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Winterse taferelen
bij aankomst Sinterklaas

Zelden hebben we de knechten
van de Sint zo van de kou zien
rillen als zaterdagmiddag toen
de kindervriend Vorden be-
zocht. "Waren we nog maar
in Spanje om sinaasappels te
plukken', zo verzuchtte één van
de Pieten, terwijl hij druk bezig
was de talrijke kinderhandjes
te vullen met pepernoten.

Het weer was dan ook allerbelab-
berdst, eerst regen, daarna hagel
en natte sneeuw. Slechter kon het
niet. De kinderen, zo bleek, trok-
ken zich van de weersomstandig-
heden niets aan, want zij waren in
grote getale met ouders en groot-
ouders naar kasteel Vorden geto-
gen, om toch maar niets van de
aankomst te missen!

'Het was echt een 'crime' om hier
te komen. Eerst met de boot naar
Nederland naar Alkmaar en dan

volgens planning te paard naar de
Achterhoek. Helaas mijn paard
verstapte zich onderweg, zodat we
hals over kop met hem naar een fy-
siotherapeut moesten. Daardoor
ging er flink wat reistijd verloren.
Intussen is het dier aan de beteren-
de hand, maar moet hij nog wel
ter observatie bij een dierenarts
blijven. Gelukkig stelde een be-
vriende hulpsinterklaas mij een
historische auto beschikbaar. Een
'Burton' die mijn vriend helemaal
zelf heeft gebouwd', zo sprak de
Sint nadat hij met vereende krach-
ten uit de auto was 'getrokken'.
Het gaat niet meer zo soepel, de
botten worden wat stijf, zo sprak
de Sint die vervolgens handen te
kort kwam om alle kindertjes te
begroeten.

Intussen kwam de muziekvereni-
ging 'Concordia' aangemarcheerd
en nam Sinterklaas plaats in een

open koets, voortgetrokken door
twee paarden. Vanwege de slechte
weersomstandigheden werd de
rijtoer door het dorp afgelast en
togen Sint en zijn Pieten linia recta
naar het Dorpscentrum.

Daar werd de Sint welkom gehe-
ten door burgemeester Kamerling
die hem een goede tijd in Vorden
toewenste.

'Volgend jaar kom ik terug, Vor-
den blijft voor mij gewoon Vor-
den' zo sprak de Sint. Daarna ging
hij de grote zaal van het Dorpscen-
trum binnen waar de kindertjes al
in spanning en met rode koonties
op hem zaten te wachten. En die
malle Pieten maar strooien. Tot
slot van zijn bezoek aan Vorden
ging de Sint naar de Kranenburg
waar hij zich een poos met de
kinderen uit de buurtschappen
onderhield.

Vol goede moed vertrokken de
muzikanten van Sursum Cor-
da zaterdagmorgen, vergezeld
door een flink aantal suppor-
ters naar Enschede om daar aan
een concours deel te nemen.

De Vordenaren onder leiding van
dirigent Wolbert Baars kwamen
goed voor de dag en behaalden een
eerste prijs met 74 punten. Een
goede prestatie, echter het punten-
totaal bleek onvoldoende om voor
promotie in aanmerking te ko-
men, zodat Sursum Corda bij een
volgend concours opnieuw in de
derde divisie zal musiceren, de
'vroegere' afdeling Uitmuntend-
heid. Het was overigens al bijna
vijfjaar geleden dat Sursum Corda
aar; een concours heeft deelgeno-

men. Na de komst van dirigent
Wolbert Baars, circa 1,5 jaar gele-
den, werd er een planning ge-
maakt voor deelname aan een con-
cours in 2005.
In verband met het 75 jarig jubi-
leum dat Sursum Corda eind vol-
gend jaar hoopt te vieren, werd be-
sloten om reeds in 2004, afgelopen
zaterdag dus, een concours te be
zoeken. Het najaarsconcert dat
Sursum Corda zaterdagavond 6
november in de Christus Koning-
kerk gaf, stond geheel in het teken
van het naderend concours. Toen
werden als 'generale' al diverse
concoursnummers gespeeld.
Sursum Corda koos zaterdag als
'inspeelnummer', 'Yorkshire Bal-
lad', waarna de nummers 'Alpina
Saga' en 'Ivanhoe' werden ge

speeld. Tevens het bijzondere mu-
ziekstuk 'Ratatouille Satirique'
van de componist Erik Satie.

De drie korte werkjes werden door
Johan de Meij georkestreerd. Na
afloop van het concours zowel bij
de orkestleden als de supporters
een opgelucht gevoel over de jury
waardering. De dag werd besloten
in het pannenkoekenrestaurant
'Kranenburg' waar ditmaal geen
pannenkoeken maar een stamp-
pottenbuffet werd geserveerd.
Vanaf de komende weken behoort
het 'nagemeten' weer tot de vol-
tooid verleden tijd, want Sursum
Corda richt dan het vizier op no-
vember 2005, wanneer in de sport-
hal 't Jebbink het jubileumconcert
wordt gegeven.
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Inform;atie
s in het hart van C o n t a c t

DOET
Blader snel verder.

Dat wordt niet gewoon meer LU3 M

In week 51 (13-17 december) verschijnt het Kerstnummer.
Het wordt ingesloten in de vier edities van Weekblad Contact.

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

De redactie van Weekblad Contact.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur ds. J. Kool HA 1ste adventszondag;
19.00 uur Adventsdienst Raad van kerken in de Herv. Kerk m.m.v.
Excelsior.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 november 10.00 uur de I.D. Horjus, Didam.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 november ds. D. Westerneng;
19.00 uur Adventsdienst Raad van kerken in de herv. Kerk m.m.v.
Excelsior.

RJC kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
30+ koor; 19.00 uur Raad van kerkenviering in de Herv. kerk.

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 27 november 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 28 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. da-
meskoorkoor.

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

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

Tandarts
27-28 november D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs(0575)441942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Oppas gevraagd voor 2
dagen per week, zsm in omge-
ving Ruurlo/Vorden (0575) 55
62 32 of (06)51567290.

• Te koop: prachtige J.R.
pups glad- + ruwharig, tevens
nieuwe voorraad honden-ken-
nelpanelen in 150 - 200 - 300
cm. In de regio aan huis gele-
verd! Tel. (0573) 44 10 96.

• Nog enkele plaatsen vrij
op de Kerstmarkt van 12 de-
cember a.s. in Vierakker. Tel.
(0575) 44 1581.

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

• Ruurlo tegenover het stati-
on opnieuw beschikbaar zit-
/slaapkamer met gez. gebr.
van keuken en badkamer. Te-
vens is er weer één plaats vrij
met volledig pension. Tel.
(0573) 45 37 60.

• Wie wil er 1 avond in de
week met ons kaarten? Tel.
55 25 39.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55
1486/5521 04 en 55 17 87.

• Kerstbomen te koop. Eg-
gink, Zutphenseweg 93, Vorden.

• Aanbieding: 2 flessen Chi-
leense rode wijn nu € 9,50
bij Wereldwinkel Vorden.

• Gezocht 10 mensen die on-
der begeleiding willen afslan-
ken. Geef u op voor onze
Slank-Frt groep. Bel G.VZ He-
althcare. Tel. (0575) 55 36 41.

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

Nu in Ruurlo:

„HetNagelhuus"
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel.(0573)491869

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

• Stuntprijzen! Zonnehe-
mels /-banken vanaf € 125,-,
nieuw in doos. Rechtstreeks
verkoop vanaf magazijn, 12
modellen, kijken na telf. af-
spraak (06) 533 17 790 / (06)
531 54 507 Zelhem.

• Originele decemberkadoot-
jes? Aloë vera producten.
Warnsveld Jannie Nijkamp
(0575) 52 13 16 of 55 36 32.
Verkooppunten gezocht

• Tijdelijk te huur aan rand
centrum Vorden, vrijstaande
jaren 30 woning met garage
en tuin. Huurprijs € 850,- per
maand excl. Van Zeeburg en
Visser, tel. (0575) 55 57 33.

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

• Te huur: Sint, piet en
kerstman pakken. Tel. (0573)
45 1385.

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

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

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

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

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

V E R H U I S D
J.R.M, van Biljouw en
T.M. van Biljouw-Smit

van
Ruurloseweg 11,
7251 LA Vorden

naar
De Jongstraat 67,
7251 SE Vorden

Kijk voor nieuws ook op:

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De Sint is in het land!

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo -Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week:

Kersenvlaai
6-8 stukken €

Dinsdag = brooddag

3 sesam bruin € 4.00
Weekendaanbiedingen:

PrOefStOl 400 gram € 2.95

Roomboter-
Amandelstaaf

^2 75Gevuld met echte amandelspijs ^5 mm • • ^f

Bi) besteding van € 7,50 of meer
GRATIS SPECULAASSTAAF

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!

yivia
^ HAARMODE

EN HUIDVERZORGING

Dames - heren
en schoonheidssalon

Het Jebbink 45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak
0575-463066

06 Rp ' Dagmenu's
24 t/m 30 nov. 20O4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 24 november
Paddestoelensoep / irish lamstoofpot met rijst en salade

Donderdag 25 november
Karbonade met Rotonde saus, aardappels en groente / choco-
lademousse met slagroom

Vrijdag 26 november
Huisgemaakte erwtensoep / sissi's kaiserschmarrn met pruimen
compote

Maandag 29 november
Gesloten.

Dinsdag 3O november
Wiener schnitzel met frieten en salade / ijs met slagroom

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

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Sien
Frederiek WlUemijn

16 november 2004

Wilco, Marjan en Jet

> 7251 LN Vorden
i Tel. (0575) 55 39 64

Maandag 29 november a.s. zijn wij 60 jaar
getrouwd

•

Ap Winkels
&

Hanna Winkels-Peters

Wij hopen dit die dag samen met onze
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren te vieren in partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo G.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 17.00 uur.

5' November 2004
0

Henk Jansen
Ria Jansen-Cornelissen

Weekblad Contact blijft betaalbaar
voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities
in de gemeente Bronckhorst

De Delle 99, 7251 AJ Vorden

Bloemen vinden wij fijn,
maar onze kamer is te klein

Op dinsdag 30 november zijn we 25 jaar l
getrouwd.
We hopen dit te vieren met onze kinderen
en u op vrijdag 3 december a.s.

Wij houden een receptie vanaf 20.00 uur in
zaal Den Bremer te Toldijk.

November 2004
Okhorstweg 9
7234 SV Wichmond

BESSELINK & REUGEBRINK

Hengelo Gld., november 2004

iMet ingang van 31 december 2004 zal aan- J
nemersbedrijf Besselink & Reugebrink zijn ;);
deuren sluiten. Een periode van 70 jaar
gaan we hiermee afronden.

Wij willen dit doen samen met genodigden,
klanten en ieder die ons dierbaar is.

U bent welkom vrijdag 10 december op de J
receptie in Partycentrum Langeler, Spal- {
straat 5 te Hengelo Gld. vanaf 15.00 uur tot
18.00 uur.

F.A.J. Besselink

lekink 15, 7255 XR Hengelo Gld.

De HEER is mijn Herder.
Ps.23

Op Zijn tijd heeft de HEER van leven en dood tot
Zich genomen: mijn lieve vrouw, onze lieve moe-
der en oma

Aartje Hendrika Willemina (Ali)
Kruitbosch-Westenberg

Wij zijn zeer dankbaar voor alle liefde en zorg die zij
ons gegeven heeft.

Zwolle, 21 juni 1944 Vorden, 16 november 2004

Zutphen: Bionda Kruitbosch
Kayen

Burgum: Koert en Meranda Ackerman
Theo
Geert Jan en Peter
Aline

Zutphen: Jurgen en Albertien Kruitbosch
Niels
Nicky
Lynn

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

H. Kruitbosch, Venhorstinkweg 4, 7251 PE Vorden.

Na een liefdevolle verzorging in de "Hoge Weide"
te Lochem, is heden rustig ingeslapen onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Roelfien Geesje Koster-van Rhee
"Roelie"

sinds 1978 weduwe van J. Koster

* Assen, 6 april 1915 t Lochem, 19 november 2004

Kinderen
Kleinkinderen

Correspondentieadres:

M.H. Kroezen-Koster
Bevrijdingslaan 66
7231 HE Wamsveld

De crematie heeft in
familiekring plaatsgevonden.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belang-
stelling en medeleven te hebben ontvangen na het
overlijden van

Willem Nijenhuis
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend per-
soneel van woonzorgcentrum "De Wehme" voor de
liefdevolle verzorging.

W. Nijenhuis-van Zuilekom
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 2004

Dankbetuiging

Hierbij bedanken wij iedereen hartelijk voor het mede-
leven en de steun, welke wij mochten ontvangen tij-
dens de periode van ziek zijn en na het overlijden van
onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa

Wilhelmus Antonius Barnardus
Borgonjen

Uw belangstelling heeft ons bijzonder goed gedaan.

Familie Borgonjen

Vorden, november 2004

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling die u getoond hebt tijdens de ziekte en
na het overlijden van

Frederik Johann Wolsing
Freek

Een kaart, een hand, een telefoontje of een bezoek,
dat deed ons allen goed.

Uit aller naam:
Familie Wolsing

Vorden, november 2004

'Ik heb de carpaccio 'n
eigen draai gegeven"

Natuurlijk kent u de klassieke Carpaccio. Maar nu
kunt u kennismaken met onze eigen Variatione': Car-

paccio Misto. Opgerolde plakjes rosbief met verse
spinazie ertussen, heerlijk gekruid en in mooie
schijven gesneden. Lekker voor bij de pasta.

Keurslagerkoopje
Pepersteaks

Speciaal aanbevolen
Ribkarbonade

Weekaanbieding
Beenhamsalade

4 stuks €

500 gram €

100 gram €

5?°
3195

Special

JO MJStO 100 gram €

Weekaanbieding 95
per portie - 300 gram €

Vleeswarentrio
100 gram Kipfilet +
100 gram Scnouderham +
100 gram Katenspek

samen voor de prijs van €
29

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Maar u wordt er beter van.
Vanaf donderdag 25 november zijn we gesloten. We
gaan dan al onze prijzen verlagen. De Edah in Hengelo
wordt de goedkoopste supermarkt Ongelooflijk? Kom
maar kijken. Woensdag gaan we weer open. Welkom!



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

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

uut
Jan en Hanna
De krante onder de neuze en een
komme koffie d'r naost. Hanna
zit te denken op wie no te stem-
men? Tegen Jan: "Weet iej het al?
Op wie zak stemmen veur de
nieje gemeente Bronckhorst? De
laatste wekken is de krante d'r
vol van. Ze wilt allemaol mien
stem. De meeste namen daor ken
ik niks van." Jan kik met in de
krante.: "Ja wat zak oew zeggen.
Het was eerdere keern wat mear
van zelf. Och, wie bunt boem leu
en net as de meesten neet piep
jonk mear. De gemiddelde leaf-
tien van de stemmers kon wel is
dicht biej de zestig liggen. Een
tied terugge stond al in de kran-
ten dat Gorsel en Vorden de old-
ste leu wonnen van Nederland.
Klein en groot 30% older as 65
jaor! En dat bunt de trouwe kie-
zers van deze dage. Van huus
uut, at 't op stemmen an kump,
neet gek op de rooien en dus..
Dan valt er van zelf al wat af.
Veur mien blif dan nog het C.DA
en de V.V.D. Die namen van de
te kiezen mensen buuten onze
eigen gemeente, die zegt mien
niks.. Dus dan valt er al wear een
stel af.

Veur 't C.DA kump dan den gro-
ten schoolmeister in beeld. Steet
op no. 1. Ab Boers. In Hengel
groot eworn. Hij zuut er goed uut
ne groten knappen man. Maor
net as alle schoolmeisters meest-
al, hee prut mien te vuile en hij
zeg mien te weinig. Ik holle mear
van mensen die in 't dagelijks
leaven wat laot zien. En dan
kump Dorien de wetholder van
Vorden biej mien in beeld. Ze hef
het al een jaor of tiene vol wetten
te hollen. Das toch knap en ze
hef t'r nog neet genog van." Han-
na zit de zuuken naor het ver-
haal en de foto van Dorien uut de
krante en ja warempel.
Hanna:" Ja ze is mien bekend en
het is een vriendelijk vrouwsper-
soon. Dat kump neet zo vuile
veur in de politiek. Het bunt ja al-
lemaol haantjes. D'n enen kraait
nog harder dan d'n andern.
Vrouwleu bunt daor iets minder
goed in. As regel bunt vrouwleu
neet zo tuk op zukke baantjes.
Dat bunt mear kloekhennen.
Kloek kloek rond het eigen nest
met kuukens. Die hane steet op
d'n meshoop te kukelekuu te
kreien en zien veem op te poet-
sen.

Den wil an de hele weald laoten
zien en heurn datte zonnen ge-
weldigen hane is. Ne grote borste
op zetten. Dat is manvolk eigen.
Kiek maor naor die verkiezing
van de beste nederlander aller
tijden. Daor kwam toch biej de
laatste tiene gin vrouwe an te
passé. Ja Arme Frank maor dat
was nog gin vrouwe te neumen.
En wat ne dommen flater van de
K.R.O. T.V.

Niet Pim Fortuin, Willem van
Oranje, de Vader van ons Vader-
land den had het motten win-
nen. Dat wisten ze ne dag later.
Wat ne onzin zonne 'Helden' ver-
ering. Dat mot wie in de politiek
neet hebben. Het kan zo straks
met dizze gemeenteraod wel is
fors tegen vallen."

Jan dech ok dat het ons met me-
kare vuile geld geet kosten. Er is
nog zo vuile ondudelijk. Hovulle
ambtenaren blieft er zitten? Ho
vuile blieft er gewoon an de voer-
bak die wachtgeld kriegt? Of ze
komt op ne andern mooiern en
duurden stoel?

Funktie verbettern? En dan zo'n
niej gemeentehuus in Hengel
uut de grond stampen. Een stel
nieje barakken en dan vief jaor
later ergens anders op niej een
geweldig mooi modern gemeen-
tehuus naor de eisen van de tiet!
Ieder weet dat verhuuzen geld
kost. Wie hef er ooit geheurt dat
ne fusie geld op leverd? En dan
straks wear zuunig wean op al-
les. Vuile weg strepen waor men-
sen an gewoon waarn.

Zwembaden sportvelden de bieb,
het kost dan allemaols te vuile
geld want bespaorn op ambtena-
ren?
Dat is nog nooit gepresteert. En
dat zal ok gelden veur de ge-
meente. Wie dan nog graag wet-
holder wil worden?

Om al de domme streken die de
eerste tied bunt te verwachten
wear reg te breien? Want as nie-
jen wetholder kriej dat op oew
brood. Ze zult wat mear verdie-
nen denk ik dan vandage de dag.
Het is straks ne complete baan.
Maor wat heb iej an geld? De
meesten van dit soort hebt er gin
gebrek an. De niejen burgemees-
ter? Earst ne voorlopige baan.
Dat zal wel een vrouw worden.
Loopt er in de tweede kamer neet

een paar vrouwleu rond, van het
platteland afkomstig? Twee van
die bijdehante vrouwkes uut
Twente. Kunne wie daaoruut kie-
zen? D'r zal best vul animo wean.
Zonne grote plattelands gemeen-
te daor hij niet vuile tramme-
lant te verwachten.

En dan ne dag later is den knap-
pen schoolmeister, in Hengel ge
boarne, Ab Boers de winnaar met
10 zetels. Dat was te verwachten,
want er kwammen d'r maor 53%
van onze volk naor 't stem lokaal.
En dat bunt van zelfde C.D A tóe-
zers, de trouwsten. En onze nieje
gemeente besteed voor 'n groot
deel uu^ older volk dat argens
biej ne karke heurt. Ok al komt
ze d'r nooit, maor toch van huus
uut zich biej 't C.DA 't meeste
thuus veult. Ja en no mot ze nog
laoten zeen dat ze goeie wethol-
ders hebt. In Vorden hadden ze
d'r met mekaar drie. Dat was erg
royaal. Dan no vier? Twee veur 't
C.DA. en veur de V.V.D en de
P.v.dA, elks ene. Das toch mooi
bedacht? Dan nog ne mevrouw
van plattelandsen afkomst as
burgemeister in onze grote
boern gemeente Bronckhorst? As
't kan zol ze ok zo no en dan is
naor de karke kunnen gaon? Dat
zol ons volk waardeern. Voor-
lopig hebt ze in de krante wear
wat umme aover te schrieven en
de leu, umme oaver te praoten,
biej ons in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB

Uitslagen maandag 15 nov:
Groep A:
1 mw. Warringa/mw. Rossel 61,3%;
2 dhr. Weijers/dhr.Thalen 60,0%;
3 dhr. Feij/mw. v.d. Ven 58,3%

Groep B:
1 dhr. Sprey/dhr. Molendijk 61,5%;
2 dhr. den Ambtman/dhr. Kip
60,1%; 3 dhr. Drijver/mw. v.d.
Staak en dhr. en mw. Koekkoek
54,5%

Woensdag 17 november
Groep A:
l dhr. Enthoven/dhr. Vruggink
58,75%; 2 mw. Hendriks/dhr. Berg-
man 57,92%; 3 mw. Terlouw/mw.
Teering 56,25%

Groep B:
l dhr. den Elzen/dhr. Hissink
55,83%; 2 dhr. en mw. Stertefeld
48,75%; 3 mw. Lamers/dhr. Kip
48,75%

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 20 en zondag 21 novem-
ber waren er dressuurwedstrijden
voor pony's in Laag-Soeren daar be-
haalde de volgende leden een
prijs. Jermaine Pellenberg met Sil-
via een Ie prijs in de klasse L2 met
168 punten. Paulien Kouwenho-
ven met Navara een 2e prijs in de
klasse Zl met 185 punten. Mant
Kouwenhoven met Sara een 2e
prijs in de klasse L2 met 165 pun-
ten. Martine Bijenhof met Taran
een Ie prijs in de klasse Ml met
173 punten. Bart Hartman met Si-
rik een 2e prijs in de klasse M2 met
168 punten. Iris Berenpas met Jas-
mine een Ie prijs in de klasse LI
met 166 punten. Mirjam van Mal
met Princess een 3e prijs in de
klasse LI met 166 punten. lisette
Bijenhof met Simply the Best een
2e prijs in de klasse LI met 168
punten. Ankie Woerts met Tamara
een Ie prijs in de klasse B met 172
punten.

Gezellig Kerstvolleybaltoernooi
MARVO '76
Volleybalvereniging Marvo '76
organiseert haar jaarlijkse
kersttoernooi dit jaar op de
zondagen 19 en 26 december (2e
kerstdag) 2004 in de sportzaal
te Mariënvelde. De diverse wed-
strijden zullen beide dagen
naar verwachting worden ver-
deeld in een ochtend- en inid-
dagdeel.

Ellen Melchers, coördinator van de
toernooicommissie van Marvo '76,
schetst een aardig beeld. „Dit is

een toernooi om gezellig te volley-
ballen met vrienden, familie of col-
lega's, maar ook een leuke gele
genheid om al die kerstkilo's er
weer af te krijgen!" De teams die
nen te bestaan uit 6 spelers, waar-
van maximaal 3 competitiespelers
(NeVoBo). Jeugdspelers onder de
16 jaar worden niet als competitie
spelend beschouwd. Verder moe
ten er minimaal 2 dames in het
team zitten. Heeft u interesse, kijk
dan bij de contactjes voor meer in-
formatie.

Koopavonden Vorden

VOOR UW SINT AANKOPEN:

DONDERDAG 2 DECEMBER,

VRIJDAG 3 DECEMBER EN

ZATERDAG 4 DECEMBER

NORMALE OPENINGSTIJDEN

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

Magere
Runderlappen
500 gram

Speklappen
Zonder zwoerd en been
500 gram

355

2J5

Boer'n brok
Panklaar
8-10 min. bakken 4 stuks

320
TER WEELE

ES EN VLEESWAREN
Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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



Sinds kort beschikken wij aan de Zutphenseweg 15,
achter onze winkel, over een splinternieuwe bunker

van waaruit vuurwerk wordt verkocht
en opgeslagen.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen
op

van 1 1.00 tot 1 4.00 uur

T-IXET
J E M A A K T H E T M E T F I X

Zutphenseweg 15 - Vorden

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

r Hallo kinderen, l
l
l

IWisten jullie dat er bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys gratis bouw-
platen NoaemJ/1 U~}

l Wisten jullie dat er bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys ook mooie

I kleurplaten liggen?
Wisten jullie dat Sinterklaas het prachtig vindt dat

lie deze gaan bouwen en mooi
i n ?,ii.

rachtig v
mogelijk bouwpl
ten te bewonder

ffliteie bouwpl eurpla-
tè|j||j|Pioet levefef^vóór vrijdag-
avond 3 december 21.00 uur?
int en Piëï zaterdag 4 december

fl.00t/m 12.30 uur bij jullie
sr de Boer in de winkel zijn? •

Wisten juli e dat Sint en Piet ook nog een verras-

zoveel •
kleurpla-

i

i
i
i

sing voor julli
beniif M

eatieve werk heb-

l
Super

deBoer

Tot zaterdag 4 december tussen
11.00 uur en 12.30 uur l

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 5527 13 l

Urtl

Therapeutische leef- werkgemeenschap in Vorden

zoekt per l januari 2005 een medewerker

voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking bij het
ontbijt;
voor het schoonmaken van hun huizen;

voor 8 uur per week,
verdeeld over 2 dagen per week

die daarnaast op oproepbasis mensen wil vervoeren in eigen auto.

Wij vragen:

goed met mensen kunnen omgaan;
graag schoonmaken;
bezit van rijbewijs en beschikking over eigen vervoer;

Bel voor informatie Tineke Duyndam, hoofd wonen en werken, tel. 0575-553459.
Schrijf je sollicitatiebrief voor 4 december a.s. naar Urtica De Vijfsprong,
t.a.v. Alinde Held, personeelsfunctionaris, Reeoordweg 2a 7251 JJ Vorden.
Voor algemene informatie zie onze website www.urticadevijfspronq.nl

-Aenarws
^/ ^ R E S T A U R A N T

P^oef de ecr\te Ke^st

bij restaurant ;Avenanus of

de CVaiagene van "Ruuno

Vraaq q^atis onze
c/ vJ

aan!

Dcvpsstraat2, 7261 AW Ruu^lo Tel. 0573-451122 Fa* 0573-̂ 537^4

WEET U HET AL??

Welk merk auto Super de Boer

Yvonne en Wilbert Grotenhuys gaan

verloten in hun grandioze jubileum actie.
Vorig week gaven wij u al een drietal

letters van het merk en

deze week willen wij het tipje
van de sluier nog verder oplichten

door nog een drietal letters bekend te maken.

Super
deBoer



Barendsen Vorden klaar voor veilige verkoop vuurwerk

Nieuwe vuurwerkbunker voldoet aan alle eisen!
Ruurlose judo leraar
neemt scholen in Zelhem
en lichtenvoorde over

Frits Barendsen in de nok van de vuurwerkbunker

Het stond de afgelopen weken
weer met koeienletters in de
krant: " zorgen over smokkel
vuurwerk, illegaal vuurwerk uit
België". Door de strengere vei-
ligheidsmaatregelen is het aan-
tal verkooppunten dat in Ne-
derland vuurwerk mag verko-
pen gedaald. Van de 3800 ver-
koopadressen voldoen er
slechts een kleine duizend aan
de veiligheidseisen.

Vandaar ook dat de consument
ook elders gaat kopen, met name
in België, waardoor veel vuurwerk
illegaal hier in Nederland her en
der wordt opgeslagen. In schuren,
garages of gewoon thuis op zolder
of in de berging met alle gevaarlij-
ke gevolgen van dien. Enkele da-
gen geleden haalde politie op de
A2 bij Maastricht nog een auto van
de weg, volgestouwd met 3 mil-
joen rotjes. "Een rijdende tijd-
bom", zo sprak de politie.

Al dat illegale vuurwerk is natuur-
lijk een doorn in het oog van de
verkopers van vuurwerk die hun
"zaakjes" wel goed voor elkaar
hebben en die daarvoor een flinke
investering hebben moeten doen.
Eén van deze gememoreerde dui-
zend verkooppunten waar wel ver-
kocht mag worden is bij Barend-
sen aan de Zutphenseweg, waar
een splinternieuwe vuurwerkbun-
ker is gebouwd voor opslag en ver-
koop van vuurwerk.

Henk Barendsen: "De eisen zijn in-
derdaad veel strenger geworden.
Na de ramp in Enschede en ook de
brand in Volendam wist men eerst
niet hoe de nieuwe eisen eruit
moesten zien. Wat het vuurwerk
betreft waren er eerst plannen, die
inhielden dat het vuurwerk 20 me
ter vanaf het naaste perceel moest
worden opgeslagen.

Dat bleek niet te werken, de plan-
nen werden bijgesteld met als re-
sultaat dat verkoop en opslag van
vuurwerk acht meter van het
naast gelegen perceel is toege-
staan, maar wel met strengere ei-
sen. Een goede zaak, dat wel", zo
zegt hij.

Bij de firma Barendsen is men ge-
lijk aan de slag gegaan. Nadat in
2001 aan de Netwerkweg (indus-
trieterrein) een nieuw pand in ge
bruik werd genomen, waardoor al-
le constructies, materialen e.d.
werden mee verhuisd, bleef er ach-
ter de woning en winkel aan de

Zutphenseweg 15 een behoorlijke
ruimte beschikbaar voor andere
doeleinden, in dit geval de bouw
van een vuurwerkbunker. Er wer-
den tekeningen gemaakt, tekenin-
gen aangepast etc. Dat alles nam
ongeveer twee jaren in beslag. Er
mocht immers niets aan het toeval
worden overgelaten. Het moest
een bunker worden die aan alle
strenge veiligheidseisen moest vol-
doen.

De gemeente Vorden verleende
een vergunning, waarna de bunker
tien dagen geleden aan een laatste
strenge controle werd onderwor-
pen. En met succes, Barendsen BV.
mag vanaf die plek vuurwerk "hou-
den" en ontving inmiddels het be
nodigde certificaat.

Dit tot groot genoegen van Frits Ba-
rendsen, die de scepter zwaait over
de winkel aan de Zutphenseweg en
die tevens verantwoordelijk is voor
de gang van zaken rondom de ver-
koop en opslag van vuurwerk.

BEWAARPLAATS
Het is een bunker geworden met
een capaciteit van 10.000 kg. Er is
in de bunker een verkoopruimte
van waaruit alleen op 29, 30 en 31
december verkoop van vuurwerk
is toegestaan. Achter de verkoop-
ruimte is een 'bufferbewaarplaats'
tot een maximum van 2000 kg.
Aan de achterzijde is de zgn.
"vuurwerk bewaarplaats" waar tot
7500 kg mag worden opgeslagen.

Frits Barendsen: " Je weet natuur-
lijk bij de inkoop nooit, watje pre
cies gaat verkopen. Natuurlijk
kunnen we ons baseren op de om-
zet van voorgaande jaren. Voor dit
jaar extra moeilijk omdat er door
de strengere eisen ook in deze re
gio verkooppunten zijn verdwe
nen, waardoor we er wellicht meer
klanten bij krijgen. Vandaar ook
dat na de officiële verkoopdagen
een buffervoorraad van maximaal
2000 kg wordt toegestaan.

De ruimtes van deze "driedelige"
bunker zijn gebouwd met vuurvas-
te stenen. Het dak moet ook aan
speciale normen voldoen, dat bete
kent een betonnen dak. Verder een
sprinkler installatie met in totaal
7 tanks, elk gevuld met duizend li-
ter water, die bijvoorbeeld bij
brand middels een smeltpatroon
direct in werking kunnen worden
gesteld. Vader en zoon Barendsen
zijn dik tevreden met deze vuur-
werkbunker.

"Wij hebben het goed voor elkaar,
want je moet er toch niet aanden-
ken dat er wat zou kunnen gebeu-
ren. Met deze beveiliging dus uit-
gesloten", zo zegt senior. De ruim-
te die naast de vuurwerkbunker
overblijft wordt inmiddels aange
wend voor het onderhoud en repa-
raties van kachels, grasmachines
e.d. Tevens is er een kantoor geves-
tigd.

40 JAREN VUURWERK
Barendsen en vuurwerk zijn al
ruim 40 jaren onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Henk Barend-
sen: " Ik was 24 jaar toen hier aan
de Zutphenseweg met de verkoop
van vuurwerk werd begonnen. We
verkochten zo vanaf de toonbank
rotjes en kleine vuurpijlen. Tien
jaar later werd het verplicht dat
het vuurwerk in een brandvrije
kast moest worden opgeslagen".
Frits (36) vult aan:" Ik weet niet an-
ders of hier werd vuurwerk ver-
kocht.

De pakketjes stelden we zelf sa-
men. Altijd begin december, met
de hele familie zittend op de
grond in de kamer. Daar werd al-
les uitgesorteerd en werden de
pakketten klaar gemaakt. Nooit
aan gevaar of zo gedacht. Ik ben
met vuurwerk opgegroeid en net
als mijn vader ben ik er "gek" van.
Een oudejaarsavond zonder vuur-
werk kan ik mij niet voorstellen",
zo zegt Frits.

Vader Henk wijst erop dat bij de
verkoop, goed de voorschriften
worden gehanteerd. Vuurwerk
verkopen aan kinderen beneden
de zestien jaar is dan ook uit de bo-
ze. "Gelukkig zijn de meeste ou-
ders zo verstandig om samen met
hun kinderen vuurwerk te kopen.
Of de boodschap van kleinkinde
ren, "opa breng jij nog vuurwerk
voor ons mee". En opa vindt dat
natuurlijk prachtig. Op die manier
voorkomt men tenminste ook dat
er thuis wordt geëxperimenteerd,
met alle gevolgen van dien", aldus
senior.

Frits: "De mensen die bij ons vuur-
werk bestellen, kunnen zelf aange
ven wat ze willen hebben. Er zijn
denk ik wel 90 varianten mogelijk.
Behalve het gebruikelijke "knal-
vuurwerk" veel siervuurwerk. Ik
schat plm. 80 procent van de om-
zet", zo zegt hij. Binnenkort wordt
het publiek in de gelegenheid ge
steld de nieuwe vuurwerkbunker
te bezichtigen.

De judoschool van Leo Buitink
is nu ook actief in Zelhem en
Lichtenvoorde. Vorig jaar sep-
tember 2003 is de uitbreiding
begonnen met Lochem. Met de
nieuwe plaatsen erbij komt het
totaal aantal judolocaties op
tien.

De doelstelling is judoplezier tij-
dens de lessen voor zowel recreant
als wedstrijdspeler te ontwikkelen
door elke judoka in de gelegen-
heid te stellen in alle andere plaat-
sen gratis extra mee te doen.

Middels een speciale spelformule
door Leo Buitink voor het judo ont-
wikkeld wordt een voedingsbo-
dem gecreërd voor optimale per-
soonlijke en lichamelijke ontwik-
keling.

Op het sterk bezette Int. Euregio
toernooi in Hengelo O voor junio-
ren tot 20 jaar werden prijzen ge
wonnen door: Antoinette Hennink
(15) 1ste -63 kg tot 20 jaar; Marloes
van Mourik (18) 2de - 70 kg tot 20
jaar.

10 T/M 16 JAAR:
1ste prijs Bernice ter Schegget (12)
tot 40 kg; 1ste prijs Robin Aberson
(11) tot 41 kg; 2de prijs Esther
Smeets (14) tot 52 kg; 2de prijs Na-
diem Kamel (11) tot 41 kg; 3de
prijs Sil van Brummen (14) boven
66 kg; 3de prijs Thom Derks (11)

tot 55 kg; 3de prijs Nienke Derks
(14) tot 52 kg. Op het Vanentoer-
nooi in Delden voor overwegend
recreanten werden prijzen en
vaantjes voor punten uitgedeeld
aan de volgende judoka's. Op elke
poule van 6 judoka's, allen spelen
één keer tegen elkaar krijgt alleen
de winnar een 1ste prijs en deze
schuift een volgend toernooi naar
een hogere poule.

1ste prijzen voor: Steven van Riel,
Koen Groot Kormelink, Bas Tim-
men, Paul Hallers, Milou Groot
Kormelink, Joel Hennink, Rutger
Roëling, LUC van Hal, Jeanne van
Hal, Gerwin Lubbers, Noortje
Lubbers, Myrthe Nagel, Maaike
Schreurs, Kim Kaspers, Steyn Na-
gel, Jochem Hgeweide, Elise
Tjoink, Susan Boerlage, Koen Bus-
sink, Nick Schotman, Ricardo Chir-
co, Daan Huirne, Timon Schuur-
mans, Riek Willemsen.

Zaterdag 27 november 2004 a.s.
zullen bijna 300 judoka's van judo-
school Leo Buitink op de mat staan
bij het provinciaal kampioenschap
in Markelo (géén judolessen deze
dag in Ruurlo, Groenlo en Lichten-
voorde)

De teamcompetitie start 4 decem-
ber 2004 in Hengelo (G) Deventer
en Almelo. Judoschool Leo Buitink
neemt hieraan deel met 7 dames
en 5 Herenteams.

Een bedrijf starten!
BV, Vof, maatschap of een andere rechtsvorm... het kan voor u veel verschil
uitmaken. Praat daarom eerst met Tap Tromp van Hoff notarissen voor een
professioneel en helder advies. Het eerste adviesuur is gratis! Kijk ook op
www.tthnotarissen .n l .

f

Jap Trom p van

Lochem.TeL 0573-298 398. Zutphen.Tel.: 0575-584 584

Wintersport:
óók voorbereiding is fun
Jaarlijks trekken honderddui-
zenden Nederlanders weer naar
de wintersportgebieden. Wie
niet het journaal wil halen als
reiziger met de gipsvlucht, be-
reidt zich goed voor. Met de
techniek zit het meestal wel
goed. maar een matige conditie
kan de wintersportpret behoor-
lijk bederven.

Ieder jaar weer blesseren mensen
zich tijdens hun wintersportva-
kantie. Dat is niet prettig voor de
betrokkenen. Maar met de aange-
scherpte wetgeving rond ziekte-
kosten kunnen de gevolgen wel
eens verder gaan dan alleen fysiek
leed.
Werkgevers houden namelijk niet
erg van gips. Daarom is een goede
voorbereiding juist dit jaar meer
dan noodzakelijk.

De conditie opbouwen, specifieke
bewegingen voor snowboarden,
skiën of langlaufen oefenen, de
spier wat krachtiger maken, het
zorgt er allemaal voor dat de
sneeuwvakantie blessurevrij ver-
loopt. Maar niet alleen blessure-
vrij.

De wintersportvakantie wordt ook
een stuk leuker. Wie fysiek in
vorm is, wordt minder snel moe
en kan dus langer en intensiever
genieten van de vakantie.

GEVARIEERDE
VOORBEREIDING
Genieten kan ook tijdens de voor-
bereiding bij Indoor Sport Vorden.
Want "Snow & Cardio Fitness" is
een heel gevarieerde training. Alle
conditie en krachtelementen, die
zorgen voor een fysiek prettige
sneeuwvakantie, zitten in het pro-
gramma "Snow & Cardio Fitness"
en kan gezellig in een groep wor-
den gedaan en bovendien wordt
begeleid door een Ski-instructrice
die ook ervaren is als instructrice
op de piste.

Maar voor mensen die niet kun-
nen op de tijden dat het groepspro-
gramma wordt begeleid door de
instructor, is er ook een individu-
ele variant. Net zo prettig, net zo
veilig, net zo effectief.

Dat de cursus "Snow & Cardio Fit-
ness" effectief is, blijkt wel uit de
GipsGarantie die het Indoor Sport
Vorden geeft. Wie na het volgen
van "Snow & Cardio Fitness" op de
piste zodanig geblesseerd raakt,
dat een vervroegde terugkeer van
vakantie noodzakelijk is, krijg het
volledige cursusgeld van Indoor
Sport Vorden terug.

Voor inschrijven of meer in infor-
matie, neem contact op met In-
door Sport Vorden Overweg 16
Vorden (0757) 55 34 33.



Zaterdag 27 november
van 11.OO - 15.OO uur

Op de foto met de Pakjespiet

- Vanaf 11.OO uur zal de
Pakjes Piet in onze winkel
in Vorden aanwezig zijn,
samen op de foto dit is voor
groot en klein

- Deze foto's zijn zaterdag
4 december bij ons af te
halen en je hoeft er NIETS
voor te betalen

Natuurlijk b//;
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LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189
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Citroen:
C5 Berline HD1110pk 2002 56.000 km 22.900.-
C5 Break 2.0 ligne prestige 2002 navigatie 50.000 km 20.900.-
C5 Berline HD1110pk 8/2002 l. blauw 85.000 km 19.950.-
C3 1.4 Difference 9/2004 zilver 1.000 km 16.250.-
C2 1.4 Ambiance 11/2003 zilver 15.000 km 14.950.-
C2 1.1 Seduction 6/2004 blauw 3.000 km 11.500.-
Xsara Picasso HDi diesel 2000 zilver 13.500 km 13.950.-
Berlingo 1.9 D groen 10/2001 52.000 km 8.950.-
Xantia 1.8 blauw 1998 airco 99.000 km 7.250.-
ZX 1.6 Break groen 1996 157.000 km 3.950.-
ZX Avantage 1.4 5-drs. blauw 1996 105.000 km 4.500.-

Suzuki:
Alto 1.0 GA 3-drs. 1995 wit 104.000 km 2.750.-
Alto 1.0 GA 3-drs. 7/2000 blauw 21.000 km 5.450.-

Alto 1.0 GLS 3-drs. 3/2001 blauw 33.500 km 6.250.-
Swift Globe 3-drs. 12/1997 d.blauw 113.000 km 4.950.-
Grand Vitara 2.0 TDI Van airco 89.000 km 15.500.-
Wagon R+ 1.2 GL 2000 d.groen 78.000 km trekh. 7.250.-

Ignis 1.5 GLS 5-drs. airco 11/2003 grijs 6.200 km 15.350.-

Overige merken:
Renault Laguna 1.6 16V Expresion 3/2001 zilvergrijs 13.750.-
Ford Mondeo 2.0 Buss. Edition 1999 85.000 km 9.950.-
Hyundai Elantra 2.0 CRDI diesel blauw 2002 29.500 km 13.750.-
Hyundai Atos Spirit zwart 4/2002 21.000 km 7.250.-
Hyundai Atos Multi zwart 1999 48.000 km 5.850.-
Hyundai Getz 5-deurs airco open dak zilver 2004 11.000 km 12.950.-
Peugeot 106 1.1 Accent blauw 2000 53.000 km 6.750.-
Peugeot 206 SW-1600 zilver 2002 13.000 km 14.950.-
Peugeot 309 1.4 XR 3/1993 brons 64.000 km 2.750.-

Motor:
Renault R19 groen 1e eigenaar 1995 2.950.-
Honda Magna VSO zwart 16.000 km 1.750.-
Yamaha FJR 1300cc zwart 5.500 km 1e eigenaar 13.950.-

A U T O B E D R I J F ! |

aal - storteboom
i i

Grevinkweg 2 Aalten • Tel. 0543 - 47 24 76

specialist in Peugeot - Citroen - Suzuki

v/h autobedrijf Lensink

Yörstélij
o R D E

m
Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en

nieuw gezicht. Vanwege onderhoud of renovatie, of omdat u ge-

woon zin hebt in een andere kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard

dat het werk snel en professioneel wordt uitgevoerd. Denk dan aan

de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en vakwerk, maar

ook vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschil-

der particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke

korting per man per dag! En u hebt ondertussen uw handen vrij

voor andere activiteiten.

Slechts 6% BTW bij oudere panden

Bewoont u een pand ouder dan vijftien jaar dat bestemd is voor

permanente bewoning? Dan berekenen wij, in plaats van 19%

BTW, het lage tarief van 6%. Voor zowel uw buiten- als uw binnen-

schilderwerk. Nog meer voordeel dus!

Neem contact met ons op voor Winterschilder-advies.

wintcrsctilldcr. nl
Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35

7251 LA Vorden

Tel. (0575) 55 39 99

Fax (0575) 55 34 29

tölein Brinke

Top-20 DVD voor slechts € 9,99
of 1950 power points

Na tankbeurt van minimaal 25 liter. Keuze uit o.a.

Finding Nemo Somelhing's Gotta Give
Pietje Bell 2 The Haunted Mansion
Lion King 2 The Passion of the Christ
Pinokkio Matrix Revolutions
En vele andere top dvd's

Tankstation Klein Brinke B.V.
Zutphenseweg 85
Vorden tel. 0575-551256

TOTAl.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Ham/kaas croissant € 1.00
Pepernotenvlaai € 5.75

NIEUW:

Kokoskersentaartje € 4.25

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Wienerappeltaartje € 4.00

Eigengemaakte CHOCOLADELETTERS
Bestel ze nu!

Nu ook BROODBAK MIX

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Citroen Berlingo Multspace Blauw metallic 1999 8.750,

Daihatsu Move Groen metallic 1997 5.250,

Mazda Demio 1300 Rood metallic 2000 8.500,

Nissan 100 NX Rood 1991 2.900,

Nissan Micra Rood metallic 1995 2.900,

Renault Espace 2,2 Groen metallic 1994 6.250,

Renault Megane Grijs metallic 1996 5.500,

Renault Megane Break Groen metallic 1999 10.500,

Renault Scenic Expression Zilver metallic 2001 16.250,

Subaru Impreza Plus 2.0 Blauw metallic 1998 9.500,

Subaru Justy 4wd Blauw metallic 1998 3.950,

Subaru Justy 4wd Groen metallic 1998 4.900,

Subaru Justy 4wd Rood metallic 1999 5.900,

Subaru Legacy Grijs metallic 1991 1.250,

Subaru Legacy Station Rood metallic 1994 3.500,

Subaru Legacy Blauw metallic 1995 3.500,

Subaru Vivio Rood metallic 2000 4.950,

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Verkoop en onderhoud alle merken

Specialist in Subaru

Dagelijks geopend
(behalve maandag Tot april)

dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

FAMIUEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? VRAM HAAR ONZE MOGELIJKHEDEN 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



Kleindochter Diese geeft fietsende
opa Jan Pieterse (61) vleugels!

Jon Pieterse winnaar in Chaam

"Je gelooft het misschien niet,
maar toen ik deze zomer in
Chaam op de finish afspurtte,
dacht ik onderweg aan mijn
dochter die op het punt stond
te bevallen. Toen ik vervolgens
als winnaar over de streep ging
dacht ik gelijkertijd "ik hoop
dat de kleine er al is". Duurde
achteraf nog twee weken, maar
toch dat gevoel hè", zo zegt opa
Jan Pieterse die vervolgens en-
thousiast 'Verhaalde" over Die-
se, de dochter van zijn eigen
dochter Elsitha. Jan Pietserse,
interieur adviseur van beroep,
is inmiddels 61 jaar en kan het
wielrennen nog steeds niet la-
ten. Wie zijn prestaties over
2004 bekijkt, weet gelijk waar-
om!

Jan Pieterse behoort in deze 60
plus klasse nog steeds tot de aller
besten. Zo werd hij, zoals gememo-
reerd, winnaar in Chaam, werd hij
tweede in Molenschot bij Breda en
pakte hij de derde prijs tijdens de
ronde van Bosschenhoofd. Hij
kwam het afgelopen seizoen circa
30 keer aan de start. In al die wed-
strijden finishte hij immer bij de
eerste tien. Eén keer werd hij als
dertiende afgevlagd ("toen had ik
s'morgens te weinig gegeten") En
dan als klap op de vuurpijl tijdens
de WK van de ICF (International
Cycle Federation) in Venlo werd
hij eervol zestiende. " Geen gekke
resultaten toch", zo zegt Jan frots.

Natuurlijk heeft hij een aantal ke
ren overwogen om met wielren-
nen te stoppen. Jan Pieterse: " Ik
heb al eens tegen mijn vrouw ge
zegd, als ik 40 word, stop ik. Toen
het éénmaal zover was, nam ik mij
voor om op mijn 50e te stoppen.
Tien jaar later hetzelfde verhaal
toen ik 60 werd. Thans ben ik 61
en zeg ik niets meer. Zo lang ik het
leuk vind en zolang mijn lichaam
mij niet in de steek laat, blijf ik
fietsen. Het is wel een vereiste dat
ik een regelmatig leven leidt. Goe
de nachtrust en constant trainen.
Ik probeer altijd twee tot drie keer
in de week te trainen. Ongeveer
150 kilometer in de week. Ritjes
naar Doetinchem, de Elterberg en
dan weer terug naar Wichmond.

Het is niet zo dat ik mij alles ont-
zeg, ik ben noem het maar een "
Bourgondische fietser". Met op
zijn tijd een goed glas wijn. Ik be
schik wel over een goede wed-
strijdmentaliteit. Dat blijkt ook

wel uit de resultaten. Andere wiel-
renners in de 60 plus klasse wer-
ken niet meer. Zij kunnen alle tijd
en energie in de wielersport ste
ken. Ik heb daarnaast nog een
zaak, die veel tijd vergt. Er zijn wei-
nig stoffeerders die op hun 61e
nog werken, laat staan dat zij nog
wielrennen ook, ha, ha", zo zegt
Jan Pieterse.

INDIVIDUELE SPORTER
Hij is pas op zijn 19e jaar met wiel-
rennen begonnen. Daarvoor had
Jan zijn hart aan andere sporten
verpand zoals turnen, boksen en
judo, allemaal individuele spor-
ten. Ook nog in teamverband een
poosje volleyballen. Zegt hij: "
Sporten in teamverband kan best
leuk zijn, maar toch ben ik meer
een individuele sporter. In een
teamsport verwacht ik dat een me
despeler dezelfde inzet toont, zo
niet dan erger ik mij blauw", aldus
Jan Pieterse die aan de wieg heeft
gestaan van de wielerclub RTV
Vierakker-Wichmond. Hij heeft sa-
men met Louis Taken deze club
circa 30 jaren geleden opgericht.

Jan: "Louis Taken organiseerde
daarvoor al een aantal jaren in
Vierakker een zogenaamde "wilde
wielerkoers". Daar kon iedereen
aan mee doen, op een gewone
fiets, fiets met een krom stuur,
maakte allemaal niets uit. Toen
Louis ook een wielerronde in
Wichmond organiseerde (ik werd
daar tweede achter Harrie Stubbe)
was dat het begin van de RTV Vier-
akker- Wichmond. Ik werd meteen
voorzitter, Louis Taken werd secre
taris en Harry Grotenhuys werd
penningmeester", zo blikt Jan te
rug. Hij bleef de voorzittershamer
15 jaren hanteren. Daarna tijdens
de beginperiode van een " eigen
zaak" gedurende vier jaren geen
bestuursfunctie. Daarna nog eens
een periode van zes jaar voorzitter
en thans anno 2004 alleen nog
wielrennen op de weg in de 60
plus Klasse!

Het wielerleven van Jan Pieterse
dient in twee fases te worden sa-
mengevat. Een eerste jarenlange
periode als nieuweling met veel
overwinningen en andere goede
klasseringen. Denk aan het Gelders
kampioenschap ploegentijdrit sa-
men met Albert en Gerrit Scheffer.
Een eervolle klassering (16e) tij-
dens het Nederlands kampioen-
schap in Zandvoort, waarbij maar
liefst 400 nieuwelingen van start

gingen! Bij het Nederlands kam-
pioenschap veldrijden reikte Jan in
die jaren ooit tot een 14e plaats.

SCHEDELBASISFRACTUUR
In 1983 dreigde er een einde te ko-
men aan zijn wielercarrière. Jan
Pieterse over die "zwarte bladzij-
de": Dat was in september van dat
jaar. Ik had op zaterdagavond mee
gedaan aan de Ronde van Warns-
veld. Op zondagmorgen nog even
trainen. Ik kwam te vallen, waar-
schijnlijk niet geconcentreerd ge
noeg, enfin ik kon niet meer op-
staan, een soort verlammingsver-
schijnsel en flinke hoofdpijn. De
doktoren konden eerst niet thuis-
brengen wat er nu precies aan de
hand was met mij. Uiteindelijk
kwam men er achter, de bloedsui-
kerspiegel bleek te laag en dan
krijg je een "flauwte", zo om-
schreef Jan het ongeval.

Echter de hoofdpijn bleef aanhou-
den, dus vier dagen later opnieuw
naar de dokter die mij gelijk naar
het ziekenhuis door verwees. Daar
werd een schedelbasisfractuur ge
constateerd. Het herstel duurde in
feite kort ( 4 maanden). Was vol-
gens de dokter te danken aan mijn
goede lichamelijke conditie. Eerst
halve dagen werken en precies een
halfjaar na het ongeval werd ik
volledig genezen verklaard en kon
ik weer voor honderd procent aan
de slag. Toen kreeg ik kort daarna
opnieuw een "dip". Mijn werkge
ver stopte met de woninginrich-
ting en volgde ontslag. Dus sollici-
teren en al snel een nieuwe baan
gevonden. Na een paar maanden
ging mijn nieuwe werkgever fail-
liet, dus opnieuw "op straat". Mijn
hoofd stond toen niet naar wiel-
rennen, dat begrijp je.

Ik besloot toen om voor mij zelf te
beginnen. Op 14 oktober 1984 heb
ik mij bij de Kamer van Koophan-
del laten inschrijven en kon ik als
"eigen baas" in een kleine schuur
achter mijn huis in Wichmond,
aan de slag", zo zegt hij. Voor Jan
gelijktijdig het sein om in 1985 op
41 jarige leeftijd, aan zijn tweede
wielerfase te beginnen en die fase
duurt, zoals reeds omschreven,
nog steeds. Intussen heeft het
"schuurtje" in Wichmond plaats
gemaakt voor een winkelpand aan
de Rijksstraatweg in Warnsveld
waar Jan Pieterse samen met zijn
echtgenote Derrie al bijna 15 jaren
het bedrijf " Jan Pieterse Interieur
Adviseur" runt.

Voetbal

SOCII
Programma 27/28 november
Socii El - WHCZ E8; Socii Dl - Zed-
dam Dl; Socii Cl - Eerbeekse Boys
C2; Wilp Al - Socii Al; Socii 2 -
SVBV 2; Socii 3 - Be Quick Z. 6

RATTI
Zaterdag 27 november
Ratti Dl - Erica '76 D2; Ratti Fl
Concordia W F4; Be Quick Z. E3
Ratti El

Zondag 28 november
Ratti 3 - Witkampers 6; Ratti DA1
RVWDA1

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
Dames l tegen koploper Dyna-
mo Neede. Balsponsor: installatie
bedrijf Wiltink bv.

Het beloofde een spannende wed-
strijd te worden afgelopen zater-
dag in de sporthal te Vorden. Da-
mes l, die tweede in de poule staat,
moest namelijk tegen de koploper
van de promotieklasse. Dames l
werd versterkt door Denise de Hart
en Evelien Keizer. Wij hadden ver-
nomen dat Dynamo vorige week
een zeer goede wedstrijd gespeeld
had, misschien was dat de reden
dat Dash wat aarzelend van start
ging. Dash maakte veel serveerfou-
ten en kon niet goed in het spel ko-
men. Hier maakte Dynamo dan
ook gretig gebruik van en zij won-
nen de eerste set met 25-13.

Dit lieten wij natuurlijk niet zo-
maar gebeuren. De tweede set
werd er aan de kant van Dash
meer lef getoond en de serveerfou-
ten van de eerste set waren ook
niet meer aanwezig. Deze set ging
het lange tijd gelijk op, maar Dash
kon deze set binnenhalen met 25-
22.

De derde set was een soort kopie
van de tweede set. Toch ging Dash
deze set weer meer persoonlijke
fouten maken, en dit in combina-
tie met enkele fouten van de
scheidsrechter, zorgde ervoor dat
Dash deze set niet met winst kon
afsluiten. Dynamo won dan ook
met 25-21.

In de vierde set werd Denise de
Hart opgesteld. Dit resulteerde di-
rect in het scoren van 2 punten
door haar. Dit onder luid applaus
vanaf de tribune. Dit deed ons ui-
teraard goed en gaf ons zelfver-
trouwen. De servicedruk was goed
waardoor Dynamo niet tot een
goede aanval kon komen. Wij
daarentegen scoorden goed op de
buitenkant. Dit zorgde ervoor dat
wij de set met 25-21 winst konden
afsluiten.

De vijfde set ging in eerste instan-
tie gelijk op. Er werd bij ons goed
verdedigd én aangevallen, en wel
op alle posities. Na het wisselen
van veld veranderde dat. Dynamo
won de laatste set dan ook met 15-
7. Het eindresultaat is dan ook dat
Dash er twee punten bij krijgt.

Vrijdag 26-11 om 19.30 uur speelt
Dames l tegen KSV. We moeten
dan naar Vragender.

Meisjes BI PM Dash verslaat
BVC Barchem
De laatste trainingen werkten de
meiden van Dash aan een sneller
spel door de pass en de set-up lager
te geven. In de wedstrijd tegen
BVC moest dit worden uitgevoerd.

In de eerste set lukte dit redelijk
dankzij de medewerking van BVC:
25-8. Ook in de volgende sets gaf
Dash BVC geen kansen: 25-13 25-18
en nogmaals 25-18.

Na deze wedstrijd werden een
aantal speelsters "uitgeleend" aan
seniorenteams om daar een twee
de wedstrijd te spelen. Zo maakte
Denise de Hart maakte in het eer-
ste damesteam in de vierde en vijf-
de set een prima invalsbeurt.

Vanaf dinsdag gaat het MB1 team
trainen met een deel van de selec-
tie van het eerste damesteam.
Door niet beïnvloedbare omstan-
digheden is de opkomst van Da-
mes l bij de dinsdagtraining niet
zoals deze zou moeten zijn. In
overleg met de technische com-
missie en de beide trainers is beslo-
ten om de groepen op dinsdag te
combineren.

Voor de "generatie van de toe
komst" zal dit betekenen dat zij
onder grotere weerstand zullen
trainen door het hogere niveau
van de speelsters van het eerste da-
mesteam. Voor het deel van het
eerste damesteam dat wel kan trai-
nen zal het trainen met een grote
re groep waarschijnlijk ook plezie
riger zijn dan het trainen met een
beperkt aantal meiden.

Uitslagen 18 november
Side Out D2 - Pelgrum Dash D4:4-0
Longa '59 H3 - Pelgrum Dash Hl: 3-1

Uitslagen 20 november
VCV MCI - Pelgrum Dash MCI: 3-1
Labyellov H4 - Pelgrum Dash H3:0-4
Huevo '85 MB1 - Pelgrum MB2: 3-2
Brevolk D2 - Pelgrum Dash D5:04
Pelgrum MB1 - BVC '73 MB1:4-0
Pelgrum MC2 - Greven MC2:4-0
Pelgrum Dash D3 - Favorita D3: 2-3
Pelgrum Dash MB3 - BAS MB1: 04
Pelgrum Dash D2 - Dynamo D2:3-1
Pelgrum D6 - Dynamo Neede D7:04
Pelgrum Dl - Dynamo Neede Dl: 2-3
Pelgrum Dash H2 - Volga H2:04

Programma dinsdag 23 nov.
Vollverijs Dl - Pelgrum Dash D3

Donderdag 25 november
Side Out Dl - Pelgrum Dash D2
Pelgrum Dash Hl - VCV Hl

Vrijdag 26 november
KSV Dl - Pelgrum Dash Dl
ASV Hl - Pelgrum Dash H2

Zaterdag 27 november
Wevoc MB2 - Pelgrum Dash MB3
Longa '59 MCI - Pelgrum Dash MCI
Sparta MB1 - Pelgrum Dash MB1
Rabobank D6 - Pelgrum Dash D6
Pelgrum Dash H3 - Rohda Hl
Pelgrum Dash MB2 - Victoria MB1
Pelgrum Dash D4 - Marvo '76 D2
Pelgrum Dash D5 - Vios D4
Pelgrum Dash Hl - Greven Bovo H4

Tennis

Twee maal winst voor VTP-leden
Martie Dijkman en André van de
Vlekkert

De afgelopen twee weken hebben
Martie Dijkman en André van de
Vlekkert, beiden lid van VTP Vor-
den, twee toernooien gewonnen
in de herendubbel categorie 6.

Van 8 t/m 14 november speelden
Martie en André het Ter Avest 25+
dubbeltoernooi in Neede. Hier
werd gespeeld in een afvalschema.
Na drie rondes te hebben gewon-
nen speelden de heren een zeer
spannende finale en wonnen deze
uiteindelijk, na maar liefst 2 uur
en 3 kwartier op de baan te heb-
ben gestaan, met de standen 7-6 /
6-7 / 7-6 van Jan Heineman en Hen-
nie te Hoonte uit Neede.

Van 17 t/m 21 november deden
Martie en André mee aan het door
De Wildbaan georganiseerde De
Gracht 35+ toernooi in Borculo.
Dit maal wederom met succes. Na
3 poulewedstrijden te hebben ge
wonnen, wonnen de heren in de fi-
nale met de standen 6-0 / 6-3 van
Hennie te Hoonte en Eric Kouters.



Wethouder Henk Boogaard kijkt terug op
constructieve samenwerking met college en raad

Speculaasstaven aktie

Henk Boogaard

Nog zes weken en dan is Henk
Boogaard "wethouder-af", al-
thans wat de gemeente Vorden
betreft. Nu hij is gekozen als
nieuw raadslid van de gemeen-
te Bronckhorst, hoopt hij daar
straks zijn huidige functie te
kunnen voortzetten. In een
vraaggesprek met hem, enkele
dagen voor de verkiezingen,
vertelde hij onomwonden wat
zijn politieke ambities zijn: "als
ze mij als wethouder zouden
vragen, zal ik geen nee zeggen",
zo zegt de 55 jarige Vordenaar.

Hij is van mening dat gezien de
kennis en ervaring die hij in de
stuurgroep als voorbereiding op
de herindeling heeft opgedaan, hij
als wethouder heel nuttig werk
kan doen in de nieuwe gemeente
Bronckhorst. "Het liefst zou ik dan
een portefeuille op sociaal terrein
claimen. Op dat terrein heb ik ook
veel ervaring", zo zegt hij. Of het
inderdaad zo ver komt, zal blijken
uit de onderhandelingen die de
komende weken zullen plaats vin-
den. Henk Boogaard verwacht, wat
betreft de kandidaat- wethouders,
begin december meer duidelijk-
heid.

Wanneer Henk Boogaard op zijn
Vorden periode als wethouder te-
rugkijkt (ruim 6,5 jaar) zegt hij: "Ik
heb er veel voldoening aan be-
leefd. Goede samenwerking in het
college. De constructieve manier
waarop we met elkaar bezig zijn
geweest geeft een goed gevoel. Dat-
zelfde geldt trouwens ook voor de
samenwerking met de raad. Ook
het gehele indelingsproces heb ik
als leuk ervaren.. Vijf gemeenten,
vijf culturen. Een echte grote klus,
dat precies bij mij paste", aldus
Boogaard die vervolgens even stil
stond bij het plotseling overlijden
van Harrie van Roekei, voorzitter
van de Stuurgroep. "Op het mo-
ment van zijn overlijden waren de
belangrijkste beslissingen al geno-
men en konden we het karwei in-
tern afmaken", zo zegt Henk Boog-
aard.

In de afgelopen jaren is de ge
meente Vorden door de overheid
een paar keer op de vingers getikt.
Henk Boogaard: "Dat had betrek-
king op sociale zaken. De wijze
van werken kon de toets van de
kritiek niet doorstaan. Het was vol-
gens de overheid onvoldoende
controleerbaar wat door de ge-
meente Vorden werd uitgekeerd.
Ik heb dat toen gestructureerd. Die
opbouwperiode van Sociale Zaken
heeft mij erg goed gedaan. Het ge-
volg was dat de kritiek afnam. Ook

ten aanzien van het milieubeleid
is alles goed op de rij gezet. Denk
aan het afval brengpunt dat is ge
realiseerd. De inwoners van Vor-
den moesten eerst voor het weg-
brengen van het grote afval naar
Zutphen of naar Lochem rijden.
Nu kan het eens per maand hier in
Vorden worden afgeleverd", aldus
Henk Boogaard die blij is dat Vor-
den binnenkort "zacht water" gaat
krijgen.

GEEN BELEIDSVRIJHEID
Teleurstellingen heeft hij ook ge
kend. "Het is gewoon jammer dat
je als plaatselijke overheid vrijwel
geen beleidsvrijheid hebt wanneer
het gaat om de inwoners met de
laagste inkomens. Je kunt daar hè
laas geen invloed op uitoefenen.
Zo is het ook jammer datje als ge
meente weinig invloed kunt uitoe
fenen op het huisvestingsbeleid,
waardoor voor jongelui uit Vorden
weinig woningen beschikbaar ko-
men en deze jongeren daardoor
naar elders vertrekken".

Toen Henk Boogaard in 1995 met
zijn gezin in Vorden kwam wo-
nen, werd hij al vrij spoedig ge
vraagd om het plaatselijk bestuur
van de Partij v.d. Arbeid te komen
versterken. Zegt hij: "Voor de ver-
kiezingen van 1998 hebben wij als
bestuur alle leden persoonlijk be
zocht, op zoek naar kandidaat-
raadsleden. Niemand wilde op de
lijst. Toen hebben wij ons als be
stuur kandidaat gesteld. We kre
gen drie zetels; Carine Jongbloed,
Peter Hoogland en ik werden geko-
zen. Bij de "onderhandelingen"
kwam er een WD/P.v.dA coalitie
uit de bus. Dorien Mulderije werd
de WD wethouder en kreeg ik de
zogenaamde "zachte portefeuille"
dat wil zeggen, Sociale Zaken, Wel-
zijn, Sport, Recreatie, Milieu en
Onderwijs.

Ik moet zeggen in al die jaren een
goede samenwerking met Dorien.
Voor wat betreft de praktische
"uitvoeringen "konden we elkaar
goed vinden. Datzelfde geldt voor
de periode vanaf 2002 tot op hè
den, opnieuw met Dorien Mulde
rije en Wim Wichers, die er na de
verkiezing als wethouder bij
kwam". Momenteel beheert Henk
Boogaard de portefeuille Herinde
ling, Financiën, Voorlichting, Per-
soneel en Organisatie en Onder-
wijs. In deze periode heb ik mij in
eerste instantie veel bezig gehou-
den met het aanvankelijke plan
om tot een VHS (Vorden- Hengelo-
Steenderen) gemeente te komen.
Een plan tot herindeling waar zo-
als bekend later Zelhem en Hum-

melo en Keppel bij werden betrok-
ken. En nu maar afwachten hoe
het allemaal gaat lopen", aldus de
Vordense wethouder.

AVONDMENS
Henk Boogaard werd geboren in
Maartensdijk (een gemeente die
inmiddels is opgeslokt door de
stad Utrecht). "Mijn ouders had-
den een boerderij op het landgoed
"Beukenburg". In eerste instantie
een gemengd bedrijf, nadien een
veebedrijf. Ik kom uit een gezin
van drie meisjes en twee jongens.
Pa wilde dat ik t.z.t. het bedrijf zou
overnemen. Ik ben echter een
avondmens, als je de koeien moet
melken moet je s' morgens vroeg
op, dus boer- worden paste niet bij
mij", zo zegt Henk Boogaard die in
zijn jonge jaren wel veel op de
boerderij van zijn ouders heeft
meegeholpen.

Dat kwam hem later bij zijn studie
goed van pas. Henk: "Na de mid-
delbare school (HBS- B) ben ik Ci-
viele Techniek met als specialisatie
planologie gaan studeren. Een stu-
die met het "bouwen" in de breed-
ste zin van het woord, waterbouw,
wegenbouw e.d. Tijdens de studie
heb ik in mijn eigen onderhoud
moeten voorzien. Ik heb naast het
studeren allerlei werkzaamheden
verricht zoals buschauffeur,
vrachtwagenchauffeur, beton stor-
ten, noem maar op", zo zegt hij.
Hij studeerde met goed gevolg af
en mag hij "Ir." voor zijn naam zet-
ten!

Na acht jaar als beleidsmedewer-
ker in den Haag bij de Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten
(VNG) te hebben gewerkt, kwam
hij op zijn 35e jaar in de politiek
terecht. Hoewel afkomstig uit een
"CHU-nest" voelde Henk Boogaard
zich tot de socialistische P.v.dA
aangetrokken. Zij politieke inte
resse werd echter gewekt door
Drees Junior die destijds DS '70 op-
richtte. Henk Boogaard werd in
1982 in de gemeenteraad van Delft
gekozen. Hij bleef raadslid tot
1994, met in de periode 1986-1990
als wethouder. De portefeuille
Stadsontwikkeling, Grondbeleid,
Energiebeleid, sloot prima aan bij
zijn studie. Toen i.v.m. de verkie
zingsuitslag in 1990 de P.v.d A niet
in het college van Delft terugkeer-
de, is Henk Boorgaard bij de "Sa-
menwerkende Partners in Milieu-
zorg" (onderdeel van de VB groep)
gaan werken. Later werd het de
naam "Deloitte". Hij bleef daar als
adviseur werken, tot het moment
dat hij in Vorden tot wethouder
werd gekozen.

Sint en Piet zijn afgelopen
weekend aangekomen in Vor-
den en Ruurlo.

Zij hebben bij Bakker Besselink
een hele zak met speculaasstaven
neergezet.

Er zat een briefje bij waarop stond
dat Bakker Besselink deze staven
gratis mag weggeven aan alle klan-
ten die deze week 7,50 euro of
meer besteden. Dus snel naar de
bakker voor dit leuke kado (zie ook
de advertentie).

Drukkerij Weevers 551010
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Sinterklaastoer
De VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseert op zondag 28 no-
vember een 'Sinterklaastoer".

De naam zegt het al, na afloop ont-
vangen de deelnemers naar keuze
een chocoladeletter of speculaas!

De rit heeft een lengte van circa
130 kilometer en voert de deelne

mers door de omgeving van de
Achterhoek en Twente. De start is
zondagmorgen vanaf 9.00 uur van-
af het clubhuis van "De Graaf-
schaprijders" aan de Eikenlaan 2a
op de Kranenburg (N319 Vorden-
Ruurlo). De kosten bedragen 5 eu-
ro. Voor andere informatie kan
men na 18.00 uur bellen (0575)
55 53 05 of (0545) 27 38 10.

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

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

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

ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor
senioren.

NOVEMBER
23 Passage chr. vrouwenver. Ouder

Worden.
24 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
24 ANBO klootschieten bij de Klei-

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

uit Warnsveld over 'de toekomst
van de PCOB'.

25 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring
70+ in de Wehme.

29 Vordense bridgeclub in dorps-
centrum.

op unes pantalons en blazers

en alle heren pantalons

, ba s l er, delmod

enwalder en articles

rax, new bondstreet

D E
61 AX Ruurlo
45 1438



Prijsuitreiking 'Back to School Race' Rabobank Rock-avond

Vin.r. Hans Oplaat, Marvin ten Have, Rikjolink, Sarah Helmink en Ursula Bettink

Wanneer na de zomervakantie
de scholen weer beginnen,
houdt de Rabobank jaarlijks de
'Back to School Race'. Ieder kind
ontvangt dan bij het openen van
een jongerenrekening niet al-
leen een leuk cadeau, maar
maakt tevens kans op een prijs.

Dit jaar stelde de Rabobank hier-

voor drie waardebonnen beschik-
baar, waarmee de jeugdige win-
naars een bedrag gestort kregen
op een eigen beleggersrekening,
Rabo RendeMix.

Rabo RendeMix is een combinatie
van sparen en beleggen. Het per-
centage van het bedrag dat als
spaargeld wordt aangemerkt en

het percentage dat wordt belegd,
mag door de deelnemer (in dit geval
de ouders) zelf worden bepaald.

Vrijdagmiddag zijn de gelukkige
prijswinnaars op de bank ontvan-
gen en kregen zij een waardebon
uit handen van de adviseurs van
de Rabobank Ursula Bettink en
Hans Oplaat.

De Wonerij leverde de rode huwelijksloper

De Wonerij leverde de rode hu-
welijksloper van Prins Willem
Alexander en Prinses Maxima
tijdens de bruidsbeurs Trou-
wen in Stijl' in de Orangerie.

Voor deze speciale 'Trouwen in
Stijl' regelde De Wonerij afgelo-
pen weekend de rollen tapijt, die
als rode loper dienden voor het

Paleis op de Dam en rond De Nieu-
we Kerk.
In samenwerking met de verwer-
kers van het tapijt, werden des-
tijds de voorbereidingen getroffen
om een special-product te maken.
Nadat er een aantal stalen waren
gemaakt, en het akkoord er kwam,
werd het tapijt in koninklijk rood
gemaakt. De firma Hamat (tapijtle-

verancier van De Wonerij) slaagde
zo als enige erin om een nieuwe
outdoor-kwaliteit te ontwikkelen
welke onder alle weersomstandig-
heden in perfecte conditie blijft.
Op verzoek van de RVD moest de
rode loper aan diverse kwaliteitsei-
sen voldoen en werd er uiteinde-
lijk voor dit (special) outdoorpro-
duct gekozen.

Er is weer eens wat georgani-
seerd voor de liefhebbers van de
betere gitaarmuziek in Vorden!
Op zaterdag 27 november a.s.
zal een zogenaamde Rock-avond
gehouden worden in café Uenk.
Er zullen deze avond twee regio-
nale rockbands act de presence
geven.

Om 21.00 zal NOTELOOS het podi-
um betreden. Deze Zutphense
band speelt onvervalste nederrock
in de stijl van bands als De Dijk,
Blöf en Van dik hout, maar dan
met hun eigen draai. Uitsluitend
eigen repertoire zal de revu passe-
ren. Noteloos zal van deze avond
gebruik maken om hun onlangs
verschenen debuut-CD te promo-
ten. Rond 22.30 zal het de beurt
zijn aan de Achterhoekse rockfor-
matie STINGRAY. Deze band is ont-
staan rond 1995 en is een enthou-
siaste driemansformatie die zich
heeft toegelegd op het ten gehore
brengen van melodieuze hard-
rock. Het repertoire van de band
bestaat voor 50% uit covers, van
bands als Iron maiden, Van Halen,
Joe Satriani, Vengeance, David Lee
Roth en Ozzy Osbourne, en voor de
andere 50% uit eigen werk dat qua
stijl hier perfect bij aansluit. Dat

eigen werk zal zowel werk zijn van
hun onlangs verschenen tweede
CD 'Stingray' en werk van hun eer-
ste, titelloze live-CD. Dat de band
een goede live-reputatie heeft, be-
wijzen in het verleden gedane op-
tredens met Joe Stump (dit deden
ze in de Verenigde Staten) en Ac-
tion in DC. Dat de toekomst veel-
belovend is, blijkt uit een uitnodi-
ging van het Duitse instituut
'Rockpalast' om hier te komen op-
treden en uit het feit dat de heren
4 december als hoofdact zijn ge-
boekt tijdens de open dag van het
Zutphense, culturele centrum Call
of fame waar nog 15 andere bands
op zullen treden. De vonken zul-
len er vanavond in Vorden dan ook
vanaf springen aangezien Stingray
een complete show van ruim twee
uur zal verzorgen.

Al met al reden genoeg om op
zaterdag 27 november even langs
te komen en daarmee de Gelderse
muziekscène actief te steunen. Bij
succes zal dit evenement trouwens
meerdere keren per jaar terug-
keren.

Voor meer info: www.b-there.tk
Alleen avondkassa, er is dus geen
voorverkoop.

Woningcorporatie De Stiepel
uit Zelhem is gestart niet de
werkzaamheden aan het kin-
derdagverblijf De KUmboom.
Het kinderdagverblijf aan het
Wieiiieli.uk in Vorden kampt al
enige tijd met een ruimtete-
kort. Begin november is De Stie-
pel begonnen met de uitbrei-
ding van het pand. Het project
wordt uitgevoerd door Jansen
Bouwcombinatie uit Ulft.

De werkzaamheden aan het kin-
derdagverblijf bestaan uit het uit-
breiden van het huidige gebouw
met drie groepsruimten en een
consultatiebureau. Het gebouw
telt straks vijf groepsruimten
waarvan drie ruimten voor dagop-

vang voor kinderen van O tot 4 jaar
en twee ruimten voor buiten-
schoolse opvang voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. Naast het gebouw
wordt een parkeerplaats aange-
legd. Tijdens de bouw blijft het
huidige gebouw van het verblijf
deels in gebruik. De Stiepel ver-
huurt het kinderdagverblijf aan
Yunio. Yunio is een organisatie die
landelijk kraamzorg levert en in
Oost-Gelderland tevens jeugdge-
zondheidszorg, kinderopvang en
peuterspeelzalen aanbiedt. Zij zijn
onderdeel van zorginstelling Sen-
sire.

De Stiepel verwacht volgend jaar
september de werkzaamheden af-
gerond te hebben.

Veel deelname G.O.W. cross
De G.O.W.cross op het Kamp-
huizen te Vorden werdt zeer
goed bezocht bijna 100 vertrek-
kende renners, dit alles ver-
deeld over meerdere categorie-
en.

De Lowik ploeg stond met 12
renners aan het vertrek, ploeg-
leider Han Vaanhold bedankte de
organisatie voor de gastvrijheid,
een ieder kreeg nl. bij inschrijving
koffie en/of thee, dit alles werd
aangeboden door de R.T.V. en de-
ze gastvrijheid maakte de ploeg-
leider bij geen enkele organisa-
tie mee.

Op een door de regen zwaar par-
cour werd er in elke categorie
volop strijd geleverd, bij de Ama-
teurs hadden we een ijzer sterk
trio op het ere schavot, hier won
Joost Posthuma voor Torn Veelers
en de Twentse prof Rudi Kemna.
De R.T.V.er Martin Weijers was
weer even terug aan het front hij
reed naar een 14e plaats, de Hen-
geloer Peter Makkink werd 20e. Bij
de Junioren won de Lindense cou-
reur Richard Sleumer, hij kent dit
parcour op zijn duimpje vele trai-
nings rondjes gingen hier vooraf.
Bij de Masters won de Nederlands-

kampioen Bonny Leemreise uit
Beltrum.de Wichmonder Rudi Pe-
ters reed hier naar een 5e plaats.
Gretha KI. Brinke is in haar eigen
Vorden niet gestart.zij had vanwe-
ge een nieuwe baan minimaal
kunnen trainen.

Thijs v Amerongen reed op zondag
in het Brabantse Lieshout, hij
reed daar de eerste nationale-
cross, in de beginfase kon hij
goed met de eersten mee, na zo,n
45 minuten kreeg hij het moeilij-
ker, maar zijn 5e plaats was een
goede uitslag om mee te beginnen
hier zit duidelijk nog meer in.

De Belg Kris Wouters won in Lies-
hout, 2e was Eddy v IJzendoorn
uit Tiel, als 3e ging Sebastiaan
Langeveld uit Lisse over de streep.
Richard Sleumer reed bij de Junio-
ren naar een 17e plaats, hij had
nog zware benen.

De R.T.V. verrijd op Zaterdag 4 De
cember de 3e Nationale cross rond-
om kasteel Vorden, hier wordt
ook weer een jeugd wedstrijdtje
verreden, (voor inlichtingen bel
dan 441678). Tijdens de cross
wordt er ook gestreden voor het re-
giokampioenschap oost.

Al gekeken op WWW.COntact.nl voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?



Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen

Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

hint van sint
meisjes corduroy
broek
mt 104-152
norm. v.a. 14,95
nu slechts:

heren overhemden
div ruitdessins
mt M-XL |
norm. 15,00
nu voor:

pyama's
div jongens en
meisjes modellen
mt. 92-152
norm v.a. 8,99 nu:

dames truien
div modellen -
mt M-XL
norm. 19,99
nu voor:

op het totale overige
assortiment nachtkleding

25% korting.
niet verkrijgbaar in alle filialen

Stamppotten uit -. cn
Grootmoeders keuken € l ,uUp.p.

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

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

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

Reserveer vroegtijdig voor de Kerst

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

>C[YlA
V .̂1 II l Assurantiën

Nederland b. v. Spaar/Pensioenen

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

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

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

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

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

DINSDAG T/M ZATERDAG
Na het succes van onze "fru'rt" vitaminen-tas

Deze week een winter-groentepakket
in de aanbieding. Inhoud:

1 kilo winterpeen + 1 kilo uien
1 rode kool + 1 witte kool
1 koolraap + 1 knolselderij
1 kilo prei + 1 groene kool

Dit samen voor slechts 5,-
De salade van de week is deze keer onze heerlijke

Broccoli-mix

250 gram nu 1.50

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

Klein
Westland

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

CADEAU IDEEËN

Wist u dat wij ook leuke cadeau
manden verkopen met heerlijke
produkten zoals vruchtensappen,
Franse confitures, noten, vruchten
in luxe glazen potten en nog veel
meer lekkers.

Dit en nog meer cadeau ideeën
staan gepresenteerd in het midden
van onze winkel.
Neem gerust eens een kijkje!

Leuk om te geven,
lekker om te krijgen.

Elke kassabon bewijst het
In onze nieuwe Edah in Hengelo zijn alle prijzen
lager. Elke dag. Bovendien zijn er altijd artikelen
superlaag geprijsd. Vanaf woensdag l december
zult u het zien!



Verkiezingen Bronddiorst
kent weinig verrassingen

Een uur nadat de stembureaus
hun deuren gesloten hadden
was de zetelverdeling voor de
nieuwe gemeenteraad van
Bronddiorst duidelijk. De CDA
bleek (naar verwachting) de
grootste partij en krijgt in de
nieuwe raad tien vertegenwoor-
digers. Opvallend is wel dat
CDA-stemmers regelmatig heb-
ben gekozen voor een 'eigen'
kandidaat die door het bestuur
op een onverkiesbare plaats
was gezet.

De als 18e geplaatste Jannie Rex-
winkel-van den Berg bleek door
voorkeurstemmen zó populair,
dat ze als 4e eindigde en dus in de
raad komt.

Dat geldt ook voor de als 22e ge-
plaatste Herman Gosselink. De Pv-
dA krijgt 7 zetels in de gemeente
raad van Bronckhorst. Hier kregen
de zeven bovenste kandidaten van
de lijst ook de meeste voorkeur-
stemmen. Hetzelfde beeld vinden
we terug bij de WD met 6 verte-

genwoordigers in de Raad. Ook
Groen Links wist een zetel te vero-
veren en aanvankelijk bleven
CU/SGP en D66 zonder zetel, maar
bij de verdeling van de restzetels
bleek D66 alsnog recht te hebben
op l zetel. CU/SGP bleef zonder
raadszetel achter.

Op de foto ziet u burgemeester
van de Wende, die de uitslagen be-
kend maakt, die op datzelfde mo-
ment via een 'beamer' ook zicht-
baar worden op het scherm.

Vogelvoeractie voor het
clubhuis van Scouting

Op zaterdag 27 november a.s.
houdt de Vordense Scouting-
groep "David G. Alford," in
samenwerking met Welkoop,
de jaarlijkse actie "Wintervoer
voor Vogels."

De welpen, verkenners en explo-
rers van de groep komen in Vor-
den en Wichmond bij de inwoners
aan de deur om een pakketje win-
tervoer voor vogels te verkopen.
Door zo'n pakketje wintervoer aan
te schaffen helpt u niet alleen de
vogels de winter door, maar levert
u ook een bijdrage aan de groeps-
kas. Het bijeengebrachte geld zal
voornamelijk besteed worden aan
de bouw van het nieuwe clubhuis.

In het afgelopen jaar is er door di-
verse teams van ouders en andere
medewerkers hard gewerkt aan de
opbouw van het clubhuis. In het
voorjaar werd er in Contact ver-
meld, dat het clubhuis dit najaar
in gebruik genomen zou kunnen
worden. Dat is inmiddels ook ge-
beurd. De welpen trokken op za-
terdag 23 oktober in een feestelij-
ke optocht naar hun nieuwe on-
derkomen en op zaterdag 13 no-
vember j.1. konden ook de verken-
ners, via een opdrachtentocht,
hun intrek nemen in hun afdeling
van het gebouw. Dit wil nog niet
zeggen, dat het clubhuis nu af is;
integendeel! Er zijn nog tal van
werkzaamheden uit te voeren.

Zaken als het aftimmeren, het
inrichten van de sanitaire voorzie-
ningen en de aanleg van de buiten-
boel vragen nog veel inzet en geld.
Als alles meezit zal de blokhut in
het voorjaar van 2005 officieel ge
opend worden.

De vogelvoer- en potgrondacties
van Welkoop en Scouting vormen
nog steeds een belangrijke bron
van inkomsten voor de realisatie
van het clubhuis.
Jeugdleden en leiding hopen dan
ook, dat de Vordense en Wich-
mondse bevolking ook nu weer de
vogels en Scouting zal helpen. Uw
bijdrage wordt weer zeer op prijs
gesteld.

UITSLAG
VERKIEZINGEN

NIEUWE GEMEENTE
BRONCKHORST

ZETELVERDELING:

Politieke groepering Aantal

zetels

CDA 10
PvdA 7

WD 6
Groen Links l

D66 l
CUSGP O

DE GEKOZEN KANDIDATEN ZIJN:

Aantal

stemmen

6.148
4.268

3361
855
570
452

PvdA

A.R. Peppelman

JA.M. Kutten

J. Bergervoet-Smeitink

M.E.T. Baakman-Striekwold

H. Boogaard

J. Beverdam

P.J.M. Hoogland

D66
AJÏ.N. Hacquebard

Groen Links

M. Noordhoek

CDA
AJH. Boers

J.T.M. Stapelbroek-Loskamp

P.H.M. Seesing

J. Rexwinkel-van den Berg

DJ. Huntelaar

AAJ. Baars

H.J. Gosselink

AJ. van der Velde

AJj\. Huirne

AAJLM. Spekschoor

WD
E.W. Blaauw

D. Mulderije-Meulenbroek

MJ. Hartman-Oosterink

P. Noordijk

G. te Velthuis

SJ. Roorda

Het opkomstpercentage

voor de herindeling is 53,92%.

Totaal uitgebrachte geldige stemmen zijn 15.654.

Dit is een voorlopig overzicht van de raadsleden, in hun mid-

den kunnen nog wethouders worden gekozen. Wethouders

kunnen geen raadslid zijn en hun plaats in de raad wordt dan

opgevuld door andere partijleden van de kandidatenlijst.

Najaarsconcert
muziekvereniging Jubal
Zaterdag 27 november a.s. geeft
muziekvereniging Jubal een
najaarsconcert in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker.

De afgelopen 2 jaar is het najaars-
concert vervangen geweest door
een kerstconcert in de kerk, maar
voor 2004 is er voor gekozen om
weer een najaarsconcert te verzor-
gen. Deze avond staat onder de
muzikale leiding van Jolanda Je-
zeer die zowel het leerlingenor-
kest dirigeert als het harmonieor-
kest. Doordat het ledenaantal van
het t harmonieorkest bij Jubal
langzaam maar gestaag groeit is
het mogelijk om meer uitdagende
muziekstukken op de lessenaar te
leggen. Bij dit concert kunt u lui-

steren naar het stuk "Tokyo Adven-
ture", dat de drukte en de verkeer-
schaos van de stad Tokyo vertolkt.
Ook Amerika wordt niet vergeten.
"Oregon" een bekend stuk van Ja-
cob de Haan wordt gespeeld als
ook het Zuid-Amerikaanse "El paso
moro gitano" en Afrika wordt ver-
tegenwoordigd in een medley van
Gospels genaamd "O happy day".
Maar ook vanaf andere planeten
"Life on mars" en vanuit het oude
en klassieke Europa wordt muziek
ten gehore gebracht.

Muziekvereniging Jubal heeft een
gevarieerd muziekprogramma sa-
mengesteld en iedereen is welkom
om vanaf 20.00 uur te komen lui-
steren in het Ludgerusgebouw.



Speculaasvlaai

Echte Bakker
VAN ASSELT

Denkt u er aan

om de
chocoladeletters

voor 30 november

te bestellen?

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

GOOSSENS ATOMICA
De plek waar de Sint voor ieder wat vindt!!!

Bij aankoop van winterjas GRATIS
fleece handschoenen of muts of sjaal!!

Kinderkleding vanaf 15% korting
(o.a. winterjassen, fleecejassen, spijkerbroeken, regenpakken, overalls etc.)

Fleecejassen 15% korting

Alle kado-artikelen 10% korting
(bovenstaande is m.u.v. de lopende aanbiedingen)

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139 - Telefax 0575-462205
e-mail: goosreng@tref.nl

Geldig vanaf 15 november t/m 5 december)

'Aeo

\^ VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www.loman-vastgoed.nl

stylingbureau

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

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

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

vvwvsf.in-stijl.nl

Kijk voor
nieuws
ook op:

VOOl feestdagen

|HuisSchilde-eenfr is in ter ieur?

Winterschilderpremie
- € 30,- per man per dag
£ (particulieren)

profiteren
van onzenu

HuisSchilderwinterschilderkortine

€ 30,- per man
p6l 039 (particulieren)

Tevens 6%
i.p.v. 19% BTW

bij woningen van 15 jaar en ouder

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl
f 9/9 Website: www.boerstoel.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Timmer- er\ schilderwerkzaamheden

Joostinkweg 6 • 7251 HK Vorden
Tel. (0575) 55 41 45 • Mobiel (06) 510 24 490

A K T l E S 10 jarig bestaan Deze akties lopen t/m 15 december 2004

I3rillux
Professionele wandafwerking

Bij aankoop van:
2 x 10 liter

latex muurverf
wit of op kleur

voetbaldoel
kado
(zolang voorraad)

Totaal pakket Brillux;

rol glasweefsel
emmer glasweefsellijm
10 liter latex muurverf

wit of op klaur

15 lo korting
ij aankoop van 27 liter

Brillux grond- of lakverf wit of op kleur

5 liter bitburger KAPO

l

Jfewpr

V6IUX dakramen en raamdecoratie

\O ̂  korting
TUIMELVENSTER TYPE GGL TOPfinieh*
Het in het midden tuimelende OOi dakvenster \e> de meest veel-
zijdige van alle VELUX ontwerpen, die u in staat stelt om vrijwel
iedere zolderruimte in een bruikbare leefruimte te veranderen.

TUIMELVENSTER TYPE GGL
• Uitgevoerd in Scandinavisch grenenhout
• Duurzame bescherming met de TOPfinish* afwerklaag
• Kindvriendelijk ontworpen door een sterke vergrendelingsschuif
• VELUX raamdecoratie past direct op de voorgemonteerde

montageblokjes

Voor meer Informatie over levering, plaatsen of schilderwerkzaamheden neem dan contact met one op.
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk
y re upffytxmpt KEU*» ËM uw MTENTKBUD p^yjye ?: *,..

HGROEN10SEGIDS

Briefpapier

Rekeningen

CONTACT Kettingformulieren

Enveloppen

FoldersWamsveldse Zelfstandigheid
in Sinterklaasverpakkiiig

De Woniniliriiil is e

Kranten
ZZZZZI
Boeken

Kinderboekenweek
woensdag van start

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

drukke r i j

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK,

ZELHEM:

RUURLO:

LICHTENVOORDE:

GROENLO:

WEEVERS DRUK,

STUDIO CONTACT,

WEEVERS ELNA,

TEL. (0575) 51 23 06

TEL. (0314) 62 50 53

TEL. (0573) 45 12 86

TEL (0544) 37 13 23

WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28



WOENSDAG 1 DEC. OPENT
UWE ED

Je bespaart nergens zo veel, zo snel en zo gemakkelijk.
izen< lage prijzen tassende anbiedinaen.

Makkelij

De nieuwe
Edah

Lekker&laag
is meteen de
goedkoopste

supermarkt van
Hengelo.

In onze nieuwe Edah Lekker&Laag in
Hengelo zijn duizenden prijzen lager. Elke
dag. Bovendien zijn er altijd artikelen
superlaag geprijsd. Deze verrassende
aanbiedingen vind je apart gepresenteerd
in de winkel. En bij de kassa zie je hoeveel
geld het je scheelt.

art! dan HA rp<

Nestlé chocolade mini's
diverse smaken, zak vanaf 190 gram

Liga Evergo of Milkbreak
diverse smaken, pak vanaf 175 gram

Raadhuisstraat 53, Hengelo.

Edah Merk

Pepsi of Sisi

•diverse smaken,
fles 1500 ml

Brand of Culpener
krat 24 flesjes a 300 ml

Voor de eerne klant
staat al een volle

winkelwagen klaar. Gratis.
Woensdag 1 december opent de nieuwe Edah Lekker&Laag in Hengelo om
9.00 uur. De klant die als eerste voor de deur staat mag het lint door-
knippen en gratis een winkelwagen vol boodschappen meenemen.
Daarnaast ontvangen de eerstvolgende 50 klanten die voor 9.00 uur voor
de deur staan een compleet Met-Edah-op-de-koffie-pakket.

Hertog yoghurtijs,
slagroomijs of roomijs
bak 1000 ml

Mona gezinspudding
diverse smaken, beker 500 gram

Robijn
was-
verzachter
diverse
soorten,
flacon
750 ml

•M Rundergehakt
sa kilo

Gato Negro of Blanco
soepele rode wijn of droge witte wijn,
fles 750 ml

Jarig? Baby? Trouwfeest? Gratis vlaai!
Op Woensdag 1 december als je op onze openingsdag jarig bent.
Op Donderdag 2 december als je baby de dag daarvoor is geboren.
Op Vrijdag 3 december als je deze dag gaat trouwen.
Op Zaterdag 4 december als je die dag zilveren of gouden bruidspaar bent.
Alleen geldig in de week van de opening.
Breng een document mee waaruit blijkt dat je recht hebt op 'n gratis traktatie.
Met de felicitaties van Edah Lekker&Laag!

Open: ma. t/m wo. van 8.00 tot 20.00 uur.
Do. en vrij. van 8.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Dat wordt niet gewoon meer Edah



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

E e n p u b l i c a t i e v a n d e G e m e e n t e V o n d e n

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Alle panden in
Bronckhorst op foto
voor WOZ-taxatie
Vanaf november 2004 tot en met
februari 2005 gaan medewerkers
van het bedrijf SMQ uit Hengelo
O. in opdracht van de gemeenten
alle panden in de gemeente
Bronckhorst fotograferen. De fo-
to's worden gebruikt voor de taxa-
tieverslagen die u vanaf volgend
jaar kunt opvragen naar aanlei-
ding van uw nieuwe WOZ-beschik-
king. De fotografen kunnen zich
legitimeren en wij verzoeken uw
medewerking te verlenen bij het
maken van de foto's. Bij vragen
en/of opmerkingen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling
belastingen van de gemeente.

Steenderen en
Bronckhorst

Informatiebijeenkomst over
nieuw recreatiebeleid op
29 november

Afgelopen voorjaar is stedenbouw-
kundig bureau van Droffelaar aan
de slag gegaan met het actuali-
seren van het recreatiebeleid van
de gemeente. Dit beleid gaat on-
derdeel uitmaken van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied.

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

Met ingang van 30 november 2004
ligt de beleidsnota ter inzage in het
gemeentehuis, de bibliotheek en
staat het op onze website
www.vorden.nl. In de week van
27 t/m 31 december is het gemeen-
tehuis gesloten. Na 4 januari 2005
liggen de stukken ter inzage in het
gemeentehuis van Hengelo. De offi-
ciële inspraakprocedure, waarin
een ieder zijn of haar zienswijze
bekend kan maken, start op 30 no-
vember 2004 en loopt tot 11 janua-
ri 2005. Mede op basis van de in-
spraakreacties stellen burgemees-
ter en wethouders het ontwerp
vast en vertalen dit naar het ont-
werp-bestemmingsplan. Om een
goede afweging te kunnen maken
tussen de verschillende belangen,
verzoeken wij u zienswijzen schrif-
telijk kenbaar te maken aan het
college van burgemeester en
wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden of het
college van burgemeester en wet-
houders van Bronckhorst, Postbus
200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

E en oud tijdperk wordt afgesloten,
orden houdt op te

bestaan. En dat mag natuu
onopgemerkt voorbij gaan! De hoog-

•ijd dus voor een onvergetelijk
afscheidsfeest voor alle inwo
de gemeente Vorden. Kom op 15
december naar Sporthal 't Jebbink.

heid in
•Jpha

Showband

wordt gezorgd!
vanaf 20.00 uur

Toegang: natuurlijk gratis

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

Nieuw: identificatieplicht
vanaf U jaar

De Wet op de uitgebreide
identificatieplicht treedt op l
januari 2005 in werking. Vanaf
deze datum moet iedereen in
Nederland van 14 jaar en ouder

een geldig identiteitsbewijs
kunnen tonen als politie of
andere toezichthouders daar om
vragen. In de praktijk betekent dit
dat iedereen van 14 jaar en ouder
altijd een geldig identiteitsbewijs
bij zich moet dragen. Het verzoek
om identificatie door politie of
een andere toezichthouder mag
niet willekeurig gebeuren. Zij
moeten daarvoor een reden
hebben. Het moet nodig zijn voor
de uitvoering van hun taken,
bijvoorbeeld voor verkeerstoe-
zicht, hulpverlening, opsporing
van strafbare feiten of handhaven
van de openbare orde. Er komen
geen afzonderlijke controles op
het bezit van identiteitsbewijzen.

Wanneer iemand geen geldig
identiteitsbewijs kan of wil tonen
als de politie of een toezicht-
houder daar om vragen, kan hij of
zij worden meegenomen naar het
politiebureau. Daar wordt vervol-
gens onderzoek gedaan naar de
identiteit. Ook kan hij/zij gestraft
worden met een boete van maxi-

maal € 2.250,-. Mensen met de
Nederlandse nationaliteit kun\nen
zich identificeren met het
paspoort, het rijbewijs en de
Nederlandse identiteitskaart
(voorheen Europese
identiteitskaart). Vreemdelingen
kunnen zich identificeren mei
een vreemdelingendocument.
Voor meer informatie kunt u
terecht op de website
www.justitie.nl of contact
opnemen met de afdeling
burgerzaken van de gemeente.

Verhuisbericht gemeente

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

Tussen kerst en oud en nieuw
zijn wij door verhuizing geslo-

ten. Alleen de afdeling burger-
zaken is beperkt bereikbaar (op
werkdagen van 9.30 uur tot 10.30
uur) op de u bekende adressen
voor het aangeven van geboorte
en overlijden.

Vanaf dinsdag, 4 januari 2005
staan wij weer voor u klaar.
U kunt ons dan vinden op de
volgende adressen:

Gemeentehuis:

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

Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:

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

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

Openingstijden:

De nieuwe openingstijden zijn:
ma t/m wo 8.30 -15.00, do 8.30 -
19.30 (alleen afdeling Publieks-
zaken, overige afdelingen tot
15.00 uur) en vr 8.30 -12.30 uur
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De gemeenteraad vergadert op
25 november a.s. om 20.00 uur
besluitvormend. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan de volgende
onderwerpen:

• Evaluatie beleidsbegroting 2004
• Gemeenten en schoolbegeleiding
• Voorbereidingsbesluit ex artikel 21

WRO voor het perceel Schutte-
straat 20

• Onderzoek fietspad Wildenborchse-
' weg
• Wet voorzieningen gehandicapten

gemeente Bronckhorst 2005
• Boeteverordening Wet inburgering

nieuwkomers
• Welzijnsplan 2004-2006
• Breedtesport 2005 -2008
• Beleidsverslag 2003 Algemene

bijstandswet

Hieronder zijn enkele

onderwerpen nader belicht.

Onderzoek fietspad
Wildenborchseweg
Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor een krediet
beschikbaar te stellen van
€ 45.000,- voor een nadere
uitwerking van de plannen voor
een vrij liggend tweerichtingen
fietspad aan de westzijde van de
Wildenborchseweg, de benodig-
de bestemmingsplanwijzigin-
gen, aankoop van gronden etc.
De aanleg van het fietspad zou
een gezamenlijk project van
Lochem en Vorden moeten
worden. De gemeente Lochem
heeft inmiddels aangegeven het
project pas opnieuw op te willen
pakken na de herindeling.

Welzijnsplan 2004-2006

In het Welzijnsplan 2004-2006 is
het welzijnsbeleid van de

gemeente Vorden opgenomen.
De gemeente vindt onder meer
een goed aanbod van voorzienin-
gen van groot belang, alsmede
een goede bereikbaarheid ervan
voor iedereen. Verder is een
extra krediet opgenomen voor
de bibliotheek voor automa-
tisering en de aanschaf van
boeken en voor de Stichting
Welzijn Ouderen voor het
project Meer bewegen voor
ouderen. Burgemeester en
wethouders vragen de raad het
plan vast te stellen en de
kredieten te verstrekken.

Breedtesport 2005 -2008

De gemeenten Vorden en
Hummelo hebben gezamenlijk
het plan Sportief en Actief
Vorden en Hummelo en Keppel
opgesteld en hiervoor een
subsidie van het ministerie
gekregen van de helft van de
verwachtte kosten. De andere

helft van de kosten moeten de
gemeenten zelf bijdragen en
hiervoor vraagt het college de
raad het benodigde krediet. Het
plan bestaat uit twee projecten:
Bewegen in Onderwijs en Sport
(introductie van een nieuwe
vorm van bewegingsonderwijs)
en ondersteuning vrijwilligers
die zich met sport bezighouden.

Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg)
gemeente Bronckhorst 2005
De gemeente is verantwoordelijk
voor het verstrekken van woon-
voorzieningen, vervoersvoor-
zieningen en rolstoelvoorziening
aan gehandicapten en heeft hier-
voor beleid ontwikkeld. De vijf
aanstaande Bronckhorst-gemeen-
ten hebben hun huidige beleid
geharmoniseerd en burgemeester
en wethouders vragen de raad het
nieuwe Wvg-beleid Bronckhorst
2005 vast te stellen.

Beleidsverslag 2003
Algemene bijstandswet

Hoe de gemeente de Algemene
bijstandswet afgelopen jaar
heeft uitgevoerd, staat in het
Beleidsverslag 2003. O.a. op
welke manier de vastgestelde
beleidsvoornemens zijn
uitgevoerd en welke resultaten
zijn behaald, is vastgelegd.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u of
het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u
mag geen onderwerp aan de orde
stellen dat op de agenda staat. U
kunt u uiterlijk donderdag, de
dag van de raadsvergadering, tot
16.00 uur aanmelden bij de
griffier, de heer G. Limpers, onder
opgave van het agendapunt
waarover u wilt spreken.

Breng ook uw herbruikbaar spul
naar afvalbrengpunt Vorden
Sinds l januari 2004 kunt u bij
het afvalbrengpunt aan het Hoge
(oude zuivering) ook herbruikbaar
spul brengen. Tijdens de 2e
zaterdag van de maand staat
kringloopbedrij f de Omloop er
met een wagen om het materiaal
in te nemen.

Inzamelresultaat

Het inzamelresultaat is tot nu
toe redelijk. Gemiddeld wordt
er 280 kilo per maand gebracht.
De aard van het gebrachte
materiaal varieert sterk: televisies,
computers, zit meubilair,
verlichting, schommelstoel,
boeken, schaatsen, kleding en
sanitair. De spullen worden
vervolgens verkocht in de
kringloopwinkels in Zutphen en
Lochem.

Heeft u nog herbruikbare spullen
(op zolder of in de schuur),
breng ze dan op 11 december a.s.
naar het afvalbrengpunt aan
het Hoge.

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

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

Nieuwe zijlader voor het legen van
de groene en grijze containers in
buitengebied-wijken 27 en 57
in de gemeente Vorden.
Containers uiterlijk 07.00 uur
's ochtends aan ae weg!

Vanaf maandag 22 november leegt een nieuwe zijlader van Berkel Milieu de containers in de
genoemde wijken in het buitengebied. Voor een omschrijving van die wijken zie de afval-
kalender 2004 van de gemeente Vorden.
Het tijdstip waarop dit nieuwe type auto bij u langs komt kan elke week anders zijn dan u nu
gewend bent. Plaats daarom uw container(s) altijd uiterlijk 07.00 uur 's ochtends langs de weg.
Wilt u, als het uw inzamelwijk betreft, de eerstvolgende keer dat uw contaitier(s) geleegd
moeten worden hiermee rekening houden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-Informatie-Lijn van Börkel Milieu;
telefoon 0575 - 545 646, bereikbaar op werkdagen van 09.00- 12.30 en 13.00- ló.opuur.

Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamsveldseweg 3, voor het bouwen van een bergruimte, datum ontvangst:

15 november 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat lOa in Wichmond, voor het bouwen van een woning met bijgebouw,

datum ontvangst: 15 november 2004
• Molenweg 39-41, voor het vergroten van een dubbele woning, datum ontvangst:

16 november 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Warkenseweg 4, voor het samenvoegen van twee woningen tot één woning

en het bouwen van een woning, vrijstelling voor: vrije doorgang deur

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg 8, voor het geheel slopen van een schapenhok, kippenhok,

aardappelkelder en houtloods

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van een evenement met beginnende

bandjes op 27 november van 20.00 tot 01.00 uur in Café Uenk

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

l december tot en met 14 december, op het perceel Kapelweg 18

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

bekendgemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de sector samenleving (alleen
ontheffingen en vergunningen algemeen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de Cyclocross zijn de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot aan
de splitsing met de Vordense Bosweg en een klein deel van de Vordense Bosweg
richting de Horsterkamp op 4 december van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor
het verkeer.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n s m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Het Schapenmeer 1976' voor het vergroten van een
recreatiewoning op het perceel het Schapenmeer 18.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 5, lid 5.7. sub a van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een woning met vrijstaande garage op het perceel
Baron van der Heijdenlaan la in Wichmond (herinvulling voormalige terrein van
landbouwmechanisatiebedrijf Arends).

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 3, lid 3.5.4. van het bestemmingsplan 'Werkveld Oost' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een bedrijfshal op het perceel aan de Netwerkweg
5 op het industrieterrein Werkveld - Oost. Deze vrijstelling maakt een grotere
goothoogte van de bedrijfshal mogelijk.

• Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO),
voor de periode van 5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' voor het aanleggen van een grond depot op het perceel ter
plaatse van de hoek Kerkhoflaan/ Oude Zutphenseweg in Vorden.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
25 november t/m 22 december 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.



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

Wi j z i g i n gs p la n ex. a r t i k e l 11 Wet op de r u i m t e l i j k e
o r d e n i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat van 25 november t/m
22 december 2004, voor een ieder in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis) en de bibliotheek, ter inzage ligt het ontwerp-
wijzigingsplan ex artikel 11 WRO voor het perceel Dorpsstraat 32.

Het plan omvat de wijziging van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost'
en voorziet ter plaatse in het van toepassing verklaren van voor 'Horeca'
aangewezen grond. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden
zienswijzen bij hun college indienen.

Monumenten
V e r g u n n i n g v o o r s l o p e n o p s t a l l e n B a a k s e w e g 8
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat van 25 november
2004 t/m 5 januari 2005 voor een ieder ter inzage ligt de vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor het slopen van vier opstallen op het
perceel Baakseweg 8 in Vorden. Gedurende de termijn van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen. De stukken liggen tot en met
24 december 2004 op het gemeentehuis in Vorden, sector grondgebied (koetshuis).
Hierna liggen ze van 4 tot en met 19 januari in de leeskamer van het
gemeentehuis in Hengelo Gld.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g
o m v e r g u n n i n g ( a r t . 3 :44 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 26 november t/m 6 januari 2005, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond, om: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende/vergunning voor een varkenshouderij, datum aanvraag:
28 juni 2004, adres van de inrichting: Polweg 6 in Wichmond, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie S, nr. 543 / 544

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 7 januari 2005.

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

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 30 november 2004 vanaf 09.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 10 t/m 25 november,
voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen
die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 2 december behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 26 november 10.00 uur ter inzage bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens
bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de
gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 25 november om 12.00 uur bij
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

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

Bosch Car Service nu ook bij u in de buurt!
Zutphen is op Industrieterrein
'de Revelhorst' een autorepa-
ratiebedrijf rijker! Bosch Car
Service Revelhorst (BCSR) opent
vanaf 22 november namelijk
officieel haar garagedeuren en
verwelkomt de klant in een
zeer schone en heldere no-non-
sense werkplaats.

Deze is voorzien van de modernste
meet- en werkplaats apparatuur,
waardoor onderhoud en reparatie
aan elk model en merk mogelijk
is. BCS Revelhorst is gespeciali-
seerd in het onderhoud en reparen
van automobielen en campers en
heeft dus geen showroom! Door-
dat alleen is geïnvesteerd in dat
wat strikt noodzakelijk is om repa-
raties vakkundig uit te voeren en
de klant goed te woord te kunnen
staan, kan BCS Revelhorst dit doen
tegen lagere werkplaatstarieven
dan gebruikelijk!

En om het helemaal compleet te
maken is het service telefoonnum-
mer van BCS Revelhorst ook nog
eens 24 uur per dag bereikbaar!
Gerrit van Ommen, Service Advi-
seur van BCS Revelhorst en het da-
gelijkse "gezicht "van het bedrijf,
geeft de volgende toelichting: "On-
ze klanten hebben recht op de
beste service en die gaan wij hun
geven!" Hij vervolgd:" De mensen
kennen ongetwijfeld Bosch van de
keuken apparatuur en de gereed-
schappen. Maar wat men over het
algemeen niet weet is, dat Bosch
een van de grootste toeleveranciers
ter wereld is op het gebied van
auto- en motoronderdelen! Bosch
helpt de automerken nieuwe ont-
wikkelingen door te voeren en is
leidinggevend op haar vakgebie-
den ABS systemen, ontsteking, ac-
cu's, boordcomputers, startmoto-

service

ren, dynamo's en nog heel veel
meer!" En Gerrit weet waar hij het
over heeft, want hij zit al zijn hele
leven in het autovak. "BOSCH heeft
dus ontzettend veel kennis van alle

merken automobielen in huis en
via een scala aan cursussen komt
dit dan weer naar onze monteurs
toe. Een goed concept dat onze
werkplaats garandeert van kennis

en de juiste onderdelen met een
perfecte pasvorm. We zijn er trots
op om deel uit te mogen maken
van het Bosch Car Service netwerk!"
Het Bosch Car Service netwerk

bestaat uit autobedrijven welke
volledig mee willen gaan met de
Bosch gedachte dat topkwaliteit
niet persé duur hoeft te zijn! Ze-
ker voor de auto's ouder dan 3 jaar
telt dit enorm, want juist dan ko-
men zo af en toe de gebreken. Op
dit moment zijn er reeds meer dan
250 Bosch Car Service bedrijven in
Nederland en nu dan ook in Zut-
phen.

WAARVOOR KAN MEN
BIJ BOSCH CAR SERVICE
REVELHORST TERECHT?
Simpelweg voor alles wat met uw
auto te maken heeft! Bijvoorbeeld,
wanneer uw auto toe is aan een
grote of kleine beurt, een APK-
keuring of een reparatie. Ook als u
alléén een oliewissel wilt laten uit-
voeren, of wilt weten of uw auto
zo de winter door kan.

BCS Revelhorst beschikt over een
banden- en uitlaatservice én een
service voor de inbouw van radio's,
GSM en navigatie. Er worden door
BCS Revelhorst uitsluitend kwali-
teitsonderdelen met garantie ge-
monteerd. Het spreekt vanzelf dat
BCSR aangesloten is bij de BOVAG.
Alle klanten worden regelmatig
op de hoogte gehouden van nutti-
ge tips, voordelen en autonieuw-
tjes. Dat is wel zo handig voor als u
regelmatig op weg bent. Niet voor
niets heeft BCSR de slogan: "Bosch
Car Service doet alles voor uw
auto!!"

In de openingsweek (22 november
t/m 27 november) houdt Bosch
Car Service Revelhorst aan de Gel-
derhorst 6 open huis en kunt u
met eigen ogen zien hoe netjes en
strak de werkplaats is ingericht en
kunt u aan den lijve ervaren hoe
vriendelijk de medewerkers zijn.
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OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
Koopavond op afspraak. Zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

WELKOM OP ONZE
KERSTSHOW

vrijdag 26 nov 10.00-21.00 uur
zaterdag 27 nov 10.00-16.00 uur
zondag 28 nov 10.00-16.00 uur

KERSTBOMEN TE KOOP
vers van het land

ÉÉNMALIGE KERSTCURSUS
maandag 20 december (nog enkele plaatsen)

EXTRA AVOND 10 december

Qroot Roessmk
b l o e m e n

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

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

RGLATie GM

TGL (O573) 22 11 77

Een nieuw plafond in 1 dag!

.

Zonder hak- en breekwerk
terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafonds de Timmerije

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

WITKAMP
D A N C ' I N C ; f DISCO I I N l K

ROCKCAFE:
ONE IN A MILLION!

REA'S 1OO%

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

* Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
* Eefde, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

Ontwerp en realisatie internetsites

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

Weever»

Fysiotherapie &
Manuele Therapie j a a k J a n s e n

Omdat fitheid en gezondheid samen gaan in het leven
is bewegen juist ook voor senioren zeer aan te
bevelen. 'Je voelt je geestelijk gezonder als je
lichaam fitter is'. Samen met andere senioren

garanderen we een uur verantwoord bewegen onder
fysiotherapeutische begeleiding en veel gezelligheid.

SENIOREN-FITNESS

FIT-CARE A
center SOURCY ÊM m

De speciale 55+ uren zijn op de dinsdag- en
donderdagmorgen. U kunt dan sporten tegen een

speciaal 55+ tarief. Bel ons voor een afspraak
zodat u hier meer over komt te weten...

Meer info ... zie elders in deze uitgave

Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. (0544) 482858 of (0544) 352423

HOUT
VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

u e dèBos



Slachtvisite bij Vleesboerderij Garritsen
in Toldijk goed bezocht
Zaterdag 13 november jongstleden konden belangstellenden naar Vleesboerderij Garritsen komen
aan de Wolfstraat 5 in Toldijk. Op traditionele wijze werden varkens uitgebeend, waarbij men tevens
kon kijken hoe dit vlees werd verwerkt tot diverse producten.

"Het oldtimer orkestje was de hele dag aanwezig en speelde en zong liedjes uit 1940-1950 en later."

Bij Vleesboerderij Garritsen wordt
vlees van eigen rundvee en var-
kens verkocht. Dit vlees is ver-
werkt en diepgevroren bij vaksla-
gerij Driever uit Baak. In samen-
werking met vakslager Driever wil-
de de heer Garritsen weer wat ou-
de gebruiken onder de aandacht
brengen. Hij heeft deze open dag,
de Slachtvisite, voor een tweede
keer georganiseerd. Dit jaar echter
werd op twee locaties gewerkt. Vo-
rig jaar was alles te zien en te proe-
ven in de grote schuur. Ook het
uitsnijden van het varken, die tra-
ditioneel aan de ladder hing. Dit
jaar moest het uitsnijden, maar
ook het maken van de verse worst
in de hiervoor geschikt gemaakte
winkel plaatsvinden. De keurings-
dienst van waren heeft tegenwoor-
dig meer eisen voor wat betreft hy-
giëne! De keurmeester was al
vroeg die ochtend wederom aan-
wezig en keurde de ruimte goed.
In de jaren '50 van de vorige eeuw
en de tijd daarvoor, trof men op di-
verse plekken bij boerderijen in de

gehele Achterhoek en Twente lad-
ders aan met geslacht vee. In no-
vember natuurlijk, want dit was
bij uitstek de slachtmaand. De
temperatuur was in deze maand
zeer geschikt om de vetgemeste
varkens en koeien te slachten. Het
was belangrijk om voor de koude
wintermaanden de vleesvoorraad
op peil te brengen. In het gehele
land waren grote gezinnen en die
moesten er allemaal van eten.
Er waren plaatselijke huisslach-
ters, die bij de boerderijen kwa-
men om dergelijke klussen te kla-
ren. Ook in Steenderen en omge-
ving gebeurde dit. Aan het eind
van de vorige eeuw waren daar
twee, voor die tijd, grote slachterij-
en gevestigd. Het waren de firma
Heezen en de firma Wijers.
Er werden soms drie of meer var-
kens op een boerderij geslacht en
met ladder en al op de platte wa-
gen naar de slachterijen vervoerd.
Daar werden ze dan uitgebeend.
Deze slachterijen maakten er ook
hun speciale producten van. De

"De dames maken verse worst van varkensdarm (schaal linksonder), wat
wordt gevuld met gemalen en gezouten vlees (schaal rechtsonder)."

rookworsten en hammen werden
daarna met de boot via de IJssel
naar Amsterdam vervoerd.
Vroeger werd niks weggegooid van
de slacht. De darmen werden ge-
bruikt voor het maken van worst
en de kop werd gekookt. De var-
kensharen werden gebruikt om
verfborstels en kwasten van te ma-
ken.
Zaterdagochtend direct om 10.00
uur werd in de winkelruimte ge-
start met het maken van verse
worst. Van tevoren waren de var-
kensdarmen schoon geschrapt en
in water gelegd. De brokken vlees
werden allereerst gemalen. Ui-
teraard met authentiek materiaal
en met de hand bediend. Het ge-
malen vlees werd dan in een
schaal gezouten, goed gekneed en
geproefd. Een tweede apparaat
met slinger werd gebruikt om de
varkensdarm te vullen, waarna de
ze werd afgesloten met een touw-
tje. Deze worsten gingen direct
van de hand.
Het uitbenen van het varken ge-
beurde door vakkundige mensen,
die het slagersvak al een halve
eeuw hebben beoefend.- Een heel
varken woog rond de 134 kilo-
gram. Het halve varken moest dan
ook met twee sterke mannen op
de tafel worden gesjouwd. Het
vleesmes en de zagen die werden
gebruikt waren vlijmscherp. De
slager ging doeltreffend met zijn
mes door het verse vlees. Om hem
heen stonden al diverse gegadig-
den te wachten op dat juiste, lek-
kere stuk vlees voor bijvoorbeeld
de erwtensoep. Hij vertelde over
de varkenshaas en de daaronder
liggende haaskarbonades, met
daarnaast de ribkarbonades en de
schouderkarbonades. Ook kwa-
men de belangstellenden meer te
weten over de hammen en ham-
lappen, speklappen met en zonder
zwoerd, pootjes voor de soep en
dergelijke. Ook recepten werden
uitgewisseld, van slager naar be-
zoeker maar ook tussen bezoekers
onderling. De wat oudere mensen
kenden het slachten en uitbenen
nog van vroeger thuis. Het was ge-
zellig en leerzaam zo!
In de grote schuur hing een gezel-
lige sfeer. Een oldtimer orkestje,
bestaande uit drie heren spelend
op trommel, saxofoon en accorde-
on, speelde en zong liedjes uit de
periode 1940-1950. Maar ook wat
nieuwer repertoire werd gespeeld.
Rond de middag kwam een volks-

dansgroep uit Halle. Deze groep,
onder begeleiding van twee eigen
accordeonisten, danste oude ron-
dedansen zoals bijvoorbeeld de
klompendans.
Diverse dames maakten balken-
brei, hoofdkaas, zure zult, bloed-
worst, vetappels (van goudrenet-
ten) en dergelijke gerechten naar
oude receptuur. De diverse lekker-
nijen mochten worden geproefd
eventueel op een stukje rogge-
brood. Er werd brood en cake ge-
bakken en een hobbybakker zorg-
de dat er lekkere koek of gebak bij
de koffie kon worden genomen.

Mevrouw Raterink bewerkte een
stuk speksteen en men kon diverse
soorten stenen voelen en kunst-
werkjes van speksteen kopen. Jon-
geren van de World Servants,
groep Steenderen verkochten
kerstkaarten voor hun goede doel,
het bouwen van scholen in derde
wereldlanden. Op deze dag kon
men ook met de prijsvraag Slach-
tersgereedschap meedoen, waar
een vleespakket mee te winnen
was. Hiervoor was in de grote
schuur een vitrine ingericht. Voor
de kinderen was er een speciale
prijsvraag met leuke prijzen.

Verder was er een kraam met di-
verse soorten worst. Den4akker
had brood en eieren en maakte ge
vulde roereieren.

Landwinkel Achterhoek was aan-
wezig met zuivel en honing. Me
vrouw Bargeman demonstreerde
het spinnen en had van eerder ge
sponnen draad een veelheid aan
zelfvervaardigde breiwerken mee
genomen.

En natuurlijk was er van alles wat
voor de inwendige mens, varië-
rend van een beker koffie tot een
heerlijke kop erwtensoep. Er was
gezorgd voor voldoende lange ta-
fels om er eens lekker voor te gaan
zitten.
Voor een ieder die van oude ge
bruiken houdt, of er gewoon een
zaterdag opuit wilde, was een be
zoek aan Vleesboerderij Garritsen
een unieke gelegenheid.

Een 134 kilogram wegend varken hangt klaar om te worden uitgesneden.



ij elk dekbed een gratis
CINDERELLA dekbedset!

Donsdekbed 9O% witte originele ganzendons
carré gestikt.

1 persoons

2 persoons

Lits jumeaux

i persoons XL

140/200 van 189,-

200/200 van 299,-

240/200 van 339,-

140/220 van 209,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 369,-

NU 119,-

NU 179,-

NU 219,-

NU 139,-

NU 239.'

4-seizoenen donsdekbed 9O%
originele witte ganzendons
in carré gestikt 5 jaar garantie.

1 persoons

2 persoons

Lits jumeaux

i persoons XL

140/200 van 269,-

200/200 van 409,-

240/200 van 455,-

140/220 van 309,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 489,-

NU 159,-

NU 239,-

NU 269,-

NU 179,-

NU 319,-

Donsdekbed Dreamstar 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt.

1 persoons 140/200 van 129,- NU 89,-

2 persoons 200/200 van 199,- NU 139,-

Lits jumeaux 240/200 van 219,- NU 159,-

i persoons XL 140/220 van 139,- NU 99,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 249,- NU 179,-

4-seizoenen donsdekbed 65% eendendons

1 persoons 140/200 van 205,- NU 119,-

2 persoons 200/200 van 269,- NU 189,-

Lits jumeaux 240/200 van 319,- NU 219,-

i persoons XL 140/220 van 229,- NU 139,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 349,- NU 249,-

Actie geldig tot 5 december en zolang de voorraad strekt.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Kom snel langs want

t l» op

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

1 persoons

2 persoons

Lits jumeaux

i persoons XL

140/200 van 65,-

200/200 van 99,-

240/200 van 119,-

140/220 van 75,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 129,-

NU

NU

NU

NU

NU

45.'
69,-

79.'

49,-

89.'

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

1 persoons 140/200 van 109,-

2 persoons 200/200 van 149,-

Lits jumeaux

i persoons XL

Lits jumeaux XL 240/220 van 199,-

240/200 van 179,-

140/220 van 119,-

NU 79,-

NU 109,-

NU 139,-

NU 89,-

NU 149,-

Wollen 4-seizoenen dekbed met een vulling van
100% scheerwol en een 100% katoenen tij'k.

1 persoons

2 persoons

Lits jumeaux

i persoons XL

140/200 van 129,-

200/200 van 169,-

240/200 van 209,-

140/220 van 145,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 229,-

Ook in enkele uitvoering leverbaar.

NU 89,-

NU 129,-

NU 149,-

NU 109,-

NU 189,-

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

1 persoons

2 persoons

Lits jumeaux

i persoons XL

140/200 van 159,-

200/200 van 239,-

240/200 van 279,-

140/220 van 179,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 309,-

NU 119,-

NU 169,-

NU 199,-

NU 129,-

NU 229,-

Superaanbfedfng veren kussens
eendenveren kussen stevig gevuld

""""•^.fc» . *^^ v

van 24,95 voor 14f95 NU Z voor 25,-

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen 161.0575512816 www.bedshop.nl



Aannemersbedrijf
Besselink & Reugebrink stopt

BESSELINK & REUGEBRINK

Frans Besselink: "Ik blijf nog wel bezig als hobby-timmerman"

Na een periode van zeventig
jaar sluit aannemersbedrijf
Besselink & Reugebrink uit
Hengelo eind dit jaar definitief
de deuren. Het timmerbedrij f is
een begrip in de regio. Om rela-
ties, klanten en iedereen de ge-
legenheid te geven om afscheid
te nemen, is er vrijdag 10 de-
cember een receptie vanaf 15.00
uur tot 18.00 uur in Partycen-
trum Langeler te Hengelo Gld.

Bertus Besselink en Evert Reuge-
brink zijn l augustus 1934 samen
begonnen met een timmerbedrijf.
Het werk bestond toen ondermeer
uit het maken van stortkarren tot
kruiwagens en van bergkappen tot
lijkkisten. Later kwam er veel werk
bij van boerderijen en grotere
bouwwerken.

In de jaren 50 kwamen de zonen
Wim en Bennie Reugebrink en
Frans Besselink in het bedrijf. Van-
af de ambachtsschool hebben ze
altijd meegewerkt in het bedrijf.
In 1972 werd het bedrijf overgeno-
men door de zonen van de oprich-
ters Wim en Bennie Reugebrink
en Frans Besselink. Acht jaar later
werd de werkplaats vergroot. De
oprichters Bertus Besselink over-
leed in 1979 en Evert Reugebrink
in 1992.

Door het overlijden van Wim Reu-
gebrink (1993) en Bennie Reuge-
brink (2000) kwam de bedrijfsvoe-
ring alléén terecht op Frans Besse-
link. "Vanaf 2000 kwam ik er al-
leen voor te staan. Dan pas merk je
hoeveel werk op je afkomt. Vooral
het regelen van werk en de admi-
nistratie.

Het werd gewoon teveel", zegt
Frans die inmiddels 45 jaar betrok-
ken is bij de bedrijfsvoering. "On-
danks die drukte heb ik het met
veel plezier gedaan. Natuurlijk
kun je dit alleen doen wanneer je
het thuisfront mee hebt", vertelt
Frans terwijl hij zijn vrouw aan-
kijkt.

Na zeventig jaar sluit het bedrijf.
In al die jaren heeft het aanne-
mersbedrijf een grote klanten-
kring opgebouwd. Besselink &
Reugebrink is een begrip in Henge-
lo en in de regio. De reden dat het
bedrijf stopt is, omdat er geen op-
volger is. "Ik ben zelf 61 jaar en
heb 45 jaar gewerkt als timmer-
man. De gezondheid gaat dan ook
meespelen. Er begint kleine slijta-
ge te ontstaan. Ook de steeds meer
regelgeving en andere voor-
waarden spelen hierbij een rol".

Officieel sluit het bedrijf 31 de-
cember van dit jaar. De uitvoeren-
de werkzaamheden zijn al gestopt
vanaf l november. De drie werkne-
mers zijn in het voorjaar al inge-
licht over de sluiting. "Dat heb ik
zo vroeg mogelijk gedaan", zegt
Frans. "Dan hebben ze in ieder ge
val de tijd om ander werk te zoe-
ken. Frans Besselink heeft lovende
woorden voor zijn drie medewer-
kers. Het zijn hele goede vakmen-
sen. Vanaf de LTS werken ze hier
en hebben hier het vak geleerd. Ze
zijn ook heel lang in dienst ge-
weest", vertelt Besselink.

Herman Harmsen heeft er 28 jaar
gewerkt en André Seesing 25 jaar.
Harry Reugebrink heeft er bij het
Hengelose bedrijf 18 jaar opzitten.
"Herman en André werken nu bij
aannemersbedrijf Meulenbrugge-
Barink en Harry is in Etten gaan
werken bij een blokhuttenbedrijf'.

Frans: "Ik ben blij dat de drie all-
round timmermannen op een goe-
de plek terecht zijn gekomen.
Daarom heb ik het de jongens ook
op tijd gezegd dat ik eind dit jaar
stop. Want ik vind, dat ze weer
goed aan de slag moeten komen.
Dat was ook één van m'n grootste
zorgen. Ze verdienen het gewoon".
"Ik heb altijd plezierig met hen
samengewerkt. Het waren vak-
mensen", zegt Frans met overtui-
ging. Het drietal vormde samen
een goed team. De gebroeders
Wim en Bennie Reugebrink en

Frans Besselink hebben zelf ook al-
tijd meegewerkt in de bouw.

Aannemersbedrijf Besselink &
Reugebrink heeft in de afgelopen
zeventig jaar voldoende opdrach-
ten gehad. "Daar zaten wel pieken
bij, maar in het algemeen was er
genoeg werk". In de beginjaren be-
stond het werk uit boerderijen die
vernieuwd moesten worden en
ook onderhoud. Dit was vooral
plaatselijk. Later werd het werkter-
rein uitgebreid buiten Hengelo
met nieuwbouw, renovatie van
woningen en andere bouwklus-
sen. De laatste twintig jaar kreeg
het bouwbedrijf steeds meer een
regionaal karakter. Veel nieuw-
bouw zoals bungalows, villa's, ver-
bouwde boerderijen maar ook
(vee)schuren renovatie en onder-
houd. "Eigenlijk deden we alles",
vertelt Besselink. "We werkten ook
veel samen met onderaannemers
als metselbedrijven, installatiebe-
drijven en dergelijke".

Vroeger was het toch anders, weet
Frans. "Die tijd was wat gemoede-
lijker en minder gehaast. Nu moet
alles snel en is het veel meer zake-
lijker geworden. Vroeger werd tim-
merwerk dat in de werkplaats
werd gemaakt, door de melkboer
meegenomen die het afleverde bij
een boer waar we aan het werk wa-
ren. Toen hadden we nog geen
auto", haalt Frans herinneringen
op. "Ik weet nog dat we met de
fiets naar Galgengoor, achter Vor-
den, moesten waar we werk had-
den. Met op de schouder een pak
hout, fietsten we door het Vorden-
se bos", lacht Frans. "Dat waren na-
tuurlijk heel andere tijden".

Frans Besselink is niet bang dat hij
nu in een 'gat' valt. Hij heeft veel
hobby's. "En ik blijf nog wel een
beetje timmeren. Zeg maar hobby-
timmeren. Frans Besselink was
twintig jaar bestuurslid (secreta-
ris) van de Hengelose Aannemers-
vereniging (zie ook advertentie el-
ders in dit blad).

Swingnight in de Herberg
Zaterdag 27 november wordt er
een Swingnight gehouden in de
Herberg in Vorden.

Dance-classics uit de 70's, 80's en
90's worden afgewisseld met swin-
gende muziek van nu. Dansen,
swingen of helemaal uit je dak

gaan op hits van Boney M, Tina
Turner, Pointer Sisters, Simple
Minds, Queen, Golden Earring,
Rolling Stones.
De volgende Swingnight in de Her-
berg is op zaterdag 29 januari.
Kijk op: www.swingnight.nl

Jovink samen met Action
in DC naar Witkamp
Een wervelende zondagmiddag vol vette rock 'n roll
De Achterhoekse rockband Jo-
vink & de Voerderbietels komt
wederom naar zaal Witkamp
om de boel ouderwets op stel-
ten te zetten. Daarbij nemen ze
niemand minder dan Action in
DC mee. Dus je krijgt vandaag
twee moddervette acts voor de
prijs van één. Zondagmiddag 28
november is het zover. De zaal
gaat om 14.00 uur open.

Ieder jaar weten de Jovinx de weg
naar Laren weer te vinden. Gere-
geld waren deze vier rockkanjers
te gast op de kermis, maar nu
staan ze samen met Action in DC
op deze zondagmiddag in de grote
zaal.

In het kader van 'Zoepzondag'
gaat het dak er gegarandeerd af.
Goliath, Cohen, Gorro en Mongo
aangevuld met Maneger Nijman
en Tante Rilde zijn al jaren op een
ware rock 'n roll kruistocht van
Winschoten tot Maastricht.

De muziek van dit kwartet is ge-
schoeid op de 'oer rock 'n roll' leest
van AC/DC, Chuck Berry en Johnny
Cash met Achterhookse teksten
over het gewone leven; Op het po-
dium gaat Jovink & de Voederbie-
tels altijd tot op het bot. Met veel

humor, bier en zweet wordt de ene
kraker naar de andere de zaal inge-
smeten en rest je niks anders om
dit concert te ondergaan. Dat
wordt knappen!!! Zoals gezegd
staat Action in DC ook op het pro-
gram. Action in DC is dé beste
AC/DC tribute van Nederland, Eu-
ropa en de rest van de wereld!

De zanger van deze band heeft het-
zelfde (whisky-)stemgeluid als dat
van Bon Scott. En vanzelfsprekend
zal het repertoire deze middag
voornamelijk bestaan uit klassie-
kers uit het Scott tijdperk, waaron-
der 'Highway to Heil', 'Let There be
Rock', The Jack' en de all-time fa-
vorit 'Whole Lotta Rosie'.

Net zo strak en swingend gespeeld
als het origineel. Dus luchtgitaren
uit de kast, je favoriete T-Shirt aan
en rocken tot je erbij neervalt. Zo-
als gezegd gaan de deuren open
om 14.00 uur. Rond 19.00 uur zal
het eindsignaal klinken. Maar na-
tuurlijk niet voordat er heerlijk
wat biertjes naar binnen zijn ge-
tankt! Kaarten kosten 10 euro in
de voorverkoop. Voorverkoop bij
Witkamp en Le Figaro in Lochem.

Aan de zaal kost een kaartje 12,50
euro. Zorg datje er bij bent!

Kerstinloop
In de Loodse Workshops
De sint is nog maar net in het
land aangekomen, wij zijn ons
ondertussen voor de kerst aan
het klaarstomen.

Op Maandag 22, Dinsdag 23 en
Woensdag 24 November houdt
men bij, In de Loodse Workshops,
weer de jaarlijkse Kerstinloop.

Tijdens deze drie avonden kan
men al onze onderwerpen komen

bekijken die we tijdens de kerst-
workshops in december gaan ma-
ken. Men kan dan alvast een keuze
maken en zich eventueel opgeven
voor een workshop. Men kan ook
zo een kijkje komen nemen!

Voor meer informatie: In de Loodse
Workshops, Lage Lochemseweg 5,
Warnsveld; tel. (0575) 43 16 62,
bgg. (0545) 48 20 16
www.indeloodse.nl

Derde van Gelderse automobilisten
'past snelheid aan'
Op autosnelwegen en autowe-
gen -ook in Gelderland- rijdt bij-
na een derde van de automobi-
listen regelmatig te hard. Voor-
naamste reden? 'Ik pas mijn
snelheid aan aan het overige
verkeer".

'IK PAS MIJ AAN'
De voornaamste reden die Gelder-
landers -en trouwens ook de overi-
ge Nederlanders- aanvoeren waar-
om ze te hard rijden op autosnel-
wegen (120km/u) en autowegen
(lOOkm/u) is dat ze zich aanpassen
aan het overige verkeer. Dat is op-
merkelijk, want 'slechts' een derde
van de automobilisten rijdt daar te
hard. 'Ik pas mij aan aan de snel-
heid van het overige verkeer'
klinkt dus heel sociaal, maar het is
gewoon een smoes.

HAAST
Eerlijker zijn de ook nog bijna 30%
van de automobilisten die gewoon
toegeven dat ze haast hebben, en
daarom te hard rijden. In de prak-
tijk is de tijdwinst die je daardoor
boekt echter minimaal: 'Straks sta
je toch weer in de file of voor een
stoplicht.'

LEUK OM HARDER TE RIJDEN
Ook heel oprecht is de groep van
ongeveer een kwart van de auto-
mobilisten die hardop durven zeg-
gen dat ze het leuk vinden om de
snelheidlimiet op auto(snel)wegen
te overschrijden: 'Als je harder
rijdt heb je wat te doen.'

GEVAARLIJK?
De vraag is natuurlijk hoe gevaar-
lijk het is om op snelwegen harder
te rijden dan is toegestaan. Snel-
wegen zijn toch de veiligste wegen
die we kennen? Dat laatste klopt,
maar dat komt vooral doordat je
niet op een tegenligger kunt bot-
sen, en bij gebrek aan kruisingen
ook geen voorrangsfouten kunt
maken. Maar als het op een auto-
snelweg een keer raak is zijn de ge
volgen ook dramatisch.

BUMPERKLEVEN
Te hard rijden op autosnelwegen
komt dus niet zozeer in de onge-
valsstatistieken naar voren. Te
hard willen rijden wél. Dat uit zich
in bumperkleven: vlak achter je
voorligger gaan hangen omdat je
hem voorbij wilt, en hij links rijdt
omdat hij ook al aan het inhalen
is.

En bumperkleven, onvoldoende
afstand houden dus, is verreweg
de belangrijkste oorzaak van onge-
vallen op autosnelwegen.

Zelfs alleen maar te hard willen rij-
den is op autosnelwegen dus al le-
vensgevaarlijk. En dan hebben we
het nog niet eens over de fikse boe-
tes voor bumperkleven en te snel
rijden. Kijkt u daarvoor maar eens
op www.verkeershandhaving.nl

Informatie over afstand houden
vindt u ook op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl



Samenwerking De Stiepel, Sutfene en Sensire

Vorden krijgt 24 verpleeghuisplaatsen
aan de Pastorieweg

'De Vordering' succesvol
bij Buyaü

Door een nauwe samenwerking
van woningcorporatie De Stie-
pel en de stichtingen Sensire en
Sutfene kunnen inwoners van
Vorden binnenkort in hun ei-
gen woonplaats verpleeghuis-
zorg krijgen. De drie organisa-
ties hebben gezamenlijk een
plan ontwikkeld voor de tijde-
lijke huisvesting van 24 ver-
pleeghuisplaatsen voor psycho-
geriatrie op een locatie direct
achter het zorgcomplex De
Wehme aan de Pastorieweg. Dit
is gebeurd in samenwerking
met de gemeente Vorden. De
omwonenden van de locatie en
de medewerkers van De Wehme
zijn middels informatiebijeen-
komsten op de hoogte gebracht
van het plan.

De Stiepel stelt de grond ter be-
schikking aan Sutfene, die daar
vervolgens een verpleeghuisunit
plaatst. Het gebouw krijgt een di-
recte verbinding met De Wehme.
Sutfene en Sensire zullen geza-
menlijk invulling geven aan het
zorgaanbod in de unit.

INDELING
De verpleeghuisunit heeft één
bouwlaag en wordt in een L-vorm
gebouwd. In iedere vleugel bevin-
den zich twee groepswoningen
met elk zes eenpersoonskamers.
Iedere afdeling heeft daarnaast

een eigen gezamenlijke huiska-
mer. In het knooppunt »tussen de
twee vleugels bevinden zich de al-
gemene voorzieningen zoals een
verpleegkundigenpost en een re-
creatiezaal. De ingang van het
nieuwe complex is bereikbaar via
de hoofdingang van De Wehme.

Voor personeel en bezoekers zal op
het terrein een aantal parkeer-
plaatsen worden aangelegd. De na-
tuurlijke omgeving van de Pasto-
rieweg blijft intact. Er worden
geen bomen gekapt.

DEFINITIEVE OPLOSSING
Als alles volgens plan verloopt kan
begin 2005 een start worden ge-
maakt met de bouw. Het nieuwe
complex kan dan in het voorjaar
van 2005 in gebruik worden geno-
men. De units blijven staan voor
een periode van vijfjaar. In deze
periode wordt gezocht naar een
definitieve huisvesting voor de ver-
pleeghuiszorg in Vorden. Ook de
plannen voor de definitieve invul-
ling van de locatie aan de Pastorie-
weg moeten in deze vijfjaar vorm
krijgen.

WOON-, ZORG- EN
WELZIJNSVISIE
De Stiepel heeft al eerder een plan
ontwikkeld voor een appartemen-
tencomplex op de locatie aan de
Pastorieweg. Dat plan, dat ook

voorzag in huisvesting voor ver-
pleeghuiszorg, kon niet worden
uitgevoerd omdat er teveel bezwa-
ren waren van o.a. omwonenden.
Met deze tijdelijke oplossing wil-
len de betrokken instellingen toch
op korte termijn verpleeghuiszorg
in Vorden mogelijk maken.
Dat past ook in de uitgangspunten
van de gezamenlijke woon-, zorg-
en weizij nsvisie die de gemeente
Vorden, Sensire, Sutfene en De
Stiepel hebben ontwikkeld.

Volgens die visie moet het in Vor-
den voor ouderen mogelijk zijn
om zo lang mogelijk, al dan niet
zelfstandig, in hun vertrouwde
woonomgeving te blijven wonen.
Nu is er nog regelmatig sprake van
schrijnende situaties waarbij part-
ners op grote afstand van elkaar
moeten leven omdat één van hen
verpleeghuiszorg nodig heeft.
Door vervoerproblemen kunnen
zij minder contact met elkaar heb-
ben dan ze zouden willen. Met de
tijdelijke verpleeghuisunit moe
ten deze situaties tot het verleden
gaan behoren. Binnenkort wordt
geïnventariseerd welke cliënten in
aanmerking komen voor verhui-
zing naar het nieuwe complex.
Het spreekt voor zich dat daarbij
als eerste zal worden gekeken naar
inwoners van de gemeente Vorden
die nu noodgedwongen in een ver-
pleeghuis elders verblijven.

Stevo organiseert eerste feest
in de gemeente Bronckhorst

De STEVO heeft de eer om het
eerste feest in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst te organi-
seren, en kan de nieuwe be-
stuurders meteen laten zien
hoe ze dat in Vorden doen. Dat
de opzet van de STEVO het zelf-
de blijft "een feest voor en door
Vordenaren van jong tot oud"
zal duidelijk zijn.

Dit oud&nieuwfeest zal net als vo-
rig jaar plaats vinden in de sport-
hal t'Jebbink. Ook zal dit jaar de
kantine geopend zijn. Zodoende is
er de mogelijkheid om rustig bij te
praten of iets te eten. Ook is er
door de kantine bij de feestruimte
aan te trekken meer toiletruimte
beschikbaar gekomen.

MUZIEK:
Dit jaar wordt de muziek verzorgt
door DJ Oliver en de band Haze.
Vanaf haar ontstaan in 2000 vero-
vert Haze in een korte periode een

sterke positie in het covercircuit.
De jonge vijfkoppige band neemt
in 2003 hun tweede demo op met
het eerste eigen werk. De zangeres
laat met haar geweldige stem en
een energieke band horen dat rock
en ballads onafscheidelijk met el-
kaar verbonden zijn. Onder de
noemer poprock toeren ze o.a. met
Ernesto (winnaar Grote Prijs van
NL 2000) langs diverse podia. Na de
zomerstop duikt Haze op in Am-
sterdam op het Open Haven Festi-
val. Het tweede optreden in Am-
sterdam zal in Paradiso zijn tij-
dens de landelijke finale van de
Clash of the Coverbands waar de
band begin dit jaar een plaats voor
veroverde. Dat ook het eigen werk
wordt gewaardeerd blijkt wanneer
ze de eindronde halen met het
Theater Open Podium te Doetin-
chem. Van de set die ze hier speel-
den is onlangs 'Miss You' opgeno-
men in de studio. Bij dit nummer
wordt door studenten Kunst &

Techniek te Enschede een video-
clip geproduceerd. De STEVO is
van mening dat ze met de band
HAZE en DJ Oliver een goed stukje
muziek in huis hebben gehaald
voor weer een fantastisch feest.

Sinds vorige week is de kaartver-
koop gestart en deze loopt voor-
spoedig. Let wel kaarten zijn al-
leen verkrijgbaar in de voorver-
koop op de bekende voorverkoop-
adressen en kosten n 8.50. Voor
meer informatie zie www.stevo.nu

Ook is de STEVO alweer druk bezig
om alles voor het Midzomerfeest
rond te maken dat volgend jaar op
zaterdag 18 juni gehouden zal
worden, zoals de afgelopen jaren
is de middag gereserveerd voor de
jeugd en zal er die middag in de
feestweide bij het kasteel weer van
alles te doen zijn

Tot ziens tot oudejaarsnacht.

Het was een hele ervaring: mee-
doen aan het televisieprogram-
ma Buyaü!! Groep 7/8 en juf
Marije van basisschool 'de Vor-
dering" in Vorden hebben mee-
gedaan aan het televisiepro-
gramma Buya van de NCRV.

In dit programma strijden twee
scholen om de grote Buya beker tij-
dens de quiz en wordt er gekookt
met Buya kok Daniël. Anniek Rou-
wenhorst en Remon Korenblik
hebben 'de Vordering' vertegen-
woordigd bij de quiz.

Zij hebben het er zeer succesvol
vanaf gebracht en daardoor juf
Marije op een voorsprong gezet.
De quiz werd gewonnen en de su-

perbeker kon meegenomen wor-
den naar Vorden.

Muriël Jager heeft samen met kok
Daniël gestreden om honderd hap-
jes te maken binnen de Buyatijd.

Dit is helaas, door enige tegenslag,
niet gelukt en daarom werd de tri-
bune getrakteerd op bitterkoekjes.
De rest van de klas ging mee als
supporter en hebben de deelne-
mers hard toegejuicht.

Tijdens de opnamedag hebben we
veel lol en het erg naar ons zin ge
had alsdus groep 7 en 8!! 'De Vor-
dering' is op zaterdag 27 novem-
ber a.s. te zien bij Buya, om 17.00
uur op Nederland 3.

Diabetes Fonds
Van 31 oktober tot en met 6 no-
vember hebben ruim 34.000
vrijwilligers zich ingezet om
het Diabetes Fonds te helpen in
het vinden van oplossingen in
de strijd tegen diabetes.

Het Diabetes Fonds dankt alle ge-
vers, collectanten en iedereen die
zich heeft ingezet voor uw bijdra-
ge. Een gift aan het Diabetes Fonds
is een gift aan heel veel mensen in
Nederland. Diabetes is een ernsti-
ge chronische ziekte, ook wel de
sluipende volksziekte genoemd.

De laatste 10 jaar is het aantal
geregistreerde diabetespatiënten
verdubbeld tot bijna een half mil-
joen. Maar dat is slechts een deel
van het totaal, want maar liefst
400.000 Nederlanders hebben dia-
betes zonder het zelf te weten.

Iedereen kan diabetes krijgen,
jong en oud, dik of dun. Misschien
de vriendelijke caissière in de su-
permarkt, uw collega, de bakker of
de postbode.

Indien niet tijdig ontdekt, kan dia-
betes leiden tot ernstige complica-
ties, zoals hart- en vaatziekten,
blindheid, aantasting van de nie-
ren en het zenuwstelsel of voet- of
beenamputaties.

De collecte in Vorden heeft dit jaar
€ 4.085,00 opgebracht.

Met het opgehaalde geld finan-
cieert het Diabetes Fonds een aan-
tal belangrijke wetenschappelijke
onderzoeksprojecten. Deze onder-
zoeken gaan niet alleen over hoe
diabetes kan worden voorkomen
maar ook hoe de ziekte kan wor-
den behandeld. Veel patiënten
hebben daar nu al profijt van.

Daarnaast geeft het Diabetes Fonds
ook voorlichting. En dat is nodig,
want veel mensen zijn zich er niet
van bewust dat diabetes een ernsti-
ge ziekte is.

Zo krijgen 6 van de 10 diabetespa-
tiënten hartproblemen en is de
aandoening de belangrijkste oor-
zaak van blindheid en slechtziend-
heid.
Wilt u weten of u één van de
400.000 mensen bent die diabetes
heeft zonder het zelf te weten?
Doe dan te test op www.diabetes-
fonds.nl en bekijk uw risico.

Heeft u onze collectant gemist en
wilt u het Diabetes Fonds alsnog
steunen? U kunt uw gift over-
maken op giro 5766, t.n.v. het
Diabetes Fonds, tel. (033) 462 20 55
of kijk op www.diabetesfonds.nl

Adventsdienst Raad van Kerken
Aanstaande zondag 28 novem-
ber is het alweer de eerste zon-
dag van de Adventstijd, de tijd
waarin we ons voorbereiden op
het naderende Kerstfeest. In
veel huizen zal het licht van de
Adventsster ontstoken worden.

Op deze eerste Adventszondag is
er traditiegetrouw 's avonds om
19.00 uur een Adventsdienst uit-
gaande van de Raad van Kerken.
Deze oecumenische dienst zal ge-
houden worden in de Dorpskerk.

Voorganger zal zijn pastoor F.G.
Hogenelst en er is muzikale mede
werking van de Christelijke Ge

mengde Zangvereniging 'Excelsior'
o.l.v. dhr. P. Rouwen. Het orgel
wordt bespeeld door mevrouw
M. Berendsen-van de Meulen.

Het thema van deze Adventsdienst
is: 'Wachten., maar niet stilzitten'.

Verder zullen de leden van de li-
turgische commissie van de Raad
van Kerken hun medewerking ver-
lenen die de dienst samen met pas-
toor Hogenelst hebben voorbereid.

Na afloop is er gelegenheid om
koffie of thee te drinken in 'de
Voorde'. De Raad van Kerken no-
digt een ieder van harte uit.



Trekking actie AH Hengelo groot succes

Silvia Bosch wint nieuwe auto
Op de parkeerplaats naast het gemeentehuis in Hengelo was zater-
d g 13 november de feestelijke trekking van een actie die was op-
g' zet door Albert Heijn Hengelo. Het werd een groot feest. De trek-
k ng werd verricht door notaris Mr. H.S. Kleinburink van Tap
T 3mp van Hoff Notarissen, gevestigd in Zutphen. Eerst werden de
v ftig namen getrokken die een tas vol levensmiddelen wonnen.
i t wachten was toen op de grote finale. Wie wint de nieuwe auto!
N «t spanning volgde het vele publiek de hand van de notaris die
t 11 greep deed in bak. De winnaar van de prachtige Nissan Micra
w -rd Silvia Bosch uit Hengelo.

l parkeerplaats was voor deze ge-
•; lieid omgebouwd tot een ge-
feestterrein. Veel kramen en

u 11 on (sommige verwarmd) ston-
den opgesteld rondom het plein.
Het hele plein was versierd met
bl luw/witte ballonnen. Er was ge-
zorgd voor een hapje en een
drankje. Kortom, een perfecte am-
biance voor een spetterende finale
van de actie. Al ruim voor aanvang
had het publiek zich verzameld.
Het was koud, maar op vrolijke
muziek van de Sleppers werden de
bezoekers opgewarmd. Kinderen
merkten niets van het kille weer.
Zij sprongen zich warm op een

tijd werd opgevuld door de vrolijke
klanken van De Sleppers.

"Zo, we beginnen weer met de vol-
gende reeks. Notaris, doe je best",
riep Schuurman door de micro-
foon. De winnaars kwamen naar
voren om de goed gevulde tas in
ontvangst te nemen. "Zullen we
maar meteen doorgaan?", vroeg
Schuurman het publiek dat de
kou trotseerde. "Oké, dan gaan we
verder. Het ligt niet aan jullie",
verontschuldigd Schuurman zich
tot de muzikanten. "Houden jullie
het nog vol? Wat is het koud hé!
Kom op notaris, we zetten er tem-

springkussen of lieten zich
schminken. Inmiddels waren hon-
derden mensen aanwezig toen pre
sentator Erik Schuurman van TV
Gelderland en notaris Mr. Kleinbu-
rink het podium opkwamen.

"Goeden middag Hengelo. Zijn jul-
lie er klaar voor", riep de presenta-
tor. "We gaan beginnen. Het wordt
heel spannend vandaag". De hon-

po in". De namen van de ingelever-
de actiekaarten werden opge-
noemd. "Niet aanwezig? De vol-
gende maar!". Op het eind waren
alle prijswinnaars van de vijftig
tassen bekend. Sommige prijswin-
naar kwamen later hun tas opha-
len. Na controle door de notaris
werd de tas stevig in de hand mee-
genomen. "Best zwaar", merkt een
prijswinnaar op.

derden mensen wachtten met
spanning op de trekking. "Nou,
dan beginnen we maar. We begin-
nen met de eerste tien tassen vol
boodschappen". De notaris trok het
kaartje en de naam werd genoemd.
Veel winnaars waren niet aanwe-
zig. Degene die er wel waren kre-
gen de tas mee en een bloemetje
van Meldy Mulder van het promo-
tieteam Point-Projects. Na de eerste
tien winnaars was er een pauze. De

Na een korte pauze was de grote
finale aangebroken. De auto gaat
eruit! Het publiek en de fotogra-
ven volgde de hand van de notaris
die een greep deed in de bak. Het
kaartje kwam te voorschijn. De
spanning was te snijden met op de
achtergrond 'het geroffel' van de
drummer. De trekking van de
nieuwe auto. De presentator: "Ik
weet het. Het is een zij. Ze woont
aan de Ruurloseweg", voerde hij

de spanning op. "Wie woont er al-
lemaal aan de Ruurloseweg",
vroeg hij aan het publiek. Zo'n tien
handen gingen omhoog. "Nou,
daar gaat ie! De winnaar van de
auto is ... Silvia Bosch, Ruurlose-
weg 82a in Hengelo Gld. Is zij aan-
wezig?", vroeg de presentator van
de huiskamer W show vanaf het
podium aan de vele honderden
mensen. Het werd stil op het plein.
"Heeft iemand Silvia gezien? Is zij
er niet. Hoe kan dat nou. Als je een
auto wint moet je d'r toch zijn",
grapte Schuurman.
"Kom op! We gaan proberen haar
op te sporen. Als ze nu maar thuis
is". Een mobieltje bracht uitkomst.
De telefoon gaat over. "Hallo, hier
met Erik Schurman van TV Gelder-
land. Je hebt de auto gewonnen. Ja.
Het is écht zo. Hoor maar eens wat
een applaus. Kun je als de bliksem
hier naar toe komen? Oké! Tot da-
delijk. Over vijf minuten? Oké!".
Het publiek heeft het gesprek mee
gekregen via de microfoon. "Over
5 minuten is ze hier". De Sleppers
vermaakt het publiek met muziek.
En daar kwam de familie Bosch,
Silvia (42), Jan (43), Mattijn (14) en
Jannieck (11) door de menigte het
podium op. Silvia moest eerst even
op verhaal komen en vertelde hoe
verrast ze was door het telefoontje.

"Dit is geweldig!", zei ze toen ze
van de schrik bekomen was. Na de
felicitaties, bloemen en champag-
ne werd de sleutel overhandigd
door Heico Wansink en bedrijfslei-
der Dennis Vriezen van AH Henge-
lo. Na de enorme spannende finale
bedankte Heico Wansink al dege-
nen die hadden meegewerkt aan
de actie. "Dennis, mijn vriend en
collega, heeft het 'buitengebeu-
ren' perfect geregeld. Natuurlijk
wil ik ook het hele AH-team bedan-
ken en u allen die hier aanwezig
zijn. De actie is voor mij persoon-
lijk geslaagd. We hebben gepro-
beerd er iets leuks van te maken.
Mijn grootste zorg was dat het
droog zou blijven. Nou, die zorg
bleek niet nodig. Het is goed ge-
gaan. Allemaal bedankt voor de
komst".

Heico Wansink, eigenaar van AH
Hengelo, was nog maar net uitge-
sproken toen het begon te rege-
nen. Binnen een paar minuten
was het publiek vertrokken om de
warme kachel op te zoeken. Enke-
le medewerkers zijn bezig om het
feestterrein te ontruimen. Op en-
kele ballonnen na is de trekkings-
locatie weer de parkeerplaats.

De gelukkige winnares Silvia
Bosch staat nog even bij de Nissan
Micra. "Wat een verrassing hé",
vertelt de Hengelose met een glas
champagne in haar hand. Wat
dacht je toen de telefoon ging?
"Mattijn (zoon, red.) had aangeno-
men. Erik is aan de telefoon, van
TV Gelderland zei Mattijn. Toen ik
Erik aan de telefoon kreeg dacht
ik, ze hebben me helemaal voor de
gek. Ja, ik moest direct komen,
maar ik moest eerst Jan (Silvia's
man, red.) zoeken. Nou, toen

kwam ik hier en werd opgewacht
door mijn schoonzusje. Die zei,
het is echt waar. Ik werd écht gek!
Mensen feliciteerden me en toen
dacht ik, het zal dan toch wel écht

vrouw Rouwenhorst, mevrouw
Stam, mevrouw Eil-van Oest, Ellen
Wesselink, mevrouw Norde, de
heer Diks, mevrouw Zents, de
heer/mevrouw Pastoor, de heer

waar zijn. Wij hebben wel een
auto, maar dit is natuurlijk schit-
terend. Ik sta gewoon te trillen op
de benen", zegt Silvia op het verla-
ten plein.

De winnares Silvia Bosch-Tankink
had vier spaarkaarten ingeleverd.
De actie bestond uit zegeltjes plak-
ken die de klant kreeg bij elke 10
euro aan boodschappen. Met twin-

Kok, de heer Tankink, mevrouw
Menkveld-Stege, Remon te Brake,
de heer Kroesen, Chantal Bos, me-
vrouw Knoef, de heer/mevrouw
Lawson, de heer /mevrouw Fok-
king, de heer Feldhoff, de heer Me-
melink, de heer/mevrouw Thar-
ner, de heer/mevrouw Lubbers,
Marjan Lijftogt, de heer Van Zege-
ren, de heer/mevrouw Wolfs, de
heer/mevrouw Berendsen, Rita

tig zegels was de kaart vol. Men
kon onbeperkt volle kaarten inle-
veren.

Uitslag trekking vijftig tassen
vol levensmiddelen:
Uit Hengelo: de heer Langerhui-
zen, de heer/mevrouw Van Beek,
familie Eugelink, mevrouw Ron-
deel, de heer Steert, Randij Meer-
beek, Anke Schierboom, mevrouw
Vink, Erik Voskamp, de heer/me-

Lubbers, de heer Hoebink, en de
heer Klein Obbink. Uit Keijenborg:
Riny Mokkink en Wilma Brander-
horst. Uit Vorden: mevrouw Jan-
sen v.d. Berg, familie Jager en de
heer/mevrouw Mulderije (twee
keer). Uit Baak: familie Hebben.
Uit Toldijk: Han Berendsen. Uit
Zelhem: de heer Besselink en Alma
ten Bruin. Uit Doetinchem: de
heer/mevrouw Aalders. Uit Apel-
doorn: de heer Van der Sluis.

ennis en tieico zeer



DELTÏSPANNEVOGEL
... gel&uf'tof neet, wicuyr 'tt^waor ...

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

grandioze fabriekskorting (op

speciale collecties) van liefst

da/j'twet;

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken
-̂̂ *" * • ~-

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

Zeer voordelig te koop:

party TL-bakken
met twee lampen per bak

Geschikt voor systeemplafond

Tel.06-53 154507

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

e nationale cyclo cross
kasteel Vorden
Tevens Regiokampioenschappen

t éMNbord & Oost

Zaterdag 4 december
ma:

10.30 uur: Masters
10.32 uur: Vrouwen / Juniorvrouwen /

Nieuwelingen meisjes
11.30 uur: Nieuwelingen
12.30 uur: Amateurs A + B
13.30 uur: Junioren

Elite / Beloften

www.rtwierakkerwichmond.nl

14.30 uur: Elite / Beloften
15.45 uur: 1 ronde, 1 start voor jongens en meisje

6 t/m 12 jr. uit Vorden en omgeving

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

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

Sponsoren:

Gildenweg 1, Zelhem
Tel. 0314 - 62 36 58W

Indoor Sport Vor
( SCHEPPER KEUKENS)
V U I T Z E L H E M J Rabobank

Graafschap-West

n
o)

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

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

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

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

70JAAI

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TE L (0575) 51 2306

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

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

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

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

ZowcH MUMIW nis
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mcrcatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtenvoordeTel.: 0544-371256

Ken jij Je echte Leeftijd?

Doe vanaf zondag 5 december met RTL 4 en Fit-Care
Center Sourcy mee met een nieuwe Je Echte Leeftijd Programma!

/ant van 5 december tot 27 februari, 13 weken lang, is Fit-Care Center Sourcy een
gecertificeerd Je Echte Leeftijd Fitnesscenter!

Binnenkort meer informatie...

FIT-CAR
center

went, tel. (0544) 48 28 58 of info@fitcarecentersourcy.nl

ananne
Haar- en Huidverzorging

Last van ongewenste haargroei?

Definitieve ontharing (80%)
d.m.v. MIPL - Flitslamptechniek.

Snel en pijnloos.

NU OOK MOGELIJK BIJ ONS IN VORDEN.

Gediplomeerd en geregistreerd
Schoonheidsspecialiste, aangesloten

bij de ANBOS

Voor meer informatie:

Salon Marianne
Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel: 0575 551423

De
kleine

adverteerder

blijft belangrijk!

Daarom

wordt een

weekblad

'echt'

gelezen.

ZOEPZONDAG

M.M.V:

ACTIONINDC
JOVINK AND THE VOEDERBIETELS

14:00 UUR 18:00 OOR
KAARTEN: HAARSALON FIGARO EN BIJ WITKAMP

tel: 0800 8485267



Sporten voor senioren: 55+ fitness Pastoor Henk Jacobs in de
Huiskamer-TVshow van TV Gelderland

Dat beweging gezond is voor
jong en oud weet iedereen. Een
gezonde geest zit in een gezond
lichaam. Het 55+ uur bij Fit-Ca-
re Center Sourcy in Zieuwent op
de dinsdag- en donderdagmor-
gen wordt begeleid door een
fysiotherapeut(e) van Praktijk
voor Fysiotherapie S j aak Jan-
sen. Lekker bewegen onder des-
kundige begeleiding waarbij
gezelligheid en sociaal contact
eveneens centraal staan.

DESKUNDIGE BEGELEIDING
Het senioren-uur bestaat uit een
conditionele en een spiergerichte

training. Tijdens het conditionele
deel worden uw hart en longen
met behulp van Cardio- en Fitness
apparatuur zoals fiets, stepper,
roeier en cross-trainer, getraind.
Uiteraard geheel in uw tempo (in-
tensiteit) en op uw niveau. Tijdens
het spiergerichte deel daarentegen
wordt in groepsverband gewerkt
aan meer spierkracht, lenigheid
en ontspanning. En dit alles onder
deskundige begeleiding van een
fysiotherapeut(e) zodat u, juist ook
met lichamelijke beperkingen, op
een verantwoorde wijze kunt be-
wegen en uw fitheid en gezond-
heid kunt verbeteren.

INFORMATIE
Wij hanteren een speciaal 55+ dag-
tarief waarbij u l x in de week of
een onbeperkt aantal keren kunt
sporten in de week.

Tevens kunt u dan gratis gebruik
maken van de sauna, het Turks
stoombad en de infrarood warmte
cabine met lichttherapie. Wij zijn
graag bereid u uitgebreid informa-
tie en een rondleiding te geven.
Bel voor een afspraak zodat we vol-
op tijd voor u hebben.

Zie voor meer informatie de adver-
tentie elders in deze krant.

Groene stroom voor vier euro per maand:

Green Power in Kenia

Green Power, een project om
dorpjes in de afgelegen gebie-
den van Kenia, van groene
stroom te voorzien. Opgestart
door twee Nederlanders, Rob-
bert Mutsaers en Peter Dekker.
De projecten zijn selfsuppor-
ting en georiënteerd op de ge-
meenschap. Dit houdt in dat al-
le mensen zelf meehelpen om
een bepaald project te realise-
ren. Gemiddeld zijn dit zo'n 500
mensen per project. Al deze
mensen betalen zo'n vier euro
per maand waarvan alles be-
kostigd moet worden....

De projecten hebben een ge
middelde looptijd van drie jaar.
Daarvan wordt anderhalfjaar be
steed aan de bouw en de resteren-
de tijd aan distributie. De totale
kosten per project waar een turbi-
ne van honderd kilowatt wordt ge
plaatst, zijn zo'n tweehonderddui-
zend euro.

Wanneer het project gerealiseerd
is, zijn de boeren eigenaar van het
powerstation. Momenteel hebben
Mulsaers en Dekker 15 projecten
onderhanden. Van het Thiba' pro-
ject wordt verwacht dat het
binnen enkele maanden stroom
genereert voor zijn leden. Drie pro-
jecten zullen midden 2005 vol-
tooid zijn. De resterende elf projec-
ten verwachten begin 2006 stroom
te genereren.
De organisatie Green Power werkt
nauw samen met ingenieurs uit
Nederland die vrijwillig hun kwa-
liteiten beschikbaar stellen voor
het uitvoeren van de calculaties
voor de realisatie van de bouw
voor dammen, pijpen en genera-
torhuizen. Green Power realiseert
powerstations tot op schaal van
een megawatt.

Dekker:' Wij bouwen dammen bo-
venin bestaande watervallen van
riviertjes. Vanuit deze dam komt
er een pijp naar beneden naar het
generatorhuis waar een turbine
geplaatst is die met een dynamo,
de groene stroom genereert. Deze
stroom wordt via transformatoren
en kabels naar de huisjes van de
mensen geleid" De non-gouverne
mentele organisatie (ago) bestaat
uit vier leidinggevenden perso-

leden maken iedere week een dag
vrij voor de realisatie van de bouw
van de dam, het stroomhuis en het
afvoerkanaal. Wie zich meldt voor
de werkdag is verplicht een halve
euro mee te nemen voor de finan-
ciële realisering van deze fysieke
stroomarena. Ook worden lokale
mensen opgeleid die technisch de
apparatuur kunnen onderhouden,
wat voor de langere termijn erg be
langrijk is.

Dekker: "op het moment zijn we
met het eerste project bijna klaar,
wat dan zo'n twee jaar heeft ge
duurd. Dit is vrij lang omdat het
een projecttype betreft. We heb-
ben de turbine zelf ontworpen en
gefabriceerd. Eerst wilden we een

nen: een lokale projectleider en si-
te representatieve Ndiga Nyaga,
een lokale financieel manager Su-
maria en verder twee Nederlan-
ders Robbert Mutsaers en Peter
Dekker, die de projecten technisch
en organisatorisch uitwerken en
begeleiden. Verder zijn er nog
twee lokale uitvoerders.

Green Power werkt ook nauw sa-
men met een door de leden geko-
zen comité dat zorgt draagt voor
genereren van de fondsen voor de
bouw van de turbine, dynamo, het
controlepaneel en de aanvoerpij-
pen. Elke twee weken vindt er een
algemene vergadering plaats waar
duidelijk wordt gemaakt wat er
van de leden verlangd wordt. De

turbine importeren uit Europa of
China, maar dit bleek te duur te
zijn. Zelf bouwen bleek zo'n tien
maal economischer te zijn. Voor-
deel hiervan is ook dat het onder-
houd goedkoper is en je de onder-
delen makkelijk kunt veranderen
en verbeteren. Wij zijn nu op zoek
naar een financiering voor de in-
richting van een werkplaats voor
een snellere realisering van de pro-
jecten".

Voor meer info:Peter Dekker
E-mail: gpowerngo@Yahoo.com

Stort u bijdrage op ABN-AMRO
nr. 55.15.96.619 t.n.v. PA Dekker
Vorden. Onder vermelding van:
'donatie green power1.

Ter gelegenheid van het 40-jarig
priesterfeest van pastoor Jacobs
is er door een groepje mensen
uit de parochies Baak, Hengelo
Gld-, Keijenborg, Olburgen,
Steenderen en Vierakker con-
tact gelegd met TV Gelderland.
Deze groep, de jubileumcom-
missie, heeft zich er sterk voor
gemaakt om een programma te
laten maken rond de persoon
van pastoor Jacobs.

Op die manier wordt er een keer
op een andere wijze aandacht ge
schonken aan de kerk en de per-
soon er achter in de ruimste zin
van het woord. Alle deelopnames
zijn achter de rug en het resultaat
is te zien op W Gelderland op za-
terdagavond 27 november 2004.

In het programma komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde:
• Een dag uit het leven van pa-

stoor Jacobs. In deze opname
heeft TV Gelderland pastoor
Jacobs op een willekeurige dag
gevolgd.

• Ook komt zijn werk aan bod. Zo
zijn er opnames gemaakt tijdens
een Eucharistieviering op een
zondagmorgen.

• Zijn geliefde sport, het wandelen,
wordt ook in beeld gebracht. In
het filmpje wordt speciaal inge

zoomd op het embleem welke
door de jubileumcommissie is
ontworpen. In de gesprekken
wordt gesproken over dat em-
bleem en natuurlijk ook het
wandel- en fietsroute boekje "Ja-
cobsspoor". Dit is de naam van
het boekje met daarin de wan-
del- en fietsroutes binnen de
plaatsen Baak, Hengelo Gld.,
Keijenborg, Olburgen, Steende
ren en Vierakker is verkrijgbaar
op diverse plaatsen. Het is ook
een prachtig boekje om cadeau
voor Sinterklaas en/of Kerst.
Voor inlichtingen omtrent de
verkooppunten en/of het boekje
"Jacobsspoor" kan men bellen
(0575) 46 39 96 tussen 18.00 -
19.00 uur.

• Het kook element. Ja, u leest het
goed. Pastoor Jacobs laat u ken-
nis maken met een oud gerecht
dat zijn moeder, afkomstig uit
de provincie Groningen, regel-
matig klaarmaakte.

• En niet te vergeten als slot een
muzikale afsluiting.

Laat u verrassen en kijk op 27 no-
vember 2004 naar de Huiskamer-
TVshow op TV Gelderland. Vanaf
17.00 uur is het te zien en wordt
ieder uur herhaald tot de volgende
morgen zondag 28 november 2004
rond 12.00 uur.

Indoor Sport Vorden

SKI-FITNESS
o.l.v ervaren

ski-instructrice

Spurt VunL?»

16 • 7251JS Vord*n • T 0575 55343J
f OS7S SS4J48 • E %po«H&indoor tpon.nl« l www.tndoortport.nl



De au ons assortiment
maar nergens heeft u of de Sint

zoveel keus!

Oh GESNEDEN BOERENKOOL
ZAK 300 GRAM A 1.19

NU 2 zakken halen - 1 zak betalen
DUBBELFRISSS
PAK 1 LITER
DIVERSE SMAKEN
van 0.61 voor

PERU
AROMA
+ gratis chocoladeletter
1.1 kg van 4.09 voor

Oh RUNDER
GEHAKT
kilo

CHIQUITA
BANANEN
kilo

GA M GA

99
HOOGHOUDT
JONGE
JENEVER
2 flessen è 1 Itr.
van 26.38 NU 19:

O L E N H O E K
D E WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

VAN HENGELO

De woonwinkel
van Warnsyeld

indwerkartikelenvoor al
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-

Kaaslinnen • Aid a •
• Beiersbont • Jobelanstoffen

Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens

Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen
uw stoomg

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Sinterklaasfeest!!!
Piet zegt tegen de Sint 'waarom verder lopen, •

ik zie dat je bij Jansen van alles kunt kopen!'

Daar vindt je altijd iets leuks

Vernieuwde collecties zijn binnen!

Luxe- en verlichtingsartikelen 25% korting
tijdens de maand december

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, 7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461360

Contactadvertentie

Nieuw autoreparatiebedrijf zoekt
klanten met auto's om een duurzame

onderhoudsrelatie op te bouwen

met gebreken zijn geen probleem,
dit kunnen we samen oplossen

en goedkoper dan u denkt

Wij nodigen u van harte uit
op onze open dagen

van 22 t/m 27 november

Service
BOSCH Car Service Revelhorst
Gelderhorst 6
7207 BH Zutphen
T*tï 0575-575100 Fttt:~5?ms
www.besrevelhorst.nl



BESTSELLER!
l N E R G E N S G O E D K O P E R

Spaar voor € 40,-
GRATIS boodschappen

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

Ribkarbonade
Kilo

Fncandeau
100 gram

IJsbergsla
Per krop

Petits pains
Wit. Vers uit eigen oven.
8 stuks ELDERS 2.80

McCain
Frituur frites
Zak 2V2 kilo

Appelsientje
Sinaasappelsap
Pak 1 liter

Klaverland
Jong belegen
kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk.
Kilo 7,3*

PLUS
Koffie
Roodmerk of cafeïnevrij
Pak 500 gram

PLUS
Navel-
sinaasappelen
Net 3 kilo

Runder-
riblappen
Kilo
ELDERS 7.48

Bij besteding wan 25 euro of meer

GRATIS een kilo
PLUS Clementina's mandarijnen

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PL

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

vrijdag 8.00-21.00 72d2 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
48/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouder

Opgeteld de bestel
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