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Vierakker bezoekt
glazeniersbedrijf Stef Hagemeier

De delegatie uit Vierakker, die
vorige week maandag, 4 novem-
ber, naar het glazenierbedrijf
van Stef Hagemeier in Tilburg
afreisde om de vorderingen van
de restauratie van de glas-in-
lood ramen van de Vierakkerse
St.Willibrorduskerk in ogen-
schouw te nemen, was bij het
maken van de afspraak al ge-
waarschuwd.

"Kom maar vroeg, want als Stef
eenmaal begint te vertellen, is er
geen houden meer aan!". Met deze
woorden was niets teveel gezegd.
Ademloos luisterde de delegatie
ruim drie uur lang naar het gloed-
volle en buitengewoon interessante
betoog van Stef Hagemeier, eigenaar

van het bedrijf dat verantwoorde
lijk is voor de restauratie van de
glas-in-lood ramen.

Stef Hagemeier vertelde de delega-
tie uitvoerig over het hele traject,
dat de ramen afleggen: van het
fotograferen van de ramen in de
originele setting - Een paneel zal
toch maar gekanteld worden
teruggeplaatst -, het schoonmaken
met een krabbertje, het vervangen
van kapotte delen door het op-
nieuw maken van die delen; het
uittekenen van de originele en
nieuwe delen; het knippen ervan
en het "samenbinden" door middel
van lood; het geheel afkitten, op-
poetsen en vervolgens terugplaat-
sen in een museale setting (een

messing kader), zodat bij een
volgende restauratie bij het ver-
wijderen van de ramen geen be-
schadigingen worden toegebracht.
U als lezer duizelt het misschien,
maar Stef Hagemeier wist zo beel-
dend te vertellen dat de delegatie
verrijkt en tevreden naar huis
ging. Zij weet zeker: de Vierakkerse
ramen zijn bij het atelier van
Hagemeier in goede handen.

Als alles volgens planning verloopt
zijn de ramen en de gerestaureerde
muurschilderingen al de komende
Kerstdagen te bewonderen.
Zoals gebruikelijk zal de St. Willi-
brorduskerk op Tweede Kerstdag
tijdens de jaarlijkse openstelling
te bewonderen zijn.
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Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
Vorden/ Warnsveld gaat op vrij-
dag 15 november even "terug in
de tijd". Die avond wordt nl. in 't
Olde Kriet in Wichmond op een
groot scherm een revue getoond,
waarmee Jong Gelre aan aantal ja-
ren geleden succes oogstte.

AANHANGWAGENS EN
P AARDENTRAILERS

Steenderen
De Berken 19

7221 GH Steenderen
(0575)451532

In dit
Contact

Sint Nicolaas

Meeleweq 18
(0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweq 297
(074) 291 60 23

TECELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

Middenweg 55
(0598) 63 14 55

M.L. Kmgsingel 14
(0512) 544725

VORDEN*
Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

DRONTEN*
De Noord 45
(0321) 33 81 18

Maandag gesloten

B en W zien niets in nieuwe busroute Syntus:

Vorden tegen opheffen haltes
Het college van B en W heeft
het plan van Syntus afgewezen
om de busroute van lijn 51 te
wijzigen.

Burgemeester en wethouders vra-
gen de vervoersmaatschappij om
met een nieuw voorstel te komen.
Als Syntus en de gemeente er
onderling niet uitkomen beslist de
provincie uiteindelijk wat er met
de route gebeurt.

De kwestie speelt al een tijdje.
Vervoersmaatschappij Syntus wil
het bus- en treinverkeer tussen
Doetinchem en Vorden beter op
elkaar laten aansluiten. Zij stelt in
het kader daarvan voor om lijn 51

voortaan niet meer dwars door het
dorp te laten lopen maar recht-
streeks via de I lorsterkamp en de
Stationsweg naar het treinstation.
De haltes aan de Raadhu i s s t r aa t
en bij de Wehme /ouden als ge-
volg hiervan komen te vervallen.

Het Vordense college beschouwt
de halte aan de Raadhuisstraat als
een onmisbare voorziening omdat
hier erg veel gebruik van wordt ge-
maakt. Daarnaast vinden ze een
halte aan de I lorsterkamp veel te
gevaarlijk in verband met het als-
maar drukker wordende verkeer
op de/e weg. l let college heelt Syn-
tus gevraagd met een nieuw voor-
stel te komen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 17 november Bijzondere dienst georganiseerd door de
huis-kamergroep 10.00 uur mevr. M. Sierm'an uit Arnhem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17november 10.00 uur ds. S. Gerbrandy uit Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 november 10.00 uur ds. P.W. Dekker uit Velp; 19.00 uur
br. W.J. Schot uit Vorden.

RJC kerk Vorden
Zondag 17 november 10.00 uur pastoor Lamers Eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 november 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
17-18 november Pastor F, Hogenelst uit Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
16-17 november F A. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42,

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10.30-1330 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen 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 Informatieburo 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.
Pcrsoncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes

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

• Hengelo (Gld.), Middenweg
37. Te koop: zeer riante luxe
2/1 kap. Bouwjaar 1996. In-
houd 640 m3. Begane grond:
kamer, keuken, hal, wc en ga-
rage; 1e verd: badkamer, 3
slaapkamers; 2e verd.: 3
slaapkamers met dakkapel; 3e
verd.: beloopbare zolder. Ga-
rage 32 m2, kavel 250 m2.
Vraagprijs €300.000,- Tel.
(0575) 46 50 58 (na 18.30 uur).

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 16 73.

• Hobbybeurs Vorden zon-
dag 17 november van 10.30 tot
17.00 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6. Info: www.
hobbybeurs.organiseert.nl

• Te koop: • kastjes • houten
wagenwielen • kinderzitje •
reiswieg • kinderstoel • loods:
20 x 16 meter, stalen spanten,
balken en betonnen wanden •
schuurtje ( 2 x 3 meter) • hou-
ten magazijnkasten • houten
schaarhekjes • stalen werk-
bank • radiator ( 2 x 1 meter) •
chemisch toilet (porta potti) •
etalagepoppen. Tel. (0573) 45
1426.

• Licht-therapie ter bestrij-
ding van winterdepressies.
Verhuur van speciale lamp.
Maria van Rijsewijk, Shiatsu-
therapeute Warnsveld, tel.
(0575) 54 39 24.

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

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

• Gevraagd voor de zater-
dagen: flinke scholier(e), 14
a 17 jaar, voor klussen in en
om het huis en tuin, buitenge-
bied Warnsveld (Warken), tel.
(0575) 43 13 22, na 20.00 uur.

• Wereldwinkel Vorden 15
jaar! 14, 15 en 16 november
15% f eestkorting. En voor ie-
dere klant een verrassing.

• Te koop: • afsluitbare
kunststof regenten (100 Itr.) •
gaskachels (Etna) en olieka-
chels • opa-/omafietsen • zon-
neschermen, diverse maten •
eiken knopstoelen • TV-anten-
ne • 2-zits bankstel met 2 bij-
passende stoelen • elektrische
telmachine • wielrennersfiets •
diepvrieskistje • wandmeubel •
diverse luxaflex. Tel. (0573) 45
1426.

• Te koop: tarwestro, kleine
baaltjes €2,- p/st. Vleesboer-
derij Garritsen, Wolf straat 5,
Toldijk, tel. (0575) 44 1383.

• Energy Trance Dance, een
actieve, bewegende meditatie
op muziek, gericht op heling.
Vrijdagavond 15 november
2002 in Ruurlo. Voor informatie
en inschrijving bel-Petra &Pie-
ter Corée, tel. (0573) 43 08 65.

• Gezocht: oppas voor over-
dag voor een aantal dagdelen/
dagen per week (bij voorkeur
met ervaring met kinderen).
Tel. (0573)47 1660.

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

• Te koop: • houten balken
(diverse lengtes en maten) •
houten planken (diverse leng-
tes en maten) • dakpannen
(Tuile de nord' zwart (450 st.)
€ 0,50 p/st.) • stoeptegels (30 x
30 x 4 cm ± 900 st.) • bakste-
nen (21 x 9,5 x 6,5 cm ± 1500
st.) • plavuizen (21,5 x 21,5 x
1,5 cm 320 st.) • panlatten • di-
verse soorten en maten
(schuif)deuren • rieten schut-
ting ( 2 x 5 meter) • elektrische
radiator • metalen bureaus •
hoekurinoir • staande lamp.
Tel.(0573)451426.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1343.

• Vrijdagavond 22 november:
Krato toneeluitvoering in
zaal Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg.

• IJsvereniging Vorden: voor-
verkoop ijsbaanabonnemen-
ten t/m 7 december 2002.
Openingstijden zie Contact vo-
rige week.

• Te koop aangeboden: Audi
80 20E, bj. 1992, nieuw model,
brandstof: benzine/LPG. De
kleur is donkergroen metallic
met een zwart stoffen interieur.
De auto heeft stuurbekrach-
tiging, trekhaak en een elek-
trisch schuif-/kanteldak. De
auto is in goede staat van
onderhoud, schadevrij en APK
t.m maart 2003. Prijs € 2750,-
Tel. (0575) 55 37 03.

• Te koop: voerwortels,
aardappelen: Bildstar, Surpri-
se, Gloria en Redstar. Diverse
koolsoorten o.a. boerenkool-
toppen. Elke dag verkoop aan
huis en elke zaterdagmorgen
verkoop van aardappelen,
groenten en fruit van 09.45 tot
12.00 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76.

• Uw cadeautje voor Sinter-
klaas? Kom vrijdagmiddag 29
november om 14.00 uur naar
Reurles Huus om kerstboom-
versieringen te maken van
stro. Kosten, inclusief materi-
aal: € 10,-. Opgave vóór 26 no-
vember: (0573) 45 20 75.

• Theater Onder de Molen in
Vorden, zondag 17 november,
15.00 uur. Jazzorkest Eupho-
nia Novelty Orchestra, reserve-
ren via (0575) 55 69 87.

Spaanse vitaminen in de Spaanse weken!

SPAIN ON TOUR!
Geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 november.

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

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

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Zonnig vers ... dus lekker!

Salade 'Valencia' 4 49
200 gram € 1 •

Gratis stempel bij. . .

Doyenne du Comice A 39
1 kilo € Ui
Alleen bakken . . .

Spaanse schijfjes 4 12
500 gram € 1 •

Veldverse Spaanse . . .

broccoli nog
500 gram € U'

De allerlekkerste Clementine

mandarijnen AQQ
10 forse € fc'

Alleen opwarmen ... uit eigen keuken

hachee AM
100 gram \ € Wr

Versgesneden vitamientjes . . . AN UI J VIL 400 gram € 1 •

^ÈÊ^\ üe Echte

f )T ) Groenteman Vorden
f J Freddie Letink
\. (— Burg. Galleestraat 3» Tel. (0575)551617

PROBEER OOK EENS ONZE KANT EN KLARE MAALTIJDEN!
VERSE UIT EIGEN KEUKEN.

Rijstevlaai

S90 Q9O
m groot € O*klein €

Zwitserse
590

•

Suikerbrood
f25

€ mm

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 19 nov. 2002.

Echte Bakker
VAN ASSI

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

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp
Alm en

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 2

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



Femke
Henrieke Elisah

dochter van
Martin Rietman en Marieke Bronsvoort

2 november 2002

Pillinkstraat 6
7241 EG Lochem
Tel. (0573) 25 95 39
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Op mijn teentjes kijk ik
over 't randje van de wieg.

Dag lief zusje
ik vind je lief.

Manon

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Amke

maandag 4 november 2002.

Dirk, Joke en Manon Pasman-Rossel

Wilhelminalaan 18
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 35 04
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Riek
Lambértus - Adrianus

Hij is geboren op 5 november 2002 om 22.48 uur.

Gerard Sarink en Marian Nendels
Anne

Hamminkweg 2
7251 RB Vorden
Tel. (0575) 55 38 27

f i ....

lijk geeft de schilder
weer

.... . ..

Reis naar de Noorderzon

Daar zitten wij dan, dankzij milde gaven van vele
(ex)patiënten, in Brazilië in één van de Nederlandse
kolonies van Parana: Carambeï, Castrolauda, Arapo-
ti. We genieten hier volop van flora, fauna, cultuur en
gastvrijheid. Logerend op een 'gemengd bedrijf', een
oude door Nederlanders gerestaureerde Fazenda
(Portugees). Aan de rand van het subtropisch oer-
woud, wandelen we dagelijks door het oerbos, lianen
en bamboe opzij duwend, klauterend over heldere
bergbeekjes en ons vergapend aan orchideeën, bro-
melia's, varens, cacteeën, etcetera.

Komen we op de campos (het oergrasland), dan zien
we tientallen carruncho's (grote buizerds), Brazili-
aanse kieviten, troepen ibissen en daar hoog boven
in het zwerk de zeilende gieren.
Kortom we genieten elke seconde.

Dank! Familie Sterringa
........................................

KENNIS OVER NIEUW ERFRECHT
PURE NOODZAAK!

Informatiemiddag op donderdag 14 november
om 14.00 uur in de Deldenzaal, Dorpscentrum
Vorden. Toegang gratis!

Programma

• Inleiding door mr. J. Bouman over het "NIEUWE
ERFRECHT" dat 1 januari 2003 in werking
treedt.

• Gelegenheid tot het stellen van vragen.
• Hilarische verhalen door Dinie Hiddink.

De informatiemiddag is een initiatief van het Cen-
traal Orgaan samenwerkende Bonden Ouderen
(COSBO) = ANBO/PCOB.

Restant exportpartij

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

Kom zelf kijken en uitzoeken tegen

opruimprijzen!
BOOMKWEKERIJ

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

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op

bezoek. Deze kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn

bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol

thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van € 15,-

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

eerst meer informatie, bel ons dan even.

Help de Sint
'n handje...
giro 404040

Deventer

Maak kans op een

ballonvaart!

u vóór 5 december een 'noot'bijdrage

doet, loot u mee voor een gesponsorde ballonvaart

in de Kinderhulpballon!

Als

NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Brinkpoortstraat 32,74! l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: info@kinderhulp.nl

Rondje
van het huis

Gebraden
varkensf ricandeau 4 35
100 gram € l •

4 hamburgers+
4 varkenssaucijzen COO

€ J-

Gehakt rondo <|10
100 gram € l •

Beenhamsalade A95
100 gram € \tm

Hamlappen 960
500 gram € Ja

Vlogman
Keurslager
Zutphenscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 l 3 2 l

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1008

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

ZO'.ll.S:

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

Bedrijf en showroom: (ierritsenwcü 6
(Industrieterrein 'De Mars' l.o. Woonboulevard l i i jerkamp)

7202 BF /ntphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 51 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /; /
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 1730 uur
donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur
vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'RJ1 J. V EACTIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
r OP ALGEMENE BESCHOUWINGEN FRACTIES

In het Gemeentebulletin van vorige week heeft u de algemene beschou-
wingen van de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten, kunnen
lezen. In deze editie vindt u de antwoorden van burgemeester en wethou-
ders op die algemene beschouwingen. Op donderdag 14 november a.s.
vergadert de gemeenteraad over de begroting 2003 en het Meerjaren-
beleidsplan 2003-2006. De vergadering is openbaar en wie benieuwd is
naar de uitkomsten, kan die zelf komen beluisteren. De vergadering be-
gint om 20.00 uur in het gemeenthuis.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spreken over
een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u mag bij een besluitvormende vergadering niet
een onderwerp aan de orde te stellen dat op de agenda staat. U kunt u
uiterlijk woensdag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeen-
tesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken.

Portefeuille: burgemeester E J.C. Kamerling
Hard water
Inwoners hebben actie ondernomen. Wij hebben onze bestuurlijke in-
vloed op het beleid van het waterbedrijf aangewend om zacht water te
krijgen. Wij blijven ons inzetten.

Realistisch oefenen brandweer
De opleidingskosten van de brandweer zijn hoger, omdat enkele brand-
weermensen met leeftijdsontslag gaan. Hieronder bevinden zich twee
onderbrandmeesters.

Oefenen rampenplannen en -processen door personeel gemeente
lijke diensten
Na beschrijving moeten de processen in het rampenplan geoefend wor-
den. De oefeningen worden geëvalueerd.

Handhaving en integraal veiligheidsbeleid
De prioritering en de mate van inzet van middelen worden beschreven
in een nota handhaving. De handhavingsmiddelen die wij nodig achten
zijn politie en een buitengewoon opsporingsambtenaar. De politie zet al
de lasergun in. Flitspalen achten wij niet het meest effectieve handha-
vingsinstrument. Bovendien zijn deze vandalismegevoelig en kostbaar.
Inzet van (stads)dorpswachten is ook een optie. De inzet van (stads)dorps-
wachten in Vorden kan niet zonder een financiële bijdrage plaatsvinden,
ook al subsidieert de gemeente Vorden één stadswachtarbeidsplaats.

Preventieactiviteitenplan
Kosten voor nieuwe vergunningen dekken wij uit de rechten voor ver-
gunningen. De kosten voor hercontroles komen ten laste van de algeme-
ne middelen. Naarmate er meer vergunningen zijn verleend, daien de in-
komsten op dit gebied. De kosten voor hercontroles stijgen echter. Over-
leg met de brandweer Zutphen over de wijze van invulling van de extra
inzet vindt binnenkort plaats.

Kasteel
Het verrast ons dat na de eerdere uitvoerige besluitvorming hierover toch
weer gepleit wordt voor herstel van de brug. Uit een oogpunt van ener-
giebesparing blijven wij verlichting van het kasteel vanaf de intocht van
Sinterklaas tot l februari, voldoende vinden.

Portefeuille: wethouder H. Boogaard
Gemeentelijke herindeling en dualisme
Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem hebben op 14 oktober jl. aan mi-
nister Remkes van binnenlandse zaken duidelijk gemaakt tegen een
samenvoeging met de gemeente Doesburg te zijn. Zo'n fusie spoort niet
met het karakter van de voorgestane robuuste plattelandsgemeente. Een
spoedige afronding van de herindelingsprocedure is van groot belang,
niet op de laatste plaats voor de medewerkers. Hun werkdruk neemt niet
alleen toe door decentralisatie van taken, maar ook nog eens door de
VHS-samenwerking en de werkzaamheden vóór en voor de nieuwe fusie-
gemeente. Externe ondersteuning zal nodig zijn. Signalen van onderken-
ning van de hoge werkdruk brengen wij over aan de medewerkers. De val
van het kabinet Balkenende is natuurlijk niet bevorderlijk voor de snel-
heid van het herindelingsproces. De Vordense bevolking gaat met u en
ons uit van VHS plus Zelhem en Hummelo en Keppel. Bij een wetsvoor-

stel voor samenvoeging met Doesburg zullen wij u zeker voorstellen de
bevolking van Vorden in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze te ge
ven. Ervan uitgaande dat de VHS+(+)fusie binnen 2 a 3 jaar doorgaat, ach-
ten wij een sobere raming voor de griffiekosten en voor dualisering in
totaliteit verantwoord. De tijd is dan eenvoudig te kort om de nodige cul-
tuuromslag te maken. Uiterlijk 7 maart 2003 moet een griffier in functie
zijn. Door de onzekerheid omtrent de gemeentelijke herindeling heeft
de duale begroting voorlopig geen prioriteit. Wij zien het opstellen van
een dergelijke begroting meer als taak voor de nieuwe gemeente. Het
heeft geen nut om veel tijd en geld te besteden aan een product dat
binnen twee jaar geen bestaansrecht meer heeft. Ook de omliggende ge
meenten huldigen dit standpunt.

Begroting
Het batig saldo van € 301.000,- komt vooral omdat de gemeente in 2003
een hogere uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. In 2004 is dit be
drag lager.

Kwijtschelding belastingen
Wij zijn er geen voorstander van de regeling voor kwijtschelding van be
lastingen te wijzigen.

Verhoging van belastingen en pm-posten in het investerings-
programma
Wij stellen voor de belastingen met gemiddeld 3,2 % te verhogen. Dit is
slechts 0,7 % hoger dan de verwachte inflatie. De onroerende zaakbe
lasting en de afvalstoffenheffing gaan omhoog. De rioolrechten dalen.
Hierdoor lijkt de procentuele stijging van de onroerende zaakbelasting
wel hoog, maar gemiddeld blijft de stijging beperkt. Door het ontbreken
van voldoende budgetruimte hebben wij noodgedwongen meerdere pro-
jecten pm (pro memorie/om te onthouden) moeten ramen. Na ontvangst
van de septembercirculaire hebben wij bij enkele investeringen wel een
dekking kunnen aangeven. Bij het opstellen van de begroting hebben wij
uiteraard rekening gehouden met de werkelijke uitgaven in voorgaande
jaren. Elke raming hebben wij kritisch tegen het licht gehouden om de
lasten voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Aan een verhoging
van de onroerende zaakbelasting is naar onze mening niet te ontkomen
om uw ambitieuze raadsprogramma te kunnen uitvoeren. Meerdere pro-
jecten hebben in de komende jaren forse budgettaire lasten tot gevolg.
Deze zijn nu nog pm geraamd. Hiervoor is nog geen dekking beschik-
baar. Als de raad besluit om het tarief voor de onroerende zaakbelasting
voor 2003 niet te verhogen, verwachten wij dat deze in de jaren daarna
sterk moet stijgen.

Verhoging toeristenbelasting
Verschillende fracties geven aan de tarieven van de toeristenbelasting te
willen verhogen voor investeringen in toerisme en recreatie. Wij sluiten
een voorstel tot verhoging van de tarieven niet uit.

Verhoging begrafenisrechten
Een van de fracties wil voor 2003 de begrafenisrechten 100% kostendek-
kend maken. Het tekort in de begroting op de functie lijkbezorging is
€16.000,-. Of dit een werkelijk en/of een structureel tekort zal zijn, is af-
hankelijk van veel factoren. Mede omdat de Vordense tarieven regionaal
hoog liggen, zijn wij nu geen voorstander van het verhogen van de tarie
ven.

ARBO-maatregelen
De meest noodzakelijke ARBO-maatregelen zijn in de afgelopen jaren
grotendeels uitgevoerd. Er resteren nu nog grote, dure, ingrijpende aan-
passingen aan de gebouwen. Wij vinden het niet gewenst deze nu uit te
voeren. We reageren alert op klachten van personeel over de huisvesting.
Naar het zich nu laat aanzien is het verantwoord de aanpassingen uit te
stellen. Het op nul stelten van de post ARBO-maatregelen betekent niet
dat er geen acties ondernomen kunnen worden.

Opleidingskosten
In samenwerking met de gemeenten Hengelo en Steenderen is er een op-
leidingstraject om medewerkers met een lbo-niveau naar een mbo-
niveau te brengen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een ESF
(Europees Sociaal Fonds) subsidie. Het voorstel tot verhoging van het op-
leidingsbudget is veroorzaakt door de invoering van POP's (Persoonlijke
Ontwikkelings Plannen) in 2003. Via de POP's brengen we in beeld wat de
opleidingsbehoefte van de individuele medewerkers is. Aan de invoering
gaat een afzonderlijk trainings- en opleidingstraject voor leidinggeven-
den en medewerkers vooraf. Om onze medewerkers zo goed mogelijk
voor te bereiden op de gemeentelijke herindeling hechten wij hieraan
grote waarde. Studies in het belang van de gemeente gaan we voor 100%
vergoeden. Studies niet in het belang van de gemeente, maar wel voor de
medewerker vergoeden we voor 50%. In de oude situatie werden alleen
opleidingen in het belang van de gemeente voor 75% vergoed.



Brede school
Wij willen in 2003 samen met de scholen nader bepalen op welke wijze
het begrip 'Brede School' ingevuld kan worden. Pas dan kunnen wij de
kosten nader specificeren.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Mede om strategische redenen kunnen wij in dit stadium nog geen con-
crete invulling geven aan de pm-post voor voorbereiding en realisatie van
een Multifunctionele Accommodatie.

Onderwij shuisvestingsplan
Wij treffen voorbereidingen voor de (vër)nieuwbouw van De Dorps-
school. Wij verwachten echter, dat alle voorbereidende werkzaamheden
niet vóór eind 2003 afgerond kunnen zijn.

Portefeuille: wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek
Haltevoorzieningen
Wij zijn voorstander van handhaving van de halte in het dorpscentrum
(Raadhuisstraat).

Verbetering overwegen
Railinfrabeheer is primair verantwoordelijk voor de overwegen. De NS
heeft aangegeven van alle onbewaakte overwegen af te willen. Nieuwe
overwegen worden niet meer gecreëerd, tenzij andere vervallen. Wij be-
pleiten bij de NS de overweg op de Mispelkampdijk zo spoedig mogelijk
van automatische halve overweg bomen te voorzien.

Ontwikkeling economisch beleid
De beleidsmedewerker toerisme, recreatie en economische zaken is aan-
spreekpunt economische zaken voor de gemeente Vorden. Dit is een aan-
zienlijk beperktere rol dan voor de bedrij vencontactfunctionaris in VHS-
verband. Deze functie is daarom niet te combineren met het beleidswerk
voor toerisme en recreatie.

Herinrichting centrum
In de volgende raadsvergadering vragen wij krediet voor de eerste fase
van de uitwerking van het centrumplan: het opstellen van een steden-
bouwkundige en inrichtingsvisie. Deze structuurvisie stelt een steden-
bouwkundige op in samenwerking met een projectgroep, bestaande uit
medewerkers van verschillende ambtelijke disciplines. Een klankbord-
groep met vertegenwoordigers van verschillende geledingen uit de bevol-
king zal in deze fase een duidelijke adviserende rol spelen. De kosten ne-
men wij op in de kredietaanvraag. De kosten van de tweede fase, de con-
crete invulling in het centrum, zijn afhankelijk van de uitkomsten van
de eerste fase en kunnen wij dus nog niet aangeven.

Poort tot 't Groote Veld
Wij verwachten de raad nog dit jaar een voorstel te doen over de ontwik-
kelingsrichting en het vervolgtraject van het plan Poort tot 't Groote
Veld. Wij zullen eerst met geïnteresseerde investeerders spreken over de
mogelijkheden voordat wij bedragen ramen. Ook kunnen wij dan na-
gaan of een gefaseerde aanpak mogelijk is, zodat al op korte termijn met
een deel van de uitvoering kan worden begonnen. Een eerste vooroverleg
met de provincie over de ruimtelijke mogelijkheden vindt binnenkort
plaats. Wij voorzien in ieder geval dat een structurele bijdrage van de ge
meente in dit project noodzakelijk zal zijn. Daarom stellen wij voor al-
vast € 50.000,- op te nemen.

Toeristisch-recreatief beleid
Wij zullen het Beleidsplan Recreatie en Toerisme van de gemeente Vor-
den en de daaraan gekoppelde Nota Toerisme en Recreatie in de gemeen-
te Vorden van december 1994 evalueren, aanpassen en actualiseren. Wij
willen de verzoeken tot uitbreiding van (mini)campings meenemen in de
procedure voor het bestemmingsplan buitengebied. De conclusie dat er
geen bungalows mogen worden gebouwd op de Wientjesvoort, is wel-
licht nog te voorbarig.

Woningbouw
Bij de vaststelling van de Nota GeWOONweg gelukkig in Vorden hebben
wij aangegeven in te spelen op uitdrukkelijke wensen van de gemeente
raad om meer aandacht te besteden aan de bouw voor jongeren/starters
en de goedkopere sector. Bij het bouwprogramma zullen wij dan ook
extra aandacht geven aan jongeren, zonder afbreuk te doen aan een
evenwichtige verdeling. In het centrum is er specifieke aandacht voor de
mogelijkheid van huisvesting van ouderen. Wij maken nog wel de kant-
tekening dat om te kunnen bouwen de provincie eerst contingenten be
schikbaar moet stellen. Vorden staat nog steeds 'in de min'. Zowel in de
discussie voor het nieuwe Streekplan als anderszins blijven wij hameren
op voldoende ruimte voor de lokale woningbehoefte, om de ambities in
de Nota GeWOONweg gelukkig in Vorden ook tot uitvoering te kunnen
brengen. De gemeenteraad krijgt nog dit jaar een voorstel om deel te ne
men aan het Woningbehoefteonderzoek van de Stiepel, zodat wij ook op
die wijze weer over zo actueel mogelijke gegevens beschikken.

Bestemmingsplan buitengebied
Wij hopen nog dit kwartaal de reactie van gedeputeerde staten te ontvangen, zodat wij volgend jaar het bestem-
mingsplan buitengebied als ontwerp ter visie kunnen leggen en de gemeenteraad het plan kan vaststellen.

Buitengebied
De gemeenten in de Graafschap hebben gezamenlijke doelstellingen. De gemeenten zijn maar één van de par-
tijen in het gehele reconstructieproces. Oplossingen zijn grensoverschrijdend en kan de gemeente Vorden dus
niet alleen oplossen. Een reconstructieplan gaat, voor zover hiermee in strijd, vóór het bestemmingsplan. Voor
met name de herinvulling van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing lijkt een doorbraak in zicht. In 2003
komt het reconstructieplan.
Voor plannen, waaronder de Poort tot 't Groote Veld, zullen wij ook als gemeente in de buidel moeten tasten
om EU-gelden los te krijgen.

Welstand
Met de gemeenten Hengelo, Steenderen en Hummelo en Keppel bereiden wij de volgens de nieuwe Woningwet
vereiste Nota voor om volgend jaar vast te kunnen stellen.

Portefeuille: wethouder W. Chr. Wichers
Privatisering sporthal
Dit duurt langer dan voorzien, maar verkeert nu in de afrondende fase. Besluitvorming is begin volgend jaar te
verwachten.

Gemeentelijke kunstvoorwerpen
Wij zijn verheugd met de positieve reacties op onze plannen voor gemeentelijke kunstvoorwerpen. Wij zullen
in 2003 een voorstel doen voor plaatsing van een kunstuiting in de openbare ruimte, ten laste van de reserve
eenmalige bestedingen.

Loket wonen, welzijn, zorg
Wij nemen met een positieve grondhouding deel aan het initiatief van Sensire voor een loket wonen, welzijn
en zorg. Wij zien het echter niet als onze taak om dit waardevolle initiatief over te nemen. Een voorstel voor
een ouderenadviseur komt op korte termijn.

Vrijwilligerswerk
Wij willen ieder jaar een 'Vrijwilliger van het jaar' uitroepen, te beginnen met de bekendmaking van de "Vrij-
williger van het jaar 2002' op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari a.s. in het Dorpscentrum.

Jeugdbeleid
Wij volgen provinciale en regionale ontwikkelingen op de voet. Jeugdbeleid pakken wij op in samenhang met
het nader uit te werken lokaal (jeugd-)gezondheidsbeleid, het beleidsterrein onderwijs, kinderopvang en peu-
terspeelzaalwerk en het project voor- en vroegschoolse educatie. Op korte termijn geven wij in samenwerking
met de GGD en de instelling voor verslavingszorg een vervolg aan de voorlichting over alcohol en drugs op
scholen.



Breedtesport
Wij willen in 2003 onderzoeken in hoeverre wij met stimulering van
sportbeoefening een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van be-
wegingsarmoede.

ERGUNNINGEN

Vervanging riolering
De riolering van de Almenseweg, binnen de bebouwde kom, willen wij
vervangen. Gelijktijdig willen wij dat gedeelte van de Almenseweg inrich-
ten als 30-kilometerzone.

Tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing
Volgend jaar willen we, zo mogelijk samen met Steenderen en Hengelo,
starten met de voorbereidingen. Uitgangspunt blijft budgetneutrale in-
voering.

ERSTREKKINGENBOEK WET VOORZIENINGEN
GEHANDICAPTEN

Burgemeester en wethouders hebben op 5 november jl. het ontwerp-ver-
strekkingenboek Wet voorzieningen gehandicapten (WvG) vastgesteld.
Het verstrekkingenboek ligt vanaf 11 november 2002 tot en met 6 decem-
ber 2002 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling samenleving (units).
U kunt uw zienswijze hierop schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Bouwen
Plaats
Nieuwenhuisweg 2

Dorpsstraat 42

Raadhuisstraat 3, 5, 7,
7a t/m e en 9, 9a t/m c
Nieuwstad 10

de Eendracht 3
hetjebbink9b
Nieuwenhuisweg 2

Zelledijk 3
Ruurloseweg 26

Diversen
Plaats
Sporthal 'tjebbink

aanvrager
J.M. Wintermans

Regiopolitie noord- en
oost-Gelderland
Woningcorporatie
"De Stiepel"
J. Polak

W.Besselink
G. Gies
J.M. Wintermans

G.H. Bloemendaal
A. van Amerongen

aanvrager
Super de Boer Grotenhuys

inhoud
- inpandig vergroten
woning en veranderen
bijgebouw

- tijdelijk plaatsen
kantoorgebouw

- bouwen politiebureau
met 10 appartementen

- vergroten woning

- bouwen dakkapel
- bouwen dierenverblijf
- geheel slopen varkens-

schuur en gedeeltelijk
slopen boerderij, aan-
gebouwde rundvee
schuur en berging

- geheel slopen schuur
- geheel slopen dieren-
verblijf

inhoud
• kerstcircus

vrijstelling
overgang naar
woondoeleinden

bodem- en
grondwateronderzoek
situering goothoogte

bebouwingspercentage
goothoogte

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

APPEN BOMEN NOODZAKELIJK DOOR STORM

Na grondige inspectie bleek dat door de storm van 27 oktober jl. de staat van de hieronder genoemde bomen
zodanig was dat deze gevaar opleverden. Om die reden heeft de burgemeester op grond van artikel 4.4.4. van
de Algemene plaatselijke verordening (APV) toestemming gegeven tot het direct vellen van de bomen.

Plaats
Oude Zutphenseweg
Galgengoorweg
het Stapelbroek
Almenseweg
Raadhuisstraat 5
van Lennepweg 3a

Kostedeweg 11

aanvrager
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Woningcorporatie De Stiepel
A. Wagenvoort

G. Uilenreef

inhoud
- vellen l beuk en l berk
- vellen l inlandse eik
- vellen l inlandse eik
- vellen l beuk
- vellen 2 esdoorns
- vellen 4 inlandseeiken,
l beuk en l berk

- vellen l inlandse eik l beuk

Wees en Vleeswaren

Rundersucadelappen 1 kg c 4."

Varkenslappen 1 kg €3.»

Dikke vleesribben ikgc2.225

Balkenbrij 1 kg

Bke week op de markt in Vorden

€2?5

Weekpakket vleeswaren:

loogr SNUWORST

100gr SCHOUDERHAM

100 gr KATENSPEK

€l.12

€l.12

€ l.12

€3.36

NU VOOR

uw vakslager DIJKGRAAF

20 rozen
2 bos tulpen
Azalea
2 vossebessen
Fruitkrans
Oase 3 voor

499
J99 Bloemen en planten

299 "**"
A.s. donderdagmorgen

399 verkoop bij De Wehme.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTE
THUIS.

1
Bistro

de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van dinsdag 12 t/m 15 november 2002
Dinsdag 12 nov. wienerschnit/cl met gebakken aardappels en groente /

ijs met slagroom.
Woensdag 13 nov. knollooksoep met croutons / kalkoenmedaillons met

roerbakgroente en rijst.
Donderdag 14 nov. gehaktbal met rode kool en aardappelpuree / bavaroise

met slagroom.
Vrijdag 15 nov. gebonden selderijsocp / roodbaarsfilet met witte wijnsaus,

aardappels en groente.

Op maandag 18 november 2002 t/m 3 december 2002 zijn wij wegens vakantie gesloten.
Op woensdag 4 december 2002 zijn wij weer vanaf 11.00 uur geopend.

On/e winter openingstijden zijn: Maandag gesloten
Dinsdag
Woensdag t/m Zaterdag
Zondag

17.00 uur - 22.00 uur
11.00 uur- 22.00 uur
12.00 uur- 22.00 uur

Uit eten met de Kerst?
Bistro de Rotonde is beide dagen geopend. Wij serveren op Eerste Kerstdag een Kerstbrunch,
ontvangst is 11.00 uur 's ochtends met een glas cava champagne. Het bulïet wordt om 11.30
uur geopend en is om 14.00 uur afgelopen.
Hierna serveren we op beide dagen een kerst a-la-carte kaart met wildgerechten waaruit u ter
plaatse uw keu/.e kunt maken. Ontvangst is tussen 14.30 - 15.30 uur en vanaf 19.00 uur.
Ook kunt u .verschillende salades en/of ijstaarten bestellen die wij graag bezorgen of die u
komt ophalen.
Voor meer informatie kom vrijblijvend langs of informeer op telefoonnummer:
(0575) 55 15 19 en wij sturen u graag onze Kerstfolder toe.
Hopend u te ontmoeten de komende winter!!!

Wemlic Vrieler en Thomas Kniewalineren medewerkers.



PEUGEOT
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OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

OCCASIONS
106 3drs

106 3drs

205 3drs
205 3drs

206 3drs

206 3drs

206 3drs

206 3drs

206 3drs

306 Sdrs

306 Sdrs

306 Sdrs

307 3drs

406 4drs

406 2drs

Boxer

l .0 Accent

l. l Accent

LI
l .4 Géneration

I.4XS

I.4XS

2.0 HDi XS
2.0 GTi I6V
2.0 GTi 16 V

I.6XR

l.6XTBreak

I.9XRD

2.0 XSi HDi 80kw

2.0 STDT Break

3.0 V6 Coupé fullopt

350L2.5TD

blauw

rood

zwart met.

rood met.

grijs met.

grijs met.

grijs met.

groen met.

grijs met.

brons met.

grijs met.

groen met.

grijs met.

50.000 km

33.000 km

114.000 km

60.000 km

71.000 km

42.000 km

45.000 km

95.000 km

45.000 km

114.000 km

59.000 km

175.000 km

15.000 km

147.000 km

62.000 km

90.000 km

Deze moet u beslist gezien hebben !

PEUGEOT 206 GTi 2.0 I6V
Deze 206 3-deurs in de kleur "Gris iceland" biedt kracht en uit-

straling. Kracht door de 2,0 liter motor met 138 pk voor zeer

sportieve prestaties. De sportieve uitstraling wordt gekenmerkt

door 17 inch lichtmetalen velgen, verlaagd onderstel, dakspoiler,

sportantenne en de mistlampen voor. In het interieur vindt u

sportstoelen bekleed met leer en alcantara, climat control, lede-

ren sportstuur, extra meters voor olieniveau en olietempera-

tuur en aluminium pook en pedalen. Deze '206 GTi' is van

2000, heeft een kilometerstand van slechts 45.000 km en brengt

u voor € 15.950 in 8.9 sec. naar

de 100 km/u. inclusief één jaar

leeuwekeur garantie!

Kijk ook op onze
vernieuwde website !!!

www.ridderhof.peugeot.nl

overige merken

Opel Astra I.7DTI 3drs

Opel Astra 2.0 DTI Caravan

Toyota Avensis l .8 16V LB

Renault Megane 2.0 16V cabrio

blauw met. 93.000 km 1999
grijs met. 130.000 km 1998

groen met. 76.000 km 2000

blauw met. 33.000 km 2000

^BOVAG
Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 u. vr i jdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - 16.00 u.

Meer informatie over occasions: www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV
Molenenk 2 7255 AX Hengelo Gld. Tel. 0575 - 46 19 47

JE VOELT JE L E K K E R D E R IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

Van tegels tot
oude gebaÖcen

Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen •Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

VOORVERKOOP
IJSBAANABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41 a te VORDEN

ABONNEMENT
€. 5,- PER PERSOON

Voorii-rkoop Hbnnnrnu-iiU'ii l/m 7 (k'Ci-ml»rr 2002
; ,ni t 11'.-- |>rr | M I

VRIJDAG 29 NOVEMBER

ZATERDAG 30 NOVEMBER

WOENSDAG 04 DECEMBER

VRIJDAG 06 DECEMBER

ZATERDAG 07 DECEMBER

19.00 uur t/m 20.30 uur.

11.00 uur t/m 14.00 uur.

14.00 uur t/m 16.00 uur.

19.00 uur t/m 20.30 uur.

11.00 uur t/m 14.00 uur.

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAA TSEN

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINCEN

VLAAI VAN DE WEEK:

Ananasvlaai € 5,50

Borstplaat per 100 gram €1,10

Witte bollen zak 6 stuks € 1,00

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Slagroomsnitt € 4,25

Chocoladeletters eigengemaakt,
bestel ze nu vast.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Schoonmaakbedrijf

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

Wij hebben voor u.. .
• Hoog - halfstam fruitbomen
• Leilinden en leiplatanen
• Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
• Dakplatanen
• Rode en groen beuk voor hagen van 50-175 cm
• Bosplantsoenen in 20 soorten
• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.
• Haag- en sierconiferen
• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

De winterschilder:
vele euro's voordeel
op uw schilderwerk

Hij is er weer: de winterschilder.
Profiteer van een aantrekkelijke premie voor al

uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

UW VOORDEEL: € 30.- PER MAN PER DAG.

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

Meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak.

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!



Slipjacht blijft leuk om naar te Iqjken Tweehonderd vogels
op vogelshow

De slipjacht die zaterdagmid-
dag door de Koninklijke Neder-
landsche Jachtvereniging werd
georganiseerd, trok dit keer
minder deelnemers dan in voor-
gaande j aren.

Dat merkte ook één der toeschou-
wers bij de kasteelweide bij kasteel
Vorden, toen daar de jacht werd
aangeblazen. " Het is opgevallen
dat het jachtgezelschap de laatste
jaren nogal wat mannen "op leef-
tijd" telt, dus lijkt het mij logisch
dat het deelnemersveld wordt uit-
gedund"!

Hoe dan ook, publiek en jagers
konden weer genieten van een

aardig schouwspel, waarbij met
kasteel Vorden op de achtergrond
de nostalgische gevoelens bij velen
weer kwamen bovendrijven. Bur-
gemeester Kamerling was, zoals
door de jaren heen, weer present
om de jagers een hartelijk welkom
in zijn kastelendorp toe te roepen.

Nadat van een heerlijk drankje
was genipt, ging de jacht officieel
van start. Geen gemakkelijke jacht
want door de regen van de afge-
lopen dagen was het parcours hier
en daar behoorlijk drassig. De kop-
pel van 25 foxhounds had daar ui-
teraard minder last van dan de
paarden. En de jagers? Och, die za-
ten heerlijk op de rug van de edele

viervoeters en vermaakten zich zo
te zien, voortreffelijk. En ook het
weer van zaterdag werkte mee,
een weliswaar wat flets zonnetje,
maar het bleef droog.

De eerste run ging via de Schutte
straat naar de Zelledijk ter hoogte
van de brug bij de Onsteinseweg.
De tweede run liep via de Beukste
ge, Vosheuvelweg, Lindeseweg, Zo-
mervreugdweg naar de Kiefskamp
richting kasteel Kiefskamp. De der-
de run ging via het buurtschap
Delden: Hilverinkweg, Waarleweg
naar de laan bij kasteel Vorden,
waar de jacht werd afgeblazen en
de honden werden getracteerd op
"pens".

Gerenommeerde Merken
bij Hermans

Mannen die zich graag laten
zien op kwaliteitsschoenen van
Nedelands fabrikaat zijn zeker
bekend met de merken van

Lier en van Bommel, waarbij
voor de modebewuste man de
Floris lijn van van Bommel veel
succes oogst.

Het comfort en de pasvormkeuze
van deze merken staan op een
hoog niveau maar niet iedere
schoenenzaak heeft ze in huis. Er
zijn slechts een beperkt aantal ge-
selecteerde speciaalzaken die de-
ze merken verkopen en daarom is
goed om te weten dat u in onze re
gio hiervoor nu ook bij schoenen-
speciaalzaak' Hermans terecht
kunt. Rudi en Elise geven nog een
voordeel: "Steeds meer mensen
worden zich bewust van het be-
lang van een goede basis voor de
dragers van hun lichaam. Na be-
zoek aan een podoloog of ortho-
peed wordt vaak ter correctie een
losse steunzool voorgeschreven.

Als alternatief voor orthopedisch
schoeisel is het goed mogelijk
voor een kwaliteitsschoen te kie-
zen waarbij men standaard keus
heeft uit halve- en wijdte maten.
Dit zorgt ervoor dat een inlegzool
vrijwel altijd passend te krijgen
is." Uiteraard zijn voor dames ook
kwaliteitsschoenen te verkrijgen
die aan deze voorwaarden kun-
nen voldoen o.a. van de merken
Durea, Helioform en Verhulst.

Voor mensen met gevoelige voe-
ten of reuma kan geadviseerd
worden stretch schoenen van X-
sensible en Ortho te nemen. Het
aanbod en de vakkennis van deze
speciaalzaak heeft er onlangs toe
geleid dat men is geëindigd bij de
laatste 10 genomineerden voor
"Beste schoenwinkelier van het
jaar"

Laat u en uw kinderen dus vak-
kundig voorlichten bij het passen
van de juiste schoen voor uw voet
en voor bij de kachel (op 5 dec.).

Aankomend weekend organi-
seert vogelvereniging De Vogel-
vriend de jaarlijks terugkeren-
de vogeltentoonstelling in het
Dorpscentrum.

De ruim veertig leden tellende ver-
eniging heeft circa tweehonderd
vogels bijeen weten te brengen.
Hierbij gaat het vooral om vogels
die door de leden het afgelopen
jaar zijn gekweekt. De vogels zijn
bovendien gratis te bezichtigen,
omdat de onlangs gehouden bloe
menactie succesvol is verlopen.

Voorafgaand aan de tentoonstel-
ling zijn de vogels op donderdag
door twee keurmeesters van de
Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders gekeurd. De keur-
meesters beoordelen de vogels op
verschillende onderdelen, zoals
conditie, houding en kleur.

De vogels zijn verder in de volgen-
de groepen onderverdeeld: kleur-
kanaries, vorm- en postuurkana-
ries, exoten, europese cultuurvo-
gels, grasparkieten, agaporniden

en grote parkieten. Voor elke vogel
schrijven de keurmeesters een
keurbrief uit, een soort rapport,
waarop staat hoeveel punten de
vogels voor de verschillende ken-
merken en eigenschappen hebben
gekregen.

Deze keurbrieven worden op vrij-
dagavond aan de\kwekers uitge-
reikt tijdens de officiële opening.
Het publiek kan de uitslagen op
zaterdag 16 november en op zon-
dag 17 november bewonderen in
de overzichtelijke catalogus, die
tegen een kleine vergoeding is te
verkrijgen.

Naast het bekijken van de tentoon-
gestelde vogels is er ook weer een
verkoopklasse aanwezig. Dus bent
u nog op zoek naar een kanarie of
grasparkiet, kom dan gerust even
kijken. Ook met vragen over het
houden van vogels, het kweken er-
van of omtrent de vogelvereniging
zelf, kan men dan terecht. Het hè
Ie weekend zijn bestuursleden
aanwezig die graag informatie ver-
strekken.

Diabetes Fonds
De collecteweek 'Geef voor Dia-
betes' is achter de rug.

Van 27 oktober tot en met 2 no-
vember hebben ruim 36.000 vrij-
willigers weer en wind getrotseerd
om het Diabetes Fonds te steunen
in het financieren van weten-
schappelijk onderzoek naar de
oorzaken en gevolgen van diabe-
tes. Dankzij nieuwe kennis uit
onderzoeken zal diabetes beter be-
handeld en uiteindelijk genezen
kunnen worden.

De collecte in Vorden heeft dit jaar
€ 4826,71 opgebracht. Het Diabetes
Fonds dankt alle gevers, collec-
tanten en iedereen die zich heeft
ingezet om de collecte te doen sla-
gen. Jaarlijks ontstaat diabetes bij
60.000 Nederlanders. Meer dan

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

Heeft u onze collectant gemist en
wilt u het Diabetes Fonds alsnog
steunen? U kunt uw gift overma-
ken op giro 5766, t.n.v. het Diabe-
tes Fonds in Amersfoort.

Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met het Diabe-
tes Fonds, tel. (033) 46 22 055.

Bazar Welfare
De Welfare van het Rode Kruis
houdt woensdagmiddag 13 no-
vember haar jaarlijkse bazar.

Deze wordt die middag gehouden
in het Verzorgingscentrum "De
Wehme". Op de bazar zijn hand-
werken te koop, die zijn gemaakt
door deelneemsters in de Wehme
en door de deelneemsters thuis.
De handwerken bestaan uit tafel-
kleden, schortjes, gehaakte kleed-
jes, truien, sokken e.d.

Voor de kinderen zijn er onder
meer poppen en beestjes. Er is ook
een grabbelton. Zijn er dingen die
men zoekt en die zijn niet op de
bazar aanwezig, dan bestaat de
mogelijkheid ze bij de Welfare-
vrijwilligsters te bestellen. Er is
een koffiehoek met heerlijke ge-
bak.
Van de opbrengst wordt nieuw
materiaal gekocht. De deelneem-
sters wordt drie keer per jaar een
gezellige middag aangeboden.

Weijers 5e op N.Kparcour
te Huijbergen
De R.T.V.ers reden afgelopen
zondag de Nationale veldrit te
Huijbergen, een try-out op het
N.K. parcour.

Een zwaar parcour met veel hoog-
te verschil mul zand en weilan-
den, als eerste R.T.V.er was de Hen-
geloer Martin Weijers aan de
beurt, hij starte sterk en reed ge-
lijk met de eersten mee het veld
in, hij kon zich de gehele wedstrijd
van voren handhaven, Weijers
ging met een verdienstelijke 5e
plaats naar huis.
Winnaar werd de jonge Stofwol-
ker Thijs Volker, deze veel te sterke
coureur voor deze categorie be-
wees weer dat hij onder zijn ni-
veau rijd.
De Wichmondse veteraan Rudi Pe-

ters reed naar een 9e plaats, hij
kwam na een slechte start van uit
de achterhoede terug.
Ook de Vordense jeugd reed hier
zijn wedstrijd, Richard Sleumer
eindigde bij de nieuwelingen op
een 21e plaats.
Zijn buurjongen en trainingsmaat
Thijs v Amerongen reed een bere
sterke wedstrijd, tot half cours zijn
derailleur van zijn fiets brak, dit
gebeurde gelijk na een wisselpost,
hij moest dan ook een halve ronde
lopen, hiermede waren zijn kan-
sen verkeken.
Het laatste deel van de wedstrijd
werd dan ook als training be-
schouwd.

A.s. zondagmorgen rijden de he-
ren op het Kamphuizen.
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Intocht Sinterklaas in Hengelo
zondag 17 november om 12.30 uur

Zondag 17 november is het
weer zover. Dan verwelkomt
Sint Nicolaas met zijn gevolg
Hengelo Gld. Als voorzitter
van de HOV ben ik bijzonder
verheugd dat Sint Nicolaas
ook dit jaar weer de moeite
neemt om de kinderen, en
natuurlijk ook de "grote"
kinderen van Hengelo Gld. te
verrassen met diverse lekker-
nijen en mooie geschenken.
Geschenken die volop te
koop zijn bij de winkeliers
van Hengelo Gld, die ook dit
jaar weer hun winkels en eta-
lages feestelijk hebben inge-
richt.

Ook dit jaar weer heeft de
HOV de alom bekende zegel-
actie georganiseerd, die voor
iedereen de moeite waard is.
Naast de vele waardebonnen
is de hoofdprijs niet mis: 3
minuten gratis winkelen!
Kortom, Sint Nicolaas zal ui-
teraard slagen met zijn in-
kopen in Hengelo Gld!

Ik wens u een prettig en
sfeervol Sint Nicolaasfeest
toe!

fred Hofman
Voorzitter HOV

Warboel
in sporthal
De Kamp
Voor de kinderen is er op zondag-
middag om 14.30 een doldwaze-
voorstelling van Muziektheater
W@rboel in sporthal De Kamp in
Hengelo (Gld).

Kleurplaat
Kinderen kunnen de Kleurplaat
in deze krant voor 17 november
inleveren bij Bakkerij Bruggink
aan de Raadhuisstraat 19. Sin-
terklaas zal tijdens zijn bezoek,
in de sporthal, hieruit drie
kleurplaten kiezen die beloond
zullen worden met een waarde-
bon van De Drievetol.

HOV-zegelactie

Bepakt met vele cadeaus zal Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar
weer Hengelo (Gld) vereren met een bezoek. Zondag 17 november
start zijn route aan de Ruurloseweg. Onder begeleiding van een
vrolijke muzieknoot zal Sinterklaas vanaf de Ruurloseweg door de
volgende straten trekken: Spalstraat, St. Michielstraat, Roozenhof-
laan, Banninkstraat, rechts Raadhuisstraat Spalstraat, Kerkstraat,
Gemeentehuis. Daar zal de burgemeester, de heer A.W.J. van Beeck-
Calkoen, Sinterklaas hartelijk ontvangen. Vervolgens: Raadhuis-
straat, Schoolstraat, Sarinkkamp, sporthal 'De Kamp'. Na de in-
tocht is er voor de kids van Hengelo (Gld) een leuke verrassing.

Extra koopavonden
op dinsdag 3 en

woensdag 4 december

Het jaar 2002 nadert zijn donkere Lijden, l lerfst en winter zijn altijd sfeer-
volle tijden. In deze tijd komt ook sinterklaas weer een bezoek aan ons
land brengen. Ook Hengelo (Gld) ligt op zijn route. De Hengelose winke-
liers zijn zo blij dat de Sint dit jaar I lengelo (Gld) niet een bezoek vereert
dat zij ook dit jaar weer een spetterende /egelactie organiseren. De alom
bekende zegelactie, die ook dit jaar weer vol zit met leuke prijzen en als
klapper op de vuurpijl een schitterende hoofdprijs.
De zegelactie begint op dinsdag 12 november en duurt tot en met 5 de-
cember. Tijdens het winkelen in Hengelo (Gld) ontvangt u bij uw aan-
kopen gratis HOV Zegels. Voor iedere € 2,50 ontvangt u een zegel bij de
deelnemende winkeliers. Vraag om zegels! De zegel(s) plakt u op de des-
betreffende opplakvellen en de volle opplakvellen kunt u in de blauwe
HOV brievenbussen deponeren.
De trekkingsavond, waarop de diverse prijzen bekend worden gemaakt is
op dinsdag 10 december om 20.00 uur in zaal Langeler. De totale prijzen-
pot bedraagt 200 waardebonnen van € l O, te besteden bij de HOV leden.

Hoofdprijs: 3 minuten gratis winkelen bij Albert Heijn te Hengelo (Gld)
Ziet u zich al rennend met een winkelwagentje door de supermarkt om
zo veel mogelijk artikelen te verzamelen? Reden genoeg dus om ook dit
jaar weer uw sinterklaasinkopen te doen bij de deelnemende winkeliers.
Zij wensen u in ieder geval een prettig sinterklaasfeest toe.

HOV-brievenbussen
Dit jaar vindt u de blauwe HOV-brievenbussen op de volgende plaat-
sen: Keijenborg: hoek Kerkstraat/Past. Thuisstraat / Hengelo: Raadhuis-
straat 21 en Spalstraat 17
Als u de volle opplakvellen op de dag van de trekking voor 19.00 uur
in de brievenbus deponeert, dan dingt u nog mee voor de desbetreffen-
de trekking.
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THE READ SHOP
BONVRIE

Duiven - Hengelo Gld. - Wehl - Zelhem

Sint-tip

Donna Tartt
De Kleine vriend

€ 27.50

SpeèaaSaa/c
in groentenen fruit

Klein Westland
Kerkk[aat 6 - 7255 CB Hengejb G/d

Tel. (0575) 46 W 54A

5 december zal Piet
in de winkel komen.

Aan ieder kind

heeft hij gedacht.

Hij heeft leuke surprises
meegebracht.

C&fo & Slijterij
sn. .r .

'IJr^ot

tietgezeiïiflste pkfge in

op het terras of aan de Bar.

Ookjtoor mu stijters-mensen

Spabtraat l

7255 AA ttengeto (QÜL}

0575 - 4612 52

06 - 543 138 66

u
een prettig Sinterf&asfeestl
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DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

Bericht van Sint Nicolaas:

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) -16 13 58

Wilt u een
heerlijk avondje

m
LU

ĈL

l
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O

CC
LU

CD
LIJ

ĈC.l
LU
Q

l

Ga naar de hakker, die maakt voor u:

Alles uit eigen bakkerij:
Boterletters en -staven

Speculaas: poppen, gevuld en

dikke stukken

Taai Taai, roomborstplaat

marsepein en chocoladeletters

Speculaasbrokken

PS Vroegtijdige bestellingen
kunnen bezorgd worden.

3i/\idVM aa NVA -
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33
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SENSEO CREMA

KOFFIEZETSYSTEEM
HD 78001

Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 12 80

30 NVA

SINTERKLAAS GELOOFT AL JAREN
IN SPEELGOED VAN

DE DRIE VETO L
speelgoed en babykleding

Spalstraat 29, Hengelo Sld.



Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig...

Heb je het algezien
bij Wolters Boekhandel

in de vitrien?
Daar staat de

zak van Sinterklaas,
met gulle hand

gevuld door Pieterbaas.
Cadeautjes, presentjes,
boekjes, groot of klein,

daarvoor moetje echt bij
Wolters Boekhandel zijn.

WOLTERS
BOEKHANDEL

Spalstraat 14 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 53

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!

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

een ecnte

Joseph Guy in karaf, 70 d van € 10.59 NU € 14.99

Arran Malt
Single Island Malt Whisky * 2 glazen € 29-79

Gorter Jachtbitter, 70 d van c 10.09 NU € 8.49

Tia Maria, 70 d van c 10.89 NU €

Robert Skalli Merlot
Vin de Pays d'oc Medaille d'or

per fles € 6.99

GALL^GALL

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

TEL (0575) 46 05 61 - RAADHUISSTRAAT 36 - 7255 BN HENGELO (G)

Schröder Mode

Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

F 0575 46 42 75

Sandwich

Cottonclub

Carbone

Mac

Support

B.C.

Studio

Barbara Speer
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Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig

Accountantskantoor

Th.J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

• Samenstellen en controleren van de jaarrekening

• Fiscale aangiften

• Begeleiden van (startende) ondernemers

• Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

• Samenstelling en controle Minas-aangifte

Subsidie aanvragen

Hengelo (Gld.)
Tramstraat 4
7255 XB
(0575)46 1391

Ulft
Middelgraaf 40a
7071 WT
(0315)640480

'Wat doet u allemaal
met papier?'

briefpapier
visitekaarties

Voor een surprise is papier erg handig.
Wat is een cadeau zonder pakpapier?

Uw huisstijl op mooi papier gedrukt,
geeft uw bedrijf de uitstraling die u wil

Wij geven u graag advies over
de mogelijkheden in de vele

papiersoorten voor uw drukwerk.

d r u k k e r i j Ui te r we e r d
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld, - Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50

E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Sint zegt:
Dit jaar moet ik het doen.

Voor iedereen een nieuwe schoen!
Wij hebben voor u de volgende merken:

*(Comfort
Uitlf

MEPHISTO

wotky
CCCÖ

HELIOFORIVI A N T l S T R E S S

YIÏI.I.OW CAD' NY

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

Enorm veel Sint Nicolaas-geschenken
Zie onze folder!

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461220
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Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig...

Ook Sinterklaas
doet zijn
inkopen

bij de
GROOTSTE

Vers-supermarkt
van

Hengelo Gld.

SUPER DE BOER RINDERS
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 1793, fax (0575) 46 1980, e-mail superdeboerrinders@hetnet.nl

Ook de Sint
komt bij...

ïEsr S U ETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VOROEN - TEL 553S66
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Breiwol
Borduurpakketten

Kleinvak
Hobby

Wolshop Regelink
Raadhuisstraat 5

Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 22 66

Lurvink
dames en herenkapsalon

Ruurloseweg 16
7255 DH Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 64

Openingstijden:
dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
zaterdag •

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

hengelose
ondernemers

vereniging
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Stationsstraat 6-8 7021 CK Zelhem

Raadhuisstraat 8 7255 BM Hengelo

Doetinchemseweg 28 7051 AC Varsseveld

Nieuwstad 13 7001 AC Doetinchem

tel.: 0314-622122
0575-461473
0315-241272
0314-362606

Ze willen er zijn,

jonge mensen, oude mensen,

sportieve mensen aan onze gezellige

Voor uw feesten en partijen

hebben wij beschikbaar onze

mooie, grote zaal voor 250 mensen

Informeert u eens.

JAN EN LENIE WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Tel. (0575) 46 1 3 40

café - bar - zaal

clublokaal voetbalvereniging 'PAX'

hengelose
ondernemers

vereniging

een bank die
a haar kanten
serieus neemt.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

O, kont/ er eew kijketv...

jeS) kettinkjes uwt kosiger,

uotAsjes met inkoud> hoeken* jH>stfxu>ier, etul's,

sweaters, bodywvurwiers, sokken ...

ruilersport
Suelers

Openingstijden

Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag t/m
donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00-18.00 uur
9.00-20.00 uur

10.00-16.00 uur

'bvb aUe* Hiet een/

utt weet zeker dat kij dlektulo's bij

rt Sueters vindt.

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23
7255 M Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-463756
Fax 0575-464058

www.ruitersportsueters.nl
www.suetersstables.com
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Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig.

hengelose
ondernemers

vereniging

ESPRIT
time

Spalstraat 15 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 13 74

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Showroom

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

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

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een sterk team voor al uw schi,

weer winterkorting

Gazelle Trendy
vanaf € 639,-

Met de Gazelle Trendy naar school, werk of winkel!

Maak een proefrit op deze opvallend sportieve en
onderhoudsarme stadsfïets, met 4 of 7 versnellingen,
bij uw Gazelle Select Center:

Grote sortering overjarige

modellen met hoge kortingen!

Dit
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

' ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 72 78

Ook Sint en Piet hebben

Troef markt van der Mondt

weer bezocht en zagen

weer verschillende leuke

aanbiedingen zoals

boter/etters

van de warme bakker

en chocoladeletters.

Ci.

Ze hoorden datje elke morgen
vers gebak kon krijgen op bestelling.

Elke maandag zijn er 3 broden naar keus

voor een pepernotenprijs van € 2,95

Troef markt H J. van der Mondt
Ruurloseweg 52, Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 46 13 92
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Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig...

de winkelpieten
hebben ons geholpen

de winkel staat helemaal vol
en dus zijn wij graag

alle
HULPSINTERKLAZEN

EN -PIETEN
behulpzaam

WERELDWINKEL
Spalstraat 16 - Hengelo (G)

Ten Cate
voor Heren
slips boxershorts
hemden T-shirts

Volop keuze in
kinder-, dames- en herennachtmode

WoMen

Kitty Halma

Raadhuisstraat 6 Hengelo Gld T (0575) 46 21 33 F (0575) 46 30 29

KLEURPLAAT VOOR 17 NOVEMBER INLEVEREN BIJ:
WOLTERS BOEKHANDEL, TOP l TOYS of THE READ SHOP.

NAAM TEL

. ...

bakkerij "Hengelo'

Ook dit jaar vindt u bij ons
een uitgebreid

ambachtelijk Sint Nicolaas-assortiment

Bakkerij "Hengelo", Spalstraat 21, 7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 30 76, Fax (0575) 46 25 79

hengelose
ondernemers

vereniging



Gemeente maakt winnaar bekend op nieuwjaarsreceptie:

Vrijwilliger van het Jaar olitie varia

Wie wordt in Vorden de 'Vrijwilliger van het Jaar?'

Wie wordt de vrijwilliger van
het jaar? Deze vraag staat cen-
traal bij de nieuwe verkiezing
die de gemeente Vorden heeft
uitgeschreven. Tot 7 december
heeft iedereen de kans om zijn
of haar vrijwilliger op te geven.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Vorden op
maandag 6 januari zal de win-
naar bekend worden gemaakt.

De verkiezing 'Vrijwilliger van het
Jaar' is een initiatief van wethou-
der Wim Wichers. Hij vindt het
tijd worden dat de vele vrijwilli-
gers in het dorp eens in het zonne-
tje worden gezet. Daarnaast is de
verkiezing een prima aanleiding
om de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Vorden nieuw leven in
te blazen. In tegenstelling tot an-
derejaren wordt deze dan ook niet
in het gemeentehuis maar in het
Dorpscentrum gehouden.

"We hebben heel bewust voor die
locatie gekozen", zegt de heer Wi-
chers. "Het Dorpscentrum is de
centrale plaats waar de vrijwilli-
gers in het dorp elkaar ontmoeten.
Zo'n bijeenkomst moet je dan ook
niet op het gemeentehuis houden.

Die drempel is voor sommige men-
sen te hoog. We moeten als ge-
meente middenin de samenleving
staan. En dan is het Dorpscentrum
daar de meest voor de hand liggen-
de plek voor. Zeker als je daar de
uitslag bekend gaat maken van de
Vrijwilliger van het Jaar", zegt hij.

BUURVROUW
Alle verenigingen en instanties in
het dorp ontvangen deze week een
brief van het college van B en W.
Zij worden daarin gevraagd om
binnen hun vereniging of organi-
satie één of meerdere vrijwilligers
aan te wijzen die volgens hen in
aanmerking komen voor de te
houden verkiezing.

ledere inwoner van de gemeente
Vorden kan echter ook zijn per-
soonlijke 'Vrijwilliger van het Jaar'
opgeven. Daarbij hoeft het niet te
gaan om een vrijwilliger die is aan-
gesloten bij een bepaalde vereni-
ging of instantie.

Het kan ook uw buurvrouw zijn
die al vele jaren belangeloos uw
boodschappen of andere klussen
uitvoert omdat u bijvoorbeeld
slecht ter been bent. De enige voor-

waarde is dat de opgegeven per-
soon inwoner is van de gemeente
Vorden.

JURY
Een onafhankelijke jury kiest uit-
eindelijk de winnaar. Zij let daar-
bij onder meer op de specifieke
werkzaamheden die de vrijwilli-
ger verricht, het belang van de ac-
tiviteiten en het aantal keren dat
iemand wordt aangemeld. Aan-
meldingsformulieren kan men ui-
terlijk tot 7 december sturen naar
het gemeentehuis.

Wie graag in het bezit wil komen
van een aanmeldingsformulier
kan hiervoor telefonisch contact
opnemen met voorlichter Mar-
greet Arends: 55 75 06. Maar men
kan natuurlijk ook gewoon het
onderstaande formulier invullen
en opsturen.

Uit de voorgedragen vrijwilligers
kiest de jury vijf genomineerden
die tijdens de nieuwjaarsreceptie
in het zonnetje worden gezet en
waarvan er één als 'Vrijwilliger
van het Jaar' naar huis gaat. Naast
een oorkonde krijgt de winnaar
een geldbedrag van 250 euro.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Mijn Vrijwilliger van het Jaar" is:

Naam:....

Adres:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

Afzender:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Aanmeldingsformulier voor 7 december opsturen naar de gemeente Vorden, t.a.v. Margreet Arends,
antwoordnummer 2013, 750 ZX Vorden (postzegel niet nodig).

Vrijdag l november
Op diverse lokaties is een alcohol-
controle gehouden. In totaal zijn
52 bestuurders gecontroleerd. Een
bestuurder had teveel gedronken
en heeft een proces-verbaal gekre-
gen en een rijontzegging. Veertien
bestuurders verklaarden wel te
hebben gedronken.

Zaterdag 2 november
Van een parkeerplaats aan de
Eendracht is een compressor weg-
genomen. Het disselslot werd
geforceerd en de compressor werd
weggenomen, waarde ongeveer
€ 10.000,-.

Maandag 4 november
Op de Wildenborchseweg heeft de
bestuurder van een personenauto
een reegeit voor de auto gehad.
Hij kon een aanrijding niet voor-
komen. Het diertje overleefde de
aanrijding niet.

Op de kruising Galgengoorweg en
Reeoordweg heeft zich een aan-

rijding voorgedaan tussen twee
personenauto's. Er was alleen ma-
teriële schade. De oorzaak was een
voorrangsfout.

Dinsdag 5 november
Op diverse wegen is een snelheids-
controle gehouden. Op de Wilden-
borchseweg is ̂ x een proces-ver-
baal opgemaakt voor te hard rij-
den. De hoogst gemeten snelheid
was 104 km/uur. Op de Ruurlose-
weg werd lOx beboet. De hoogst
gemeten snelheid was 73 km/uur.

Tijdens de motorsurveillance is 4x
een boete uitgeschreven voor het
niet dragen van de autogordel.

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

Het algemene telefoonnummer
is090O-8844.

Leoniden laatste kans
In de ochtend van dinsdag 19
november bestaat er de kans op
een unieke sterrenregen, mis-
schien zelfs een heuse sterren-
storm als we de geleerden mo-
gen geloven.

Dan doorkruist de aarde een gruis-
spoor dat ooit is achtergelaten
door de komeet SSPfTempel -Tutt-
le. De geleerden zijn zo zeker van
hun zaak dat zij zich zelfs wagen
aan een redelijk nauwkeurige
voorspelling. De piek van de storm
wordt verwacht tussen 5 uur en 3
minuten over 5 's ochtends. Er is
een behoorlijke kans op veel maar
ook op erg heldere vallende ster-
ren. De enige storende factor in de-
ze nacht is misschien de bijna vol-
le maan.

Het fenomeen op zichzelf is niet
zo bijzonder. Elk jaar is deze ster-
renregen met de naam Leoniden
actief. In februari 1998 echter,
heeft de veroorzaker van het ge-
noemde gruisspoor voor het eerst
in 33 jaar weer ons deel van het
zonnestelsel doorkruist.

Daarbij heeft deze komeet nieuwe
gruisdeeltjes achtergelaten het-
geen in de jaren sindsdien voor

een verhoogde activiteit aan val-
lende sterren heeft gezorgd. De
deeltjes dringen met een extreem
hoge snelheid van zo'n 250.000
km. per uur onze dampkring
binnen. Door de grote wrijvings-
hitte blijft er van de deeltjes niet
veel over. Geschat wordt dat de
deeltjes die voor het fraaie vuur-
werk zorgen niet veel zwaarder
zijn dan een enkele gram.

Omdat het gruisspoor langzaam
in de ruimte uitwaaiert zal deze
sterrenregen voorlopig tot het jaar
2031 niet meer zo spectaculair
zijn. Pas dan zal komeet Tempel-
Tuttle opnieuw van zich doen ho-
ren.

Voor wie het allemaal met eigen
ogen wil aanschouwen. Zoek een
zo donker mogelijke plek op, liefst
zonder veel stadsverlichting. De
vallende sterren lijken uit een
oostelijke richting te komen maar
zijn overal aan de hemel te zien.
Een klapstoel of stretcher en voor-
al warme kleding maken het waar-
nemen natuurlijk een stuk com-
fortabeler. Een telescoop of verre-
kijker zijn bij het waarnemen niet
nodig maar natuurlijk wel een on-
bewolkte hemel.

Op = Op

Overweldigende
belangstelling circus
De belangstelling voor het kerst-
circus dat Super de Boer, Wil-
bert en Yvonne Grotenhuijs
organiseert is overweldigend.

De eerste 1400 toegangskaarten
zijn al vergeven. Het is Wilbert en

Yvonne Grotenhuijs gelukt nog 'n
extra voorstelling te organiseren.

Maar van deze 700 kaarten zijn
inmiddels al weer 350 weg. Dus
wees er snel bij want nu geldt echt
OP = Op.

Hobbybeurs Vorden
Op zondag 17 november a.s.
wordt er na een groot succes
van vorig jaar weer een hobby-
beurs georganiseerd.

In het Dorpscentrum Raadhuis-
straat 6 te Vorden. Er zullen die
dag 30 hobbyisten hun hobby's la-
ten zien.
Waar onder figuurzagen, sierra-
den, strovlechten, warmte zakken,
speksteen, volksschilderkunst, bar-
biekleren, eigen gemaakte kinder-

kleding in diverse maten, bloem-
schikken, 3d kaartjes. 3d schilde
rijen en er is een demonstratie van
het vilten met schapenwol.
Op deze beurs kunt u veel nieuwe
ideeën en artikelen vinden voor
Sint en de Kerstdagen.
Voor de kinderen is er gelegenheid
om hun gezichten te laten schmin-
ken.
Voor meer informatie:
www.hobbybeurs .organiseert.nl.
Zie ook Contactje



Dhr. Henk Vriend en dhr. Wouter
Emsbroek willen Roemenen ter plekke
helpen met creëren werkgelegenheid!
In "Contact" lezen we regelma-
tig artikelen over de "Stichting
Commissie Oost Europa" te
Hengelo Gld. Zo houdt de Jon-
geren Werkgroep Roemenië te

^ Hengelo Gld ook dit jaar weer
een krentebollenactie in Hen-
gelo Gld.. Er is ook een actie
waarbij scholen schoenen inza-
melen voor leeftijdgenootjes in
dat land. Er is een brei- actie, er
worden goederen voor Roeme-
nië in gezameld. Dus acties
alom. Een goeie zaak.

De heren Henk Vriend en Wouter
Emsbroek, beiden Vordenaren,
doen wat dat betreft ook een duit
in het Roemeense zakje. Zij zijn nl.
volop bezig een werkgelegenheids-
project in Roemenië op te zetten.
Daar hebben beiden al heel veel
tijd en enrgie ingestoken, want zo
blijkt uit hun verhaal, het is geen
eenvoudige klus om iets dergelijks
van de grond te krijgen. De Roeme-
nen durven blijkbaar niet, zoals
wij Nederlanders dat wel durven,
hun nek uit te steken. De oorzaak
is wellicht dat de bevolking tot
voor enkele jaren terug, gebukt
ging onder een wel zeer dictatori-
aal regiem, waarbij voor eigen ini-
tiatief geen ruimte was. De afloop

L van dat regiem kennen we alle-
maal.
Henk Vriend:" Ik kwam een aantal
jaren geleden via de werkgroep
van de Hervormde kerk, die con-
tacten onderhoudt met de plaats
Sighet, in aanraking met het leven
en de cultuur in Roemenië. Een
poos later kwam ik er weer en wat
zag ik, er was in die paar jaar niets
veranderd. Een werkeloosheids-
precnetage van 60 procent!.
Ik dacht bij mijzelf, konden we
maar eens helpen met te investe

v ren. Niet gewoon "even" geld ge-
ven, maar investeren in een werk-
gelegenheidsproject. Met de be-
doeling dat de mensen daar het
geld zelf terug moeten verdienen.
Ambities genoeg, bijvoorbeeld een
timmermanswerkplaats, een fiet-
senwerkplaats e.d. Met wel één na-
deel, bedrijfsmatige kennis is er
niet of nauwelijks.
De keus viel in eerste instantie op
een timmerwerkplaats in Cumpu-
lung een dorp met 5000 inwoners,
om daar de plaatselijke timmer-

man, een zekere mijnheer Lotti,
helpen zijn werkplaats (een een-
manszaak) verder uit te bouwen.
Met voor mij een rol als intermedi-
air tussen Roemenie en Neder-
land. Een en ander gebeurde via
een Stimulerings B.V., waarin ook
timmerman Lotti zou participe-
ren. Helaas problemen te over: ge
brekkige communicatie en geen
geld. Dus ook geen gereedschap.
Intussen kwam ook Wouter Ems-
broek in beeld. Zelf ondernemer,
sprak het wel aan om in Roemenie
"iets" op poten te zetten.

VOLDOENDE HOUT
Terug naar de timmermanswerk-
plaats. Om ook jongeren bij het
werk te betrekken, moest er een
opleidingsplan komen. Hout is er
in dat land voldoende, echter de
kennis om hout te bewerken ont-
brak. Henk Vriend zorgde ervoor
dat de werkplaats de beschikking
kreeg over electrisch handgereed-
schap, schaafbank e.d. Gehoopt
werd dat er vier tot 5 jongeren, na
hun diensttijd, gevonden konden
worden die bereid waren om in de
timmerwerkplaats te worden op-
geleid.
Het werden er uiteindelijk twee.
Echter de jongens moesten be-
taald worden. Naar Nederlandse
maatstaven weinig geld te weten
65 euro bruto per maand! In Roe-
menië een behoorlijk salaris. Ter il-
lustratie, een arts in Roemenië ver-
"dient 200 euro bruto per maand",
zo zegt Wouter Emsbroek. Door te
investeren in tien kuub hout, daar
producten van te maken, konden
de jongens daarvan betaald wor-
den. Helaas, toen de jongelui het
vak onder de knie hadden, zeiden
ze "adieu" tegen timmerman Lotti
en gingen ze voor een tientje meer
elders aan de slag en stond Lotti
weer in zijn eentje in de werk-
plaats. Dus terug naa af!
Via genoemde Investerings B.V.
kwam Wouter Emsbroek op het
idee om in Roemenië een lasfa-
briek op te zetten. Zegt hij: " We
hebben een dergelijke fabriek in
Polen. Als dat in Roemenië zou
kunnen en wij zouden daar men-
sen aan werk kunnen helpen,
waarom niet. Het zou voor acht
man werk kunnen betekenen. Ver-

volgens hebben we een "business-
plan" geschreven. Het werk behels-
de het aan elkaar lassen van onder-
delen voor tanks. Dus van onze
kant gewoon helpen. De Roeme-
nen zouden wel zelf hun eigen
"broek moeten ophalen". Dat was
het uitgangspunt.
Wij zijn een halfjaar bezig ge-
weest. Hoe goed ook bedoelt, we
konden geen mensen vinden om
leiding te geven. De mensen willen
wel maar durven, zoals reeds ge-
memoreerd uiteindelijk hun nek
niet uit te steken. Je kunt dan wel
leidinggevende mensen uit Neder-
land halen, die hebben we hier im-
mers voldoende, maar dat was dus
juist niet de opzet. Helaas dus
geen lasfabriek", aldus Wouter
Emsbroek.
Beide heren (Vriend en Emsbroek)
lieten zich niet uit het veld slaan
en zijn thans weer volop bezig om
de timmermanswerkplaats van de
heer Lotti " uit te bouwen" met als
uitgangspunt, er moet harde valu-
ta op tafel komen, dus exporteren.
Inmiddels is er een eigen produc-
tielijn ontwikkeld, merk "Labant".
Henk Vriend is de importeur voor
Nederland.
Intussen is Wouter Emsbroek net
terug van een bezoek naar Enge-
land om daar via bevriende rela-
ties contacten te leggen om "La-
bant" tuinmeubels (stoelen, ban-
ken, kasten) daar aan de man te
brengen.
Eind deze week reizen Henk
Vriend en Wouter Emsbroek sa-
men met geïnteresseerde Engel-
sen naar Roemenië om ze daar de
producten te laten zien. Inmiddels
is er een proefbestelling van 8
meubels. De beide Vordenaren
hopen dat er jaarlijks zo'n 500
tuinmeubels vanuit Roemenië
geëxporteerd kunnen worden.
"Wij zouden het prachtig vinden.
Het zou betekenen dat er in Cim-
pulung acht ( werkeloze) mensen
aan het werk kunnen. Dat is de lol
die we eraan beleven", zo zegt
Wouter Emsbroek. Henk Vriend
laat ons de catalogus zien. "Wat
denk je van de multifunctionele
kerstboomhouder, geschikt als
plantenbak, als parasolhouder en
uiteraard als kerstboomhouder.
De verkoop moet lukken. Ik ben er
heilig van overtuigd", zo zegt hij.

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

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

NOVEMBER
12 HVG Dorp toerustingsdagen

Aalten
12 NBvPlattelandsvrouwen doedag

prov. handwerkcommissie in
dorpscentrum

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

ne Steege
13 Bazar in de Wehme
14 Klootschieten bij de Vordense pan
14 HVG dorp Vorden-Apeldoorn
14 COSBO mr. J. Bouman over het

nieuwe erfrecht en verhalen Di-
nie Hiddink in Dorpscentrum

14 Ned. van Plattelandsvrouwen
agrarische themadag in Ruurlo

16-17 Vogeltentoonstelling de Vogel-
vriend

18 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
19 HVG dorp Vorden-Nijkerk
20 NBvPlattelandsvrouwen Dia-

lezing in de Herberg
20 Herhalingslessen EHBO in het

Dorpscentrum
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
20 Ver. Bomenbelang, lezing A.

Dekka in zaal Bakker.
20 HVG Wichmond Brood op de

plank W. Besselink en J. Zomer
20 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
21 Klootschieten bij de Vordense Pan
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Toneeluitvoering Krato, Pannen-

koekenrestaurant Kranenbrug
25 Bridgeclub Vorden in 't Dorps-

centrum
26 Passage Chr. Vrouwenbeweging

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

ne Steege
27 De Wehme handwerkmiddag

+ kraamverkoop
28 Klootschieten bij de Vordense Pan
28 HVG dorp Vorden St. Nicolaas-

avond
28 PCOB in 't Stampertje middag-

bijeenkomst dhr. W. Schot
Wereldraad van Kerken

De enthousiaste bomenlief-
hebber Anton Dekker verzorgt
op woensdag 20 november de
jaarlijkse lezing va Vereniging
Bomenbelang Anton Dekker, in
het dagelijks leven groenmede-
werker van de gemeente Apel-
doorn, laat mooie dia's zien en
vertelt boeiend over het Ge-
meentelijke Bomenbeleid en de
visie van Apeldoorn. De lezing
vindt plaats in Hotel Bakker
aan de Dorpsstraat 24.

Volgens de landelijke Bomenstich-
ting in Utrecht is de Gemeente
Apeldoorn een koploper op het
gebied van toekomstgericht en
boomvriendelijk groenbeleid. Ver-
eniging Bomenbelang is dan ook
verheugd dat de heer Dekker be-
reid is naar Vorden te komen om
een lezing te geven. De onderwer-

pen die de heer Dekker gaat be-
handelen zijn onder andere; het
gemeentelijk kapbeleid, bescher-
ming van bomen bij bouw-
plannen, bijzondere bomen van
Apeldoorn, groeiplaatsverbetering
van bijzondere bomen, toekomst-
plannen van het groenbeleid in
Apeldoorn. De lezing zal toege-
licht worden met behulp van
sheets en dia's.

Vereniging Bomenbelang vindt het
belangrijk dat het publiek actief
deelneemt aan discussies tijdens
lezingen. Een goede beeldvorming
is immers van belang. De heer
Dekker is bereid om interactie
met het publiek aan te gaan over
de besproken onderwerpen en
natuurlijk is er gelegenheid tot
het stellen van vragen. Zoals ge-
woonlijk is de toegang gratis.

Project *boerderijvogels' van
Agrarische Natuurvereniging groot succes Spreekuur CDA
Twee jaar geleden heeft de
Agrarische Natuurvereniging
"'t Onderholt" tezamen met de
wildbeheereenheid Ruurlo, de
vogelwerkgroep Noord West
Achterhoek, de vogelwerkgroep
IJsselstreek, de kerkuilenwerk-
groep Achterhoek Liemers, de
steenuilenwerkgroep en de
I.V.N afdeling uit Lochem bij de
provincie een project aange-
vraagd rondom het thema
boerderij vogels. Het project is
in het kader van het W.C.L.
(waardevol cultuurlandschap)
beleid " de Graafschap" positief
ontvangen. Verschillende ge-
meentes en de Rabobank heb-
ben het project mede gespons-
ord.

Dankzij deze financiële steun kon-
den de verschillende werkggroe-
pen met het met het project aan
de slag. Er werden posters ge-
maakt, enkele duizenden folders
gedrukt en verspreid, voorlichting-
bijeenkomsten verzorgd én er wer-
den nestkasten opgehangen. To-
taal zijn 150 steenuilkasten, 60
kerkuilkasten en 40 nestkasten
voor torenvalken in het werkge-
bied verspreid. Daarnaast werden

een honderdtal duo-nestblokken
voor huiszwaluw en nesten voor
boerenzwaluwen opgehangen.
In het eerste projectjaar gooide de
M.K.Z. crisis roet in het eten. Het
ophangen van kasten moest ge-
staakt worden en kasten die al hin-
gen konden niet allemaal gecon-
troleerd worden.
Het afgelopen jaar verliep echter
voorspoedig. Alle kasten zijn be-
zocht en de broedresultaten zijn
verzameld.

Van de kerkuilkasten, die opge-
hangen zijn, was in 2002 ongeveer
een derde deel bezet. Dat is verge-
lijkbaar met de bezettinggraad
van de kasten, die al eerder door
de werkgroepen waren opgehan-
gen. Van de steenuilkasten is onge
veer een vijfde deel bezet. De to-
renvalkkasten hangen nog niet al-
lemaal, maar de geplaatste kasten
leverden het afgelopen jaar 5
broedparen op. Over het algemeen
moeten kasten een aantal jaren
hangen, voordat de bezetting opti-
maal is. De werkgroepen verwach-
ten dan ook, dat in de toekomst
nog meer boerderijvogels gebruik
zullen maken van de aangeboden
kasten.

Ook de huiszwaluwblokken waren
op sommige plaatsen succesvol: in
Hengelo werden op één locatie
twee duoblokken opgehangen en
dat leverde in het tweede jaar al
vier broedparen op!.
Steenuil en kerkuil staan beide op
de "rode lijst" van Vogelbescher-
ming Nederland. Het zijn kwetsba-
re soorten, die in Oost Gelderland
nog in redelijke aantallen voorko-
men. De kerkuil doet het landelijk
gezien de laatste jaren erg goed.
Eind jaren zeventig bestond de
Nederlandse kerkuilpopulatie uit
iets meer dan honderd broedpa-
ren, in 2001 was de populatie toe
genomen tot ongeveer 2500 broed-
paren. De steenuil doet het lande
lijk minder goed. De populatie
wordt geschat op zo'n zevendui-
zend broedparen en dat zijn er be
duidend minder dan 25 jaar gele
den.

Dankzij de gezamenlijke inspan-
ning van boeren, buitenlui en vrij-
willigers kunnen projecten, zoals
het boerderijvogelproject van 't
Onderholt, een bijdrage leveren
aan het behoud van vogelsoorten,
die zo kenmerkend zijn voor het
Oost Gelderse landschap.

CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdag 21 novem-
ber a.s.

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

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor

zichzelf dan wel namens een vereni-
ging of instantie. Het is wenselijk,
dat men zich van tevoren tele-
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft. Het spreekuur is op
donderdagavond 21 november a.s.
op het Gemeentehuis.

Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA).

Op zaterdag 16 november houdt
de publiekssterrenwacht Phoenix
een zogenaamde astrowerkdag. De
gehele dag door zal er van alles te
doen zijn. Lezingen, demonstra-
ties en natuurlijk zelf waarnemen.
Een dag voor de gevorderde ama-
teur astronoom maar zeker ook
voor de geïnteresseerde leek. De
gebruikelijke open avond zal in
het kader staan van de naderende
Leoniden vallende sterrenstorm
op 19 nov.

Herfstrit
De Graafschaprijders
Auto- en motorclub De Graafschap-
rijders organiseert zondag 17 nov.
de zgn. 'Herfstrit', een orientatierit
voor auto's en motoren. De heren
B. Regelink en H.BJ. Horsting heb-
ben in de directe omgeving van
Vorden een rit uitgezet met een
lengte van circa 50 km. Start en fi-
nish zijn bij het Pannekoeken-
restaurant aan de Ruurloseweg 64
in Vorden. Er kann worden gestart
in de A, B en de C- klasse.



UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Zaterdag 7 december a.s. hopen wij, het Jachtcomité
Ruurlo, de 25e slipjacht in Ruurlo te organiseren. Deze
jacht en voorgaande jachten waren niet mogelijk ge-
weest zonder de medewerking van vele grondeigena-
ren en grondgebruikers, Om u als grondeigenaar en/of
grondgebruiker te bedanken voor uw medewerking
in de af gelopen jaren, willen wij u, samen met de field-
masters van de KNJV, uitnodigen voor een feestelijke
afsluiting van de 25e jacht Vanaf 16.00 uur bent u
welkom in zaal De Keizerskroon te Ruurlo.

Onder het genot van een drankje en een winters buf-
fet kunt u met ons en de ruiters napraten over .25 slip-
jachten in Ruurlo.
In verband met de organisatie willen wij u vragen om
u voor 25 november aan te melden bij één van de
onderstaande leden van het Jachtcomité Ruurlo:

G. Kleine, tel. (0575) 46 72 10
H. Mulderije, tel. (0573) 45 14 67

G. Klein Bluemink, tel. (0573) 45 13 93

Inname van: Tevens verkoop van:
•schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt In plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

iwi
DANCING JJ' DISCOTHEEK

Prensenteert

o the
Dam

Met speciale act:

Wie kent ze niet, de euerp eens:
Daiiiiy Cooi, Ma Baker, Brown Girl in the Bing
Bivers of Babyion, Belfast en vele andere....
Kaarten: V.verkoon C 10,00 a/d Zaal C 12,50
voorverkoop adressen: Witkamp Laren. Haarsalon Figaro lochem

ZONDAG 17 NOVEMBER
17:45 UUR t/m 22:15 UUR

v.o.f.
s c h oo r s t e e n vee g bed ri j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Ne fit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

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

Wij adviseren NEFIT

l'

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten

24-uurs service

Tonny Jupriëris
r^>- AUTOSCHADE

1STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.
U kunt dan

uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.
Als presentje

mag u een leuk
cadeautje
uitzoeken.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Vorden de Voornekamp 12
In een mooie, ruim opgezette buurt gelegen, goed onderhouden uitgebouwde helft
van dubbel herenhuis met serre en fraai aangelegde, vrijgelegen achtertuin.

Indeling: ruime entree, toilet, L-vormige woonkamer met beuken parketvloer, dichte
haard en serre (totaal ca. 50 m2), ruime gemoderniseerde keuken met o.a. r.v.s. 5-pits
gaskookplaat en afzuigkap, achteringang/berging (voormalige garage).
1e verdieping: grote overloop, 3 slaapkamers, waarvan 1 met balkon, studeer-/hob-
byruimte, badkamer met vaste wastafel, ligbad, separate douche en 2e toilet, vaste
trap naar.. .
2e verdieping: 4e slaapkamer en mogelijkheid voor 5e kamer.

De woning is volledig geïsoleerd en ligt in de nabijheid van scholen, speeltuin en cen-
trum van het dorp. Perceelsoppervlakte 310 m2. Inhoud circa 550 m3.

Aanvaarding: In overleg.

Vraagprijs: € 3O9.OOO,- k.k.

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
NVM



Wereldwinkel 15 jaar! Ijsbaan Vorden binnen
24 uur onder water

Tiny van der Laan en Annie Alsrecht tussen de kraanvogel en struisvogel uit Zimbabwe

Het is inmiddels 15 jaar geleden
dat de Stichting Wereldwinkel
Vorden werd opgericht. 'Een
moment om even bij stil te
staan, met dank terugkijken
naar het verleden en verder

T werken aan de toekomst.' zegt
de huidige voorzitter Thea van
de Sanden.

In het huidige winkelpand aan de
Raadhuisstraat staan prachtige,
authentieke voorwerpen; stuk
voor stuk allemaal kunst. Ook
praktische zaken zoals servies, mu-
ziekinstrumenten, tassen, en siera-
den en speelgoed zijn overzichte
lijk uitgestald. ledere vierkante
meter is goed benut.

^ Kunnen we stellen dat de Wereld-
winkel na 15 jaar haar doel heeft
bereikt? vragen we aan Mw. Van
de Sanden. 'Als onderneming moe
ten doelen altijd worden bijge-
steld want stilstand is achteruit-
gang. 15 Jaar geleden startte een
kleine groep met een Wereldwin-
kelkraam op de markt. Met veel
passie, gevoel voor de mensen in
de Derde Wereld en wat eigen geld
kon begonnen worden met een
kraampje op de markt. Aan de ge-
drevenheid en het uithoudingsver-
mogen van deze steeds groter wor-
dende groep mensen, die in weer
en wind moesten staan is het te
danken dat de Wereldwinkel is ge-
worden wat ze nu is. Het doel van
destijds is wel bereikt denk ik. Dit
moeten we zeker niet vergeten tij-
dens ons 15-jarig jubileum maar ik
vind dat we vooral vooruit moeten
kijken. In die paar jaar dat ik nu
voorzitter ben is er zoveel veran-
derd en er staat ons binnen afzien-
bare tijd nog meer te wachten. We

kunnen dus echt niet op onze lau-
weren rusten.' Terwijl Mw. Van de
Sanden vol enthousiasme hierover
spreekt bekijken we de verschillen-
de beelden in de winkel. Elk stuk is
anders, geen machinaal bewerkte
massaproductie dus.

Wat is er de laatste jaren zoal ver-
anderd? 'De Landelijke Vereniging
heeft een bepaalde koers uitgezet
voor de Wereldwinkels om van het
stoffige en geitenwollen sokken
imago naar een professionele win-
kelketen te gaan waar het leuk is
om aparte, authentieke cadeautjes
te kopen. Daarnaast zijn Wereld-
winkels en hun medewerksters
zich goed bewust van het achter-
liggende doel, nl. om de producen-
ten in de Derde Wereld te verzeke-
ren van een inkomen. Deze hele
verandering heet Transformatie
en het is niet iets wat van de ene
op de andere dag gebeurt. In eerste
instantie is er veel gepraat. Gaan
wij hieraan meedoen? Hoe moet
onze organisatie aangepast wor-
den? Een afvaardiging van de
medewerkers heeft afgelopen tijd
hard gewerkt aan een onderne-
mersplan. Delen van dat plan zijn
in algemene bijeenkomsten weer
ter discussie gesteld.

Intern is er dus veel besproken en
veranderd. Een aantal arbozaken
is gewijzigd, het inkoopbeleid is
geregeld en een personeelscoördi-
nator is aangesteld etc. Ik denk dat
de organisatie veel professioneler
bezig is dan vroeger.' Op de achter-
grond horen we zacht de klanken
van groep muzikanten uit Nicara-
gua, we ruiken een lichte wierook-
geur en dat alles brengt je in de
stemming om rustig en vrijblij-

vend rond te kijken. Het past alle
maal bij elkaar en lijkt volmaakt.

ZIJN ER EIGENLIJK NOG WENSEN
VOOR KOMENDE JAREN?
'We gaan op de ingezette koers
door. Veel hangt af van de vrijwilli-
gers, de klanten en de donateurs.
Het werk blijft vrijwillig maar kan
niet vrijblijvend worden gedaan.
Ik hoop dat de huidige groep fan-
tastische medewerkers met dezelf-
de inzet door gaat en misschien
kunnen we nog nieuwe medewer-
kers verwelkomen. We proberen
onze productkennis bij te houden
en te vergroten.

De klanten willen we steeds weer
blijven verrassen met ons assorti-
ment. Mogelijkheden van korting-
sacties en voordelen voor vaste
klanten worden nog onderzocht.
Daarnaast zou verhuizing naar
een nog betere locatie zeer ge-
wenst zijn. Het biedt mogelijkhe
den voor verbreding van het assor-
timent en misschien ook een uit-
breiding met kleding, stoffen, mu-
ziek-cd's etc. Daarvoor moet dan
wel eerst een onderzoek plaatsvin-
den in hoeverre daar behoefte aan
bestaat. Ook een opslagruimte bij
de winkel zou ideaal zijn.'

We zullen de ontwikkelingen van
de Wereldwinkel goed volgen en
wensen alle medewerkers veel
succes. Als laatste wordt nog mee
gedeeld dat in verband met het 15-
jarig bestaan er gedurende 3 da-
gen (14, 15 en 16 november) 15%
korting zal worden gegeven op al-
le non-food producten. Ook ligt er
dan voor iedere klant een kleine
verrassing klaar! Zie hiervoor ook
een contactje elders in dit blad.

Wanneer de Vorst' zijn intrede
mocht doen, dan kan de ijsbaan
van de 'IJsvereniging Vorden'
aan het Hoge binnen 24 uur
onder water worden gezet en
kan er in no-time geschaatst
worden.

De vereniging heeft onlangs ook
de pompinstallatie gerenoveerd.

Mede met het oog op de veiligheid
zijn er rondom de ijsbaan een
aantal peppels gekapt. Inmiddels
heeft het bestuur ook bekend ge
maakt dat er in de voorverkoop
(voor 8 december aanstaande) een
jaarabonnement kan worden ge-
kocht. H. J. Reindsen, G. Nijenhuis
en GJ. Beek zijn in het bestuur
herkozerï> (zie ook de advertentie)

Ab Hartelman
penningmeester Vorden'
Ab Hartelman, is officieel be-
noemd tot penningmeester bij
de voetbalvereniging "Vorden".
Hij volgt in deze functie Bert
Beek op, de man die jarenlang
de centen van "Vorden" heeft
beheerd en die al een poos gele-
den te kennen heeft gegeven
met dit werk te willen stoppen.

Jan Hulshof is ook nieuw in het be-
stuur van "Vorden". Hij zal zich
met een aantal technische zaken,
zoals het onderhoud van de ac-
commodatie, gaan bezig houden.
Voorzitter Herman Vrielink sprak
tijdens de jaarvergadering een uit-
voerig dankwoord tot Jan Visser.
Deze heeft zes jaar zitting gehad
in het bestuur en heeft onder
meer een prominente rol gespeeld
bij het tot stand komen van het en-
tree-gebouw.

Volgens Herman Vrielink gaan het
goed met de vereniging. In financi-
eel en organisatorisch opzicht
loopt alles naar wens. Het bestuur
kreeg overigens nog een aardige
"opsteker" van de Activiteiten
Stichting die het nieuwe dak op de
kantine financierde.

Wat wel een probleem gaat wor-
den is de training van zeven jeugd-
teams die qua training tussen
18.00-20.00 uur slechts op één (ver-
licht) veld terecht kunnen. Over-
wogen wordt om op een tweede
veld verlichting aan te brengen.

Op l augustus 2004 bestaat de
voetbalvereniging 'Vorden' 75 jaar.
Het bestuur heeft inmiddels een
zestal personen bereid gevonden
om in de jubileumcommissie
plaats te nemen.

A3 luchtballon

Mevrouw Brink-Holshuijsen en
met haar vele bewoners van de
Decanije keken vorige week wel
even vreemd op. De grote A3 bal-
lon uit Harfsen had dit weidje bij

de Decanije gekozen als landings-
plaats. Ze maakte enkele foto's van
deze spektaculaire landing.

Contact drukt er graag een af.

Kleurwedstrijd Sueters
De kleurwedstrijd van Kado-
shop Sueters ter ere van het 1-
20- en 71-jarige jubileum was
een groot succes.

Er werden veel kleurplaten ingele

verd. Hieronder volgt de uitslag.
Kesley Bouwmeister, Dallu Chet-
tri, Bram Weenk, Lisa Besselink,
Dille Willemsen, Bart van Dijk.
De prijzen zijn af te halen bij Kado-
shop Sueters Vorden en Hengelo.



WELKOM
OP ONZE

KERSTSHOW

vrijdag 22 november
10.00-21.00 uur

zaterdag 23 november
10.00-16.00 uur

zondag 24 november
10.00-16.00 uur.

Qroot Roessfnk
b l o «m • n

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

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt

ZORGVERLENERS
voor de 24-uurs zorg

in deze regio.

Telefoon (071) 58 20 957

Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar huis
in decembersfeer wil brengen, of
om er gewoon van te genieten!

Allerlei materialen en ondergron-
den zijn verwerkt tot

kerstbloem-arrangementen.

Op donderdag 21 nov. van
9-18 uur; vrijdag 22 nov. en

zaterdag 23 nov.
van 9-21 uur en zondag
24 nov. van 10-17 uur

bent u van harte uitgenodigd.
Gratis entree.

Bloemsierkunst

DEVENTERWEG 25, LAREN
TEL 0573-401285

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekf u een andere
indeling of inrichfing
voor uw huis of fuin?

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

Bel voor info:
Ineke Bennink
(0544) 37 34 09
Nelly Carter
(0544) 3751 56

Of ga naar:
wvsnv.in-stijl.nl

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Weevers Net

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

Weevers

Met locomotief, 4 wagons, rails en transforma

<i la riovembiM' staat r'r>i>ii>>
;<:wWi«' üoe-lw.-üelf

art.!*elan en stapelgekke' artikelen voor absolute stuntprijzeo.
i activiteiten.

Daar" mo«t j» raz«rt«Jirt*i bij *ijtl! U-t ook •>(> iit? s.|x»<:i«t!<« fodJw.

Kijk voor uw dichtstbijzijnde Praxis-westiging in de Gouden Gids ondur du D van Doe-Het-Zelf of op www.praxb.nl

Met gratis PRAXIS
Kwinkweerd 4 • 7241 CW Lochem
Telefoon (0573)25 19 99

Contactjes?
Hef cement tussen vraag en aanbod!

DANCING DISCOTHEEK

A\S.

Bij allo» kinderen in Nederbnd komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Deze kinderen

kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn

bijvoorbeeld In een tehuis geplaatst. Dur

vinden ze een liefdevol thuis, maar f eld

voor extraatjes is er vaak niet Kinderhulp

helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee' Met

een 'noot'-Wjdnj« van € l S,- op |lro

404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk

avondje! Wik u eerst meer i iformaoe, bel

ons dan even.

Help de Sint
'n handje...

giro 404040

-;^&- "'

Vorden, Hef berg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22.OO * /Urnen, Kazerne 22:OO *#orcw/o,
busstation 21:45 * geesteren, gaan 21.55 * gelselaar, Jloryn \
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22. f O * Kuurlo,
'tapperij 22.3O * Qarchem, Kerk 22.-4O * Cochem 2, oude
technische schoot 22.5O * Qathmen, %rink 22.3O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen Quitenlust 22:55 uur .
Meer info ? )$el O9OO-Witkamp of kijk op wvuw.witkamp.com

Brinkpoorutrut 32. 74! l HS Dtv.nttr,
T«l.:0570 - 61 l 899

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

SMAN
IGROENSPECIALIST

• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Planten voor uw tuin
HAAGCONIFEER 100/125 cm c 4.5C

5 50
•

6 25
•

5.50

GROEN

LAURIER 80/100 cm €

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

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

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

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maand/asten/
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// wvww.sirius.dds.nl

Maandag i/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten !

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS



Jazzorkest Euphonia Novelty
Orchestra verzorgt zondagmid-
dag 17 november een optreden
in Theater Onder de Molen in
Vorden.

f
Euphonia Novelty Orchestra werd
eind jaren zeventig opgericht en
speelt jazzmuziek uit het begin
van de vorige eeuw. Alle nummers

gespeeld in originele versie, com-
pleet met alle muzikale delen en
overgangen. Euphonia Novelty Or-
chestra bestaat uit elf man en
neemt gekleed in smoking het pu-
bliek mee naar de jaren twintig.

Naast een groot aantal novelty-
songs uit die tijd zijn vele bekende
en onbekende - maar muzikaal

aparte - nummers opgenomen in
het repertoire. Een middag met
een prachtig orkest en muzikale
herinneringen!

Theater Onder de Molen is ge-
vestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Kaarten kunnen telefo-
nisch worden gereserveerd.
Zie ook advertentie.

Biej ons in d'n Achterhoek
Gradus Goorman heft autdrijjen d'r ok an-egeven. 'n Auto had e trouwens al een paar jaor neet
meer. Too zien ri-jbewies velengd mos wodn was e afekeurd. Zien ogen waarn neet al te bes meer
volgens 'n dokter en zien lichamelijke toestand leet ok te wensen oaver. Dat had Gradus slech
anestaon, hee had nogal evluukt en escholden op den dokter die um in een kot tiedjen ok nog
meer as vieftig euro lichter had emaakt.

Zien dochter en schoonzönne, waor met onder één dak wonen, waarn 't wel eens met de beslis-
sing van 'n dokter. Vader wodden soms een gevaor op de weg. Neet allene veur zichzelf maor ok
veur 'n ander, 'n Maond of wat hadn ze Gradus nog wel 's een keer weg-ebrach nao dizzen of
genen waor e op vesite wol. 't Fietsen was met um ok gedaon, hee was zo stief dat e de fletse neet
op of af kon kommen.

Maor Gradus had t'r de boek al gauw van vol umme altied maor te vraogen of z'um aans hen
wollen brengen, 't Gebeurn ok wel 's dat de jongeluu gin tied hadden. En dan had Gradus de pest
helemaols in.

Zo gebeurn 't dat Gradus zo'n 40 km wagentjen biej een bekenden zaog. Dat lek um wel wat, geld
had e d'r wel veur , daor hoeven hee 't neet umme te laoten. 't Duurn dan ok neet lange of
Gradus toern in zo'n ding rond. En een wille dat e had. Hee hoeven now gin mense te vraogen at
e d'r 's uut wol. 't Ging dan wel neet zo hard as met 'n auto die hee vrogger had, maor hee zat in
ieder geval dreuge en uut de wind.

Tot veur een paar wekke trugge, Gradus was nao een receptie ewes. Of e daor now een borreltjen
tevólle edronken had, da's neet bekend. Maor biej huus an-ekommen leepn zien krielen daor op
't pad waor hee met zien vehikel oaaver mos. Hee had de vaart d'r nogal in en was bange dat e de
krielen van de sokken zol jagen. Hee stuurn langs de krielen deur 't gres maor zaog te late dat de
sik daor an 'n tuur ston.

't Ende van 't liedjen was dat de sik vaste zat tussen de schure en 't autotjen. De sik zat zo in de
knoffels dat e neet volle geale peern meer weerd was en afemaakt mos wodn. En 't autotjen?.
Die's veur volle minder geld weerumme egaon nao de garage waor Gradus um ekoch had. Zoat
't Gradus egaon is, kan 't met ons allemaole gaon. Veur wat dinge bu'j een keer te old, ok biej ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman

lichttherapie
Stemmingsproblemen in najaar
en winter zijn voor veel mensen
elk jaar een terugkerende bron
van ergernis en verdriet.

Vaak gaat het ook gepaard met
een aantal andere narigheden, zo-
als neiging om veel koolhydraat-
rijk voedsel te eten, lang slapen en
toch moe zijn, enz. De gezond-
heidszorg kent een doeltreffende
behandeling, die voor de meeste
mensen uitkomst biedt, namelijk
lichttherapie.
De oorzaak van winterdepressies
wordt gezocht in de ontregeling
van het biologisch rithme, dat on-
der andere van invloed is op de
slaap en op de gemoedsstemming.
Het hormoon melatonine speelt
een grote rol bij het ontstaan van
stemmingsstoornissen met een

seizoensgebonden patroon. Dit
hormoon wordt 's avonds en in de
nacht aangemaakt voor een goede
slaap; de aanmaak wordt 's och-
tends en overdag weer onderdrukt
door het daglicht. Voor sommige
mensen is het zwakke winterlicht
echter niet voldoende. Daardoor
ontstaat een teveel aan melatoni-
ne, samen met een tekort aan sero-
tonine (een ander hormoon) en
kunnen zogenaamde winterde-
pressies ontstaan.

Lichttherapie onderdrukt de aan-
maak van de te veel melatonine en
bevordert de produktie van seroto-
nine. Daardoor is het een veilige
en effectieve behandeling van win-
terdepressies. De therapie houdt
in dat de persoon, die last heeft
van zulke depressies, een aantal

dagen (bv. 10) gedurende een half
uur extra licht krijgt. Dit licht
moet qua golflengte (kleur) op
zonlicht lijken. Daarvoor zijn spe-
ciale lampen ontwikkeld. Een spe-
ciale coating zorgt ervoor dat men
geen zonnebrand krijgt door te
veel UV. Zulke lampen zijn duur,
maar kunnen tegen betrekkelijk
geringe kosten worden gehuurd
bij Maria van Rijsewijk.
Zij is Shiatsu therapeute te Warns-
veld en heeft, toen zij de lamp aan-
schafte, ook een cursus lichtthera-
pie gevolgd. Tijdens het gebruik
van de lamp (naar eigen keuze
's ochtends of op de middag) kan
men lezen, tv kijken, met huisge-
noten, praten, enz. De therapie is
dus nauwelijks storend voor het
dagelijks leven. (Zie ook de adver-
tentie in dit blad).

Allerhand
in 't Saksenland

Wie van Barchem naar Lochem reist heeft ongetwijfeld
even buiten Barchem aan zijn linkerzijde, bij de afslag
naar de Woodbrookersweg, het bord met de naam Wood-
brookershuis wel eens gezien. Het huis zelf met de ruime
parkeerplaats geeft aan dat we hier niet met een gewoon
buitenhuis te doen hebben.

Het royale huis met bijgebouwen is eigendom van de Vere-
niging Woodbrookers Barchem, zoals de naam nu luidt. Al
bijna honderd jaar bestaat deze vereniging in ons land. Zij
was het gevolg van een bezoek van een aantal theologiestu-
denten aan de Quakerstichting Woodbrook in Selly Oak bij
Birmingham in Engeland. Daardoor geïnspireerd werd ook
in Nederland een afdeling voor theologische en sociale stu-
dies met de naam Woodbrookers opgericht. In 1909 werd
op initiatief van G.H. van Senden in Nederland begonnen
met zomercursussen. In 1912 werd aan de vereniging een
stuk grond op de Kalenberg in Barchem geschonken.

Daar werd een "Lezingenzaaltje" op gebouwd waarin van-
af 1913 de cursussen en lezingen werden gegeven. Het Ie
zingenzaaltje kreeg later de huidige naam kapel. In 1924
werd het grote huis aan de overzijde van de straatweg ge-
bouwd. Daar hebben intussen diverse uitbreidingen plaats
gehad., men beschikt nu over diverse conferentiezaaltjes.
Gelegenheid tot overnachten is er ook, 75 bedden staan op
enkele locaties om het grote huis ter beschikking.

Naast de diverse cursussen die de vereniging organiseert is
er ook voor andere organisaties gelegenheid hier conferen-
ties of andere samenkomsten te houden. Daardoor is het
voor de vereniging mogelijk een en ander draaiende te
houden.

De hierbij afgebeelde kapel wordt nu nog als stiltecentrum
gebruikt. Voor men aan de dagelijkse les van een cursus be-
gint wordt er een wandeling naar de kapel gemaakt voor
een moment van stilte en bezinning. Want daar gaat het
om bij de Woodbrookers: "Door onderlinge ontmoeting, in
de geest van openheid, religieuze verbondenheid en maat-
schappelijke betrokkenheid, bij te dragen aan persoonlijke
verdieping en aan bezinning op maatschappelijke verant-
woordelijkheid."

En die doelstelling kan een ieder ter harte nemen. Sta
maar eens even stil bij de kapel op de Kalenberg. Zij is ge
makkelijk te vinden, vanaf de parkeerplaats bij de kiosk,
rechts langs de kiosk en dan ook rechts aanhoudend een
paar honderd meter wandelen.

H.G. Wullink

4 dagen lang voordeel
bij Praxis tijdens de
Stapelgekke Stunt4daagse
Praxis zet 4 dagen lang alles op
z'n kop. Van woensdag 13 tot en
met zaterdag 16 november
staat Praxis Lochent namelijk
helemaal in het teken van de
Stapelgekke Stunt4daagse.

Tijdens deze Stunt4daagse heeft
Praxis vele aanbiedingen. Artike-
len uit het normale assortiment
gaan tegen stuntprijzen de deur
uit. Bovendien heeft Praxis voor
deze gelegenheid ook éénmalig
een aantal verrassende, 'Stapelgek-
ke' aanbiedingen. Zo zijn er bij-
voorbeeld een Home Cinemaset,
een Marklin modelspoorbaan en
zelfs Witte Reus waspoeder en een
suikerspinmachine in de aanbie-

ding. Tenslotte is het feest in elke
Praxis vestiging, met een entertai-
ner als gastheer/vrouw, met spe-
ciale activiteiten, verrassende ex-
traatjes en nog veel meer.

OP=OP
Om de Stapelgekke dag- en week-
aanbiedingen goed onder de aan-
dacht te brengen, zet Praxis tij-
dens deze actieweek nadrukkelijk
aanwezig met commercials. Te
vens is er een speciale folder voor
de Stunt4daagse die huis-aan-huis
verspreid wordt. Enige haast is ge-
boden, want al deze aanbiedingen
gelden maar tijdelijk en zolang de
voorraad strekt.
(Zie ook de advertentie)



Zondag J7 november open van 12.00- 17.00 uur

Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in

een comfortabele fauteuil... Naast kou en

J nattigheid brengt de winter ook vee(warmte

jf en gezelligheid in huis. Bij Helmink staan de

i toonzalen weer bol van de laatste meubeltrends.

Kom zondag a.s. maar eens kijken

in onze winkels om inspiratie op te

doen voor een sfeervolle
ĵ ^^Hj

inrichting van uw woning. *•• •»•

Vorden Eïbercjen
Zutphenseweg 24 J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-551514 Tel. 0545-474190

www.heEminkt t ieubeIen.nl meubelen
H e l m i n k in a a k t h e. t m o o i e r b i j

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in f uil colour als met steunkleur.

Telefoon (0575) 55 10 10

Wie gaat er mee naar de

Kerstmarkt
in Munster

en Düsseldorf ?
Beide ritten op 2-12,4-12,7-12,

9-12,11-12,14-12,16-12,18-12
21 -12. Kostend 8,- p.p.

Vertrek vanaf Ruurlo, Vorden
en Zutphen.

Alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave bij:

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

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

H A L V E
P R I J Z E N
D A M E S

E N H E R E N
M O D E

m.u.v. T-shirts en shorts

UI A l W T P P l l 7 P M

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

GROENTE

HANDPEREN
CONFERENCE OF

DOYENNE DU COMMICE

kg van 1.39 voor 0179

LAYS
CHIPS

zak 200 gram a 1.09

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

naar keuze

nu 3 toet/es halen

2 toetjes betalen

COCA COLA,
FANTA OF SPRITE

fles 1,5 liter a 1.22

nu 4 flessen halen

3 «essen betalen

BOEREN-
SNIJWORST

100 gram van 1.40

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

P AM PERS
diverse maten

pak a 18.99 nu 2 pakken voor

27299

GALLt&lGALL

BOLS
JONGE JENEVER

1129
fles 1 liter nu

GALL^GALL

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

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Daniël le
Heuvelink
Rijkss/ii / . . i
72 ) / AA Wamsveld
T (0575) 57 I I 81
F (0575) 57 07 37 •
E in/b@grDenegenoegens.n/

Een sfeervolle kerst
bij bloembinderij
'Groene genoegens'
Kom kijken tijdens de ketst-inn op
vrijdag 22 november
van 15.00 - 21.00 uur en
zaterdag 23 november
van 10.00 - 16.00 uur.

2 inspii wende dagen * * *
* * met feestelijke kerstcreaties
' * bijzondere decoratii

* * * kaarslicht en hapjes.

Zondag 1 december

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink in Vorden,

HetJebbink13
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-. Gratis parkeren.

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens * handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Af da band

• Beiersbont • Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten * Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Skil - Curver Toolbox actie

Klopboormachine 6464 hm in toolbox actieprijs € 69,95

Decoupeerzaag 4375 hp in toolbox actieprijs € 69,95

Haakse slijper 9375 hb in toolbox actieprijs € 67,95

Accu-boormachine 2395 hb toolbox actieprijs € 49,95

Bandschuurmachine 7675 hg toolbox actieprijs € 79,95

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



SINTNICOLAASKRANT
Sint en zijn Pieten
komen toch nog
naarVorden
Het was heel even erg spannend.
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging dacht dat de uitnodiging voor
Sint Nicolaas op tijd verzonden
was. Wat bleek? Begin november
nog geen reactie van de Sint.
Paniek! Bellen met Spanje. Geluk-
kig de assistent Piet sprak de ge-
denkwaardige woorden: Hij komt
toch elk j aar naarVorden, dan hoe-
ven we dat toch niet te melden.
Over een paar dagen is het zover.
Dan kunnen de kinderen van Vor-
den Sint Nicolaas en zijn Pieten in
levende lijve weer toezingen. Er
mag weer gesnoept worden. Lekke
re lange verlanglijsten maken. De
schoen bij de schoorsteen. En luid
zingen want dan komen de mooi-
ste cadeautjes in je schoen. Wat
zal de Sint op 5 december brengen.
Is het die mooie pop of toch dat
computerspel. Spannende tijden!

Op zaterdag 16 november om
13.15 uur komt Sint Nicolaas en
zijn Pieten aan op het station van
Vorden. Alles is weer in gereedheid
gebracht, de slaapkamer van de
Sint en natuurlijk de intocht. De
Sint rekent bij zijn aankomst op
het station op een geweldig kin-
derkoor. Dus kom op tijd en neem
je mooiste stem mee.
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging heeft van de Sint toestem-
ming gekregen om een geweldige
krasloterij te organiseren. Daar
zijn vele mooie prijzen mee te win-
nen. Informatie hierover is bij alle
deelnemende leden van de vereni-
ging te verkrijgen. Maak er een
mooie Sint Nicolaas van en een
sfeervolle decembermaand.

Namens de Vordense Onderne-
mers Vereniging,
Harrie Kettelerij, voorzitter

Aankomst
Sint Nicolaas
per trein te Vorden
Zaterdag 16 november om-
streeks 13.15 uur arriveert Sint
Nicolaas met zijn Pieten per
trein te Vorden.

Ongeveer 30 minuten later zal
Sint Nicolaas in een koets aan de
rijtoer door het dorp beginnen on-
der de muzikale klanken van Con-
cordia. In de route zit weer een
verrassingsstopplaats ingebouwd.
Route optocht: parkeerplaats sta-
tion; Stationsweg; Dorpsstraat;
Burg. Galleestraat; Het Jebbink; De
Steege; De Stroet; Ie weg Het Kers-
pel; rechts Het Jebbink; Mispel-
kampdijk; Zutphenseweg; Raad-
huisstraat.
Omstreeks 14.30 uur zal Sint Nico-
laas met zijn Pieten arriveren bij
het Dorpscentrum, alwaar hij offi-
cieel wordt verwelkomd door het
college van burgemeester en wet-
houders.
Na het officiële gedeelte onder-
houdt de Sint zich met de kinde-
ren in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Om ca. 15.45 uur is dit
beëindigd en kunnen de kinderen
weer opgehaald worden.

Voor de kinderen van de Kranen-
burg, Wildenborch en 't Medler
zal de Sint omstreeks 16.15 uur in
zaal 't Wapen van 't Medler aanwe-
zig zijn. Het officiële gedeelte is
hier om ca. 17.00 uur afgelopen.
Verder worden nog bezoeken afge-
legd GVT De Zon en Villa Nuova.

Bijlage weekblad
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VORDEN,..
JE KUNT ER NIET
OMHEEN

Grote Hoofdprijs en waardebonnen tot 250 Euro
"Kras"se-eindej aarsaktie
Vordense Ondernemersvereniging

December afcfie
Ond&m&mers \feroniging

i jrnwiri 11

Najaren gewerkt te hebben met de bekende zegels en opplakvellen
gaat de Vordense ondernemersvereniging dit jaar over op een
kraslotenaktie.
In de periode van 18 november tot en met woensdag 11 december
ontvangt men bij de deelnemende winkeliers de krasloten. Op de
Kerstmarkt zaterdag 14 december vindt de grote prijsuitreiking
plaats.

Kras alle drie de verpakkingen open en win even-

tueel een prijs bij 3 dezelfde afbeeldingen.
Gewonnen prijzen moeten voor eind januari

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

leveren bij de bekende adressen.

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

waardebon van € 1O.OO
3 x Kerstboom kans op, € 7O.OO

3 x Sneeuwpop kans op, € 25O.OO

Naam,

Adres,

Woonplaats,

WAT ZIJN DE PRIJZEN EN HOE
WERKT DE AKTIE?
De Vordense ondernemers stel len
maximaal 100.000 krasloten be-
schikbaar. Hieronder bevinden
zich de volgende prijsbepalende
krasloten.
Krast men 3x "zwarte piet", dan
komt men in aanmerking voor de
hoofdprijs, beschikbaar gesteld
door een aantal Vordense onder-
nemers. Deze hoofdprijs en enkele
andere mooie prijzen worden op
de Vordense Kerstmarkt getrok-
ken uit de ingeleverde krasloten
met 3x zwarte piet.
Krast men 3x kerstboom dan dingt
men tijdens deze trekking mee
voor waardebonnen van Euro 70
en krast men 3x sneeuwpop clan
kunnen de te winnen waardebon-
nen liefst 250 Euro waard zijn.
Ook deze bedragen worden ver-
strekt in waardebonnen.

De krasloten met 3x zwarte piet,
3x kerstboom en 3x sneeuwpop
moeten voorzien van naam en
adres voor 14 december worden
ingeleverd bij Fa Sueters, Dorps-
straat 15, Super de Boer Groten-

huis Dorpsstraat 18, Etos Barend-
sen, Zutphenseweg 3 en Welkoop,
Stationsweg 16 allen te Vorden
Krast men 3x /,ak van Sinterklaas
dan ontvangt men bij een van bo-
venstaande inleveradressen een
waardebon ter waarde van 10 Eu-
ro. Deze zijn dan weer te besteden
bij de Vordense ondernemers.

Als men bij de deelnemende Vor-
dense winkeliers koopt, ontvangt
men bij een aankoopbedrag vanaf
5 euro een kraslot, bij 10 euro 2
krasloten etc. tot maximaa l 100
Euro ( 11 krasloten).
Bij Super de Boer Grotenhuys ont-
vangt men vanaf IS Euro een kras-
lot, 30 euro 2 krasloten, 45 euro 3
krasloten etc.

De Vordense Ondernemersvereni-
ging geeft met deze nieuwe Einde
jaarsaktie het winkelend publiek
vele mogelijkheden mooie prijzen
te winnen.
Een bezoek aan Vorden in deze
sfeervolle tijd is danook zeker de
moeite waard er is een ruim win-
kelaanbod en voldoende parkeer-
gelegenheid.

ZWARTE PIETEN
ORKEST
Zaterdag 30 november zal in het centrum van Vorden de Sint Nico-
laassfeer extra worden verhoogd.

Een Zwarte Pietenorkest zal dan van ongeveer 11.00 uur tot 16.00
uur op diverse locaties muziek en Sinterklaasliedjes spelen.

Sinterklaas overnacht in het Dorpscentrum
^ *~*. ,~̂  —^-ij

De Vordense Ondernemers Vereniging heeft voor de komende weken voor Sint Nicolaas een
slaapkamer ingericht in het Dorpscentrum. Hier zal Sint Nicolaas tot en met 5 december
verblijven.
Sint Nicolaas heeft laten weten dat hij het leuk vindt als kinderen wensjes, tekeningen, brie-
ven en kaarten sturen. Op die manier kan hij zijn slaapkamer in het Dorpscentrum leuk in-
richten. Sint Nicolaas heeft in Vorden een speciaal postadres waar de tekeningen, brieven en
kaarten naar toe kunnen worden gestuurd. Het postadres is: Postbus 100, 7250 AA Vorden.

De slaapkamer van Sint Nicolaas kan door de kinderen bezichtigd worden tussen 15.30 en
16.30 uur op woensdag 20 november, vrijdag 22 november, woensdag 27 november en vrij-
dag 29 november en woensdag 4 december.

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



-ffl (0575) Burg. GalLccstraat 22

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

een echte delicatesse
en dat proefje !

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Vorden

heeft

voor Sint Nicolaas

vele, vele

cadeautjes

Bestel vooral tijdig,
dan is uw keuze het grootst

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

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

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten naar uw wensen.

Neem voor informatie hierover contact met ons op.

d rukker i j Weevers

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



Sinterklaasfeest blijft populair
Het aantal Nederlanders dat het Sintfeest weer viert neemt gestaag toe! Sinter-
klaas is een echte volhouder. Al eeuwenlang wordt het feest van deze goedheilig-
man in Europa, en met name in Nederland, gevierd. Maar begin jaren tachtig
kwam de klad er een beetje in. Toen verruilden steeds meer mensen in ons land
Sinterklaas met de Kerstman. In veel huiskamers werden de pakjes pas met
Kerstmis geopend. Heel jammer natuurlijk. Maar de Sint is weer helemaal terug.
Vorig jaar werden volgens het NIPO 13,5 miljoen sinterklaasgedichten gemaakt.
Het aantal mensen dat toch het sinterklaasfeest als geschenkenfeest verkiest bo-
ven het kerstfeest is weer toegenomen, want er werden maar liefst 6,8 miljoen
surprises gemaakt. Blijkbaar is de Nederlander zeer gesteld op de verjaardag van
de Sint. Op zaterdag 16 november om 12.00 uur 's middags zal de boot van Sint
Nicolaas in Zaltbommel aanleggen. Op de televisie zal rechtstreeks verslag wor-
den gedaan.

Uit een enquête, die vorig werd ge-
houden, blijkt een stijging van het
aantal mensen dat Sinterklaas
viert. In 2001 was meer dan 50%
van de Nederlanders van plan Sin-
terklaas te vieren. Naar alle waar-
schijnlijkheid zullen dat er dit jaar
weer meer zijn. Uit hetzelfde
onderzoek blijkt verder dat bijna
alle gezinnen in Nederland met
kleine kinderen het Sinterklaas-
feestvieren. Ook blijkt dat 59% van
de ondervraagden die het feest vie-
ren een gedicht gaat schrijven. Het
onderzoek toont aan dat één dich-
ter gemiddeld 3,4 gedichten
schrijft. Omgerekend over onge-
veer de hele bevolking betekent
dit dat tezamen 13,5 miljoen ge-
dichten worden geschreven. Een
enorme hoeveelheid dus. Uit het
onderzoek blijkt verder dat niet ie

dereen het makkelijk vindt om
een gedicht te schrijven. Om u
hierbij te helpen vindt u op deze
pagina nog een aantal handige
tips bij het maken van een gedicht.

Om de aandacht voor het sinter-
klaasfeest te vergroten werd een
aantal jaren geleden de Stichting
Nationaal Sint Nicolaas Comité op-
gericht. Deze stichting heeft zich
als doel gesteld om het Sint Nico-
laasfeest als belangrijk cultuur-
goed binnen de Nederlandse
samenleving te herstellen en te be-
houden. Hiervoor hebben ze een
aantal activiteiten ontwikkeld. Er
worden onder andere lezingen en
tentoonstellingen over de historie
van het sinterklaasfeest georgani-
seerd. Ook adviseert men intocht-
comités over hoe de Sint het best

kan worden ingehaald. Hiermee
kan een stad of dorp zelfs een prijs
winnen, de zogenaamde 'Zilveren
Stoomboot'. Hiernaast is er de Zil-
veren Pepernoot, die wordt uitge-
reikt aan een persoon of organisa-
tie die de sinterklaasviering in
Nederland op bijzondere wijze
heeft versterkt. Het sinterklaasco-
mité speelt ook in op ons digitale
tijdperk door een eigen pagina op
internet. Vanaf de dag van de lan-
delijke intocht t/m 6 december is
de op sintpagina te vinden via
http://www.sint.nl op het (S)inter-
net.

Evenals vorig geeft de stichting
ook weer een setje wenskaarten
uit. Het bestaat uit 20 kaarten met
4 verschillende voorstellingen en
het kost 5 euro.

Maak zelf
je sinterklaasletter

Elk jaar verschijnen ze weer, de
chocoladeletter en de boterlet-
ter. Kinderen krijgen ze in de
schoen en tijdens ons heerlijke
avondje wordt menige letter ge-
nuttigd. Iedereen vindt het leuk
om z'n eigen initiaal te krijgen,
maar het is nog leuker om je ei-
gen letter op te snoepen.

Zelf een chocolade en boterletter
maken is veel werk en lang niet ie-
dereen is er dol op. Een goed alter-
natief is de speculaasletter of de
marsepeinletter. Bij de banketbak-
ker zie je ze niet. Bovendien zijn ze
makkelijk zelf te maken. Handen
uit de mouwen en aan de slag!
Hieronder staan de benodigde in-
grediënten en de bereidingswijze
beschreven.

De marsepeinletter
Ingrediënten: 250 gram amande-
len, 250 tot 400 gram poedersui-
ker, 11/2 eiwit en wat rozenwater

BEREIDING:
Doe de amandelen in een pan en
giet er zoveel water bij dat ze net
onder water staan. Het water moet
wel koud zijn. Breng het water aan
de kook. Zodra het kookt giet u het
water af. Vervolgens pelt en droogt
u de amandelen. Maal ze in de
amandelmolen (hakmolen) en ver-
meng ze met de gezeefde poeder-
suiker, het rozenwater en het ei-
wit. Doe de massa vervolgens nog
twee keer door de molen. Kneed
het mengsel goed door elkaar en
zet het afgedekt op een koele
plaats zodat het iets kan uitdrogen
en de smaken op elkaar kunnen
inwerken. Het mengsel is nu klaar
om er letters van te maken. Dit
kan op verschillende manieren. Je
kunt de plak uitrollen en vervol-
gens de letter uitsnijden. Je kunt
ook een rolletje (met de hand-

palm) rollen en daarmee een letter
vormgeven. Je kunt ook leuk let-
ters in verschillende kleuren ma-
ken. Hiervoor kun je het marse-
peinmengsel vermengen met ca-
caopoeder of bakkerskleurstof, dat
te verkrijgen is bij de bakkerspeci-
aalzaak.

De speculaasletter

Ingrediënten: 250 gram bloem, l tl
bakpoeder, 100 gram boter, l ei, 2
tl kaneelpoeder, l tl kruidnagel-
poeder, 1/2 tl nootmuskaat, 100
gram bruine basterdsuiker, snufje
zout, amandelen.
Voor dik speculaas moet u een
kwart van het gewicht aan gema-
len koekkruimels toevoegen
(sprits, zandtaart).
tl = theelepel

BEREIDING:
Zeef de bloem en het bakpoeder.
Roer vervolgens de boter tot room
en vermeng dit al roerend met ei,
suiker en kruiden tot er een dik en
schuimig mengsel ontstaat. Hier
mengt u de gezeefde bloem en
bakpoeder (en eventueel de gema-
len koekjes) doorheen. Door het
mengsel met de hand te kneden
ontstaat een stevig deeg. Met dit
deeg kunt u speculaasvormen vul-
len, maar u kunt het ook gebrui-
ken om speculaasletters te maken.
Hiervoor moet u het deeg uitrollen
tot de gewenste dikte en vervol-
gens de letters uitsnijden.

Tip: u kunt de letters versieren
door amandelschaafsel of halve
amandelnootjes voorzichtig in het
deeg te drukken. Voordat het de
oven ingaat kunt u de bovenkant
bestrijken met koffiemelk.
Bak de speculaas op 175 graden
midden in een voorverwarmde
oven in ca. 30 minuten gaar.

Tips
voor het maken
van een gedicht

Veel mensen maken een gedicht bij hun cadeau. Voor sommi-
gen is dat een peulenschil, anderen zitten uren te dubben bo-
ven hun papier. Weer anderen beginnen te laat met het maken
van een rijm. Om u wat bij te staan bij het maken van een ge-
dicht volgt hieronder een aantal handzame tips.

1. Voorkom dat er moeilijke rijmwoorden aan het eind van de regels komen te staan. Op buiten-
landse woorden zijn bijvoorbeeld moeilijk rijmwoorden te vinden.

2. Stel niet te hoge eisen aan het gedicht! Het hoeft geen poëzie van het hoogste niveau te zijn.

3. Rijm met een vast ritme. Stamp desnoods met je voeten mee tijdens het rijmen en voorlezen.

4. Heb je geen rijmwoordenboek? Schrijf dan het alfabet op een papier en loop dit langs als je op
zoek bent naar een passend rijmwoord.

5. Maak het gedicht zoveel mogelijk zelf. Vermijd het overschrijven uit een speciaal Sinterklaas-
rijmboek. Een zelfgemaakt gedicht scoort altijd beter.

6. Voorkom saaiheid en langdradigheid. Sommige mensen blijven maar doorgaan over het feit
dat Sint lang heeft loopt zoeken en niets kon vinden, enz, enz... Dit gaat de luisteraars snel ver-
velen.

7. Niet alles hoeft letterlijk en op dezelfde letters te rijmen, zoals bijvoorbeeld 'denken' op 'schen-
ken'. Een overeenkomst in dezelfde klank is vaak ook mooi.

8. De laatste zin is vaak een uitsmijter. Besteed hier veel aandacht aan. Een goede slotzin blijft
meestal hangen en kan zelfs een wat matig gedicht helemaal goedmaken.

9. Als je niet tevreden bent over een bepaalde passage, gooi hem er dan uit. Als je er een saai of
slecht stuk uitgooit, dan wordt het gehele gedicht alleen maar spannender.



De zekerheid van
financieel vooruitzien!

FINANCIEEL VOORUITZIEN betekent niet dat ze bij De Regt

Financiële Planning helderziende zijn. Wel wegen ze alle zekere

en onzekere financiële factoren zorgvuldig tegen elkaar af.

Gedegen pensioenopbouw, een ook op lange termijn passende

hypotheek, maatwerk in uw verzekeringen en duidelijk

vermogensadvies. Ook wanneer polissen vrijkomen, een gouden

handdruk wordt ontvangen of bij de staking van een

onderneming. Bij De Regt Financiële Planning bieden ze

zoveel mogeli jk zekerheid!

De zekerheid

van financieel

vooruitzien!

FINANCIËLE PLANNING*

Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44, Lochem,
Telefoon (0573) 255 300

Fax (0573) 255 381
E-mail: deregt@deregt.nl

Internet: www.deregt.nl
www.RegionaalLijfrenteCentrum.nl

ÜÜSINTKADOTIPÜÜ
ACCESSOIRES: WANTEN, MUTSEN, HOEDJES

HAARBANDEN, MAILLOTS, SJAALS ETC.

VANAF

KADOBONNEN NAAR IEDER BEDRAG IN TE VULLEN

RAGAZZI CAKEWALK

Openingstijden; ma.13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 13.30-18.00 uur
vr. 9.00-12.30 13.30-21.00 23.9.00-17.00 uur.

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

W G.H. Vaags

O l l f<"k <-> l l \if\f\r- /-\ r-> 4-« » i/^v r-r-v

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

Het adres voor een goede voorbereiding
en begeleiding van uw

nieuwbouw

verbouwprojecten

restauratie en renovatieplannen

Een cadeau voor de Sint

wedden
dat hij
bij Sueters
wat vindt,

SPEELGOED ^^ • • •••••••• Bl̂  ̂ ^
HUISHOUD-EN ^̂ ™ J ^^T

ESST O U C l C tlO
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189 Chipknip

€ 30,- per man per dag
Hier wordt gewerkt. Door de schilder. Door ons dus. Want het is deze winter extra aantrekkelijk

om ons bedrijf in te huren en uw huis een opknapbeurt te geven. We geven u namelijk een

winterkorting van € 30,- per man per dag op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk! Onze

professionele schilders weten alles over de modernste materialen en technieken en verzekeren u

van kwalitatief hoogstaand schilderwerk! Deze winter is dus het ideale moment om uw huis in

het nieuw te steken. Bel ons voor een afspraak.

Tevens bedraagt het btw-tarief voor schilder- en behangwerk aan woningen van 15 jaar en ouder

slechts 6% (i.p.v. 19%), ook in 2003.

(De winterschilderpremie geldt in de periode 18 november 2002 t/m 21 maart 2003 bij een

opdracht van minimaal 3 mandagen).

schildersbedrijf verfhandel

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

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

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

VAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

|f an der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 l Z 08 fax (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoon maakbed rijf

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



Rijmen als een torenklok
Voor het schrijven van een goed Sinterklaasgedicht zijn drie din-
gen van belang. Het moet rijmen als een torenklok, lopen als een
geoliede machine en gestuurd worden door een handvol inhoude-
lijke zaken, die in elk Sinterklaasgedicht terugkeren. Dat klinkt
niet erg zaligmakend voor het genre van de Sint Nicolaasversjes.
Toch onderscheiden juist de leuke Sint-gedichten zich, als ze vol-
doen aan de drie genoemde voorwaarden. De rijmen moeten nu
eenmaal aan 'strenge' eisen voldoen, willen ze, als van Sinterklaas
afkomstig, erkend worden en herkend blijven. Wie het anders aan-
pakt zal hoogstens een bevlogen of geestig gedicht schrijven. Nooit
een Sinterklaasgedicht.

Een rijnwoordenboek
kan helpen
Nu komt het er met name voor
wat betreft de derde eis - de in-
houd - nogal eens op aan met hoe-
veel verve en originaliteit de vast-
staande gemeenplaatsen (topoi ge
naamd) gehanteerd worden. Voor
de inhoud is de Sinterklaasrijmer
goeddeels op zichzelf aangewezen.
Maar voor een kundig gebruik van
de twee andere aspecten, het rijm
en het ritme, kan men aardig uit
de voeten met het Nederlands
Rij m woordenboek van Jaap Bak-
ker. Bakker, die als hommage aan
het inmiddels in onbruik geraakte
rijmwoordenboek van Hendrik
Frijlink uit 1881 zijn eigen boek
dezelfde titel meegaf, heeft niet
slechts een woordenboek ge-
maakt. Aan de rijmwoordenlijst
gaat een tien hoofdstukken lange
inleiding vooraf. Voor wie die
hoofdstukken grondig bestudeert,

zouden zij haast een beginnerscur-
sus in het dichten kunnen beteke
nen. De auteur gaat in op achter-
eenvolgens het rijm, rijmfouten,
metrum en ritme, rijmschema's,
versregels, coupletten, versvor-
men, allerlei dichterlijke tierelan-
tijntjes, kunstgrepen, beginners-
foutjes en liedjes.

Het gebruik
Nu is het vinden van zoveel moge-
lijk rijmwoorden in het boek op
het eerste gezicht niet zo gemak-
kelijk. Gelukkig zet Bakker in een
gebruiksaanwijzing, voorafgaand
aan de inleiding, helder uiteen
hoe men met de woordenlijst om
dient te gaan. De alfabetische lijst
bestaat uit rubrieken: verzamelin-
gen van woorden met dezelfde
rijmuitgang. Een rijmuitgang is
'de laatste 'volle' (niet-toonloze)
klinker van een woord', plus alles

wat daar op volgt. Wil ik rijmen op
vermaken dan zoek ik bij aken,
neem ik woekeren dan kijk ik bij
oekeren. Bakker laat in zijn ge-
bruiksaanwijzing ook zien hoe
met dubbelzinnigheden om te
gaan: gedicht bijvoorbeeld staat
niet bij icht maar bij igt. Bakkers
boek is uitstekend geschikt om in-
spiratie op te doen of een afgewo-
gen keuze te maken voor het pas-
sende rijm en het juiste rijm-
woord en ritme. Door de inleiding
die het boek erbij biedt is het ech-
ter ook enigermate geschikt - of-
schoon niet speciaal voor Sinter-
klaasverzen - voor het bereiken
van een goede inhoud. De inlei-
ding bevat namelijk talloze voor-
beelden van gedichten, foefjes,
schrijftrucs enz., die de dichter-in-
spe op het goede spoor kunnen
zetten.

Om het te illustreren hebben we
met behulp van het Nederlands
Rijmwoordenboek een Sinter-
klaasgedicht gemaakt voor 'een
vriend'. Om wat spannender te
zijn hebben we niet zo'n beste
vriend gekozen (gewone vrienden
lenen zich inderdaad ook moeilij-
ker voor een gedicht). Nee, deze
vriend, zo veronderstel ik, moet
een uiterst onaangenaam persoon
zijn, op wiens gezelschap ik in het
geheel geen prijs stel. Daarvoor
moet ik hem natuurlijk ook aller-

lei onhebbelijke eigenschappen
toekennen. Hij moet het soort
windbuil zijn dat met platitudes
indruk meent te maken. Die gaan
dan altijd (toppunt van irritant-
heid) in het meervoud. Als Karel je
tegenkomt zegt hij steevast: "Wij
hebben de eer u te groeten", alsof
hij telt voor twee. Karel begint al
met al vorm aan te nemen. Ja, ik
zie het nu duidelijk, deze rotkerel
teert ook nog op mijn zak en als je
je geld terugvraagt zegt hij altijd:
"Natuurlijk, morgen". Maar nooit
"NU!". En ja, hij permitteert zich
vrijheden tegenover mijn inder-
daad betoverende zusjes die hem
evenmin kunnen uitstaan maar er
niets van durven zeggen. Het is
iets waardoor ik van woede wel uit
mijn vel kan springen.

Achter de PC
Ik ga dus achter mijn PC zitten.
Eerst wil ik een ritme hebben. In
hoofdstuk drie lees ik van alles
over trocheeën, dactylen en ana-
pesten maar besluit tot de keuze
van een jambe (data data data
enz.). Dat is het universeelst lees ik
bij Bakker en laat een grote varia-
tie toe. In hoofdstuk vier lees ik
van alles over rijmschema's. Uit de
mogelijkheden kies ik voor ge-
kruist rijm. En nu maar peinzen:
data data data data data da
data data data data data

Ja zoiets dus, maar dan nog een
keer want dan heb ik precies een
kwatrijn: een strofe van vier regels.
Bovendien heb ik afwisselend sle-
pend en staand rijm (tada en ta).
Nu ga ik onderwerpen per strofe
verzinnen.

"XN

Dan heb ik een'idee. Als ik nou de
hele zaak eens omdraai en net doe
alsof ik te doen heb met hem. Dan
wordt het een soort bijtend treur-
dicht dat langzaamaan zijn ware
aard onthult. Ik overdrijf dus Ka-
rels deugden. In de versleer heet
zo'n stijlfiguur een hyperbool. Een
stukje over stijlfiguren kom ik bij
Bakker helaas niet tegen. Toch een
minpunt ontdekt. Het hyperbo-
lisch houd ik in gedachten en kom
tot een volgende regel: 'veel meelij
met de mensheid heb ik zelden' en
in een adem noteer ik ook: 'om Ka-
rel vangt mij een wrang verdriet'.
Voila, voor een eerste strofe heb ik
nu een slepend en staand rijmen-
de regel. Ik kan nu in de woorden-
lijst gaan zoeken naar rijmwoor-
den op zelden en verdriet, omdat
ik ook ongeveer weet wat er verder
in deze strofe komt. Enfin, het hè
Ie ontstaansproces hoef ik nu niet
uit te leggen. Ik geef hier alleen
nog het gedicht, zoals ik dat met
het Rijmwoordenboek gemaakt
heb. Ik ben er wel zeker van dat,
met Bakker bij de hand, ik Karel
nooit terugzie.

-HV

Je kunt de kleurplaat inleveren of

insturen voor 5 december 2002 bij

de volgende adressen:

Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251

BA Vorden / Bleumink Tweewielers,

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden /

Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251

DK Vorden / Fashion Corner,

Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Deze kleurplaat is gemaakt door:

Naam:

Straat:

Postcode + plaats:

Leeftijd:

Denk je aan voldoende postzegels.

Meelij met sommige mensen
heb ik zelden
Zij zijn bij mij niet favoriet
Maar Karel moet als uitgezonderd
gelden
Bij Karel voel ik wrang verdriet.

Tranen wellen in mijn ogen
en mijn oren tuiten
Het is niet aan koning
en aan keizer waaraan we denken
Maar nee, het is zijn zielig buikje
en zijn slappe kuiten
Zij wekken zoveel meelij op
dat het haast krenkt.

En in zijn buurt ziet men
geen meisje
Die gaan voor hem een straatje om
Hij zingt voor hen
een vrolijk wijsje
Maar zus of zo - helaas -
is niet zo dom.

Zijn dikke beurs is meestal leeg,
zorgwekkend
Schrikbarend groot zijn koddig
hoofd
Die kwaliteiten zijn fataal,
verstrekkend
Slechts medelijden wordt hier
niet gedoofd.

Als Sint behoor ik
tot de misantropen
Ook voor Karel spring ik in de bres
Ik wist verbazend snel
wat ik zou kopen:
Sigaren en een welgevulde fles.

Maar ga nu pa f staan vele uren
Mijn habijt wordt mij als Sint
te dol
Het heeft me veel te lang al
moeten duren
Neem in ontvangst hier
vuile alcohol!

Wel proost dan en maak je
uit de voeten
Want 'wij' zijn verheugd
en vinden fijn
De eer te hebben u (nooit meer)
te groeten
Verslik je in sigaar, val om
van drank, verdwijn!



Voor het gezellige avondje
verzorgen wij graag uw

fondue- of
gourmetschotel

hartige
gehaktietters

diverse soorten
grillworst

Volop keuze in paté's
en andere

gegrillde producten
Keurslager

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

B.J.

Sierbestrating en
MachinistenverhuurWijs

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
herstraten van bijv. terras en inrit
Tuinen spitten, kabelsleuven

Tevens verhuur van
kraan/shovel machinist en grondwerker
kraanverhuur

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

Gratis Curo's
bij aankoop

van schoenen
IE5EH
SCHOENMODEI

Beatrtxpl6in6,7031AJWeN
Dorpwtrast4,7251 BB Vonten

www.Giesen.Shoes.nl M Gie8en@Shoes.nl

DE FIETSSPECIALIST

Haal het werkblad voor een mijter bij

P/7 F/L
DE F l ETSS P EC IALI ST
BLEU M IN K TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

VAN ZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

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

Uw vertrouwde adres in Vorden
03
NVM
MAKELAAR



Lieve/Sint,
Vf6Z/j'e' t>v m^Vv x^oen/
Mi>u> repe^v chocolade/ doen/

EKV de^e/ Kele- m^u/uod/ go&dkoop l

Oja/, wuj
£6" ook Keel/ lekker

*-*:..

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

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

3 biljarts

Grolsch bier

Eigen parkeerplaats

Toon en Yvonne Rust

iturlijk geeft de schilder
weer winterkorting!

Je weet gewoon niet wat je geeft
Als iemand alles al wel heeft

Maar wat de Sint bedenken kon?

van de WV

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

WV Vorden

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

a r1— O n» r~g i n

Zowel voor dames als heren

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

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

VORDEN heeft een grote

eindejaarsactie
van 18 november tot en met 11 december 2002

VORDEN heeft nu een grote

kraslotenactie
met vele mooie prijzen
VORDEN heeft wel 80 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs

VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening
VORDEN heeft 'n centrum met ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET UW INKOPEN

DOEN IN VORDEN

Oh, kom er eens kijken . . .

Lekker
bij de koffie onze

overheerlijke
amandelstaai

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



De Sint was ziek
Het is al heel laat in de avond in
Madrid waar Sinterklaas met zijn
Pieten in een groot paleis woont.
In de straten is het al rustig en sa-
men met de straatlantaarns zor-
gen de sterren aan de heldere
lucht voor licht in de duisternis.
Het was al zo laat dat de Sint en
zijn Pieten ook allang in bed had-
den moeten liggen, maar dat is
niet zo! Iedereen in het grote pa-
leis is nog klaarwakker. Er moet
wel wat aan de hand zijn want
overal brandt nog volop licht. Nor-
maal ligt iedereen om 10 uur op
één oor in deze tijd van het jaar.
Want aan het eind van de dag zijn
ze allemaal bekaf van het werken
aan cadeautjes en gedichten.
Maar het is al over tienen en de
pieten zitten nog op de rand van
hun bed en praten fluisterend te
gen elkaar. De anders zo vrolijke
zwarte gezichten staan nu hele-
maal niet zo blij en er zijn er bij
maar net hun tranen kunnen be-
dwingen. Een jonge Piet zegt
zachtjes: 'We moeten toch alles
proberen om de Sint weer beter te
maken. Zonder hem zijn we niets'.
'Ja, maar...', zegt een andere Piet,
'als vijf knappe dokters niet weten
wat er met hem aan de hand is,
wat kunnen wij dan nog doen?
Niemand kan hem van zijn buik-
pijn genezen. Hij is zelfs zo ziek
dat hij zelfs geen pepernoot meer
binnen kan houden. Vanmiddag
heb ik hem nog een sinaasappel
gebracht en daar heeft hij maar
een half partje van opgegeten.'
'Een half partje maar!' roepen de
anderen bedroefd. Want ze weten
allemaal dat de sint dol is op si-
naasappelen. Ja, het is wel heel erg
met de bisschop.

De Pieten breken allemaal hun
hoofd om iets te bedenken om de
goedheiligman weer beter te ma-
ken. Dat is erg moeilijk want er is
al van alles geprobeerd. Ze hebben
warme anijsmelk voor hun
meester gemaakt. Ze hebben war-
me kruiken tegen hem aangelegd.
Niets helpt. De vreselijke pijn in
z'n buik blijft.

Plotseling horen ze het belletje dat
de Sint naast zijn bed heeft. Twee
Pieten schieten op kousenvoeten
naar hem toe.
De Sint draait zijn hoofd om op
het kussen en fluistert: 'Dorst, oef,
m'n buik.... Oh, wat een narigheid
en nog wel vlak voor mijn ver-
jaardag. Eén Piet gaat wat druiven-
sap halen en de ander buigt zich
over het bed en vraagt: 'Gaat het
nog niet wat beter Sint?'
'Nee', kreunt de arme bisschop.
'Au! Ik maak me zorgen. Ik weet
me geen raad!' Vermoeid doet hij
zijn ogen dicht en trekt zijn deken
over zijn baard.

Als de beide Pieten terug komen
op de slaapzaal zien ze daar een
jonge Piet die met zijn armen staat
te zwaaien, zo opgewonden is hij.
Hij probeert iets te vertellen maar
de anderen praatten allemaal door
elkaar heen.
'Stilte allemaal!' roept de grootste
Piet boos.
Verschrikt luisteren ze allemaal
naar de jonge Piet die zegt dat zijn
grootmoeder al heel veel mensen
heeft genezen. Ze woont in een
klein dorpje aan de Costa del Sol
en ze verzamelt allerlei kruiden
die tussen de rotsen groeien. En
daar kan ze zieken mee beter ma-
ken.
De grootste Piet roept: 'Ze is ons
laatste redmiddel. Ga haar on-
middellijk halen!' Enkele Pieten
gaan zich meteen klaarmaken om
de oma van Pietje met de helikop-
ter op halen.

Na een tijd van ongeduldig wach-
ten horen ze het vliegtuig landen
op het dak van het bisschoppelijk
paleis. Een paar knechten rennen
naar boven en ze zien een oude
vrouw met een omslagdoek en een
grote mand aan haar arm uitstap-
pen. Ze stapt kordaat op de Pieten
af en vraagt: 'Waar is de kinder-
vriend? Breng me meteen naar
hem toe want ik heb al mijn anti-
buikpijnkruiden meegebracht.'
Even later staan wat Pieten voor de
deur van de bisschoppelijke slaap-

kamer waarachter het kruiden-
vrouwtje is verdwenen. Ze horen
haar met de Sint praten maar ver-
staan niet wat er gezegd wordt.
Het lijkt uren te duren, maar dan
gaat toch eindelijk de deur open
en komt de grootmoeder van Piet-
je weer tevoorschijn. Voor ze wat
kunnen vragen legt ze een vinger
over haar lippen en zegt ze zacht-
jes: 'De Sint slaapt nu. Ik heb hem
dubbelgebubbelde zadeldakbloe-
menthee gegeven. We moeten nu
een tijdje wachten tot die gaat
werken. Als hij wakker wordt we-
ten we meer.'

Ze gaat met de knechten van de
Sint naar de grote salon waar ze
vertelt over haar huisje aan het
strand. Midden in haar verhaal
houdt ze op en snuift even.
'Mmmm roept ze', hebben jullie
borstplaat gemaakt? Pietje, haal jij
als de drommel eens een stukje
voor je grootmoeder.
Vier Pieten draven weg. Zo graag
willen ze het vrouwtje een plezier
doen. Als ze het in een mum van
tijd op heeft straalt ze van tevre-
denheid.
'Nu de Sint.' nog zegt ze monter.
'Die zal ook niet lang meer op zich
laten wachten.'

Ze is nog niet uitgesproken of de
deur van de grote salon zwaait
open en wie komt daarbinnen:
'Sint Nicolaas!' Helemaal aange-
kleed, mijter op en staf in de hand.
Hij kijkt ondeugend bij het zien
van al die verbaasde gezichten.
'Ik ben beter!' roept hij blij.
'Ik ben weer helemaal beter dank-
zij de kruidenthee. Het is een won-
dermiddel. Vrouw hoe kan ik je be-
lonen? Ik kan weer cadeautjes be-
denken en in het grote boek le-
zen Zeg me, wat kan ik voor u
doen'.

'Nou Sint, zei ze olijk, 'als ik eerlijk
mag zijn ga ik graag weer zo gauw
mogelijk terug naar mijn eigen
huisje aan de zee. Maar een paar
stukken van die overheerlijke
borstplaat sla ik niet af. '

Lijstje
van
Max:

6 r p u
Wat vraagt Max

voor zijn sinterklaas?

Max heeft voor alle zekerheid zijn verlanglijstje in ge-
heimschrift geschreven. Maar gelukkig voor de Pieten
heeft hij er wel de sleutel bij gedaan. Hij heeft elke letter
in het alfabet een plaatsje opgeschoven. A wordt dus B. B
wordt dus C enzovoort. De Z wordt dan weer A.

LMf\if "9 Jî PHOe ZAT

Met de mijter?

De mijter was oorspronkelijk het hoofddeksel dat door de paus
bij processies werd gedragen. Sinds de 12de eeuw werd bij wijze
van privilege het dragen van de mijter ook aan bisschoppen en
andere prelaten en zelfs aan keizer en keizerin toegestaan. Maar
later bleef het toch voornamelijk een bisschoppelijk ereteken.
De huidige vorm van de mijter dateert uit de 16de eeuw. Van het
hoofd af zich verbredend tot halve hoogte en dan in de punten
spits toelopend.

We onderscheiden drie soorten mijters. Deze bestaan al sinds de
13de eeuw.

1 De zeer kostbare mijter van goud- of zilverbrokaat en rijkelijk
voorzien van borduurwerk en edelstenen.

2 De auriphrygiata van witte zijde met borduurwerk in goud of
goudkleurige stof zonder verder ornament.

3 De eenvoudige mijter van witte stof met rode franje aan de
linten.

Met de snoeper/e en de
slickerdemick

De speculaas, de lekkernij die in de sinterklaastijd nooit ontbreekt, stamt re
gelrecht af van het oud-germaanse offerbrood. De oorsprong van de naam is
heel gemakkelijk te herleiden. De koek toont het spiegelbeeld - speculum - van
de "prent".
Men beeldde met de speculaas verschillende voorstellingen uit en ging er zelfs
toe over om deze te bepakken en te vergulden. In de negentiende eeuw wer-
den er zelfs speciale "verguldavondjes" georganiseerd. Vrijerspoppen symboli-
seerden de hylicmaker oftewel de huwelij ksmakelaar.
Verdere "snoeperie ende slickerdemick" vormde het marsepein. Dit had altijd
de vorm van een hart en het oppervlak werd bedekt met een laagje witte sui-
ker en dat werd weer versierd met gekleurde figuurtjes. Zond men zo'n hart
met een vrijerspop aan zijn aangebedene dan was dat een zeer bevallige vorm
van een liefdesverklaring.
De letters zijn ook overbekend. Zowel van chocolade als van banket. Peperno-
ten zijn natuurlijk geen noten maar werden zo genoemd omdat ze met een
beetje fantasie de vorm van noten hebben. Ze worden gemaakt in blokjesvorm
van taai-taai- of in rondjes van speculaasdeeg.
Taai-taai, zoet als stroop en taai als leer en bruin als oude zegelwas, werd ook
in allerlei vormen gebakken. Toch stond deze lekkernij niet zo in de gunst in
vroegere tijden. Een taai-taai pop thuis gestuurd krijgen werd niet erg op prijs
gesteld en kon zelfs als een belediging worden opgevat.



Denkt u aan de koopa vonden!
dinsdag 3 december en woensdag 4 december

Het is tijd voor
een bank die
al haar klanten
serieus neemt.

Het is tijdvoor de Rabobank.

Rabobank

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij
maken
het altijd
makkelijker,
meestal leuker!

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

De Sint Nicolaasoptocht
vol verrassingen!

Speciaal voor de
schoolgaande jeugd

Dit jaar zal er tijdens de route door
het dorp één stopplaats zijn waar

Sint Nicolaas verrassingen uitdeelt.

Wij vertellen alleen niet waar, maar:
om een surprise te krijgen
moeten jullie wel meelopen

met Sint Nicolaas!

Bereidt Sint Nicolaas
een warm welkom

op zaterdag 16 november!
Kom allemaal naar het
NS station te Vorden!

N&T uurlijk geeft de schilder
\A/f>f>r \A/int0rltnrHnalweer winterkorting!

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

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



HORIZONTAAL: 1 gebied; 6 modder; 9 lede-
maat; 12 schittering; 17 koor; 18 mand; 21
voorz.; 23 tweemaal; 24 kist; 26 lofdicht; 27
zangnoot; 29 oxidatie; 31 evenzo; 33 zintuig;
35 briefaanhef; 37 binnen; 41 vrucht; 42 le-
ger; 44 hevig; 45 aap; 48 lidwoord; 49 selde-
rij; 51 voornaamwoord; 53 Vrije Universiteit;
54 visgerei; 55 bron; 56 scheppen; 59 beroep;
63 hoofddeksel; 65 bijbeldeel; 66 tegenwoor-
dig; 67 maanstand; 68 kweken; 70 ijzer; 71
met dank; 73 numero; 74 schil; 75 deciliter; 76
stuurboord; 78 familielid; 80 drinkgerei; 82
bouwmateriaal; 85 dagaanduiding; 88 bed-
dengoed; 90 voor; 91 doorsteken; 93 aanleg-
plaats; 94 schoeisel; 96 atoomgroep; 98 be-
vlieging; 100 vogel; 101 vervoermaatschappij;
102 denkbeeld; 103 niet even; 104 Laus Deo;
106 milliliter; 108 Adm. Troepen; 109 na-
schrift; 110 selenium; 111 in opdracht; 112
omroep; 113 zangnoot; 114 vogelproduct;
116 pi. in Italië; 118 vuist; 122 godin; 124
vroegere koningin; 125 niets; 126 Turks bevel-
hebber; 128 talent; 130 onderzoeksinstituut;
132 afgelegen; 133 slotwoord; 134 gebeurte-
nis; 135 morsdoek; 136 zuivelproduct; 137
verordening; 139 verbinding; 142 metselspe-
de; 144 sprookjesfiguur; 145 ter attentie van;
146 wier; 148 jongensnaam; 149 riem; 152
talmen; 155 familielid; 156 achter; 157 het-
zelfde; 158 voormiddag; 160 reeds; 161 eme-
ritus; 162 spil; 163 getijde; 164 Schoolonder-
zoek; 165 roepia; 167 familiegroep; 169 be-
vestiging; 170 voegwoord; 172 weergalm;
174 gelofte; 175 vrouwenverblijf; 178 verple-
ger; 183 sierstiksel; 186 strik; 187 zetel; 189
planeet; 191 ogen; 193 zesvlak; 196 gesteen-
te; 198 onmeetbaar getal; 199 voorz.; 201
snavel; 203 bijbelse plaats; 205 laatstleden;
206 onder andere; 208 bosgod; 210 slede;
211 sf orzando; 212 voorz.; 213 afgemat; 215
boeteling; 219 dolfijn; 222 Europeaan; 223
betekenis; 225 toetsenbord; 230 verbrei-
dingsgebied; 232 rumoer; 233 speelgoed;
235 paardenbit; 236 voorz.; 238 spijsberei-
ding; 240 kilometer; 241 aardnoot; 243
nauw; 244 hoofddeksel; 246 ter beschikking;
247 rivier in Egypte; 250 hoofddeksel; 251 ri-
vier in Noord-Brabant; 253 compagnon; 254
voorz.; 256 pi. op de Veluwe; 258 schoeisel;
259 drijvend; 260 vader; 261 bolwerk

VERTICAAL: 1 kledingstuk; 2 water in Fries-
land; 3 Romanum Imperium; 4 voornaam-
woord; 5 gevangenis; 7 kansbriefje; 8 in me-
moriam; 10 rivier in Rusland; 11 vordering; 12
vernis; 13 grondtoon; 14 tegenover; 15 editie;
16 zintuig; 19 zeehond; 20 party; 22 troep; 24
schildpad; 25 web; 27 voornaamwoord; 28 ti-
tel; 30 vaartuig; 31 vr. munt; 32 vogel; 34
voornaamwoord; 35 bergplaats; 36 sneeuw-
schaats; 38 luizenei; 39 ogenblik; 40 bedrog;
42 luiaard; 43 voegwoord; 45 draaikolk; 46
persbureau; 47 pi. in Duitsland; 50 wurm; 51
de onbekende; 52 dyne; 53 gierigaard; 55
schapenvacht; 56 voortreffelijk; 57 te koop;
58 verharde huid; 60 pi. in Overijssel; 61 ge-
reed; 62 voorwendsel; 64 insect; 66 dakge-
deelte; 68 onderkomen; 69 ongaarne; 72
strowis; 74 bakmengsel; 75 naaldboom; 77
stier; 79 gedienstige; 80 vuur; 81 vermogend;
82 dierengeluid; 83 rund; 84 bolgewas; 86
slee; 87 familielid; 88 titel; 89 ijverig; 90 voor;
92 inl. orkest; 95 voelspriet; 97 weigering; 99
profeet; 102 Egyptische godin; 105 stimule-
rend middel; 107 ongebonden; 108 vaartuig;
109 hoogtemerk; 115 groet; 116 mistig; 117
loot; 119 dagdeel; 120 aap; 121 voorzetsel;
123 huisraad; 127 lekkernij; 129 boom; 131
wilde haver; 132 gevuld; 133 zangstem; 136
schaakterm; 137 zandplaat; 138 linie; 140
globe; 141 groente; 143 tennisterm; 145
voertuig; 147 drinkgerei; 150 ontsloten; 151
verbinding; 152 voornaamwoord; 153 loop-
vogel; 154 voornaamwoord; 159 pi. in Dene-
marken; 160 tennisterm; 166 visje; 168 edele
aard; 169 kledingstuk; 171 mast; 173 vereni-
ging; 175 zegenrijk; 176 en andere; 177 om-
slag; 178 buiten dienst; 179 tocht; 180 land-
bouwwerktuig; 181 knaagdier; 182 reeks;
183 erfelijkheidsdrager; 184 meisjesnaam;
185 pi. in Gelderland; 188 laagte; 190 pi. aan
de Oostzee; 192 gewicht; 194 jabot; 195 ster-
ke drank; 197 bekken; 200 walvis; 202 onder-
richt; 204 kledingstuk; 207 jongensnaam; 209
daarbij; 210 spil; 212 weefsel; 214 voordat;
216 voornaamwoord; 217 dagdeel; 218
godsdienst; 219 bromium; 220 stof; 221
zwaardwalvis; 222 vaarwater; 224 vernis;
226 militair; 227 vlaktemaat; 228 titel; 229
boom; 231 alstublieft; 232 vogel; 233 gebak;
234 gratis; 236 motorrace; 237 nieuw; 239
middag; 241 duw; 242 vis; 244 zeepwater;
245 schrobnet; 248 haast; 249 vr. maat; 250
uitroep; 252 als onder; 253 ongeveer; 255
dwarshout; 256 oude maat; 257 soutane.
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Opsturen van de oplossing
U kunt de oplossing inleveren of insturen voor 5 december 2002 bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251 BA Vorden - Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden / Rabobank, Zutphenseweg 26,
7251 DK Vorden / Fashion Corner, Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Denkt u aan voldoende postzegels.

Naam:

Adres:

Woonplaats:
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opticien/juwelier
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Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575-551505

EETCAFE - BAR - RESTAURANT - ZAAL

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

De feestdagen staan weer voor de deur.
Iedereen komt langzaam in een goed humeur.
Inmiddels slaat de goede Sint gade
en u gaat meteen denken aan zo'n heerlijke salade.

Ga hem snel venellen,
dat hij daarvoor 'de Herberg' moet bellen.
Zo zal de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze lekkernij extra 'lekker' gezellig worden.

Dan nog even dit verhaal:
Zoekt u voor 2003 of 2004 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaal die u waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment!

Kom vrijblijvend langs of draai heel gewoon
het nummer 55 22 43 op uw telefoon.

Voor

AlltO: verkoop, onderhoud, reparatie

Rijwiel: verkoop, verhuur, reparatie

Taxi en groepsvervoer:

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

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

KOOP-
AVONDEN
VORDEN

VOOR UW
SINT AANKOPEN:

DINSDAG 3 DECEMBER
6D

WOENSDAG 4 DECEMBER

DONDERDAG 5 DECEMBER
TOT 16.00 UUR GEOPEND

Sint Nicolaas-
• • • •aanbiedingen

• Verrekijker Bob prismatic
8 x 40 van € 55.- voor € 35.00
7 x 50 van € 61.- voor € 38.00

10 x 50 van € 62.-voor € 38.50

• Luchtbuks Slavia
4,5 mm van € 109.- voor € 95.00

• Bergschoenen Reginetta
van € 49.90 voor € 42.50

Driepootstoel
van € 9.50 voor € 7.00

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



Ie prijs
2e prijs
3e prijs

Extra prijzen
voor de
Sint Nicolaaspuzzel

€ 4S,°°
€
€ 1

50

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

U kunt de opgeloste puzzels inleveren
of insturen

voor 5
bij de volgende adressen:

Fa. Sueters, Dorpsstraat 1 5,
7251 BA Vorden

Bleumink Tweewielers,
Dorpsstraat 1 2, 7251 BB
Vorden

Rabobank, Zutphenseweg 26,
7251 DK Vorden

Fashion Corner, Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden

Denkt u aan voldoende postzegels!

Óók voor Sint Nicolaas

thej
jacks
10% korting

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. (0575) 55 24 26 o.a. Pall Mail • GStar • Wrangier • Only

CORNER

'o be

OH, OH, OH
KOM KOM KOM

ER ER ER
EENS EENS EENS

KIJKEN KIJKEN KIJKEN

naar onze complete collectie agenda's,
kalenders en scheurkalenders 2003
Op zoek naar een goed boek, een luxe pennenset, postpapier, een adressenboek, een
fotoalbum, een cd-rom, een dvd, een lederen schrijfmap, opbergdozen, een nietmachine, een
muis voor de computer, inpakpapier, speelkaarten, spelletjes, legpuzzels, kleurstiften, een
ringband, etc.

dan is het voor alle pieten een prettig idee te weten dat

brunc
vwvw.bruna.nl

op deze en vele andere manieren van dienst zal kunnen zijn.

Raadhuisstraat 20 • Vorden
altijd actueel Tel. winkel (0575) 55 31 00 Tel. postkantoor (0575) 55 13 11

Een cadeautje
in elke prijsklasse en ...
altijd leuk verpakt.
Zie ook voor heerlijke £t?t/r- cn verwencadeaus
onze speciale DA-Sinterklaaskrant

Drogisterij
Ten Kafe
Zutphenseweg 2
7251 DK Vorden
telefoon (0575)5522 19

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN
VRIENDELIJKE SPECIALIST.

TUINVERLICHTING

grote keus

De specialist In:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
WEULEN KRANENBARG

Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

'(/k 9eeft de schilder
weer winterkorting!

L IL E

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Pepernotenvlaai
'i '

Pepernotenbol
boordevol pepemoten € 1,95

Ruime sortering speculaas, roomboter-
amanclelstaren, pepemoten, taai-taai,

speculaaspoppen, marsepein,
slagroomborstplaat en nog veel meer.

Luxe chocoladeletters
vanaf€

Russische eieren
Zalmsalade

€ 3,00 P.P.
€ 3,85 AA
€4,30 P.P.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek
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