van 10.00 tot 10.20 uur gelegenheid tot
afscheid nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in eerder
genoemd uitvaartcentrum.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

USVEREWGING

VOORVERKOOP
IJSBAANABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN

ABONNEMENT
€. 5,- PER PERSOON

r\rrkoop abonnementen t/m 7 december 2002
!i'iK ^L'o[vniU I Isbaan f 10,— per persoon aan de V

VRIJDAG 29 NOVEMBER

ZATERDAG 30 NOVEMBER

WOENSDAG 04 DECEMBER

VRIJDAG 06 DECEMBER

ZATERDAG 07 DECEMBER

19.00 uur t/m 20.30 uur.

11.00 uur t/m 14.00 uur.

14.00 uur t/m 16.00 uur.

19.00 uur t/m 20.30 uur.

11.00 uur t/m 14.00 uur.

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAA TSEN

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

Zaterdags geopend van 9.00 tot 16.00 uur
of na telefonische afspraak.

Telefoon 06 50676024
Olde Kaste 6a - Keijenborg

In onze voordeelcorner
kortingen tot 50%

p alle jacks en pullovers
nu 20% korting

voor dames en heren
(zie oranje stip)

Cadeautip voor de Sint:
speciale aanbiedingen

op nachtkleding

Dames- en Herenmod
Kerkstraat 11 - Hengelo G ld.

(0575) 46 12 35

VLAAI VAN DE WEEK:

Boerenjongensvlaai € 5,50

Amandelstaaf € 3,75
Krentenbroodjes 0 stuks € l ,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Moccasnitt € 4,25

Denk aan uw chocoladeletters.
Bestel ze tijdig.

^KJ€lMW<eSe6t

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

op maandagavond
25 november 2002

in sc/ioo/ 'f Beeckland, Hel Hoge 41, Vorden.
De afname fc fussen 18.30 en 20.30 uur

De /ee/fr/d »s fus||rï 18 en 70 /oor.
Allen van hWfe welkom.

/̂ L OMAN
VASTGOED

Mensen met visie,
kiezen voor een lagere provisie.

lof 31 maart 2003
öem/dcfe/ings/cosfen vanaf 0,75%

Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker

Telefoon (0575) 44 13 31
mobiel 06 22684706

CAFÉ

7. Je Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - www.deherbergvorden.nl

^^^x^\x-^/\
A.s. vrijdag 22 november

Amsterdamse avond
m.m.v. Ronny Jordaan
Aanvang 21.00 uur



Rookworst Keurslager
Vlogman smaakt naar meer!
Tijdens de nationale product-
keuring georganiseerd door de
Vereniging van Keurslagers op
24 september jl. is de rookworst
van Keurslager Vlogman door
een onafhankelijk team van
deskundigen gekeurd.

De jury stelde vast dat geur, kleur,
smaak en samenstelling van deze
rookworst van prima kwaliteit
zijn. Daarom verdient deze het
predikaat goudkeur!
Uiteraard is Keurslager Vlogman
heel tevreden met het behaalde to-
taal van 99 punten. Juist aan het

begin van het rookworstseizoen is
het behalen van Goudkeur voor
dit product een goede stimulans.
Niet in de laatste plaats omdat
men zo de kwaliteit in het oog
blijft houden.
Alle 565 Keurslagers, die bij de Ver-
eniging van Keurslagers zijn aan-
gesloten, hebben kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Zo wordt elke
Keurslager jaarlijks minimaal drie
keer onaangekondigd gekeurd op
kwaliteit, versheid, presentatie, as-
sortiment, hygiëne en service. Re-
gelmatig vindt er ook een product-
keuring plaats.

Martin Wolsink neemt afscheid
van brandweer Vorden

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag, 8 november
Bij een bedrijf gevestigd aan de
Handelsweg te Vorden is geld weg-
genomen. Men heeft zich toegang
verschaft door het vernielen van
een ruit, waardoor men naar
binnen is gekomen.

Zondag, 10 november
Tijdens de nachtelijke uren is er
controle uitgevoerd op het voeren
van verlichting. Hierbij is vijfmaal
opgetreden tegen het niet voeren
van verlichting op de fiets, twee-
maal is er proces-verbaal uitge-
schreven voor het voeren van mist-
verlichting.

Op Het Wiemelink is een paal bij
een verkeersdrempel beschadigd
geraakt. De veroorzaker is onbe-
kend gebleven.

Maandag, 11 november
Er is een alcoholcontrole gehou-
den. 20 bestuurders hebben gebla-
zen, geen van hen had teveel ge-
dronken.

Woensdag, 13 november
Tijdens een alcoholcontrole bleek
dat een bestuurder teveel had ge-
dronken. Deze bestuurder heeft
een proces-verbaal en een rij ont-
zegging gehad. Tevens werd het
rijbewijs ingenomen.

Tijdens een algemene verkeerscon-
trole op verschillende locaties wer-
den verscheidene verbalen uitge-
schreven. Er werd 5 maal proces-

verbaal opgemaakt voor het niet
dragen van een autogordel en er
werd 6 maal proces-verbaal opge-
maakt voor het overschrijden van
de maximale snelheid.

Donderdag, 14 november
Wederom werd er een algemene
verkeerscontrole gehouden. Hier-
bij zijn procesverbalen opgemaakt
terzake overschrijden van de maxi-
male snelheid, het niet dragen van
een autogordel, telefoneren tij-
dens het rijden en het niet voeren
van de juiste kentekenplaten.

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

Gevonden:
- Boek - Het Blijvend Woord
- Sleutelbos - 5 sleutels in zwart

etui
- Prisma heren horloge

Verloren:
- Fietssleutel van een kinderfiets-

je
- Verzekeringsplaatje van een

bromfiets
- Dames horloge van het merk

Guzzi

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

Het algemene telefoonnummer
is 0900-8844.

Dialezing 'marterachtigen'
op Hackfort
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op donderdag-
avond 28 november een the-
maavond over marterachtigen.

Er worden dia's vertoond en er
zijn opgezette exemplaren aanwe-
zig van diverse soorten mar-
terachtigen die voorkomen in de
Graafschap. Het circa 2,5 uur du-

rende programma is in de van
Westerholtzaal van kasteel Hack-
fort, Baakseweg 8. Voor deze the
ma avond geldt een minimum
aantal deelnemers van 15 perso-
nen.
In verband met het maximaal aan-
tal deelnemers is reserveren voor-
af verplicht. Bel hiervoor de Leden-
service.

Najaarsmarkt in de Wehme
Op donderdag 21 november
wordt er in woon-zorgcentrum
"Sensire De Wehme" vanaf
's morgens, rond koffietijd, tot
's middags, rond theetijd, een
najaarsmarkt gehouden.

Men kan gezellig rondsnuffelen
tussen verschillende kraampjes
met allerhande zelfgemaakte spul-
len, waaronder hoedjes en houten
tónderspeelgoed (denk aan Sinter-
klaas).

Ook zijn er kraampjes met poffer-
tjes, wafels en oliebollen.

Op de markt zijn diverse lekkernij-
en te proeven samen met een kop-
je koffie of thee en voor de liefheb-
bers is er glühwein.

Er wordt hard gewerkt om er een
gezellige dag van te maken, zowel
voor de bewoners als voor de be-
zoekers. Men rekent op veel be-
langstelling.

Na ruim 29 jaar is voor Martin
Wolsink het moment aangebro-
ken om afscheid te nemen van
brandweer Vorden. Maandag-
avond 11 november was voor
hem de laatste oefenavond.

Zijn brandweercollega's hadden
speciaal voor hem een ludieke oe-
fening met verschillende spelele-
menten uitgezet. Martin moest

het, samen met 5 oudgedienden,
opnemen tegen de 6 nieuwste Ie
den van het korps. Ook Johan te
Velthuis, die eerder dit jaar af-
scheid nam van het korps, maakte
deel uit van het team oudgedien-
den.

Voor de ervaren oudgedienden
van brandweer Vorden vormden
de verschillende onderdelen geen

enkel probleem. Dit team kwam
dan ook als overtuigend winnaar
uit de bus. Helaas belandde Martin
Wolsink, door een onfortuinlijke
manouvre van zijn oud collega
Henk Leeflang, in de Veengoot.
Hierdoor sloot hij zijn laatste oefe-
ning af me( een nat pak. Dit is in
zijn 29 jarige carrière bij brand-
weer Vorden nog niet vaak ge-
beurd.

De ledenwerfactie eerder dit jaar leverde 6 nieuwe leden op. Dit aantal is voorpostcommandant Bennie Hek-
kelman reden om de actie zeer succesvol te noemen. De nieuwe leden zijn inmiddels begonnen met h un brand-
weeropleiding en draaien ook mee tijdens de diverse oefeningen. Na afronding van het eerste jaar van hun op-
leiding kunnen de nieuwe leden volledig worden ingezet.

Van links naar rechts:
Adri Hietbrink, Martijn Kornegoor, Arnold van Zeijst, Freddy Eijkelkamp, Robert Dijkman en Jan Blom

"De Muziekmix" weer terug
op Streekradio F.M.
Vanaf zondagmiddag is het pro-
gramma "De Muziekmix" weer
terug op Streekradio F.M.

Het programma wordt gepresen-
teerd door Danny Teunissen en Ur-

sula Brummelman. Vanwege ziek-
te van één der medewerkers is het
programma een jaar lang uit de
ether geweest. In "De Muziekmix"
worden plaatjes gedraaid uit de
zestiger, zeventiger en tachtiger ja-

ren alsmede de hedendaagse pop-
muziek. Dus in feite muziek voor
jong en oud. Tevens legt men zich
toe op de muziek van regionale af-
komst zoals Bo Foi Toch, Normaal
en Kasbendjen e.d.



Decocom
Super aanbieding

Alpha Celeron 1,7 Ghz

899,--
EUROÜ

Decocom
Dorpsstraat 33
Ruurlo
achterDrogisterij
ten Have

Intel Celeron 1,7 Ghz processor
Soltek moederbord DDR VGA
sound on board ac'97
MidiATX tower 300 Watt front
USB Blue
30 GB Hardeschijf maxtor
Floppydrive 1.44
DVD-rom speler
LGCD\RW 40x12x40
Hansol 17" monitor
BTC toetsenbord/ps2 wheel muis
200 watt speakers
venus 56k Fax/modem
Incl. Windows XP home nl
Tiscali Internet en e-mail gratis

MAAK JE EIGEN
SINT-SCHOEN

Ben je nog geen 10 jaar, doe dan mee.

Haal de bouw-/kleurplaat in de winkel.

Kleur, knip en plak 20 mooi als je

kunt. Breng de schoen op

zaterdag 30 november

naar de winkel, en zet hem

klaar voor de Sint en Piet.
Op woensdagmiddag

4 december mag je je schoen ophalen.

Zouden Sint en Piet geweest zijn?

Ruurlo, Krashof 10, 0573-452500
Toldijk, Z-Emmerikseweg 35, 0575-451441

Vorden, Stationsweg 16, 0575-551583

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Informatieavond
Centrumplan Ruurlo

18 Appartementen
„Brinkerhof'

Op dinsdag 26 november 2002 organiseren
Klaassen Vastgoedontwikkeling en Thoma Makelaars

een informatieavond over de bouw en verkoop van
het appartementencomplex Brinkerhof in Ruurlo.

Wij nodigen u van harte uit en zien u graag op:

dinsdag 26 november a.s.
Restaurant en zalen De luifel"

Dorpsstraat 11 Ruurlo
20.00 uur.

Aan de hand van presentatiemateriaal, bouw- tekeningen, artists im-
pressions en maquettes wordt de verdere realisering van het centrum-
plan Ruurlo aan u getoond. Tevens zal architect Sander Giesen zijn

toelichting geven op het plan. Verder wordt u op deze avond geïnfor-
meerd over de aankoop en financiering van één van de mooi gesitu-

eerde appartementen. De toegang is gratis.

Brinkerhof, 18 appartementen
te koop in Centrumplan Ruurlo

Ervaring & Ambitie
in Kvwalite'tsbouw

Klaassen Groep

M A K E L A A R S

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Heeft u al aan een

kerstpakket
voor uw relaties/personeel gedacht?

Voor een /eer veel/ijdig pakket
kunt u hij ons terecht.
Van bijenwaskaais tot cakevorm,
van oud-hoüands snoep tot
diverse smrten cakemix.

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vimkkcr
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

Openingstijden:
ma. l/m do. 13.30 - 19.00 uur

10.00- 19.00 uurvr.
/a. 10.00- 17.00 uur

Vorden de Steege 43
In een rustige, ruim opgezette wijk, royaal helft van dubbel herenhuis met
aangebouwde garage en fraaie achtertuin met vrij uitzicht over weiland.

Indeling: hal, toilet, ruime L-vormige woonkamer met open haard, woonkeu-
ken, binnendoorgang naar garage.

Ie verdieping: overloop, 4 slaapkamers, waarvan 1 met balkon en 2 met
vaste wastafel, badkamer met vaste wastafel, ligbad met douche, 2e toilet, bi-
det, vaste trap naar.. .
2e verdieping: zolderberging, 5e kamer.

De woning wordt verwarmd door CV-gas en is gedeeltelijk voorzien van iso-
lerende beglazing. Perceelsoppervlakte 391 m2. Inhoud circa 500 m3.

l VANZEEBURG
& VISSER

Aanvaarding: In overleg.

Vraagprijs: € 259.0OO,- k.k.

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531

NVM



Het Gustav Klimt strijkkwartet
verzorgt op zondagmiddag 24
november a.s. het tweede Res-
tauratieconcert van dit seizoen.

Op de lessenaars liggen twee ge-
liefde strijkkwartetten: het Quar-
tetto in G opus 77 van ]. Haydn en
het strijkkwartet in e moll, opus
51 van L. van Beethoven.

De uitvoerende musici zijn: Arlia
Ruiter - viool, Pauline Terlouw - vi-
ool, Mieke Honigh - altviool en
Bastiaan van der Werf-violencello.
Deze vier beroepsmusici uit de om-
roeporkesten vormen sinds 1993
een kamermuziekensemble dat
concerten verzorgt in binnen- en
buitenland. Zij traden o.m. samen
op met Brandford Marsalis en de
wereldberoemde tenor José Carré
ras en werken zij regelmatig mee
aan verschillende studioproduc-
ties.

GREGORIAANSE VESPERS OP
VIER ADVENTSZONDAGEN
Op de vier zondagmiddagen van
de Advent, l, 8,15 en 22 december
verzorgt het Gregoriaans Getijden-
koor van de St. Jan de Vespers.
Het Gregoriaans Getijdenkoor is
een oecumenische groep zangers
waarin verschillende kerkgenoot-
schappen vertegenwoordigd zijn
en die vinden dat het erfgoed van
het gregoriaans bewaart dient te
blijven.
De Vespers is één van de dagelijkse
getijdenvieringen welke nog in tal
van kloosters en kerken wordt ge
sproken c.q. gezongen.
Dit plechtige avondgebed van de
kerk, bij de overgang van de dag
naar de nacht, mag zich in een
groeiende belangstelling verheu-
gen, zo bezochten vorig jaar ruim
500 belangstellenden deze ingeto-
gen vieringen van gebed en bezin-
ning.
De Vespers zijn steeds opgebouwd
rond vijf psalmen, voorafgegaan

en afgesloten met een gregoriaan-
se antifoon.
Centraal staat steeds het Magnifï-
cat en de verstillende hymnen Al-
ma Redemptoris en Creator Alme
Siderum. Er zijn duidelijke tekst-
boekjes beschikbaar, waarmee de
ze vieringen goed te volgen zijn.

KERSTCONCERT CAPPELLA
ST.JAN
Het is al jaren een traditie dat op
de vierde zondag van de Advent,
22 december, stemmige Christmas
Carols en vele andere prachtige
kerstmuziek in de sfeervolle ruim-
te van de St. Jan tot klinken wordt
gebracht.
Deze veelal Engelse koormuziek
wordt afgewisseld met Lessons, Ie
zingen over het geboorteverhaal
zoals dit door de evangelisten is
opgetekend.

De Cappella St. Jan o.l.v. Jean van
Cleef verzorgt dit jaar dit stemmi-
ge kerstconcert.

Ruurlo, Clauslaan 36

Op goede- locatie, keurig onderhouden tussenliggend
woonhuis met veranda en tuin op een perceel van 150 m2

eigen grond.

Dit woonhuis kent de volgende
indeling.
Begane grond: hal/entree, meterkast, toilet met fontein, Z-
vormige woonkamer met luxe open keuken voorzien van
diverse inbouwapparatuur, bijkeuken/berging.
1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers, nette
badkamer, vaste trap naar . . .
2e verdieping: royale open ruimte, met cv-opstelling en grote
zolderkamer.

Vraagprijs € 177.500,- k.k.

OOSTERHAVE
makelaars o.z.

Burg. de Beaufortplein 13 • Markelo
Tel. (0547) 36 36 36

Woonpresentatie Ruurlo
Stationsstraat 12 • Ruurlo

Tel.(0573)471991

HANDELS
n D i! iU K U l

Uw handels-
drukwerk is het
visitekaartje van

uw bedrijf.
Laat het

professioneel
door ons

verzorgen!

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek Deze kinderen kunnen niet bij hun

ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol

thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint 'n handje.

Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van € l S,- op giro 404040 bezorgt u een kind

al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even. Als u dit vóór 5 december doet,

maakt u bovendien kans op een prachtige ballonvaart in de Kinderhulpballon!

©
Brinkpoorutrut 32,7411 HS Deventer. Tel.: 0570 • 6 1 1 899

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

Help de Sint 'n handje... giro 404040 Deventer

Kinderen kunnen ook dit jaar
weer hun schoen zetten bij de
Welkoop. Dit keer heeft de Wel-
koop alleen wel een heel erg
leuke actie bedacht. De kinde-
ren dienen namelijk hun eigen
papieren schoen te maken.

Vanaf deze week zijn er bij de Wel-
koopwinkels in Ruurlo, Toldijk en
Vorden gratis kleurplaten af te ha-
len. Deze zijn bedoeld voor kinde-
ren tot tien jaar. De kleurplaat
moet gezien worden als een bouw-
pakket. Nadat de kleurplaat thuis
is ingekleurd kan deze worden ge
vouwen en geplakt tot een papie-
ren schoen.
De kinderen dienen hun schoen
op zaterdag 30 november in de

winkel te zetten. Op woensdag-
middag 4 december kan de schoen
gevuld weer worden opgehaald.
Sinterklaas is nu al benieuwd naar
de vele gekleurde schoenen die
straks in de winkel komen te
staan.

HANDGEREEDSCHAP
Ook de volwassenen komen in de
Sinterklaasperiode bij de Welkoop
aan hun trekkejn. Bij aankoop van
handgereedschap van Stanley,
Bahco en Kinzo ontvangen zij na-
melijk gratis een Kinzo poets-po-
lijstmachine.
Meer informatie over deze actie
staat ook in de folder van de Wel-
koop die deze week huis-aan-huis
verspreid wordt.

Subsidie voor renovatie van
cultuurhistorische objecten
in Oost-Gelderland
De provincie Gelderland en ESF
stellen subsidie beschikbaar om
de cultuurhistorische waarde
van het agrarisch gebied in Oost
Gelderland te versterken. De
provincie wil dit bereiken door
renovatie of herstel van objec-
ten als hooibergen, luiken,
aardappelbewaarplaatsen en
veldschuren. Daarnaast worden
ex-agrariërs omgeschoold tot re
novatie-timmerman.

Agro Bouw Oost-Nederland, het
bouwbedrijf van AB Oost, is door
de provincie Gelderland aangewe
zen voor het project. De renovatie
werkzaamheden worden uitge-
voerd door de onderhoudsploeg
van Agro Bouw. In deze ploeg zit-
ten (ex-) agrariërs die omgeschoold
en begeleid worden door een vak-
man van het bouwbedrijf.

CRITERIA VOOR DE SUBSIDIE
De totale beschikbare subsidie be
draagt ruim € 100.000,-. Per object
is er maximaal 30% van de herstel-
kosten beschikbaar, met een maxi-
mum van € 2.700,-. Om in aanmer-
king te komen voor de subsidie
dient aan een aantal criteria te

worden voldaan. Het betreft
restauratie van objecten die bijdra-
gen aan de cultuurhistorische her-
kenbaarheid van het gebied. De ob-
jecten zijn daarom zichtbaar van-
af de openbare weg. Daarnaast
moet de instandhouding gewaar-
borgd zijn en de benodigde ver-
gunning verleend. Uit het totaal-
overzicht van binnengekomen
projecten wordt een selectie ge-
maakt door Agro Bouw. Uitgangs-
punten hierbij zijn de geografi-
sche spreiding in Oost-Gelderland
en diversiteit in soort objecten.

PROFESSIONELE SCHOLING
De (ex-) agrariërs worden via pro-
fessionele begeleiding geschoold
voor het beroep renovatietimmer-
man. Het is de bedoeling dat na de
ze (praktijk)scholing de (ex-) agra-
riërs als renovatietimmerman een
baan vinden.

Wilt u weten of u in aanmerking
komt voor de subsidie voor een te
renoveren object of meer informa-
tie over de omscholingsmogelijk-
heden voor u als (ex-) agrariër? Dan
kunt u contact opnemen met Agro
Bouw, 0575-439450.

Kerstinloop "In de Loodse
workshops
Bij In de Loodse workshops, La-
ge Lochemseweg 5, Warnsveld,
houden ze op dinsdag 26 no-
vember en vrijdag 29 november
de jaarlijkse Kerstinloop.

Tijdens deze Kerstinloop die op
beide dagen 's avonds plaatsvindt

kan men de onderwerpen komen
bekijken die men tijdens de
kerstworkshops gaat maken.

Men kan zich dan eventueel opge-
ven voor één van de workshops (als
er nog plaats vrij is), of doorgeven
wat men wil maken.

'66 Amazon treedt op
bij Hoekje-Dijk-Stijl
'66 Amazon zal op zaterdag 30
november in Hoekje-Dijk-Stijl
in Hengelo (Gld.) optreden.

'66 Amazon is een viermansband
uit de regio vernoemd naar de
auto van de zanger die een minder
lange houdbaarheidsdatum had
als de muzikale versie.

De band bestaat al een aantal ja-
ren en speelt nu twee jaar in de
huidige bezetting. In de afgelopen
jaren speelden ze voornamelijk in
de Achterhoek, maar ook een op-
treden in Friesland of Duitsland
gaan ze zeker niet uit de weg.
Het repertoire omvat een mix van
Rock 'n' Roll, blues, stevige rock en
rhythm & blues.

Naast een aantal eigen nummers
worden er voornamelijk covers ge-
speeld van onder andere: Stray
Cats, Herman Brood, Robert Pal-
mer, Jerry Lee Lewis, Willy de Ville,
Lynnyrd Skynnyrd, Th i n Lizzy,
AC/DC, Fats Domino, Blues 'n'
trouble, Fatal Flowers, Golden Ear-
ring, Bintangs en the Beatles.

Dus voor een gezellige en swingen-
de avond moetje 30 november bij
Hoekje-Dijk-Stijl aan de Spalstraat
l in Hengelo (G) zijn (de entree is
gratis).

Zie de advertentie elders in deze
krant.



JLBERT HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

kg B2. max.
3 kg

per klant

GROENTE

BLOEMKOOL

per stuk 0179

BLOEMEN

BABYROOSJES
bos 10 stuks a 2.99

nu 3 bossen halen

2 bossen betalen

oh
BRAADWORST
50% KORTING

kg van 6.19 voor 3209

oh
MAGERE

SPEKREEPJES
bakje 250 gram

nu 2 bakjes halen

1 bakje betalen

BOLLETJE
KRUIDNOTEN

99
kg nu

• Altijd dagvers
x^

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

DROSTE
CHOCOLADE-

LETTER
doosje 135 gram a 1.89
nu 3 doosjes halen

2 doosjes betalen

GALLt&lGALL

GORTER
JACHTBITTER

849
•

GALLIS GALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

21 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Kijk voor meer
nieuws ops

www.contact.nl

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Skil - Curver Toolbox actie

Klopboormachine 6464 hm in toolbox actieprijs € 69,95

Decoupeerzaag 4375 hp in toolbox actieprijs € 69,95

Haakse slijper 9375 hb in toolbox actieprijs € 67,95

Accu-boormachine 2395 hb toolbox actieprijs € 49,95

Bandschuurmachine 7675 hg toolbox actieprijs € 79,95

UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Bannlnkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461220

Tegen inlevering van deze bon:

3 paar KAPPA sportsokken senior
van € 5,50 voor € 4,00

Tegen inlevering van deze bon:
Hummel sporttas

van € 15,00 voor € 12,50

Tegen inlevering van deze bon:
PUMA scheenbeschermers

van € 12,50 voor € 8,50

s o
Tegen inlevering van deze bon:

2 paar RUCANOR sportsokken junior
van € 11,90 voor € 7,90

Tegen inlevering van deze bon:
TRETORN TXT tennisballen (4 stuks)

van € 13,95 voor € 9,95

Tegen inlevering van deze bon:
Royale PUMA sporttas

van € 25,00 voor € 1 7,50

Tegen inlevering van deze bon:
Kinderpyjama maat 116 t/m 176

2 stuks voor € 1 5,00

Deze bonnen zijn geldig t/m
zaterdag 7 december 2002.

ROOZEGAARDE
Spalstraat 13

Hengelo (Gld.)
. (0575)461996



Volleybal

Pelgrum/DASH - Flevoll O4
Zaterdag 16 november moesten de
dames van Pelgrum/DASH voor de
tweede week achter elkaar thuis
aantreden. Vorige week werd het
een teleurstelling en de dames
hoopten dan ook dat ze het deze
week recht konden zetten. De
tegenstander was Flevoll uit Fle-
ringen, aan de stand op de rang-
lijst te zien, beloofde dit een span-
nende pot te gaan worden. Maar
het tegendeel bleek waar.
In de eerst set keek DASH al gauw
tegen een grote achterstand aan,
door een goede service-druk van
de tegenstander en een matige
pass en service aan de kant van
DASH ging deze set in een rap tem-
po naar de dames Flevoll, 10-25.
In de tweede set besloot coach
Henk Wahl, de opstelling een
beetje te veranderen in de hoop zo
een beter resultaat neer te zetten.
Dit mocht ook niet baten want ook
deze set ging verloren met 13-25.
Een 0-2 achterstand, reden om er-
voor te gaan, niets meer te verlie-
zen, maar ook deze set werd een
kopie van de eerste twee en werd
wederom verloren met 13-25.
De dames van DASH begonnen
aan de vierde set, in deze set leken
ze een kleine opleving te hebben
en kwamen iets dichter in de
buurt van de tegenstander, helaas
duurde deze opleving te kort en
werd ook de laatste set verloren,
17-25.

Een 0-4 verlies dus, dat betekent
dat de dames van Pelgrum/DASH
er weer flink tegen aan moeten.
Maandag 18 november spelen de
dames een bekerwedstrijd in Gen-
deringen en zaterdag 30 novem-
ber weer een competitiewedstrijd,
tegen Boemerang in Eibergen.

Uitslagen:
dames Avanti 4 - Pelgrum Dash 7
2-3; dames Vios Eefde 3 - Pelgrum
Dash 53-1; dames Pelgrum Dash
4 - WIK 1 0 - 4 ; dames Pelgrum
Dash 3 - Favorita 20-4 ; dames Pel-
grum Dash 6 - Favorita 53-1 ; da-
mes Pelgrum Dash 2 - Favorita l
3 -1; dames Pelgrum Dash l - Fle
voll 10-4; heren Vios Eefde l - Pel-
grum Dash 14-0; heren Avanti 2 -
Pelgrum Dash 3 4 - 0 ; heren Vios
Eefde 2 - Pelgrum Dash 2 3 -1; hè
renrecr. Pelgrum Dash l - Dijkman
WSV 40-3; meisjes Pelgrum Dash
MB1 - Dijkman/WSV MB1 O - 4.

Bridge

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 11 no-
vember:
A groep:
1. De dames Warringa en Rossel
met 63,9%; 2. Het echtpaar Vrug-
gink met 59,4%; 3. De heren Wijers
en Thalen met 56,2%.
B groep:
1. Het echtpaar Meijerink v/d
Weijde met 61,1%; 2. DeheerFeij
en mevrouw v/d Ven met 59,4%;

3. Het echtpaar Koekkoek met
58,0 %.

Voetbal

V.V. VORDEN

Uitslagen 16 en 17 november
Vorden Fl - DZC '68 Fl 0-4; Concor-
dia-W F3 -Vorden F2 1-4; Vorden F3
- Reunie F6 8-0; AZSV F6 -Vorden F4
0-9; Vorden El - WHCZ E2 2-1; Vor-
den E2 - Keijenburg. Boy E2 13-3;
VIOD E8 - Vorden E3 1-4; Doetin-
chem E5 - Vorden E4 2-5; Vorden
Dl - Doetinchem Dl 0-6; Vorden
D2 - Pax D3 2-3; Steenderen D2 -
Vorden D3 0-5; Vorden Cl - Warns-
veldse Boy Cl 1-10; Vorden C2 -
AZC C2 1-7; Vorden/Ratti BI -
Voorst BI 1-5; DZC '68 A2 -
Ratti/Vorden Al 7-1; Vorden l -
VIOS B. l 1-0; WVC 3 -Vorden 2 3-1;
Loil 2 - Vorden 3 2-1; Vorden 4 -
WW '34 4 2-2; Vorden 5 - Keijen-
burg. Boy 6 0-2.

Programma 23 en 24 november
Vorden Fl - Warnsveldse Boy Fl;
VIOD F3 - Vorden F2; DZC '68 F8 -
Vorden F3; Vorden F4 - Zeddam F2;
VIOD E2 - Vorden El; Pax E4 - Vor-
den E2; Vorden E3 - DZC '68 Eli;
Vorden E4 - Drempt Vooruit E3;
Vorden Dl - OBW Dl; Doetinchem
D3 - Vorden D2; Vorden D3 -
Warnsveldse Boy D5; Baakse Boys
BID - Vorden BI; Vorden l - Gazel-
le Nieuwland 1; Erica '76 2 - Vor-
den 3; Vorden 4 - Markelo 5.

H A N D E L S
DRUKWERK

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

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

END A -V-ORDEN
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.

NOVEMBER
19 HVG dorp Vorden-Nijkerk
20 NBvPlattelandsvrouwen Dia-

lezing in de Herberg
20 Herhalingslessen EHBO in het

Dorpscentrum
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
20 Ver. Boenbelang, lezing A. Dek-

ka in zaal Bakker.
20 HVG Wichmond Brood op de

plank W. Besselink en J. Zomer
20 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
21 Klootschieten bij de Vordense

Pan
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Toneeluitvoering Krato, Pannen-

koekenrestaurant Kranenbrug
25 Bridgeclub Vorden in 't Dorps-

centrum
26 Passage Chr. Vrouwenbeweging

de Islam
27 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
27 De Wehme handwerkmiddag

+ kraamverkoop
28 Klootschieten bij de Vordense

Pan
28 HVG dorp Vorden St. Nicolaas-

avond
28 PCOB in 't Stampertje middag-

bijeenkomst dhr. W. Schot
Wereldraad van Kerken

B&W Vorden stellen
uitbreiding aantal
ondergrondse
milieustraten voor
B&W van Vorden willen begin
volgend jaar een aantal nieuwe
milieustraten plaatsen in de ge-
meente. Twee in het dorp Vor-
den, één in Wichmond en één
in Kranenburg.

B&W geven de voorkeur aan
ondergrondse milieustraten om-
dat een bundeling van goede voor-
zieningen (meerdere fracties bij el-
kaar) leidt tot een beter inzamelre
sultaat, dergelijke milieustraten
fraaier ogen en bij een goede inza-
melfrequentie tot minder zwerf-
vuil leiden. De aanleg van de mi-
lieustraten is een onderdeel van de
voorbereiding van de invoering
van diftar in Vorden. De gemeente-
raad moet nog over het voorstel
beslissen.
Vorden telt op dit moment één
ondergrondse milieustraat die in-
middels veelvuldig wordt ge-
bruikt. Vooral papier en glas wor-
den veel gedeponeerd. De onder-

grondse milieustraten vervangen
de bovengrondse opslag van een
aantal afvalcomponenten. Onder-
grondse systemen worden lande-
lijk steeds meer toegepast. De vol-
gende componenten van het huis-
houdelijk afval kunnen bij de hui-
dige en geplande ondergrondse
milieustraten in het dorp Vorden
worden gedeponeerd:
- Glas: twee containers voor drie

kleuren glas (wit, bruin en
groen).

- Oud papier
- Kleding en schoeisel
- Drankkartons: in deze container

kunnen alle soorten drankpak-
ketten inclusief folies worden
gedeponeerd (geen oud papier!),
alsmede lege zuivelpakketten.

De milieustraten in Kranenburg
en Wichmond worden kleiner (al-
leen glas en papier). Met de aanleg
is een bedrag van € 80.000,- ge-
moeid. Dit bedrag moet gedekt
worden uit de post onvoorzien.

Herfstrit (oriëntatierit)
De Graafschaprijders

met fraai herfstweer!
Aan de door de VAMC "De Graaf-
schaprijders" zondagmiddag ge
organiseerde "Herfstrit" (oriën-
tatierit) namen in totaal 45 per-
sonen deel.

Harry Horsting en Bert Regelink
hadden voor de A en de B- klasse
een rit uitgezet met een lengte van
64,4 kilometer. De deelnemers in
de C- klasse reden 50,4 kilometer.
Start en finish waren bij het Pan-
nekoekenrestaurant Kranenburg.
Tijdens het wachten op de bekend-
making van de uitslag, werden er
enkele rondjes bingo gespeeld.
Bert Regelink maakte vervolgens
de prijswinnaars bekend. Dit wa-
ren:

Klasse: l L. Kolkman, Wezep 34
strafpunten; 2 E. Kleinreesink,
Hengelo 35; 3 J. Have, Gorredijk
50; 4 J. Luiten, Hengelo 62; 5 J. van
Huffelen, Epe 63 strafpunten.

B- Klasse: l H. Wiersma, Winscho-
ten 69 strafpunten; 2 J. Huige,
Middelburg 129; 3 G. Siemes, Zut-
phen 180; 4 W. Schuiling, Norg
188; 5 G. te Veldhuis, Halle 203
strafpunten.
Klasse: l W. Hartman, Oldeber-
koop 63 strafpunten; 2 H. Broer-
sma, Hoogersmilde 156; 3 H.H.
Snippe, Klazinaveen 170; 4 J. Slag-
man, Vorden 188; 5 R. Drenth, Gie-
ten 210 strafpunten.

SINTERKLAASTOER
Zondag 24 november organiseert
de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" de zgn.
"Sinterklaastoer" een toerrit over
een afstand van ruim 120 kilome-
ter. De deelnemers kunnen 's mor-
gens starten bij het clubhuis aan
de Eikenlaan in Vorden. Het bete
kent voor de toerafdeling van "De
Graafschaprijders" tevens het laat-
ste evenement in 2003.



Binnenkort een evenement? Meldt deze aan
onder: www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers Net

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

Reparatie van alte merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) S palstra at 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag tlm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

•ZONf eopcwff

urfstraat 33
ZUTPHEN

opsta.pptda.tsen,
Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22. OO * Almen, Kazerne 22:OO * Borculo,
busstation 21:45 * geesteren, Qaan 21.55 * Cjelselaar, Jloryn
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Kuurlo,
'tapperij 22.3O * IQarchem, Kerk 22-AO * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * Qathmen, rjrink 22.3O * gorsset,
Koskamp 22:45 * Harfsen $uitenlust 22:55 uur .
Meer info ? nel O9OO-Witkamp of kijk op www.witkantp.com

op
14 Nov. Sunday Trance, m.m.v.: DJ Jurgen
Barthezz en Paul L, 17:45 - 24:00
1 Dec. Gïrls wanna have fun.
M.m.v : Berry Elsman. 17:45 - 22:15

B Dec. DE DIJK !!!!!
Vl.m.v : Berry Elsman. 18:30-22:15

Helmink heeft

een zeer uitge-

*f breide collectie

tapijt, gordijnen

en binnenzonwe-

ring en is specialist

in het aankleden

van uw woning.

Tapijt wordt door

eigen Medewerkers

gelegd en gordijnen in

ons eigen naaiatelier

gemaakt. Wij voeren de

meest bekende merken

en kunnen zo met u tot

een kleurrijke inrichting

van uw woning komen.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 05 75-557 514

Eibergen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen

"ERKEND

www.helminkmeubelen.nl

H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j

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

t h u i s

modekoopjes
alle dames,
heren en kinder-
jacks
25% KORTING

alle damesblouses
25% KORTING

badstof
badjassen
mt. 92 -164, 2 modellen
norm. 14,50
nu voor:

095
week 47-02
aanbiedingen
geldigvan
20 november
t/m
30 november

pyjama's
mt. 92-164
div. prints norm. 9,50

baby- norm
maten 5,50

mode voor het héle

Meer info ? : WITKAMP.COM
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen

Raalte - Terboro - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswiik - Zevenaar



Ft H O E K S e

Op uitnodiging vm:
Daniël Willemsen - Dagwin Sabbe

Marcel Willemsen - René Boon
Maikel Koster * Wilfried Keuben

Wim Janssen - Bart Notten J r.

29 november
20.00 uur

m.m.v. 4De Motorband9

Bakkerij Manschot - Bennie Joling

Het evenement vindt plaats aan de Stellingweg 2 in gehucht
'de Yeldhoek' tussen Ruurlo en Zelhem

Ter afsluiting van seizoen 2002

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD XP 1600+, 1:28.fylB,
AMD XP 1800+, Î
AMD XP 2000+, 256 32 MB

;40; QB
6C) Gp Harddisk
60 G| lardciisk

669,-
€ 669,-
€729,-
€ 759,-

TopPC v.a*€759,-
AMD XP 1800+, 256 M8i: ;§F2 64 MBi::4i) G8 720$ Harddisk ;; i; € 759,-
AMD XP 2000+, 512 MB^pFf 64 M|, g) QB 7200 H|rddi$k . • \ € 839,-
AMD XP 2200+, IS; j|[|||, GR 64 iB-pDH, 60 fB 7200 :HÖD | € 929,-

Luxe Miditower AJX, Souisd, S2^CQRo{Ti,100:Mb»t Ethernet, 2 x USB,;
1,44 MB Diskdrive, Triest Povver Keyboard, L.qgitech Sprollwheel Muis.

Actie:
Novita 15" TFT monitor 3 ja €275,-

is irtijlcisief €vëö,-;.retour:via

Opties:
Windows XP Home € 129,- • 48x12x48 cb:RëWrité5:€lF9,- • 17 Inch monitor f: 149;

• HP DeskJet 3325 (nieuw) € 79,- • Mustek Scanner € 69,- • 120W speakers €"Ï1 ,-
• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60

Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Gratis:
1 rookworst

Komt u met de kassabon van
Keurslager Vlogman

van zaterdag 23 november
buiten aan de kraam, dan krijgt u

KRAAMAANBIEDING

Lekkere poesta g ril l worst
per stuk €

Erwtensoep aan de kraam
maak het uzelf makkelijk, breng uw
eigen pan mee, dan scheppen wij
het vol met lekkere warme soep
500 gram €

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

Kijk

voor

nieuws

ook op:

Wees en Vleeswaren

Runderriblappen ikgc4.99

Speklappen ikgc3.99

Poulet of hacheevlees 1 kg c 4."

Verse-, droge- of
ROOkWOrSt per stuk 1,75 3 voor € 5.°°

5 Gelderse schijven c2.95

Weekpakket vleeswaren:

100 gr SCHOUDERHAM 4

100 gr ONTBIJTSPEK

100 gr VARKENSROLLADE

cl.12

€l.12

36

NU VOOR

€3.:

995
••••

Elke week op óe markt in Vordert uw vakslager DIJKGRAAF

«2 cyclamen

« 2 Vossebessen

« 3 Hyacinten in pot

«2 bossen bloemen

« Bos rozen a 20 stuks

Valeweide5?°
3gg Bloemen en planten

•

2.99

5?°

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTE
THUIS.

Contactjes
Het cement tussen vraag en aanbod!

KLUVEKS VOKD£N
dierenspeciaalzaak

deze week aanbieding
vogelvoederhuisje voor 19.95

met GRATIS
wintervoederpakket t.w.v.

7.50
Zutphenseweg 39 Vorden
tel. 551318

Diabetes de wereld uit. Giro 5766 Diabetes Fonds. Amersfoort.

Wereldwinkel Vorden

cadeaubeurs

Vrijdag 22 november
van 15.00 tot 19.00 uur

in de raadzaal van het Dorpscentrum

ledereen is welkom, jong en oud!

Kerstartikelen
Speelgoed

Cadeauartikelen

Voor kinderen is er een prijsvraag.



verrassend veelzijdig.^
Koopzondag 24 november van 12.00 tot 17.00 uur.

Vele winkels geopend en als extra attractie optreden Zwarte Pietenorkest welke de Sint Nicolaassfeer zal verhogen,

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegdl
Keuze uit diverse soorten tapiit 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

prijsopgavel

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Café & Sdjterij

Presenteert
zaterdag 30 november

de formatie:

'66
Amazon

Aanvang 21.30 uur, entree gratis.

Spalstraat 1
7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52 / 06 54313866

Ne fit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie
Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor
HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatief is de compacte Nefit SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenklasser'. Nu met € 150 subsidie.

Wij adviseren IMti l l

Kraus

f'üü

» Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Nu 2 Dress-shirts + ]
1 Travel Valet € 65 -
(normaal € 95,-) verkrijgbaar in diverse actuele kleuren

ifth/ermode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526 080



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

De weg naar het
grote Geld
Dat is wat ik lees als ik de kranten-
artikelen lees over "De weg naar
het grote veld".
Ik ben niet iemand die gauw in de
pen klimt, maar nu denk ik Vor-
den word wakker.

' Wat willen we toch met ons dorp
bereiken, of beter gezegd; wat wil-
len anderen met ons dorp berei-
ken?
De eerste keer las ik er in juli een
artikel in de Contact over. Toen
dacht ik nog dat ons gemeentebe-
stuur wel verstandig was gewor-
den na mislukte avonturen rond
vakantiebungalows. Maar in het
Gelders Dagblad van zaterdag 16
november werd ik, na een fijne
nachtrust, weer geconfronteerd
met de "groot geld" ideeën.

•*- Het idee, zo word gezegd, is ont-
staan om het zwembad minder
kostenvretend te maken. Daarvoor
heeft ons gemeentebestuur een
onderzoeksbureau ingeschakeld
die, volgens het artikel in de Con-
tact van juli j 1., nieuwe economi-
sche impulsen moet ontwikkelen
ter compensatie van de wegvallen-
de agrarische werkgelegenheid.
Dat er in beide gevallen iets anders
wordt beoogd is mij vreemd.
Het onderzoeksbureau heeft een
plan ontwikkeld waarbij maar-

v liefst 14 hectare van onze natuur
wordt opgeofferd. Alsof onze ge-
waardeerde agrariërs daar wat aan
hebben, en als ze denken dat de
werkgelegenheid voor de Vordena-
ren hierdoor omhoogschiet dan
geloof ik daar ook weinig van. Als
het plan door mocht gaan dan
staan er bij de vacatures in de
krant allerlei opleidingseisen en
het liefst enige jaren ervaring.
Ja, dat schiet lekker op ter compen-
satie voor de wegvallende agrari-
sche werkgelegenheid.
In het Gelders Dagblad staat ook
"eventueel aangevuld met een ho-
tel met zalencentrum". Volgens de
editie van de Contact in juli zit dit
al vast bij het plan in. Maar de
middenstand hoeft zich geen zor-
gen te maken het winkelcentrum
en de horeca is echt bedoeld als
aanvulling. Ha, ha, al weer zo'n
lachertje, je denkt toch niet dat de
toekomstige uitbaters rekening
zullen houden met de huidige
middenstand in Vorden. Denken
we nu echt dat bijvoorbeeld het za-
lencentrum geen bruiloftspartijen
zal aannemen of dat het hotel
geen kamers zal gaan verhuren
aan mensen die normaal fijn in
hartje Vorden vertoeven.
Alhoewel ik deels de middenstand
ook bekrompen vind door uitbrei-
ding van horeca, supermarkten en
winkelketens binnen Vorden te-
gen te gaan. Voor wat dat betreft
verwacht ik dat diezelfde perso-
nen vooraan staan om ook dit te-
gen te houden.
Dhr. Brandenbarg probeerde don-
derdagavond jl. nog het bestuur
bij de les te krijgen maar werd ruw
afgekapt door onze burgervader
die zich sterkte met een nieuw
reglement dat interrupties niet
steeds over hetzelfde onderwerp
mogen gaan. Wat zou hij gedaan
hebben als het nieuwe regelement
nog niet van kracht was, of is hij
soms sterk voorstander? Moet er
soms bewezen worden dat zoiets
toch kan in Vorden.
Ik weet niet wat het onderzoeksbu-
reau nu al gekost heeft, maar men
wil er nog eens 75.000 euro voor

" uittrekken. In totaal zal het al wel
een 100.000 euro gaan kosten en
daarmee is het eerste grote geld al
verdwenen. Dit geld moet natuur-
lijk wel ergens vandaan komen, of
is dat misschien de 8 % die men bij
de OZB opzet.
En wat als het niet gaat zoals ver-
wacht wordt? (het wijzende vin-
gertje van dhr. Brandenborg) Het
grote geld is dan al opgestreken
door ontwikkelaars en uitvoeren-
den, misschien moet de gemeente

dan weer bijspringen. Want er zijn
altijd mensen die in het geld wil-
len blijven zwemmen, en daar
rustig de natuur aan opofferen.
Wat betekent dat voor ons als bur-
ger, och dan verhogen we toch
weer de OZB. Misschien kunnen
we al dat geld wat er hier wordt
uitgegeven gewoon gebruiken om
het zwembad in stand te houden.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de
ondernemers van minicampings
eerder kunnen uitbreiden zodat
de betreffende agrariërs hun ei-
gen werkgelegenheid kunnen ont-
plooien.
Ja, er wordt geen Groot Geld in
omgezet, maar we kunnen wel
blijven genieten van ons zwembad
en rustig blijven wandelen op de
weg naar het grote veld.

Peter Hummelink
Mosselseweg 7

Squash

VORDEN l VERSTEVIGT
KOPPOSITIE
Nadat Vorden l twee weken terug
medekoploper was geworden, zou-
den de wedstrijden dit weekend
mogelijk bepalen wie koploper
zou worden. Vorden speelde thuis
tegen Ysselweide en Hengelo 3,
beide tegenstanders waar Vorden
goede kansen tegen zou hebben.
Hengelo wist één van de vier wed-
strijden te winnen, waardoor het
resultaat 4-1 ten gunste van de
thuisclub werd. Vervolgens had-
den zowel Perry Boersbroek als
Henk Jan Hoekerswever van Vor-
den vier sets nodig om de wedstrij-
den tegen Ysselweide in hun voor-
deel te beslechten. Jan Werner So-
bering en JK Veldink wisten beide
partijen met 3-0 te winnen. Hier-
door heeft Vorden negen van de
te behalen tien punten gehaald,
hetgeen een goed resultaat is. De
volgende wedstrijden zullen op
zondagmiddag l december a.s. in
Doetinchem op de Huet, Mercuri-
usstraat 22 gespeeld worden. Hier
zullen Raalte en De Huet de tegen-
standers zijn. Voor meer informa-
tie over de Euregio Squash compe
titie kunt u terecht op website
http://www.euregio-squash.nl of
email info@euregio-squash.nl.
U kunt op de website o.a. de uit-
slagen van de wedstrijden bekij-
ken.

Dammen

NIEUWE RAGE IN DE
DAMSPORT!
Met de opmars van de shirtsponso-
ring in de damwereld maken de
dammers nu kennis met een
nieuw fenomeen: het shirtje wisse
len na de wedstrijd. Zeker de ploe
gen met dames in hun midden
mogen zich verheugen op een toe
nemende belangstelling van het
grote publiek. Helaas is het dam-
spel geen kijksport en zal dit ook
nooit worden, maar een bepaalde
vernieuwingsdrang kun je de dam-
mers niet ontzeggen. Ook aan het
eerste team van Damclub Vorden
is dit niet voorbijgegaan.
Bij de afgelopen thuiswedstrijd
presenteerden de Vordenaren vol
trots de shirtsponsor met de lange
naam Slütter, Wichgers en Vis-
schers. Het was nog even span-
nend of de lange naam op het shirt
paste en goed gespeld zou zijn,
maar dat was allemaal dik in orde
en succes leek verzekerd voor de
Vordenaren. Omdat ook de tegen-
stander uit de Lier gehuld was in
een shirt van de sponsor, kwam de
aanwezige fotograaf even in ver-
warring en kon nog net een blun-
der worden voorkomen.
Niets leek een feestje van de thuis-
ploeg in de weg te staan, maar de
gasten hadden andere plannen. Zij
hadden de strijdbijl opgegraven en
waren vast van plan het Vordense
feestje te bederven, zelfs de in-
tocht van de goeie ouwe Sint kon
hen niet vermurwen. Een foutje

bleek achteraf beslissend voor de
hele wedstrijd. In goede aanval-
stand overzag Olga Xamyshleeva
een geniepig zetje en kon even la-
ter haar tegenstander feliciteren.
Haar ploeggenoten konden de
achterstand niet meer goedmaken
ondanks goede kansen voor Wie
ger Wesselink en Henk Grotenhuis
ten Harkel. Vooral laatstgenoemde
leek de stand gelijk te gaan trek-
ken, maar zag de tegenstander op
het nippertje ontsnappen.
Nina Hoekman probeerde als laat-
ste een puntje te redden doch kon
de nederlaag van de thuisploeg
niet meer afwenden: 0-1.
Meer succes boekte het tweede
team van Damclub Vorden. Geïn-
spireerd door de frisse uitstraling
van het eerste team namen de Vor-
denaren direct het heft in handen
tegen de gasten uit Bunschoten.
Het slippertje van Eric Oonk werd
dan ook snel rechtgezet door Dan-
ny Dix. Danny is trouw van de par-
tij op de trainingen en verkeert in
blakende vorm.
Op papier had hij de sterkste spe
Ier getroffen van de tegenpartij,
maar dit kon hem niet veront-
rusten. Zelfverzekerd koos Danny
voor een rustige strategie, een stra-
tegie die zijn tegenstander in gro-
te problemen bracht. Nadat Danny
een schijfje had gesnoept haalde
hij de grote vis behendig op het
droge.
Ook Bertus Bosch deed weer van
zich spreken en liet een klinkende
zege noteren. Goed voorbeeld doet
volgen en Chris Grevers liet zich
niet onbetuigd. Chris was ouder-
wets op dreef deze middag en zijn
opponent had slechts het nakij-
ken. Daarmee kwamen de Vorde
naren op een riante 3-1 voor-
sprong en het zijn sterke schou-
ders die de weelde kunnen dragen.
Doordat de gemakzucht binnen-
sloop werd het nog spannend. Ger-
rit Wassink werd een beetje non-
chalant en liet zijn winnende posi-
tie verzanden. Steunpilaar Jan
Masselink kwam ineens in zwaar
weer en het was hozen en alle
hens aan dek. Maar Jan zou Jan
niet zijn als hij niet op miraculeu-
ze wijze ontsnapte, door met één
dam tegen vijf vijandelijke schij-
ven een ongekende drijfjacht te
ontketenen. Daarna kwam de 3-1
zege niet meer in gevaar en nestelt
het tweede team zich in de boven-
ste regionen van de landelijke
tweede klasse.

Voetbal

VORDEN - VIOS B 1-0
Vorden heeft afgelopen zondag
weer eens van zich doen spreken.
Niet dat het een mooie pot voetbal
op de mat heeft gelegd, maar wel
vanwege winst op de ploeg uit Bel-
trum.
Vorden was de hele wedstrijd ster-
ker, maar kon het overwicht niet
uitdrukken in doelpunten.
In de tweede helft speelde het van-
uit een gesloten defensie de lange
bal op de spitsen de Beus en Visser.
Gelet op het aantal kansen is het
een terechte overwinning. Vios
heeft geen enkele uitgespeelde
kans gekregen en was er alleen
wat dreiging bij dode spelmomen-
ten.
In het eerste half uur van de wed-
strijd gebeurde er weinig opwin-
dends. Vorden kreeg een aantal
kleine kansjes, maar het werd niet
doelgevaarlijk. Vios had zelfs het
doelgebied nog niet verkend.
Het zelfvertrouwen nam toe bij de
Vorden spelers en het creëerde
zich een aantal kansen via Ronald
de Beus en Andre Kamperman.
Ook verdediger Rutger Wullink
liet zich van voren zien met zijn
bekende rushes.
In de 35e minuut leek Andre Kam-
perman de score te openen. Hij
werd binnen de zestien ingespeeld
en draaide goed weg bij zijn tegen-
stander, waarbij ook de keeper van
Vios op het verkeerde been werd
gezet, maar zijn schot ging voor
langs het doel.

Een combinatie van Erwin Henge
veld en Ronald de Beus bracht de
Beus in vrije positie, maar ook hij
zag zijn schuiver voor langs gaan.
Op slag van rust wist Ronald de
Beus wel het net te vinden, overi-
gens met behulp van de keeper.
Erwin Hengeveld werd vrij ge-
speeld, doch zijn inzet was te
zacht. Al grabbelend tikte de kee
per van Vios de bal vervolgens voor
de voeten van Ronald de Beus, die
de bal voor het intikken had. 1-0
In de tweede helft liet Vorden de
tegenstander het spel maken en
bediende het zich zelf bij tijd en
wijle van de counter. Vios probeer-
de wel tot aanvallen te komen,
maar had tegen de hechte defensie
van Vorden geen kans.
Vorden kreeg diverse mogelij khe
den om de score te verhogen.
Een afstandsschot van Niels Vos
liet de keeper door zijn handen
schieten, maar de lat stond de 2-0
in de weg.
Ronald de Beus zag de meegeko-
men Niels Siemerink over het
hoofd, toen zij samen op de goalie
van Beltrum afstevenden en zijn
schot trof het zijnet.
Vorden kreeg nog diverse moge-
lijkheden om de score een beter
aanzien te geven, doch het ont-
brak in de afwerking aan zuiver-
heid.
Een matige wedstrijd, maar wel
een verdiende overwinning voor
Vorden.

SOCIÏ NIEUWS
Het eerste team van Sociï ging op
bezoek bij De Hoven. Bij dit soort
tegenstanders is Sociï favoriet en
zijn de gastheren blij met een'
punt waar het gezien deze wed-
strijd niet eens onverdiend zou
zijn geweest.
Na een kwartier kwam Robert Kor-
negoor al dribbelend de zestien
binnen, passeerde zijn mannetje
en werd onderuit gehaald, er zat
voor de goed leidende scheidsrech-
ter niets anders op dan een straf-
schop te geven die door Jan Wil-
lem Krijt resoluut werd ingescho-
ten, 0-1. Kort voor de rust verover-
de De Hoven de bal op het midden-
veld en wisten dit goed te benut-
ten, zodat de heren met een 1-1
stand gingen rusten.
Na de thee ging het spel gelijk op
met voor beide goals wat kansen
en leek het op een remise af te
gaan. In de 78 minuut bracht trai-
ner Bart Haggeman Jos Peters erbij
in de spits en zowaar was Jos eerste
balcontact bijna succesvol. Kort
voor het einde haalde Martij n Pe
ters hard uit vanaf de hoek van de
zestien, de doelman kon de bal
niet onder controle krijgen en was
het Henri Eggink die de wegsprin-
gende bal in het doel schoot, 1-2.

Verdere uitslagen:
Sociï F l - Oeken Fl 3-1; Sociï F2 -
D.Z.C. F2 2-6; Sociï Dl - H.S.C.
21/Brein Dl 13-0; Ratti Cl - Sociï Cl
4-2; Sociï 2 - Wilp 2 bij 1-0 gestaakt
beenblessure; Sociï 3 - Zutphen 4
1-5; S.C.S. l - Sociï 4 afgelast; Zut-
phen 6 - Sociï 5 3-6; Sociï 6 - Groes-
sen 4 0-3.

Programma 23/24 november
Sociï Fl - Concordia W F2; Zeddam
El - Sociï El; Mariënveld Dl - Sociï
Dl; Sociï l - Westendorp l; Sociï 2 -
Be Quick Z 3; Sociï 5 - A.Z.C. 6;
O.B.W. 10-Sociï 6.

RATTI
Ratti - Westendorp
De heren van Ratti één hebben
zichzelf afgelopen zondag een
slechte dienst bewezen door de
overwinning in blessuretijd uit
handen te geven; 2-2. Van meet af
aan was Ratti de betere ploeg, het
veldoverwicht werd echter niet
uitgebuit doordat er bij balbezit
veel te gehaast werd gevoetbald.
Daarbij werden de mogelijkheden
die ontstonden alle om zeep gehol-
pen. Aan de andere kant toonde
Westendorp zich wel slagvaardig
door hun eerste kans zo rond de
35e minuut fraai binnen te schie

ten. Ratti bleef druk houden en
kwam op slag van rust op gelijke
hoogte doordat Guido Mullink een
vrije trap van Mario Roelvink fraai
binnen tikte. Na de pauze was het
na 2 minuten al weer raak, Ar-
noud Willemsen kopte een goede
voorzet binnen maar zag zijn tref-
fer afgekeurd omdat hij de keeper
in het 5 meter gebied gehinderd
zou hebben. Ratti bleef de aanval
zoeken en Westendorp beperkte
zich tot verdedigen. Tien minuten
voor tijd kwam dan toch de 2-1,
Guido Mullink wist met een prima
pass zijn broer Ruud te bereiken
die beheerst binnenschoot. De
resterende tien minuten kwam de
ze voorsprong niet meer in gevaar,
ware het niet dat Westendorp in
blessuretijd nog een keer een ge
vaarlijke voorzet wist te geven die
nog werd binnengekopt ook. Eind-
stand 2-2.

Passage
De christelijk maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage komt
op dinsdag 26 november bijeen in
het Dorpscentrum. MevrouwJ. van
de Werff uit Doetinchem zal een
lezing houden over de Islam. De
Islam staat weer volop in de be-
langstelling en niet altijd op een
positieve manier. Mevrouw van de
Werff zal o.a. spreken over het ont-
staan en de leer van het Islamiti-
sche geloof, de Koran en de plaats
van de vrouw binnen de Islam. U
bent van harte uitgenodigd deze
avond mee te maken.

NBvP Vrouwen
van Nu
Woensdagavond 20 november a.s.
komt oud plaatsgenote Gerda
Klein Geltink een dialezing hou-
den over de Kibboets in Israël. Ze
heeft daar 7 maanden gewerkt en
is daar ook 2 jaar reisleidster ge
weest. Ze kan ons dus heel wat ver-
tellen en laten zien. Waar is deze
avond, in "de Herberg".

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Huisvuil
In "Contact" nr. 37 wordt door het
gemeentebestuur weer gesproken
over een gedifferentieerd tarief
voor de afvalstoffenheffing. In het
verleden heb ik op deze plaats al
eens gewaarschuwd voor de nega-
tieve gevolgen (zwerfvuil, afvaltoe
risme), zoals uit ervaring blijkt.

Vanaf 2004 worden aangescherpte
Europese richtlijnen voor bodem-
bescherming van kracht. Zodanig,
dat het vrijwel onmogelijk wordt
GFT als compost af te zetten.

De samenstelling van de compost
voldoet dan niet meer aan de stren-
gere eisen. Niet bij de landbouw,
maar ook niet voor tuinaanleg.

Groente en fruitafval moet dan in
ieder geval worden gestort of ver-
brand. Het zou goed zijn om, als
men toch tot diftar-planning wil
overgaan, hier rekening mee te
houden.

T.W. Baak
Zuivelhof l
7251 EH Vorden

Amsterdamse
avond
Vrijdag 22 november a.s. is er in
café "de Herberg" een Amsterdam-
se avond met medewerking van
Ronnyjordaan.
Hij zingt het Amsterdamse levens-
lied als geen ander, recht uit het
hart zoals het hoort. Maar ook En-
gelstalig zoals Elvis songs, evenals
de skihut en natuurlijk Hazes.
(Zie ook de advertentie)



Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

PI VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt

ZORGVERLENERS
voor de 24-uurs zorg

in deze regio.

Telefoon (071)58 20 957

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Afdeling tuinmeubelen

Nog enkele
showmodellen

tuinmeubelen
en ook nog kussens,
parasols, etc. nu met

korting van

25% ./m 40%
Geldig t/m 6 december 2002

op = op.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Om de groei van onze activiteiten beter tot ontplooing te laten komen hebben we begin

september al onze activiteiten samengebracht op een nieuwe locatie aan de Spalstraat 31

in Hengelo Gld. Op deze wijze zijn we in staat om een optimale dienstverlening te bieden

aan zowel onze medewerkers als aan onze opdrachtgevers.

Lubron is gespecialiseerd in het detacheren,

uitzenden en bemiddelen van vaktechnisch

personeel voor opdrachtgevers in de

installatietechniek, constructietechniek en

overige technische projecten. Daarnaast

bemiddelen wij ook administratieve

functies op MBO- en HBO niveau. Lubron

biedt haar medewerkers een baan en

ondersteuning op het gebied van scholing

en training. Het werkgebied van Lubron

bestaat uit de regio Achterhoek.

U bent van harte welkom tijdens ons

* * .Mik. .**v

ijÉai; 2$ i
vait 16.30 - 20.30 uur

Een mooie gelegenheid om onder het genot van een hapje en een

drankje kennis te maken met onze nieuwe huisvesting en onze dienst-

verlening. U bent van harte welkom!

lubron
p e r s o n e e l o r g a n i s a t i e

Lubron B.V. Spalstraat 31 7255 AB Hengelo Gld Tel. (0575) 46 46 01. www.lubron.nl

v.o.f.

sch oo r s t e e n vee g b ed r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Kijk voor
nieuws
ook op;

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

MODE VOORDEEL WEKEN
Twee weken lang prachtige aanbiedingen bij Teunissen Mode
Op onze damesafdeling:

PRACHTIGE PULLOVERS
in diverse modellen en kleuren. Normaal 59,95 en 69,95

LAMSWOLLEN COLLPULLOVER
in 6 verschillende kleuren. Normaal 29,95

TWEE WEKEN

TWEE WEKEN

55.00

25.00

WINTERJACKS EN JASSEN
Op onze herenafdeling:

LAMSWOLLEN TRUIEN
in 6 verschillende kleuren. Normaal 44,95

WINTERJACKS
o.a. McGregor en New Bondstreet

Alléén voor de lezers van Contact:

TWEE WEKEN 25.00 korting

TWEE WEKEN 39.95

TWEE WEKEN 25.00 korting

korting
of herenpantalon TEUNISSEN

M O D E
Al deze aanbiedingen zijn twee weken geldig
tot zaterdag 30 november 2002. Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo

telefoon (0573) 45 14 38



Bridgeclub Huspoil Vogelshow "De Vogelvriend"
Eindelijk was het zover, maan-
dag 11 november jl. is de bridge-
club met de naam 'Huspoil' van
start gegaan.

Opzet van deze vereniging is om
met veel plezier op de maandag-
avond te bridgen waarbij het ac-
cent op plezier ligt en waarbij het
bridgeaccent niet uit het oog
wordt verloren. De jarenlange er-

varing met het bridgehotel staan
hier borg voor.

Huspoil hoopt op maandagavond
de geïnteresseerde bridger eventu-
eel met partner, te begroeten. Voor
de organisatie is het erg gemakke-
lijk als men eerst even belt.

Plaats van handeling is 'de Bogge
laar', Vordenseweg 32, Warnsveld.

Diabetes Fonds
De collecteweek "Geef voor Dia-
betes" is achter de rug. Van 27
oktober tot en met 2 november
hebben ruim 36.000 vrijwilli-
gers weer en wind getrotseerd
om het Diabetes Fonds te steu-
nen in het financieren van we
tenschappelijk onderzoek naar

'de oorzaken en gevolgen van
diabetes.

Dankzij nieuwe kennis uit onder-
zoeken zal diabetes beter behan-
deld en uiteindelijk genezen kun-
nen worden.

De collecte in Wichmond/Vierak-
ker heeft dit jaar € 750,- opge-
bracht.
Het Diabetes Fonds dankt alle ge
vers, collectanten en iedereen die
zich heeft ingezet om de collecte

»te doen slagen.

Jaarlijks ontstaat diabetes bij
60.000 Nederlanders. Meer dan
een 800.000 Nederlanders hebben
diabetes. Type 2 diabetes (ouder-
domsdiabetes) komt op steeds jon-
gere leeftijd voor. Het is al haast
gewoon geworden bij mensen van
30-40 jaar. Er zijn medicijnen,
maar er is geen genezing van dia-
betes. Ondanks de medicijnen kan
diabetes leiden tot complicaties
aan ogen, nieren, hart- en bloedva-
ten. Verder onderzoek moet daar
verandering in brengen.

Heeft u onze collectant gemist en
wilt u het Diabetes Fonds alsnog
steunen? U kunt uw gift overma-
ken op giro 5766, t.n.v. het Diabe
tes Fonds in Amersfoort. Voor ver-
dere informatie kunt u contact op-
nemen met het Diabetes Fonds:
tel.nr. (033) 46 22 055.

De slaapkamer van Sinterklaas

Het is weer zover! Eindelijk is
Sinterklaas weer in Nederland,
spannende tijden zijn weer aan-
gebroken. Gerommel op het
dak, zou alles wel weer door de
schoorsteen passeii?

Sint en de Pieten vinden het ook
. altijd weer heel spannend en ze

doen het toch al jaren. Wat Sint
toch ook wel heel prettig vindt,
overal door heel Nederland zijn
weer slaapkamertjes voor hem
klaargemaakt want hij wordt ook
een dagje ouder en al die cadeaus
wegbrengen en al dat geklauter op
die daken blijft vermoeiend.
En wat denk je van het paard van
Sint, dat moet toch ok heel wat
kunnen. Dus al die plaatsen waar
Sint zich even kan terugtrekken
om een dutje te doen zijn erg pret-
tig. Je kunt de kamer komen bekij-
ken van de Sint in het Dorpscen-
trum, en misschien als je heel veel
geluk hebt, kom je Sint en de Fie
ten misschien wel tegen, maar laat
Sint maar lekker slapen want hij is
altijd erg moe hebben wij van de

hoofdpiet vernomen. Als je een be
zoekje aan de slaapkamer brengt
kun je op de foto met zwarte piet.
Deze foto is dan later gratis af te
halen bij Bruna Boekhandel, Raad-
huisstraat.
Post vindt hij wel erg leuk om te
ontvangen dus maak lekker veel
tekeningen dan hangen de Pieten
ze voor de Sint op.
Sint heeft in Vorden een speciaal
postadres waar de tekeningen,
brieven en kaarten naar toe kun-
nen worden gestuurd. Het post-
adres is: Postbus 100, 7250 AA Vor-
den. De slaapkamer van Sint Nico-
laas kan door de kinderen bezich-
tigd worden tussen 15.30 en 16.30
uur op woensdag 20 november,
vrijdag 22 november, woensdag 27
november en vrijdag 29 november
en woensdag 4 december.
Dus als je kunt regel het met je
moeder en kom kijken!

De ondernemers van Vorden heb-
ben weer contact gehad met de
hoofdpiet en alles is weer geregeld
voor Sint.

Indrukwekkende
Memorial-middag

* De eerste Memorial-middag, ge
organiseerd door Monuta in
Vorden, was zeer geslaagd.

Bijna 90 personen kwamen afgelo-
pen zondag 17 november voor ont-
vangst naar het uitvaartcentrum
te Vorden om daarna, naar de er-
naast gelegen, Christus Koning
Kerk te gaan om hier te luisteren
naar muziek en gedichten.

Zo speelde Sacha Nierich prach-
tige harpmuziek, werd er een kaar-
sensymboliek uitgebeeld, zong het
Vordens mannenkoor vier prach-
tige liederen en ds. Jan ter Avest
had een indrukwekkende overden-
king over herinneringen.
Na afloop werd er met elkaar en de
uitvaartverzorgers gepraat onder
het genot van een drankje.
Vele bezoekers vonden het zeer in-
drukwekkend.

De in 1951 in Vorden opgerichte
vogelvereniging "De Vogel-
vriend", hield het afgelopen
weekend in 't Stamperrje (Dorps-
centrum) de jaarlijkse vogelten-
toonstelling. De vereniging telt
44 leden. Een flink aantal van
hen had de tentoonstelling al-
leraardigst "aangekleed". De be
zoekers, voor het merendeel
eigen leden en vogelliefhebbers
van naburige verenigingen
konden ruim 200 vogels bewon-
deren.

Vogels verdeeld in kleurkanaries,
exoten, vorm- en postuurkanaries,
europese cultuurvogels en aller-
hand soorten parkieten. Voor geïn-
teresseerden bestond ter plekke de
gelegenheid om vogels te kopen
c.q. te bestellen. Behalve deelname
aan deze vogelshow nemen circa
12 leden van "De Vogelvriend"
eind november deel aan de Kring-
wedstrijd in Eibergen, terwijl 15 Ie
den hun vogels inzenden naar de
Bondstentoonstelling die van 2 tot
en met 5 januari 2003 in de Hanze
hal in Zutphen wordt gehouden.
Nadat voorzitter Kees Bink de ten-
toonstelling vrijdagavond had ge
opend, werd Gerrit Groot Jebbink
naar voren geroepen. Deze ont-
ving namens het Bondsbestuur uit
handen van Bennie Horsting de
gouden speld op verenigingsni-

veau vanwege zijn veertigjarig lid-
maatschap, waarvan vele jaren als
bestuurslid van "De Vogelvriend".
De keurmeesters tijdens deze ten-
toonstelling waren AJ. Houtkoper
uit Duiven (kleur- en postuurkana-
ries) en A.P. Braam uit Haalderen
(exoten en parkieten).

De prijswinnaars waren:
Mooiste vogels per hoofdgroep
Kleurkanarie: Mooiste vogel hoofd-
groep Agaat geel mozaiek type 1:
Ben Horsting
Ie prijs stel, Recessief wit: Evert Ko-
renblik
Ie prijs enkel, Recessief wit: Evert
Korenblik
2e prijs stam, Geel Schimmel: Mar-
tin Borgonjen
Ie prijs enkel, Rood Intensie: Ger-
rit Schumaker
Ie prijs stel, Agaat Rood intensief:
Gerrit Schumaker
Ie prijs enkel, Agaat Rood inten-
sief: Gerrit Schumaker
Ie prijs stel, Agaat Opaal Geel mo-
zaiek type l: Ben Horsting
Ie prijs stam, Satinet Geel moza-
iek type l; Ben Horsting.

Postuur kanarie: Mooiste vogel
Hoofdgroep Gloster Consort: Wim
Berendsen
Ie prijs enkel. Border intensief:
Henk Slagman
2e prijs stam, Five Fancy: Martij n

Borgonjen
2e prijs stel, Five Fancy: Martijn
Borgonjen
Ie prijs stam, Gloster Consort:
Wim Berendsen
Ie prijs stel, Gloster Consort: Wim
Berendsen
Ie prijs enkel, üzard met cap: Jan
Slagman.

Exoten. Mooiste vogel Hoofdgroep
Japansemeeuw Zwartbruin: Ben
Horsting
2e prijs enkel, Gouldamadine
groen roodkop: Wim Aalderink.
Grasparkieten. Mooiste vogel
Hoofdgroep Opaline lichtgroen:
Eric Jansen
3e prijs stel, Lichtgroen: Kees Bink
Agaporniden. Mooiste vogel
Hoofdgroep Agapornis fischerie
lichtgroen: Hans van Amstel
Ie prijs stam, Agapornis fischerie
lichtgroen: Hans van Amstel
Ie prijs stel, Agapornis fischerie
lichtgroen: Hans van Amstel
Ie prijs stel, Agapornis roseicollis
oranjemasker lichtgroen: Kees
Bink
Ie prijs enkel, Agapornis roseicol-
lis Ino groen: Kees Bink
Ie prijs enkel, Agapornis roseicol-
lis oranjemasker cinn lichtgroen:
Henk Harmsen.
Grote parkieten. Mooiste vogel
Hoofdgroep Barraban parkiet:
Wim Peters.

Op de foto speldt de voorzitter van Gewest III van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (A.N.B.V.V.)
(links) Gerrit Groot Jebbink een 40-jarig lidmaatschapsspeld op.

Thijs v Amerongen reed dit
weekend ijzersterk, op zaterdag
reed de Ie jaars junior in Etten-
leur naar een 3e plaats. Dit in
een zware cross op een snel en
vooral technisch parcour. De
2e jaars junior Eddy van Ijzer-
doorn uit Tiel won deze wed-
strijd, Bram Wind werd 2e.

Ook nieuweling Richard Sleumer
ging in deze nationale wedstrijd
van start, hij reed van uit het
achterveld naar een 17e plaats, dit
is voor hem als nieuweling op het
cross gebied een goede prestatie.
De Hengeloer Martin Weijers reed
bij de sportklasse naar een 8e
plaats, op zo'n snel parcour een
prima uitslag.
De veteraan uit Wichmond Rudi
Peters behaalde een 7e plaats.
De zondag werd door de veldrij-
ders gebruikt voor een wedstrijd te

Vorden georganiseert door de RTV
Vierakker/Wichmond, de wed-
strijd werd verreden op Kamphui-
zen het perceel van de heer Pardij s
aan de Wildenborchseweg.
Om 11.00 uur starte de A cate
gorie(Amateurs/Juniorenen sport-
klassers) 2 minuten later ging de B
categorie (Niewelingen/Dames en
Veteranen) van start voor hun
wedstrijd.

Tot ieders verbazing reed Thijs v
Amerongen vanuit het vertrek ge
lijk met de eersten mee.hij fietste
op zijn trainingsparcour zonder
fouten en werd knap winnaar voor
John Slot en Martin Weijers de 4e
man was de beroepsrenner Rudi
Kemna uit Deurningen.
Met het behouden van deze vorm
zullen de keuze heren voor de
W.K. niet om VAmerongen heen
kunnen.

Op 19 Jan.2003 organiseert de
R.T.V.een Nationalecross rond en
om kasteel Vorden alle categori-
eën zullen deze dag aan het ver-
trek staan.

Uitslagen hiervan:
junioren:
Ie Thijs van Amerongen Vorden
2e Torn Stamsnijder Enter
3e Riek Franssen Saasveld
nieuwelingen/dames/veteranen
Ie Bonnie Leemreize Beltrum
2e Meint de Boer Enschede
3e Harry Hofstede Zeewolde
4e Rudi Peters Wichmond
7e Richard Sleumer Vorden
23e Frans de Wit
amateurs
Ie John Slot Bornerbroek
2e Martin Weijers Hengelo
3e Rudi Kemna Deurningen
9e Arne Kornegoor Baak
12e Peter Makkink Hengelo
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^aSSi Start uitverkoop

najaars- en
wintercollectie.

Dinsdag 19 november.
Deze dag openingstijden van 10.00 - 21.00 uur,

(gpuchon
I >%. * l r-t y-f «rt v̂ Ĵ ̂Jeugdmode
Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32 79

Verhuur van
spinhoogwerker
Prijzen per:
dag € 172.55
weekend € 260.00
week € 833.00
inclusief BTW

Deldensebroekweg 16 • 7251 RD Vorden
l J Tel. (0575) 55 45 01 • Fax (0575) 55 45 02

Mobiel 06 54251986

g r a n d c a f é

Het wild seizoen is weer open!!!

Wildsoep.
Hertenbiefstuk met pepersaus.
Wildtrio met rodewijnsaus.
(Haas, hert en wildzwijn)

Wild dessert.
(Flensje met warme kersen en vanilleroomijs)

Lekker eten is bij ons héél gewoon!

De kaarten voor de Nieuwjaarsnacht- tabledanceparty
liggen vanaf zondag 17 november voor u klaar.
(Beperkt aantal, dus wees er snel bij!!!!!)

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewoiters@zonnet.nl

MOLMUWOM

* Exclusief op de nedertandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
' Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden O
* Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

•••••••••••••••< iffff
••••••$••••••< liiiiüi
•• m ••EOSMAN

•IGROENSPECIALIST
• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Planten voor uw tuin
HAAGCONIFEER 100/125 cm€ 4.5°

5.50

6.25

5.50

GROEN

LAURIER

125/150 cm €

150/175 c m €

80/100 cm €

TAXUS BACCATA VOOR HAGEN
van 50 cm tot 250 cm
BEUKEN VOOR HAGEN van 40 cm tot 175 cm
EN NOG VEEL MEER .. .

Verkoop alleen op zaterdag.
Grote aantallen gaarne van tevoren bestellen in verband
met rooi werk.

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

3=2
Schiesser: Simply Best

In cotton, skin, motion en touch.
Het goedkoopste artikel is gratis

Geldt niet in combinatie met andere acties.

SINT NICOLAASACTIE
Op ons kleding- en schoenenassortiment

met o.a.
Björnson, Life Line, Vlach, Havep, Orcon etc.

schoenen o.a. Maddog, Bata, No-risk enz.
geven wij vanaf 18 november 2002 t/m

6 december 2002

10% korting
Nieuw in ons assortiment is glaswerk, piramides,

kaarsen (vele soorten), bloempotten etc.
Hierop geven wij ook

10% korting
Kom vrijblijvend eens kijken bij

GOOSSENS
Openingstijden vanwege de wintertijd.

Maandagmorgens gesloten.
Verder geopend iedere werkdag vanaf 8.30 t/m

18.00 uur. Vrijdags vanaf 8.30 t/m 20.00 uur.
Zaterdags vanaf 8.30 t/m 16.00 uur.

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139

DECOCOM
Computers en Internetservice Ruurlo

Uw Computerwinkel
Nu verkrijgbaar:

HAKKY POTTER en de geheime kamer

* FIFA 2003
geopend di t/m vr van 14.30 - 21.30 uur

zaterdag van 10.00 -16.00 uur

Dorpsstraat 33 0573-454381
U vindt ons achter drogisterij ten Have



DEKBEDDENACTIE BIJ DE DUIF

l bij elk dekbedu •

een gratie* dekbedset!
^^M

DONZEN DEKBEDDEN

Donsdekbed 90% witte originele
ganzendons carré gestikt, 5 jaar garantie
1 persoons 140/200 van 205,= NU 139,=
2 pesoons 200/200 van 269,= NU 209,=
Litsjumeaux 240/200 van 329,= NU 239,=

1 persoons XL 140/220 van 229,= NU 159,=
Litsjumeaux XL 240/220 van 36 ,̂= NU 259,=

4-seizoenen donsdekbed 90% originele witte
ganzendons in carré gestikt 5 jaar garantie.
1 persoons 140/200 van 269,= NU 159,=
2 persoons 200/200 van 409,= NU 239,=
Litsjumeaux 240/200 van 455,= NU 269,=

1 persoons XL 140/220 van 309,= NU 179,=
Litsjumeaux XL 240/220 van 409,= NU 319,=

Donsdekbed 65 % eendendons,
35% veertjes, Carré gestikt,
1 persoons 140/200 van 129,= NU 89,=
2 persoons 200/200 van 199,= NU 139,=
Litsjumeaux 240/200 van 219,= NU 155,=

1 persoons XL 140/220 van 139,= NU 105,=
Litsjumeaux XL 240/220 van 249,= NU 179,=

4-seizoenen donsdekbed 65 % eendendons.
1 persoons 140/200 van 205,= NU 129,=
2 persoons 200/200 van 269,= NU 199,=
Litsjumeaux 240/200 van 319,= NU 229,=

1 persoons XL 140/220 van 229,= NU 155.=
Litsjumeaux XL 240/220 van 349,= NU 259,=

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN WOLLEN DEKBEDDEN

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

percaline tijk en met een polyester hollow
fiber vulling (anti allergisch).

1 persoons 140/200 van 55,= NU 39,=
2persoons 200/200 van 89,= NU 59,=
Litsjumeaux 240/200 van 105,= NU 75,=

1 persoons XL 140/220 van 65,= NU 45,=
Litsjumeaux XL 240/220 van 119,= NU 85,=

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

1 persoons 140/200 van 99,= NU 75,=
2 persoons 200/200 van 139,= NU 99,=
Litsjumeaux 240/200 van 159,= NU 115,=

1 persoons XL 140/220 van 109,= NU 85,=
Litsjumeaux XL 240/220 van 169,= NU 129,=

1 persoons 140/200 van 135,= NU 95,=
?ersoons 200/200 van 205,= NU 139,=

Litsjumeaux 240/200 van 259,= NU 169,=
2
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Litsjumeaux XL 240/220 van 259,= NU 189,=

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

1 persoons
2 persoons
Litsjumeax

140/200 van 159,= NU 109,=
200/200 van 239,= NU 159,=
240/200 van 279,= NU 199,=

1 persoons XL 140/220 van 179,= NU 125,=
Litsjumeaux XL 240/220 van 309,= NU 229,=

*0f de helft van de waarde in contanten. Actie geldig tot 30 November en zolang de voorraad strekt. Druk -en zetfouten voorbehouden.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575-512816 www.bedshop.nl

De grootste linnenwinkel van Nederland!
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