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Gemeente en Vordense Ondernemers Vereniging vormen projectgroep:

Projectgroep aan de slag met
rapport over winkels in dorp
"Het rapport zal zeker niet on-
der in de la terecht komen".
Met deze woorden nam wet-
houder D. Mulderije dit voor-
jaar het rapport van adviesbu-
reau MKB Reva in ontvangst
waarin de uitkomsten staan
van een onderzoek naar het
winkelbestand in Vorden.

En de wethouder heeft woord ge-
houden. Samen met de Vordense
Ondernemers Vereniging gaat de
gemeente Vorden een project-
groep vormen die zich gaat buigen
over de toekomst van het centrum
van het dorp.

Vorige week dinsdagavond werd er
in de commissie Wonen, Werken
en Recreëren gesproken over het
plan van het college van B en W
om een ambtelijke projectgroep te
starten om een vervolg te geven
aan het rapport van MKB Reva.
Aan het begin van de vergadering
zei wethouder Mulderije dat het
bestuur van de Vordense Onderne
mers Vereniging inmiddels per
brief heeft laten weten blij te zijn
met het initiatief en dat ze graag
zitting willen nemen in de pro-
jectgroep.

In het onderzoek werd door MKB
Reva gekeken naar de zwakke en
sterke kanten van het winkelbe-
stand in Vorden. Het adviesbureau
was over het algemeen zeer posi-
tief over het winkelbestand in Vor-
den. Het dorp heeft een vrij com-
pleet winkelcentrum waar je bijna
alles kunt krijgen. De verkeersvei-
ligheid en het gebrek aan parkeer-

plaatsen worden als knelpunten
gezien. Verder is het winkelcen-
trum in Vorden in de ogen van
MKB Reva te langgerekt. De af-
stand van de ene kant van het
dorp naar de andere kant is te
groot.

MKB Reva stelt dan ook voor rond
de kerk een centrumgebied te
creëren. Het onderzoeksbureau
denkt daarbij met name aan een
herstructurering van het gebied
rondom de bibliotheek en de
Openbare Basisschool. Daar liggen
volgens MKB Reva volop mogelijk-
heden om een gezellig en compact
winkelcentrum te creëren.

OPENBARE SCHOOL
De heer J. Klein Lenderink (CDA)
zei blij te zijn met het vervolg dat
nu wordt gegeven aan het onder-
zoeksrapport. Hij drong er bij wet-
houder Mulderije wel op aan om
instellingen als de bibliotheek en
de Openbare School tijdig bij de
gesprekken te betrekken. Fractie-
voorzitter P. Hoogland van de Par-
tij van de Arbeid vindt een ge
dachtewisseling over een eventu-
eel vertrek van de Openbare
School uit het centrum van het
dorp naar een andere locatie of
het verhuizen van de bibliotheek
naar een andere plek veel te ver
gaan. "We moeten wel een stukje
sociaal centrum overhouden. An-
ders heb je straks in het centrum
van het dorp alleen maar winkels".

Wethouder D. Mulderije probeer-
de de heer Hoogland vervolgens

wat gerust te stellen. "We moeten
aan het collegevoorstel dat nu hier
op tafel ligt niet een te zware sta-
tus geven. In eerste instantie is het
gewoon de bedoeling dat wij als
gemeente samen met de Vordense
ondernemers Vereniging om te ta-
fel gaan om te praten over de toe
komst van het centrum. Oftewel
waar willen we met z'n allen naar
toe en wat zijn de mogelijkheden.
U moet het dus echt zien als een
soort van gedachtewisseling waar-
bij we alles de revue laten passé
ren. En natuurlijk zullen we daar-
bij uitgebreid praten met bijvoor-
beeld het bestuur van de Openba-
re Basisschool en de Openbare Bi-
bliotheek".

Het is de bedoeling dat de project-
groep over een jaar met een uitge
breid plan komt. Fractievoorzitter
E. Brandenbarg van de WD drong
er bij wethouder Mulderije op aan
om goed te kijken naar de ver-
schillende subsidiemogelijkheden
voor de herstructurering van het
dorp.

"Tijdens de algemene beschouwin-
gen hebben wij al gezegd een voor-
stander te zijn van de verplaatsing
van de Openbare Basisschool naar
een locatie elders in het dorp. De
plek die dan vrij komt zou je dan
mooi kunnen gebruiken voor eco-
nomische activiteiten.

Het plan om het dorp op de schop
te zetten leeft dan ook bij de WD
en we zijn dan ook erg blij dat het
college een vervolg geeft aan het
onderzoeksrapport van MKB Reva".

Horlings optiek
gesloten
Vanaf zaterdag 18 november
heeft Horlings optiek, aan de
Dorpsstraat 8, zijn deuren ge
sloten.
Uit de mededeling die zij in de
winkel hebben opgehangen
blijkt dat zij onvoldoende
klandizie hadden om het voort-
bestaan van de winkel te

waarborgen.

Nederlandse
Rode Kruis
Op maandag 27 november a.s.
wordt weer de jaarlijkse bloedaf-
nameavond gehouden. De lokatie
is deze keer (LET OP!) school Beeck-
land, Het Hoge 41 te Vorden.
De leeftijd is tussen 18 en 70 jaar.

Men hoopt dat weer vele donoren
zich zullen melden. Voor inlich-
tingen bellen (0575) 55 17 01 (zie
advertentie).

Slipjacht op
internet
Nog even nagenieten van de
slipjacht van anderhalve
week geleden? Dat kan!

Ga naar onze internetsite en
bekijk de fotoreportage die
wij op zaterdag 11 november
maakten.

\ Ons adres: www.contact.nl. ,

Sinterklaas overnacht
in het Dorpscentrum
De Vordense Ondernemers Vere-
niging 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, teke
ningen, brieven en kaarten sturen.
Op die manier kan hij zijn slaap-
kamer in het Dorpscentrum leuk

inrichten. Sint Nicolaas heeft in
Vorden een speciaal postadres
waar de tekeningen, brieven en
kaarten naar toe kunnen worden
gestuurd. Het postadres is: Postbus
30, 7250 AA Vorden.

De slaapkamer van Sint Nicolaas
kan door de kinderen bezichtigd
worden tussen 15.00 en 16.00 uur
op woensdag 22 november, vrijdag
24 november, woensdag 29 novem-
ber en vrijdag l december.

SINTERKLAAS HEEFT
E-MAILADRES
Ook Sinterklaas gaat ondanks zijn
hoge leeftijd met de tijd mee.

Hij heeft sinds kort een email-
adres nl.:
sinterklaas@contact.nl

Dus kinderen en wie weet ook vele
ouderen als Je Sinterklaas iets wilt
mailen, snel doen, hij zal het heel
leuk vinden.

Kerstnummer Contact t
In week 50 (11-16 december) ver-
schijnt het Kerstnummer. Het wordt
ingesloten in de vier edities van
Weekblad Contact.

Berichten en advertenties voor dit
extra nummer dienen uiterlijk maan-
dag 27 november voor 17.00 uur in
ons bezit te zijn.

Redactie

WEEKBLAD

DRUKKERIJ WEEVERS

Bestuur vreest dat kennis verloren gaat:

Grafisch Museum
zoekt vrijwilligers
"Als we de komende jaren geen
nieuwe en jongere vrijwilligers we
ten te vinden dat gaat er een hoop
kennis verloren en kunnen we in
het ergste geval het museum wel
sluiten". Dit zegt bestuurslid en
mede-oprichter L.G. Weevers sr.
van het Grafisch Museum in
Zutphen.

Het Grafisch Museum heeft zijn
bestaansrecht de afgelopen tien
jaar dubbel en dwars bewezen en
staat nog steeds in de belangstel-
ling van vele bezoekers uit binnen-
en buitenland. "Daar zit het pro-
bleem ook niet", zegt bestuurslid
LG. Weevers sr. "Ik maak me ech-
ter wel zorgen over het feit dat in
de toekomst de kennis die nodig is
om het museum draaiende te hou-
den verloren gaat. Wij zijn het eni-
ge Grafische Museum in Neder-
land waar de machines nog draai-
en en je in de praktijk kunt zien

hoe er vroeger gewerkt werd.
Zoiets is alleen maar mogelijk
door de inzet van vrijwilligers die
het vak nog van vroeger - toen er
nog lood gedrukt werd - kennen.
Maar die generatie dreigt uit te
sterven", waarschuwt Weevers.

Het Grafisch Museum is daarom
dringend op zoek naar jongere
vrijwilligers die de kneepjes van
het 'oude vak' willen leren. Uiter-
aard zijn vutters ook altijd wel-
kom. "Alleen op die manier kun-
nen wij het museum voortzetten",
aldus de heer Weevers.

Wie interesse heeft om het vrijwil-
ligersteam te komen versterken
kan contact opnemen met het
Grafisch Museum aan het Kerkhof
16 in Zutphen, telefoonnr. (0575)
55 23 29 of bellen met de heer
L.G. Weevers sr, (0575) 55 14 04 of
06-29585771.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 november (laatste zondag kerkelijk jaar) 10.00 uur ds. J. ter
Avest, ds. M. Beitier en mevr. D. Brinkhorst. Na afloop koffie drinken
in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 november (laatste zondag kerkelijk jaar) 10.00 uur ds. A.
Hagoort. Maaltijd van de Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 november 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag26 november 10.00 uur eucharistieviering, m.m.w. 30+ koor.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 25 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 26 november 10.00 uur woord-/communiedienst.

Weekendwacht pastores
26-27 november G. Zweers, Keijenborg, telefoon 0575461314.

Weekenddienst huisartsen
25-26 november dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
25-26 november?.]. Waart, Barchem, telefoon 0573-441744. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



StreékzackenJiuis Het Spittaat Ooyerhoekseweg 8, td.^0575)
592592. Bezoekuren- dagelijks van 15.00-15,45 en 18.45- 1£30 i
viur. Kinderafdeling voor ouders en ge/.insleden de hele dag;
anderen IS-OO-lGiSO en 17.45~19.OQ uur. Harrbewaking én
intensive care dagelijks 11.00-1 1:30 uur (na Overleg). Kraarrt-
afdeling 10,30- H. 30, 15.30- 16:45 en 1S.45-1930 uur, PAAZ
iedere avond 1830-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- én

van il 5;00 -l S ,4S uur.

1 12, ib,g.g: tei, 05 70^34340 .

Politie tel 0900-8S44 (dag en nacht}: Alarmnummer 11 2, De"
openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10,00 tot 16,00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur, Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-.

il ëüfü tot Ide politie te l I-obhern, LarenseWeg 30, 7241 CN ip-
chemrtel, 0900-8844, fiix 0573-299298; : I l l l i l l l i | ||

Ambulaiice 112, b.g.g: OS7f>633222 ;

Apotheek Openingstijden; maandag tot en met vrijdagvan
08.00-12.30 uur en van 1 3.30-1 8.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij»
dep Uw recept aan te bieden^ Zaterdag: van 09.45- 10,15 tiül
en 17,15-17.45 uur.| Buiten de genoeindé tij den kunt u voor
spoedeisende recepten pellen aan de voordeur, l

Verloskundige Ria HaggemanAVithaar, teL 05Ï5-442772,

Dierenarts tel. 551277 (men wordt: doorgeschakeld}.: i

Woningcorporatie De SÜepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatievérzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en Imet vrijdag tussep 8.00 en 1 2,30
uur op 0314-626140.: Overige zaken: 03H-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en| ge-
zins iVërzorging; 24 uur per dag bereikbaar via teiefóonntim-l

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpfegitig
24 uu r per dag, tel:. 0575-516463. : l
Steunpunt Winterswijk tel 0543-531053;

i. Evers-janseri, tel 05 75-46251 5; mevr,
tel. 057S-553472; mevr. Mokkink-Kasteet, tel. 0575-556908;!
ïixa vyéustman tel, 0575^527246; mevr. Wentink, tel. 552492;!

05.75-141942;. l I I l l ; i !: l ||: |; l 'T l |l : : l l ||:| . :V ! ;| : l

Diëtiste/iiatuurgeneesJóindige T. Tolkamp Eikenldan 20a,
Béüahdelingl Op afspraak tel. 556767. l |l | ; ; f i l ;

Gehandicapten Platform Vorden Infonumnier 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphcnse>veg ïct Vorden, tel. 0575*
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8:30-9,301! uur.

Slachtofferhulp te! . 0575-541 22^ l ; i

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinkév telefoon 0575-551256.

Monuta . Stiditing rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-
SS2749.;; :: . i ; ' l : • l i | l l . : ' : II J l 1 1 :; : : | | ; l ' l | •

Begrafenisdienst meldadres! tel. 06-8212240,

Openbare bibliotheek. Vorden Geopend dinsdag 14.00-
2030 uur, woensdag 14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-1730
uur, vrijdag 14,00-20.30 uutv zaterdag 10,00-12,00 xiur;

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222, Geopend maandag
't/iri donderdag van! lO.CXM2.3o uur en van 13,30-16.00 uur;
vrijdagvan 09.30^17,30 uur; zaterdag van lQ.3Ó~13.30 itur, !

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Ztitphen maandag;
dinsdag, donderdag^ vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur;
Téij 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668,
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'hfoaberhulp' Tej. 0575-54 33 66;

Klachten en Informatieburp Gezondheidszorg St^erMhtieï
hoek vóór vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur!!
ellce woensdagochtend! van 9.30-1 1.30! uur, Oude Bornhöf

!!!S5«56, Zutphén, te.L 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11:00 uur bereikbaar Onder tel. np 055-5414618.

Stichting Welzijn Oxideren Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,; '
.

Pmonenalannering info/aanvraag bij de SWOV.
!:!!|̂ fje|t:ie : -aanvraag ran. t/m vr, van 9.00-1 0.00 uur, tel.
55 34 05. ' : - : ! s ;l H:-;;-.! • ! ' |i , il; " .: • '•. || |!| : !; :. l; :' !|.i|| |!| !;! : : . ; |: !|; tt
BOS (Bezoek Oppas ISefvice voor Dementerende Ouderen ervoor
chronisch ziekenj info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 O5.| :
Gghgale Vry willige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tél.-55:|34.05,,::!

::'-.'.;||:! \ ; . l |!!|NM:!|;|:|-'-:! |!.: i - :: . . l ! : ' ' i' '! i! 'I l U ' l ! ^ 'S:!ï ï
Open Tafel iedere dag, Informatie bij de SWOV. Aanmelden eëii
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vörden|
Ruurlo, tel. 557300 Of bij de SWOV, tel. 553405.1 | }
H^tn|en op maandag-, woensdag- en donderdag van 9 ÖÖ-12.0Ö

• M* in hobbyruimte van hét Dorpscentnim, Raadhuisstraat 6!
Info/aanmelden v i a d e SWOV, Itel, 5S3405. j l f |! l ! f | i l I I

l Méér: IBèwcgcn: vooj Ouderen (M J,y,Q.) Gymnastiek, sport M
spet v. '.men. Informatie bij He SWOVi
Nieüwstad 32. tel; 553405V|!: : : : | :• :M '; :|!"::| !|. u: | | - r :!;f i ; l*-; j ;r:|;y

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele noaaitónt
en jpngens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borctiloseweg 40, Ruurio, tel. 0573-452375 (Wim};
vxkjrlvrouwen 031 5-683249 (Rie-Anne), l T| || l !|! !| !

Stankmeldittgsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M Steringa; Overweg 16; behande-
ling op aftpraaki tel, 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorgiiig
löag ̂ en nacht bereikbaar. Tel. 0575452020. l

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
plaatst.

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Wij weten wat u kunt doen /
in die kleine kinderschoen /
Wit, melk en puur / bij de We-
reldwinkel niet duur

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken 0573-
453246

• Vereniging Bomenbelang
organiseert boeiende avond
met de bekende natuurfilmer
Ben Tragter en biol.dyn. boer
Jeroen van Ipenburg. Op 28
november in zaal 't Pantoffeitje
te Vorden, aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis

• Te huur: Sinterklaas- en
Pietpakken en Kerstman-
pak. 0573-451385

• Pure Aloe Vera producten
voor in- en uitwendig gebruik
Jan n ie N ij kam p, Lochemseweg
10a, Warnsveld, tel. 0575-
521316 of 553632

• Te huur gevraagd: onge-
meubileerde woonruimte
voor dame alléén (gepensio-
neerd lerares). Niet in een
woonkern maar op het platte-
land. Liefst in of vlakbij bos.
Luxe is onnodig. Rust en priva-
cy wel. Woonruimte mag klein
zijn, bijvoorbeeld 50 m2. Graag
eigen erf en/of tuin met
schuurtje. Reacties: tel. 0481-
433233

• Vereniging 'Oud Vorden'.
Donderdag 30 november dia-
lezing door J. Harenberg in
het Ludgerusgebouw. Gratis
toegang voor belangstellenden
uit Wichmond en Vierakker

• Actie 'wintervoer'. Scou-
ting Vorden komt op 25 no-
vember bij u langs met vogel-
wintervoerpakketjes

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• Te huur: Sint- en Pietkos-
tuums. Design, Molenkolkweg
33, Steenderen, tel. 0575-
452001

• Te koop: GoH 1800 kleur wit,
bouwj. 1986 APK tot sept.
2001. In prima staat t.e.a.b. Tel.
552687

• Cadeaubeurs Wereldwin-
kel voor de leukste ideeën
voor Sinterklaas en Kerst. Vr.
24 nov. in het Dorpscentnim
van 15.00-19.00 uur

• Te koop: mooie donkerei-
ken keuken met o.a. dubbele
ronde spoelbak, elektrische
oven en vaatwasser, afm. 3,60
m. Tel. 0575-553214

• Vereniging 'Oud Vorden'.
Donderdag 30 november dia-
lezing door J. Harenberg in
het Ludgerusgebouw. Gratis
toegang voor belangstellenden
urt Wichmond en Vierakker

• Te huur: Sint-, Piet- en
Kerstmankostuums. Telefoon
0573-452801

• Te koop: buxusplanten 20
cm, per stuk f 1,25. Tel. 0573-
452641

• Voor abonnementen Us-
baanvereniging zie elders in
Contact

• Te huur gevraagd: woning
of deel ervan te Vorden e.o.
Brieven onder nr. V 39-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: partij wandtegels,
afm. 25 x 33, 11 m2, kleur bei-
ge, prijs f 175,-. Tel. 552708

• Nieuwe kaarsen en kaar-
ten Amnesty International bij
Leontine van de Ven, Mulders-
kamp 23, Vorden. Tel. 0575-
553226

• Cadeaubeurs Wereldwin-
kel voor de leukste ideeën
voor Sinterklaas en Kerst. Vr.
24 nov. in het Dorpscentrum
van 15.00-19.00 uur

• Gevraagd: eikels. Beperkte
aanlevering. Drukkerij Wee-
vers, Nieuwstad 30, Vorden
(achteringang)

• f 100,- beloning! Voor te-
rugbezorgen weggelopen poes,
grijs gestreept met witte bef,
buik en poten, witte snorharen,
grijsgroene ogen. Tel. 552830

MOOT
Bij talloze kinderen in Nederland komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn

kinderejinr^de Jeugdhulpverlening,

waar vaak geen geld

is voor extraatjes.

Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje.

Helpt u mee? Met

slechts ƒ25,-

bezorgt u

een kind al 'n

heerlijk avondje!

Help de Sint
'n handje...

giro 404040

Brinkpoortstraat 32,741 l HS Deventer,
Tel.: 0570 - 6 1 l 899

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

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Ook voor net repareren
van uw computer

kunt u elke zaterdag bij
COMPUSYSTEM

terecht
za. 9.00 t/m 17.00 uur

0575-555960

Speculaasvlaai

klein

Sinaasappel-
bavaroise vla a i

Pepernotenbrood
heerlijk met pepemoten en suikersnibs

Kom koken en proeven
diverse

Sint-lekkernijen
speciaal voor cl gemaakt

Elke donderdag

5 broden vanaf 45

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan «r maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

. . vo v<3^ smaak

DOYENNÉ DU COMICE
lV?kIto : r

VCffVÖfSÖ

ZUURKOOL

NIEUW Gelderse

ROOKWORSTSALADE

versgemak . . .Gelderse

STOOFSCHOTEL

vers gesneden

BOERENKOOL
400 grom

Deze week:
bij aankoop van kant-en-klare

stamppot 'naar keuze' 500 gram 498

GRATIS HALVE ROOKWORST!

De rookworsten van uw
echte groenteman moet u echt

eens proberen.
Nu nog lekkerder!

FAM. J. HUITINK
Burg. Gafieestraat 3 • Vorden

Telefoon 0575-551617



Heel blij zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

Quincy

Zij is geboren op 14 november
2000 om 17.42 uur en weegt
3375 gram.

De trotse ouders zijn:

Henk en Debora
Denkers-Stokkers

Biesterveld 86
7251 VT Vorden
Telefoon 552358

Wilt u beschuit met muisjes ko-
men eten, laat dit van tevoren
even weten.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en mijn
zusje

Rosa Christina

16 november 2000.

Gerard Weenk en
Klara Smedeman
Jesse

Hoetinkhof 265
7251 WN Vorden
Telefoon 0575-554278

Koopsom-aftrek 2000?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor het beste rendement

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant «• RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

'Oude' lijfrentepolis?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een perfecte ombouw naar

het nieuwe belastingstelsel

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

Niet gesproken woorden,
doen er nu het meeste toe.

Dankbaar en dolgelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

Ruud
JOHANNES
FRANCISCUS

17 november 2000.

Kitty en Mare
van der Linden-Kruip
Loes

Biesterveld 34
7251 VS Vorden
Telefoon 0575-551273

Een wonder is het telkens weer,
't nieuwe leven, zo gaaf en teer.

Pepijn

Wij zijn dolblij u te kunnen
aankondigen dat op 19-11-
2000 onze zoon om 11.48 uur
is geboren.

Jan-Willem van Eeuwijk
en Wendy van Aalst

Zutphenseweg 72
7251 DM Vorden
Telefoon 555581

Eerst even bellen,
voordat je vingertjes en
teentjes komt tellen.

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Intenwt Di«n*t«n

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
Cursus PC voor beginners
- maandag 8 januari
cursus Internet basis
- woensdag 10 januari

Dagopleidingen
Cursus HTML-basIs
- dinsdag 19 december
- donderdag 18 januari
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
- donderdag 4 januari
Cursus Website-beheer
- vrijdag 15 december
- donderdag 11 januari
Cursus HTML-pro
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december
- dinsdag 30 januari

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

partner van
• V W . I E D E R L A I D . I E T

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

MliKË
SKRVICIÏ llOtJWXlARK'1

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

r ~ 'Wij willen graag iedereen bedanken die in de 28 jaar
van ons 'Luifel-leven' hun vertrouwen en klandizie
hebben gegeven.

Nogmaals bedankt!

Henny en Marinus Klein Bluemink
{ Mevrouw M. Klein Bluemink-Lubberdink

•
| Ruurlo, november 2000

i

Op 29 juli 2000 waren wij

Wim Huetink en
Riekie Huetink-van Zuilekom

40 jaar getrouwd.

Op 24 november hoopt Wim 65 jaar te
worden.

Wij willen dit zaterdag 25 november vieren.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van har-
te welkom op onze receptie van 16.00 tot
17.30 uur in zaal De Herberg te Vorden.

Oude Zutphenseweg 4
7251 J P Vorden

Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en anderen geven wij u kennis van het ge-
heel onverwachte overlijden van mijn lieve man en va-
der en onze zoon

GERRIT HENDRIK EGGINK
HENK

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden: Gerrie Eggink-Groot Roessink
Doetinchem

(Halle-Nijman): Bert en Jeannette

Vorden: A.J. Eggink
W. Eggink-Bargeman

18 november 2000

'de Boskamp'
Rietgerweg 4
7251 H D Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 23
november om 11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.

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

Voor de dienst kunt u in de kerk van 10.30 tot 10.55
uur afscheid nemen.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve
dan deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid, maar vol mooie herinnerin-
gen moeten wij plotseling afscheid nemen van onze
lieve broer en zwager

HENK

Vorden: Tonnie en Hennie

Toos en Dik

Willy en Peter

Wij wensen Gerrie, Bert, Jeannette en Pa en Ma veel
sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Vorden, 18 november 2000

Wat zullen we je missen.
Jouw humor.
Jouw vrolijkheid.

OME HENK

Winanda en Kees
Twan

Belinda en Peter

Delia en Pim

Gijsbert en Saskia

Tante Gerrie, Bert, Jeannette en opa en oma wensen
wij veel sterkte toe.

Met verbijstering en ongeloof is tijdens het uitoefenen
van zijn hobby plotseling uit onze vriendenkring weg-
genomen

HENK EGGINK

Wij wensen Gerrie, Bert en Jeannette veel sterkte.

Herman en Mine Bargeman
Gerrit en Annie Boers

Vorden, 18 november 2000

Met verslagenheid ontvingen wij bericht van het plot-
seling overlijden van ons koorlid

HENK EGGINK

Wij verliezen in hem een dierbare zangersvriend.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
familie.

Bestuur, leden en dirigent
van het Vordens Mannenkoor

Vorden, 18 november 2000

Zaterdag 18 november j l. is ons zeer gewaardeerd en
actief lid

HENK EGGINK

tijdens het uitoefenen van zijn hobby onverwachts
overleden.

Wij wensen Gerrie, Bert en Jeannette en de familie
Eggink veel sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Henk, je oprechtheid en vrolijkheid en liefde voor paar-
den blijft in onze herinnering.

Het bestuur van de aangespannen
vereniging 'In de Reep'n'

Plotseling is van ons weggenomen onze beste vriend

HENK EGGINK

Wij wensen Gerrie, Bert en Jeannette en de familie
Eggink heel veel sterkte met dit zware verlies.

Dirk en Bertha Wesselink

Vorden, 18 november 2000

Toen de wereld voor ons donker werd
brachten familie, vrienden,
buren en bekenden
weer wat licht.

Wij willen u hartelijk danken voor het hartverwarmende
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze lieve

ROBIN

Wij zullen dit nooit vergeten.
Herman en Cilia Luimes

Hengelo (Gld.), november 2000

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor
uw medeleven na het overlijden van onze lieve moe-
der, oma en opoe

JOHANNA GERDINA
TEN BOKKEL-WISSELS

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, november 2000
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
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 dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

,f J\IJDENDOOR ROOD VEROORZAAKT VEEL ONGEVALLEN

Elk jaar vallen er in Gelderland ongeveer 200 slachtoffers in het verkeer
doordat er iemand niet voor rood licht stopt (spoorwegongevallen niet
meegerekend). Omdat lang niet alle ongevallen geregistreerd worden, be-
tekent dit dat er in werkelijkheid waarschijnlijk veel meer ongevallen ge
beuren. Om dit te bestrijden, gaat de politie in Gelderland de komende
jaren flink controleren op het negeren van rood licht.

LET GOED OP -
Voor uw en andermans veiligheid is het niet alleen belangrijk om te stop-
pen voor een rood licht, maar ook om goed op te letten bij groen licht. Er
kan altijd iemand anders door rood licht rijden, fietsen of lopen. Hou er
ook rekening mee dat als u afslaat, het tegemoetkomende rechtdoor-
gaande verkeer ook groen licht kan hebben. Wees verder bedacht op
hulpdiensten, zoals een ambulance of brandweerwagen.

SPOORWEGOVERGANG
Wanneer het rode knipperlicht bij een spoorwegovergang brandt, moet
u altijd stoppen. Probeer niet nog snel even over te steken en slinger niet
tussen de slagbomen door. Er komt namelijk altijd een trein; de ene keer
meteen, de andere keer duurt het wat langer. Ook al is de trein gepas-
seerd, wacht tot het knipperlicht is gedoofd. Er kan nog een trein aan-
komen, soms op een spoor waar u het niet verwacht.

CTIE KLEIN WIT- EN BRUINGOED

De inzamelactie klein wit- en bruingoed duurt nu twee weken. Het inza-
melresultaat is goed: in totaal is er 495 kilo ingeleverd.

VERLOTING FIETS
De eerste trekking voor een fiets (Gazelle stadshybride) is op donderdag
30 november 2000 om 20.00 uur bij de firma Barendsen aan de Zutphen-
seweg in Vorden. Iedereen mag bij deze trekking zijn. Wilt u in meedin-
gen naar deze eerste fiets, dan kunt u nog steeds uw klein wit- en bruin-
goed inleveren. U ontvangt dan een kaart, waarop u enkele gegevens in-
vult. Levert u de kaart in, dan doet u mee met de verloting voor deze fiets.

CHTERHOEK PROMOTIEPRIJS 20OO/2001

De Achterhoek promotieprijs zal tijdens het Achterhoek Gala op 21 april
2001 voor de zesde keer worden uitgereikt. Voor de prijs komen in aan-
merking opmerkelijke activiteiten of originele initiatieven die een posi-
tieve bijdrage hebben geleverd aan het imago van de Achterhoek. De aan-
dacht die een zo'n initiatief heeft gehad in de regionale en bij voorkeur
ook in de landelijke media, speelt daarbij een belangrijke rol.

Tot uiterlijk l maart 2001 kan iedereen kandidaten aanmelden bij de
Stichting Achterhoek Promotieprijs, t.a.v. de heer W.R. van Hulstijn, Post-
bus 53, 7000 AB Doetinchem.

E WETHOUDERS EN HET MILIEU

Je ziet het te vaak op de autobaan en op de gewone weg: allemaal auto-
mobilisten die alléén in de auto zitten. Natuurlijk is het niet altijd mo-
gelijk om met twee of meer personen naar een klant of naar het werk te
rijden. Maar carpoolen kan wel het streven zijn! Vorige week gingen de
wethouders Henk Boogaard en Dorien Mulderije samen op werkbezoek.
Achter elkaar aanrijden vonden ze onzin: slecht voor het milieu en bo-
vendien ongezellig. Ze besloten daarom te carpoolen!

ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 24 november tot en met 21 december 2000, ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: maatschap Van Zuilekom-Jansen
adres: Hackforterweg 27

woonplaats.: 7234 SH Wichmond
adres van de inrichting: Hackforterweg 27
om: een revisievergunning voor een agrarisch

bedrijf met vleesvarkens en schapen

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 22 december 2000. Indien u
dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelij-
ke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkin-
gen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 22 december 2000. In-
lichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 24 november tot en met 21 december 2000 ter
inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
SchildersbedrijfBerentsen & Bargeman v.o.f, Eikenlaan 20a, 7251 LT Vor-
den, voor het oprichten van een opslaghal met kantoor, op het perceel
Netwerkweg 10 te Vorden.

ERGUNNINGEN

BOUWEN
Plaats aanvrager
Oude Zutphenseweg 4 G.J. Groot Jebbink

Insulindelaan 13

AANLEGGEN
Plaats

G.J. Masselink

aanvrager

inhoud
vergroten
garageberging
vergroten berg-
ruimte

inhoud

vrijstelling
oppervlakte

Hackfortselaan, Baakse Waterschap Rijn en IJssel natuurtechnisch in-
weg en Heegherhoek richten afwatering
ongenummerd Aks en herinrichten

watergangen

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ESTIGING BEDRIJF VAN DE VALK EN DE GROOT BV

Deze problematiek houdt al lange tijd de gemoederen in ons dorp bezig.
De start van de procedure ligt al in maart 1998.

Voor de vestiging van bedrijven is in de meeste gevallen zowel een bouw-
als een milieuverguning vereist.

MILIEUVERGUNNING:
Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland hebben al op 19 okto-
ber 1999 zo'n vergunning verstrekt aan van der Valk. In die vergunning
zijn voorschriften opgenomen, die moeten voorkomen dat het bedrijf ge
vaar, hinder of schade oplevert voor de directe omgeving.

Een verzoek van belanghebbenden om schorsing van deze vergunning
heeft de administratieve rechter (in dit geval de Voorzitter van de Afde
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State) op 6 maart 2000 afge
wezen. Alhoewel er nog beroep loopt in de zogenaamde bodemprocedu-
re is die vergunning nog niet onherroepelijk, maar op dit moment al van
kracht. Het bedrijf kan er dus al gebruik van maken.

Om belanghebben op het onderdeel geurhinder nog verder tegemoet te
komen zijn gedeputeerde staten van plan aan de milieuvergunning als-
nog voorschriften op dit onderdeel te verbinden.
Dit wordt gebaseerd op een geuronderzoek dat TNO heeft verricht bij een
soortgelijke vestiging van dit bedrijfin Vlissingen.

BOUWVERGUNNING:
Burgemeester en wethouders mogen, volgens artikel 44 van de Woning-
wet een bouwvergunning alleen weigeren indien deze:
a. in strijd is met het Bouwbesluit
b. in strijd is met het bestemmingsplan.
c. in strijd is met de bouwverordening.
d. niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
e. een monumentenvergunning vereist is en deze niet is verleend.

Burgemeester en wethouders mogen daar niet zelf extra weigerings-
gronden aan toevoegen. Met andere woorden: als het bouwplan voldoet



aan die eisen rest er maar één be-
slissing en dat is het verlenen van
de bouwvergunning.

De weigeringsgronden onder a,c,
d en e staan in de bezwarenproce-
dure die belanghebbenden heb-
ben aan gespannen tegen de ver-
leende bouwvergunning, niet ter
discussie. Het bouwwerk voldoet
aan redelijke eisen van welstand
en aan het Bouwbesluit. Een mo-
numentenvergunning is niet aan
de orde.
Blijft de toetsing aan het bestem-
mingsplan.

Het geldend bestemmingsplan,
Vorden west en zuid 1992, geeft
aan de betreffende gronden de be-
stemming 'Handel en Nijverheid,
klasse A'. Voor de milieu-aspecten
kent het bestemmingsplan een zo-
genaamde categorielij st. Deze ca-
tegorielij st is gebaseerd op het
voor de relatie planologie en mi-
lieu opgestelde Boekwerk 'Bedrij-
ven en milieuzonering'. Een cate
gorielijst is een lijst, waarin de ca-
tegorieën bedrijven zijn opge-
somd, die zijn toegelaten op het
industrieterrein.
Voor het onderhavige terrein gaat
het om bedrijven tot en met de ca-
tegorie 3.

Als een bedrijf niet binnen die lijst
past moet een bouwvergunning,
tenzij er sprake is van een vrijstelling
voor een bedrijf dat naar zijn aard of
karakter gelijk te stellen is met de wel
genoemde bedrijven, geweigerd wor-
den.

Het bedrijf van der Valk en de
Groot B.V. zamelt riool-, kolken-,
gemalenslib en veegvuil in.

Na het opzuigen vindt reiniging in
de tankwagens plaats. Water met
organisch materiaal wordt voor
verwerking bij rioolwaterzuive-
ringsinstallaties teruggespoten in
de kolken. Het is de bedoeling de
restfraktie op de beoogde nieuwe
locatie in een bak van 215 m2 op te
slaan en daar de rest van het water
uit te laten bezinken. Het bedrijf
voert het zand daarna af om het
voor hergebruik geschikt te laten
maken.
Andere activiteiten op het perceel
zijn het stallen, wassen en onder-
houden/repareren van motorvoer-
tuigen en kantoorwerkzaamhe-
den.

Burgemeester en wethouders heb-
ben binnen de categorielij st het
bedrijf ondergebracht in de ca te
gorie: "vuilophaal- en straatreini-

gingsbedrijf e.d."
bedrijf).

categorie 3

Dit hebben zij niet zonder slag of
stoot gedaan, maar eerst nadat zij
zich zorgvuldig over de activitei-
ten van het bedrijf hadden laten
informeren en op basis van die ge
gevens een nader advies hadden
ingewonnen bij:
a. de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten, mede-opsteller van
het boekwerk 'Bedrijven en mi-
lieuzonering';

b. de Inspectie milieu van het Mi-
nisterie van VROM te Arnhem

Burgemeester en wethouders heb-
ben vervolgens, op 9 mei 2000,
aan Van der Valk Pensioen B.V. ver-
gunning verleend voor de bouw
van een stallingsruimte met over-
slagstation op het perceel Han-
delsweg 8 te Vorden.

BEZWARENPROCEDURE
Belanghebbenden hebben in de
bezwarenprocedure betwijfeld of
die indeling wel terecht was en ge
wezen op de omschrijvingen "af-
valverwerkende bedrijven" en
"vuiloverslagstations" in het boek-
werk 'Bedrijven en milieuzone-
ring'die volgens hen beter passen
bij de activiteiten van dit bedrijf.

Stankhinder was de voornaamste
reden voor belanghebbenden om
te reageren tegen de vestiging.
Soms werd daarbij - begrijpelijk -
verwezen naar de problematiek
van een slibverwerkend bedrijf op
het industrieterrein de Mars in
Zutphen. Dit is evenwel een heel
ander bedrijf, waar bij het bedrijfs-
proces gassen ontstaan.

Alvorens te beslissen op een be
zwaarschrift tegen een vergun-
ning horen burgemeester en wet-
houders de commissie bezwaar-
en beroepschriften gemeente Vor-
den.

Die commissie heeft belangheb-
benden, vergunninghouder van
der Valk en het college van burge
meester en wethouders gehoord.
Een passage in het advies van de
inspectie milieu gaf de commissie
aanleiding te veronderstellen dat
ook de inspecteur er vanuit gaat
dat het verwerken van slib een be
langrijk onderdeel uitmaakt van
het bedrijf. Op basis van die passa-
ge heeft de commissie gemeend
aan burgemeester en wethouders
te moeten adviseren de bezwaren
gegrond te verklaren, omdat het
bedijf in de categorie 4 (zoals door
belanghebbenden aangegeven)

thuis zou horen en dus niet zou
passen binnen de in het bestem-
mingsplan opgenomen bedrijven-
lijst.

Burgemeester en wethouders heb-
ben de uitleg van de commissie
voorgelegd aan de inspectie mi-
lieu.
Deze deelt bij brief van 26 oktober
2000 mee die visie niet te delen en
haar eerdere advies, dus dat het
bedrijf valt te rekenen onder "vuil-
ophaal- en straatreinigingsbedrij f
e.d.", onverkort te handhaven.

Gelet op dat advies hebben burge
meester en wethouders, gelet op
de in de Woningwet opgenomen
weigeringsgronden voor een
bouwvergunning, geconcludeerd
dat zij de vergunning moeten ver-
lenen en hebben dus, mede op ba-
sis van het advies van de Inspectie
milieu, de bezwaren ongegrond
verklaard en de bouwvergunning
gehandhaafd.

Belanghebbenden zijn uitvoerig
geinformeerd. Tegen de beslissing
van het college kunnen zij beroep
instellen bij de rechtbank te
Zutphen en eventueel in hoger be
roep bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Actie voor inwoners van Vorden

een
Gazelle stadshybride
met de actie <7ver!nellinse">
Kleine electrische

apparaten
- '

' 'l fisSili

Alle oude electrische
apparaten worden nu

gerecycled, ook de kleine.

UUS lever nu ook uw

versleten electrische ...

(occu)boormachine M

broodrooster 11

calculator ü

hoorföhn m

krui n iel d ie f M

scheerappamn! 11

strijkijzer M

...in.
Gooi ze nooit meer in

uw grijze container!

Van ^ november tot 30 december 2000 kunt u
deze kleine electrische apparaten inleveren bij:

1. A&P

2. Super de Boer

3. Kadoshop Sueters

4. Welkoop

5. Barendsen

Bij deze
winkeliers
staan speciale
bakken voor
uw oude
apparaten.

Voor elk ingeleverd apparaat krijgt u
deelnameformulicr.
Er zijn twee Gazelle stadshybnde fietsen
te winnen: Ie trekking 30 november

2c trekking 30 december

ALLEEN apparaten 'die in een
boodschappentas passen'

Voor de actie krijgen alle huishoudens in heel
Vorden gratis een boodschappentasje in de
brievenbus.

Voor meer informatie bel
de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu:
tel. 0 5 7 5 - 5 4 5 646

bereikbaar van:
9.00-12.30 en 13.00-16.00 uur

Ysvereniging
De ijsvereniging "Vorden" is er ein-
delijk in geslaagd om de, al gerui-
me tijd bestaande vacatures, in
het bestuur op te vullen. Karin
Rouwenhorst en Marinus Groot
Jebbink werden bereid gevonden
deze taken op zich te nemen. Tij-
dens de jaarvergadering werden
de aftredende bestuursleden A.C.
Aalderink, H.G. Harmsen en H.M.
Visschers herkozen.
Goed nieuws voor degenen die vo-
rig jaar een abonnement voor de
winter 1999/2000 hebben gekocht.
Aangezien er dat winter niet ge
schaatst kon worden, heeft het be
stuur besloten dat deze abonne
menten ook voor het komende

winterseizoen geldig blijven.
Mocht Koning Winter zich onver-
wachts aandienen dan kan de ijs-
baan aan het Hoge binnen 22 uur
onder water worden gezet. Het
"koek- en zopie" gebouw, zal vanaf
deze winter in eigen beheer wor-
den gerund.

Voetbalvereniging
krijgt senioren-
commissie
Teneinde de communicatie tussen
de senioren en het bestuur van
"Vorden" te bevorderen heeft de
voetbalclub een seniorencommis-
sie in het leven geroepen. De
jeugdafdeling blijft groeien. Op

berkel milieu^

dit moment heeft de club 13 pu-
pillenteams en drie junioren-
teams. Het aantal seniorenteams
bedraagt 5. Overigens zit de club te
springen om aanvulling voor de
begeleiding van deze senioren.

Tijdens de jaarvergadering werden
voorzitter Herman Vrielink en se
cretaresse Jenny Hartman herko-
zen. Met de zelfwerkzaamheid zit
het wel goed bij "Vorden". Nieuwe
verlichting langs het hoofdveld,
een tegelpad en een nieuw entree
gebouw. In financieel opzicht gaat
het eveneens goed. Het is niet
noodzakelijk de contributie te ver-
hogen. JieFan Chung wordt per l
augustus 2001 de nieuwe trainer
van "Vorden".

Ben Tragter, natuurfilmer en Jeroen van Ipenburg
biologisch dynamische boer

Boeiende avond
Vereniging Bomenbelang
Op dinsdagavond 28 november
organiseert Vereniging Bomen-
belang weer een bijzondere
avond in de zaal van 't Pantof-
feltje in Vorden. Voor deze
avond zijn uitgenodigd Ben
Tragter, bekend natuurfilmer
uit Borculo en Jeroen van Ipen-
burg, biologisch-dynamische
broer en fotograaf uit Aalten.
Voor de pauze zal Ben Tragter
o.a. de schitterende film 'Het
Haaksbergerveen' vertonen.

Het Haaksbergerveen is een oud
hoogveengebied vlak bij de Duitse
grens. In het verleden is dit gebied
grotendeels afgegraven voor de
turfwinning. Een bont mozaïek
van heidevelden en fraaie veenmos-
vegetaties bleven over.

Na de pauze volgt de indrukwek-
kende diapresentatie door Jeroen
van Ipenburg. Op zijn dia's heeft
hij het rijke natuurleven op zijn
biologisch-dynamische boerderij
in Aalten vastgelegd. Sinds 1978

bewerkt de familie van Ipenburg
hun 8 hectaren grote boerderij.
Wellicht herinnert men zich nog
dat de familie te gast was in het
programma 'De Stoel' van Rik Fel-
derhof. Het bedrijf is uitgegroeid
tot een paradijs, waar natuur en
landbouw in evenwicht zijn.

De fascinerende dia's die Jeroen
laat zien zijn allemaal op de boer-
derij gemaakt. Ze tonen het rijke
planten- en dierenleven en de
werkzaamheden op het bedrijf.
De achterliggende boodschap van
deze lezing is dat de landbouw
heel goed in harmonie met de
natuur kan bestaan. In de pauze
bestaat de mogelijkheid om pro-
ducten van de boerderij te kopen
zoals kruiden, zaden, schapenwol-
producten, oliën, ansichtkaarten
etc.

Vereniging Bomenbelang ver-
wacht weer grote belangstelling
voor deze avond, waarvan de toe-
gang gratis is (zie ook advertentie).

Sinterklaastoer
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zondag 26 november
de zgn. "Sinterklaastoer". Een toer-
tocht met een lengte van 125 kilo-
meter. Deelnemers kunnen al
vroeg bij het clubhuis aan de Ei-
kenlaan 2a, aan de Ruurloseweg
van start gaan. De organisatie
heeft bovendien voor elke deelne-
mer/ster een chocoladeletter c.q.
speculaaspop klaar liggen. Deze
Sinterklaastoer is tevens het laat-
ste evenement dat de toerafdeling
van de VAMC dit jaar organiseert.

Passage
De november bijeenkomst van
Passage wordt gehouden op dins-
dagavond 28 november in het
'Dorpscentrum'. De spreekster
voor deze avond is plaatsgenote
mevr. T. Tolkamp. Zij zal vertellen
over het onderwerp 'zorgen voor
jezelf. Hoe doe je dat, heeft dat
alles met je uiterlijk te maken,
heeft dat met je voeding te maken
of komen er nog andere aan-
dachtspunten naar voren.
We zullen het allemaal horen.
Men is van harte uitgenodigd. Dit
geldt ook voor niet leden, onze
bijeenkomsten staan open voor
iedereen die van dit onderwerp
meer wil horen. Graag tot 28
november.

Nel Benschop
komt bij PCOB
Donderdagmiddag 23 november
a.s. komt de dichteres mevr. Nel
Benschop op de ledenmiddag van
de PCOB afdeling Vorden. Deze
middag wordt zoals gebruikelijk
gehouden in het Stampertje
(Dorpscentrum). Nel Benschop zal
gedichten voor dragen uit haar
bundel 'Geloven is geluk'. Tevens
zal zij verder vertellen over haar
dagelijkse werkzaamheden. Het lijkt
overbodig haar bij u te introdu-
ceren, vanwege haar bekendheid
als dichteres en vanwege de vele
spreekbeurten.

Verder zal aandacht worden ge
schonken aan het feit, dat de lan-
delijke PCOB 40 jaar bestaat. De
leden hebben hierover een extra
informatie ontvangen. Daaruit
blijkt dat de PCOB in augustus
1960 is opgericht. Zij telt nu ruim
90.000 leden. Vorden is één van de
360 afdelingen. De afdeling Vorden
is op 20 januari 1988 opgericht.
Deze afdeling telt bijna 100 leden.
Zij kan nog best versterking ge
bruiken. Men kan zich aanmelden
of nadere informatie verkrijgen bij
telefoonnr. 551640.

Leden en belangstellenden zijn
donderdag a.s. van harte welkom
op de ledenmiddag van de PCOB.



Warm onthaal in Vorden

Sinterklaas
"uit het niets"!

(Advertorial)

zomaar BEURSPRAAT

Wat zou de wereld er toch een
stuk aangenamer uitzien, wan-
neer alle volwassenen als Sin-
terklaas door het leven zouden
gaan. Vriendelijk, innemend,
een luisterend oor voor de kin-
deren, zie hier de omschrijving
van de Sint zoals hij zich deze
zaterdagmiddag in Vorden ma-
nifesteerde.

De Sint en zijn Pieten arriveerden
zomaar " uit het niets ". Al minu-
ten lang staarden de kinderen en
hun ouders vanaf het rozenpark
bij kasteel Vorden naar de lange
"doorkijk", de laan vanaf het kas-
teel richting Hengelo. Niets te
zien. En dan plotseling opgewon-
den kreten van de kinderen die
vooraan stonden. "Daar komt- ie,
daar komt- ie". Beroering alom.

De Goedheiligman hij kwam. En
hoe! Gezeten op een schimmel
kwam hij richting het kasteel ( ge-
meentehuis). Behulpzame handen
hielpen de bijna duizendjarige
Sint bij het afstappen van zijn
trouwe paard. Vervolgens schreedt
hij de laatste meters naar zijn
trouwste fans, de kinderen, terwijl
de Pieten als jonge veulens om
hem heen dartelden.

Piet Pedro deed het wat rustig aan.
Hij zag nog bleek onder zijn zwar-
te toet. "Toch niet ziek, Pedro"? "Ja
dat ben ik wel geweest hoor. Tij-
dens de lange bootreis vanaf Span-
je kregen we bij de Golf van Bisca-
je plotseling een hevige storm. De
boot slingerde en slingerde en
toen werd ik een beetje misselijk.
We konden helemaal niet meer op
het dek heen en weer huppelen.
We waren heel erg verdrietig,
maar gelukkig bleef Sint op de
been.
Nu ik eenmaal vaste voet aan wal
heb gezet en een paar uur door de
prachtige bossen rondom Vorden
heb gedoold, voel ik mij een stuk
beter", aldus Pedro, die vervolgens
net als zijn collega- Pieten kwistig
pepernoten rondstrooide. De Sint,
nadat hij het bestuur van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging
(VOV) had begroet, kwam handen
tekort om allerlei tekeningen in
ontvangst te nemen.
Intussen "strooide" de muziekver-
eniging "Concordia" ook met no-
ten. Muzikale noten, wel te ver-
staan. Bij al dat drukke "gedoe"
waren de eendjes in de gracht
rondom het kasteel, onder de brug
dicht tegen elkaar aangekropen.
Zij keken al weer uit naar de zon-

dagmorgen wanneer er ook vele
ouders en kinderen zullen zijn,
die hen dan "in alle rust" weer
stukjes brood vanaf de waterkant
zullen toewerpen.
En de Sint? Hij maakte een rijtoer
door het dorp met achter zich een
grote schare "volgelingen". Bewust
veel, want de Sint had van te voren
medegedeeld, dat hij tijdens de
rondtoer "ergens" halt zou hou-
den om verrassingen uit te delen.
Dat gebeurde inderdaad, op de
hoek Wiemelink/ De Boonk.

De tocht door het dorp eindigde
bij het Dorpscentrum. Daar werd
hij door het college ontvangen en
haastte hij zich naar binnen naar
de grote zaal, waar hij zich een
poos met de kinderen onderhield.
Het liefst was hij al direct naar zijn
kindertjes gegaan, maar een offi-
ciële ontvangst hoort nu eenmaal
ook bij de status van Sinterklaas. Je
zag het duidelijk, wat was de Sint
blij met opnieuw vele tekeningen.
Blij dat hij werd toegezongen en
de kinderen op hun beurt blij met
de cadeautjes van de grote kinder-
vriend. Later op dag onderhield de
Sint zich in het pannekoekenres-
taurant "Kranenburg" met de kin-
deren uit diverse buurtschappen.

Computertraining
SWOV
Binnenkort wordt gestart met
computertraining voor 50-plussers
aan huis. De begeleiding is be-
doeld als een start voor beginners
die mogelijk te zijner tijd een cur-
sus willen volgen en voor perso-
nen die behoefte hebben aan prak-
tische ondersteuning na een der-
gelijke cursus. Voorwaarde is dat
men reeds een computer thuis
heeft staan en bij voorkeur al op
het Internet is aangesloten. Dit
laatste kan echter ook in een later
stadium. Bij de training wordt ge
let op de persoonlijke specifieke
interesse en de mogelijkheden die
hun computer biedt. De training
kan doordoor voor iedereen ver-
schillend zijn en is dientengevolge
individueel. De begeleiding is in
principe overdag doch kan in som-
mige gevallen ook in de avondu-
ren plaatsvinden. Belangstellen-
den kunnen voor informatie en
aanmelding contact opnemen
met de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV), Nieuwstad 32.

Feestavond
v.v. Vorden
De voetbalvereniging "Vorden"
houdt zaterdagavond 25 novem-

ber, " 't Pantoffeltje" de jaarlijkse
feestavond. Hieraan wordt mede-
werking verleend door het orkest
"Festival". Tijdens deze feestavond
zullen een aantal jubilarissen wor-
den gehuldigd.

Eind augustus is mevr. Nel Ro-
denburg met haar "ploeg" (le-
den van de toneelvereniging
"Krato") begonnen met de repe-
tities van het blijspel "Boeren-
kool met worst". Een stuk ge-
schreven door M.de Bildt dat
zich deels in het dialect, in de
Achterhoek afspeelt. Zaterdag-
avond 25 november wordt het
in het pannekoekenrestaurant
"Kranenburg" opgevoerd.

Mevr. Rodenburg, die de regie in
handen heeft, kijkt met bijzonder
veel plezier op de afgelopen repe-
titie- maanden terug. "We hebben

er een paar jonge mensen bijge-
kregen, die heel enthousiast zijn.
En dat is prettig werken", zo zegt
zij. Het verhaal gaat over een ge-
scheiden vrouw die op een pacht-
boerderij woont en werkt.

De eigenaar van de boerderij, ene
jonkheer, leeft nogal op grote voet
en heeft altijd geld (lees "pacht")
nodig. En kun je in deze tijd met
z'n melkquotum en mestproble-
matiek die pacht wel altijd direct
op tafel leggen? Een vraag die "Kra-
to" aanstaande zaterdag 25 no-
vember maar al te graag wil be-
antwoorden!!

JACHTSEIZOEN GEOPEND
Oktober is weer voorbij, de winter
staat voor de deur. Goed nieuws
voor beleggers, want dan start het
jachtseizoen op aandelen. De
jacht op aandelen is immers dé
wintersport bij uitstek. De sei-
zoensopening valt samen met een
verhoging van het neutrale advies
voor aandelen naar een positief
advies. De verwachte winstgroei
bij het bedrijfsleven is echter laag
en analisten zijn de afgelopen
maanden negatiever geworden
over de winstvooruitzichten, der-
halve adviseren we slechts een be-
perkte uitbreiding van het belang
in aandelen.
De economie in de Verenigde
Staten koelt af. Het ondernemers-
vertrouwen is de afgelopen maan-
den flink gedaald van 56.9 naar
48.3. De consument wilde lang
van geen vertraging weten, maar
in september duikelde het consu-
mentenvertrouwen van 142.5 naar
135.2. Dat is nog steeds hoog, maar
breekt wel de opwaartse trend af.
De groei vertraagt daarmee naar
een evenwichtiger niveau. Europa
onttrekt zich niet aan een afkoe-
ling. Het Duits ondernemersver-
trouwen is bijvoorbeeld al vier
keer op rij gedaald, terwijl de con-
sumentenbestedingen geen in-
druk hebben gemaakt. Alleen
Japan zet zijn groeiversnelling aar-
zelend voort. Per saldo vertraagt
de economische groei in de we
reld. De inflatievooruitzichten
zijn gunstig. De onderliggende in-
flatie loopt enigszins op maar is
niet hoog, en met de huidige
groeivertraging vormt dit geen be-
dreiging voor het structureel gun-
stige inflatiebeeld. De macro-eco-
nomie schatten we in als een neu-
trale factor voor aandelen omdat
een oververhitting van met name
de Amerikaanse economie is afge-
wend.

Het renteklimaat beoordelen we
als een gunstige factor voor aande-
len. Er is geen aanleiding voor de
Fed (de Amerikaanse Centrale
Bank) om de korte rente te verho-
gen nu de groeivertraging zich
steeds duidelijker manifesteert. De
Europese Centrale Bank (ECB) ziet
met elke renteverhoging de im-
portinflatie oplopen omdat de eu-
ro onder de huidige omstandighe
den eerder verzwakt dan versterkt
door een renteverhoging. Wij ver-
wachten daarom dat de ECB nu
voorzichtig zal opereren en het

rentewapen achter slot en grendel
legt. De Centrale Bank van Japan
heeft een dapper signaal afgege-
ven door tegen de consensus in de
rente te verhogen, maar zal het
voorlopig bij die ene verhoging
houden. De vooruitzichten voor de
lange rente zijn voor de wereld als
geheel goed. De economie ver-
traagt en de onderliggende infla-
tie is beperkt. Kortom, geen verho-
gingen meer in de korte rente en
de lange rente kan dalen.
De winsten zijn een duidelijk min-
punt voor aandelen. De verwachte
winstgroei voor de komende 12
maanden is 16%. Dit lijkt mis-
schien wel hoog maar is historisch
gezien aan de lage kant.
Bovendien stellen analisten voor
het eerst in 17(!) maanden hun ver-
wachtingen naar beneden bij, zo-
dat dit wel een bron van zorg is.
De relatieve waardering van aan-
delen is ongeveer teruggekeerd
naar het gemiddelde van de afge-
lopen 5 jaren. Met andere woor-
den: de koerswinstverhoudingen
zijn over het algemeen normaal
gegeven de huidige rentestand.
Aandelen staan daardoor op het
laagste waarderingsniveau in de
afgelopen ÈÈn J anderhalfjaar. We
beoordelen de waardering daarom
niet langer als een negatieve factor
voor aandelen, maar als een neu-
trale factor.
De periode van november tot en
met april is historisch gezien de
meest aantrekkelijke periode voor
aandelenbeleggers. Vanuit deze
seizoenscyclus krijgt de beleg-
gingscategorie aandelen dus een
pluspunt. De verklaring van dit
seizoenseffect wordt over het alge-
meen gezocht in een golfbewe-
ging van kapitaalstromen, maar er
is geen overeenstemming onder
analisten over het hoe en waarom.
Gezien de consistentie van dit pa-
troon hechten we er waarde aan,
hoewel er geen duidelijke verkla-
ring voorhanden is.
Per saldo tellen wij twee pluspun-
ten, het renteklimaat en de sei-
zoenscyclus, en één minpunt, de
factor winsten. Wij verhogen ons
advies voor aandelen daarom van
neutraal naar positief. Omdat de
winsten een bron van zorg zijn ad-
viseren wij aandelen beperkt bij te
kopen. Of, om in wintersportter-
men te spreken: we pakken de
blauwe piste, want de rode piste is
(nog) niet goed geprepareerd.

(Bron: IRIS, Institute for Research
and Investment Services van
Rabobank en Robeco).

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Horselenberg,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

Krato met "Boerenkool
met worst"

VORDEN

NOVEMBER

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

22 BZR Bridgeclub Vorden Dorps-
centmm

22 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

23 PCOB afd. Vorden. Nel Ben-
schop "geloven is geluk"

23 Volksdansen de Wikke
25 Toneel Krato Pannenkoeken

Kranenburg
27 Bridgeclub Vorden Dorpscen-

trum
28 Passage 'zorgen voor jezelf,

mevr. T. Tolkamp
28 KBO Soosmiddag



voor uw

Winterzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

SKKVIfK BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.H««jink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575 - 5217 96

Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar

huis in decembersfeer wil bren-
gen, of om er gewoon van te

genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot

kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 23 nov. vin 9-18 uur;
vrijdag 24 nov., zaterdag 25 nov.
van 9-21 uur en zondag 26 nov.

van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

Bloemsierkunat

DEVENTERWEQ 25, LAREN
TEL 0673-401285

Loopt uw koopsompolis af?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een optimaal resultaat

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Weekblad
Contact

ook op internets

Keuze"11

meet dan

80

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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) 552928

Compuhulp Vorden
AANBIEDING

Philips CD-R 74 min. Silver Premium hfl 2,40
Philips CD-R 80 min. Silver Premium hfl 2,85

Cdrom Aopen 52 speed hfl 121,00
Geheugen 64 mb pc-100 voor hfl 96,00

Geheugen 128 mb pc 100 voor hfl 180,00
Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 5 december 2000.

Natuurlijk verkopen wij alles op computergebied en ook
complete systemen.

Kijk op: www.compuhulp.com
Openingstijden: elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 18.00 uur;

elke zaterdag van 09-00 tot 17.00 uur.
Daarnaast zijn er wisselende openingstijden.

PROBEER of bel van tevoren met 0575-555301

Compuhulp • Kerkstraat 21, 7251 BC Vorden
Telefoon en fax 0575-555301

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM
CO R DA

OPGERICHT 11 NOV. 1930 VO R D E N

70 JAAR MUZIEK1

JUBILEUMCONCERT

ERNST DANIËL SMID
POPKOOR THE KEYS

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2000
SPORTHAL 'T JEBBINK VORDEN

AANVANG 20.00 UUR
TOEGANGSPRIJS: F 12,50

KINDEREN TOT 15 JAAR: F 5,-
Kaarten ook aan de zaal verkrijgbaar

VOORVERKOOPADRESSEN:
SCHILDERSBEDRIJF BOERSTOEL • RABOBANK VORDEN

VW KANTOOR VORDEN

Zó lekker, die
koopt u ongezien!

Italiaanse blinde vink
(varkensschnitzel, Parmaham,

Mozzarella, Italiaanse kruiden), 100 gr

Bourgondisch
gebraad,
WO gr.

gegrild spek,
100 gr.

rundergehakt,
1 kilo

Keurslager

255
Bauerncervelaat,

290 100gr'

1-7/\ ei-bieslooksalade, 4 CC
IJ 100 gr. t^Lf.

hamlappen,
500 gr.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

SHKVIC'K BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.Hcijink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575-52 17 96

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garajitie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Ik ben Fabia
Stap in en ontdek waar u als autobezitter recht op
hebt. Dat is méér dan concurrenten kunnen bieden.
Sinds de introductie van de Skoda Fabia is bijna ie-
dereen het er over eens dat dit model een zeer bij-
zondere toekomst tegemoet gaat. De kwaliteit, het
comfort, de veiligheid en de schoonheid zijn veelvul-
dig geroemd. De Fabia beschikt dan ook over alles
wat autorijden zo plezierig kan maken. De stan-
daarduitrusting van de Fabia Comfort? Die is onder
meer voorzien van twee airbags, gordelspanners en
in hoogte verstelbare gordels vóór, middenconsole
met cuphouder, elektrische raambediening vóór,
centrale portiervergrendeling met afstandsbediening,

kindersloten op de achterportieren, in hoogte verstel-
bare koplampen, mistlampen voor en achter en ge-
tint glas rondom. Naast de Comfort kunt u kiezen
voor de Fabia Classic of de Fabia Elegance. Ook is er
een grote keus in motorisering. Van deze zuinige 1.0
MPI tot de krachtige 1.4 MP116V of dé 1.9 SDI of 1.9
TDI met directe inspuiting. Prestatie en effectiviteit
onder één motorkap.
Overtuig uzelf van al deze, zo begerenswaardige
kwaliteiten. Laat u verrassen door de ruimte, de pres:

taties, de prijs. In onze showroom of tijdens uw
proefrit ontdekt u snel genoeg waar u als autobezit-
ter recht op hebt.

Autobedrijf G. Sloot
LOC H E M

Tramstraat 43 • 7241 CH Lochem
Telefoon 0573-254191 • afdeling verkoop 0573-259041



Nieuwe sponsoren voor Velocitas &posjtie Vordense hapt{

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î—̂ ^̂ ^ Barry Ten-Thy volgt
zijn gevoel

Boven van links naar rechts: hoofdsponsor Hannie Hendriksen van 'De Herberg', Huberto Eykelkamp, Rob
Enzerink, Jeroen Tijssen, coach Hans ten Elshof. Onder van links naar rechts: Rene Nijenhuis, Ronald de. Beus
Erik Oldenhave, Dennis Wentink, co-sponsor en keeper Gerrit Wenneker

De spelers van het Vordense
Velocitas werden verrast door
een paar nieuwe sponsoren.

Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys boden drie nieuwe
wedstrijdballen aan, terwijl schilder

en glas in lood bedrijf Gerrit
Wenneker warming-up sweaters
aanbood. Daar was de koek nog
niet mee op. Roozegaarde sport en
mode uit Hengelo gaf de zaalvoet-
ballers allemaal nieuwe sport-
tassen. Dat de spelers met de

nieuwe sponsoren zeer blij waren
mag duidelijk zijn.
Helaas ging de wedstrijd verloren,
maat dat lag zeker niet aan de
nieuwe bal. De sponsoren, incl.
fotograaf Henk Teerink werden
met een bloemetje bedankt.

Jovink presenteert
nieuwe single
in Markelo
Een jaar na het geslaagde Jovink
spektakel in Markelo, komen de
Achterhoekers weer terug naar het
Twentse dorp. Was het vorig jaar
een videopresentatie die de popu-
laire rock 'n roll band ten beste
gaf, dit jaar presenteert de band
officieel haar 2e cd-single. De or-
ganisatie, bestaande uit de actieve
Markelose jongerenvereniging PJGO
en de Jovinx zelf, heeft besloten
dat het op zondag 26 november
weer een volksfeest moet worden
dat zelfs nog groter is dan vorig
jaar. In de muziekprogrammering
is er dan ook gedacht aan jong en
oud, want voor iedereen is er iets
van zijn gading bij: van muziek-
liefhebber tot feestliefhebber.

Voorverkoopadressen:
Wapen v. Markelo, Markelo, tel.
(0547) 36 13 10; Snackbar Toorn-
smit, Markelo, tel. (0547) 36 23 13;
De Haverkamp, Markelo, tel. (0547)
36 12 92; Café 't Klavier, Holten,
tel. (0548) 36 29 98; Witkamp La-
ren, Laren, tel. (0573) 4012 10; Café
de Tol, Zelhem, tel. (0314) 36 64 98;
Café Doeternietoe, Doetinchem,
tel. (0314) 64 13 39.

Omgaan met een
krap budget
Info-avond SPD Oost-Gelderland

De SPD Oost-Gelderland organi-
seert op donderdagavond 30 no-
vember een thema-avond met als
titel "Omgaan met een krap bud-
get". De avond is bedoeld voor
mensen met een handicap die
zelfstandig wonen. De avond
wordt gehouden in het SPD-ge-
bouw in Doetinchem.
De huishoudfinanciën zijn soms
behoorlijk onoverzichtelijk. Er
moet zoveel betaald worden op zo-
veel verschillende manieren. Ze-
ker met een laag inkomen is het
moeilijk om aan alle betalingsver-

plichtingen te voldoen. Van een
krap budget leven is niet makke-
lijk, maar het kan wel. Er zijn ma-
nieren om meer greep te krijgen
op uw financiën. Dat kan door een
overzicht te maken van uw inkom-
sten en uitgaven. Het is ook moge-
lijk dat u bepaalde voorzieningen
en vergoedingen kunt krijgen om-
dat u een laag inkomen heeft.
Mirella Blaauw en Harm van Lo-
chem, sociaal juridisch dienstver-

leners bij de SPD Oost-Gelderland,
vertellen tijdens de avond welke
regelingen en voorzieningen er
zijn. Daarnaast geven zij ook prak-
tische tips.

Mensen die belangstelling hebben
om de thema-avond bij te wonen,
kunnen zich telefonisch opgeven
bij de SPD, telefoonnummer (0314)
34 42 24. Dit om in te kunnen spe-
len op de te verwachten opkomst.

Nieuw: Weleda's plantenboek Flora 's Kus

Weleda geeft deze winter
een nieuw plantenboek uit
met de titel Flora's Kus
'Negentien korte biografieën,
niet van mensen maar van
planten.' Zo omschrijven de au-
teurs Willem Beekman en
Frans Olofsen de inhoud van
Flora's Kus: amandel, arnica,
berk, calendula, duindoorn, ha-
mamelis, iris, kamille, kastanje,
lavendel, mirre, olijf, ratanhia,
roos, rozemarijn, sleedoorn,
tijm, viooltje en vlier.

Langs de soms wonderlijke paden
van anekdotes, folklore, legenden,
mythen, recepten en gedichten la-
ten beide biologen zien hoezeer
deze negentien karakteristieke
verzorgingsplanten in de loop van
de tijd hun plek in de cultuur heb-
ben verworven: vanuit de vroege
beschavingen van de Grieken, Ro-
meinen, indianen of Indiërs, via
de middeleeuwse geschiedenis-
werken en kruidboeken tot aan
onze hedendaagse tijd. Daarnaast
staan de auteurs stil bij de botani-
sche eigenschappen en genees-
krachtige werkingen van de plan-
ten. Ten slotte staat bij ieder hoofd-
stuk iets over de oogst en verwer-

king van de plant tot verzorgings-
producten.

Flora is de godin van de bloemen,
in Italië vereerd tijdens de eerste
dagen van mei met de uitbundige
Floraliafeesten. Haar naam leeft
voort in bloemententoonstellin-
gen en in het boek waarin wilde
planten overzichtelijk staan ge-
rangschikt, de zogenaamde Flora.
Alle goede gaven van de planten-
wereld, de verzorgende en genees-
krachtige werkingen van de ex-
tracten uit bloemen, wortels en
bladeren: dat zijn de zegeningen
van Flora. Vandaar Flora's Kus. Mis-
schien een kus op de wang of een
handkus, die als een lentebloem
wordt weggeblazen in de richting
van de ontvanger?

Weleda is de langst bestaande pro-
ducent van natuurzuivere, mens-
en diervriendelijke verzorgings-
producten. Met de uitgave van Flo-
ra's Kus wil Weleda de interesse
stimuleren in de achtergrond van
geneesplanten en hun werking op
de mens.

"Je kunt beter met dieren dan
met mensen omgaan. En daar-
om maak ik dieren!" Hapto-
noom en kunstenaar Barry Ten-
Thy neemt geen blad voor de
mond en zegt wat hij denkt en
voelt. Van zondag 26 november
tot en met zaterdag 30 decem-
ber is er van hem een expositie
te zien in Galerie Het Gele
Stoeltje in Vorden.

Een klerenhanger met aan het
hoofdeinde de kop van een panda
of een boomstronk die is omge-
vormd tot een aap. Slechts twee
voorbeelden van de vele werken
die Vordenaar Barry Ten-Thy in de
loop van de jaren heeft gemaakt.
De expositie 'De vis en de banaan'
- afgeleid van de Franse fabel 'Le
Poisson et Ie Banane' - is een mix
van objecten, sculpturen en sumi-e.
Dit laatste is een Japanse schilder-
techniek met zelfgemaakte inkt
op rijstpapier.
Barry Ten-Thy (1950) woonde ja-
renlang in Japen waar hij leefde in
Zen-kloosters, mediteerde in de
tempels, kennis maakte met Zen-
meesters en werd ingewijd in hun
geheimen. Zen bracht een geeste-
lijke bewustwording op gang bij de
Vordenaar en zo kwam hij in de
haptonomie terecht. In topsport is
haptonomie niet meer weg te den-
ken. Het begon allemaal toen voet-
ballers als Ruud Gullit en Marco
van Basten eind jaren tachtig aan-

klopten bij Ted Troost. Maar ook
de olympische gouden medaille
winnaars Pieter van den Hoogen-
band en Leontien van Moorsel
hebben baat bij de haptonomie.
Barry Ten-Thy werkt onder andere
met spelers en coaches uit het be-
taald voetbal, politici, omroepme
dewerkers, acteurs en musici.
Van haptonomie naar kunst is een
kleine stap. Beiden hebben alles
met gevoel te maken. Barry Ten-
Thy begon al op zeer jonge leeftijd
te tekenen en studeerde aan de
kunstacademie in Parijs. Ook be-
zocht hij de avondacademie in
Antwerpen. Eerdere exposities van
hem waren te zien in Nijmegen en
Deventer en in een aantal steden
in het buitenland. Onder andere
in Frankrijk, Japan en Mexico.
Barry Ten-Thy heeft er een hekel
aan om mensen in te delen in hok-
jes. Hij kan dan ook geen ant-
woord geven op de vraag of hij
zich meer kunstenaar dan hap-
tonoom voelt. "Ik voel me geen
van tweeën. Ik volg mijn gevoel".
De expositie 'De vis en de banaan'
wordt op zondagmiddag 26 no-
vember geopend door kunstenaar
Lou ten Bosch. De tentoonstelling
is te zien tot zaterdag 30 decem-
ber. Galerie Het Gele Stoeltje is ge-
opend op donderdag-, vrijdag- en
zaterdagmiddag en op afspraak.
Het Gele Stoeltje is gevestigd aan
de Burgemeester Galleestraat 36
in Vorden, telefoon (0575) 55 22 62.

Het

is
leven

... zorg er goed voor stoppel
geeft meer lucht.

en met roken

Meer tips vindt u in de brochure: 'Opstekers voor rokers'.
Bel: 0800 300 O 300.

NederlandseM/Hartstichting



SKRVIOK BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fo.H«Ü»nk
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575 - 5217 96

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rij n weg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek

eöv

ï»
,entassortirrv

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

U kunt bij ons
alle kanten uit

uw adviseur

Bram Lammers
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161

SIÏRVICrF. BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.Hcijink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575 • 52 17 96

GROTE KRASAKTIE BIJ
ISUPER DE BOER

KRAS-J E-PRIJS!
VAN MAANDAG 4 DECEMBER T/M ZATERDAG 13 JANUARI

ONTVANGT IEDERE KLANT BIJ IEDERE F 25,00 AAN BOODSCHAPPEN

EEN KRASKAART. HIERMEE ZIJN PRACHTIGE PRIJZEN TE WINNEN.

IEDERE WEEK EEN HOOFDPRIJS:

EN VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN o.a. goed gevuld krentenbrood, heerlij-
ke varkensrollade, culid'or slagroomtaart, spuer koffie mild 250 gram,
klumpers kruidkoek, smith chips naturel, dubbelfriss appel/zwarte bes,

unox soep van het huis erwtensoep

PRIJZENPOT RUIM F 20.000,=
prijzen zijn direkt af te halen in de stand bij de informatiebalie.

Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIS T OMHKN

l

z a t e r d a g 2 d e c e m b e r

KeuzePC v.a.f 1875.-
Cyrix III 500 MHz, 64 MB intern geheugen, 10 Gb Harddisk / 1895,-

Intel Pentium 633A, 64 MB intern geheugen, 10 Gb Harddisk ƒ 1995,-
Intel Pentium 700A, 64 MB intern geheugen, 20 Gb Harddisk ƒ 2175,-

Intel Pentium III 800, 128 MB intern geheugen, 20 Gb Harddisk ƒ 2695,-

133 MHz Moederbord, 64 MB shared VGA (AGP), 3D Sound,
50 speed CDROM, 1.44MB Diskdrive, 56K Modem, Midi-Tower ATX,

Win 95 Toetsenbord, Scroll Muis, 15" Digitale Monitor

• SpelletjesPC f 2845,- l
Athlon 700 MHz, 64 MB intern geheugen, Guillemot 32 MB Geforce 256,

Soundblaster Live 1024, 20,4 Gb Harddisk 7200rpm, 48 x CDROM, 1,44MB
Diskdrive, Midi Tower, Multimedia Toetsenbord, Scroll Muis, 15" Monitor

Heeft u interesse in één van onze computers of wiit u weten welk
systeem het beste bij u past, bel ons gerust.

wwrw.compusystem.nl )

Opties: DVD f 195,- • 17" monitor f f50,- • cd-rewriter f 245,-

l elke za. 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960""̂ )

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huls De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• nuwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresenuitics
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuLs op hel landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisde v(x>rst(8>universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

voor uw

Vliegticket

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583-10
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Schoenzetten
Zet je schoen deze
week tot en met

vrijdag 1 december
bij uw GardenMaster

tuincentrum, dan heeft
de Sint

voor alle kinderen een
leuke verassing op

zaterdag 2 december.
Vraag ook naar de

kleurplaat van de Sint.

(voor de kinderen)

^ZONNEBRILLEN OP
STERKTE! IF 98,°°

• vraag naar de voorwaarden

Voor al uw winterse activiteiten:
nu bij ons, een zonnebril die bij u past!

Keuze uit diverse tinten glazen
en modieuze monturen.

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505



HAANTJES3 wild tornedos
Keuze uit haas - wild zwijn
ree - hert - wild konijn - kangaroe

JUNGLE BURGER
5 halen 4 betalen

H off m a n
Laren (Gld.)

Markten in: Wijhe, Schalknaar, Lochem,
Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Sintaanbieding
SUIKER PINDA'S
250 gram 2,50 m ftf|
500 gram H, U U

PEPERNOTEN
op=op 9Grote baal 4L,

'

Wesselink
Noten - Zuidvruchten - Zoetwaren

Hawaï Mix
met of zonder zout m f\f\
250 gram 4, U U

STROOIGOED
1/2 kilo O, U U
OP = OP

Puikbeste BILDTSTAR
10 kilo 3,98

Holland GOUDREINETTEN
Per kist a 12 kilo O,UU

New ZealandKIWI FRUIT
10 VOOR 3,50

Nieuwe dikke NAVEL SINAASAPPELS
40 VOOR 9,98

•ü
Fruithandel F. Huusken en Zn.

Roomboter
AMANDELLETTER
NU 7,5U

Harde
DUITSE BROODJES
20 voor 5,00

Roomboter
SUPER KRENTENBOLLEN
NU 10 voor 5,UU

ROOmbOter GEVULD SPECULAAS met amandelspijs

2 VOOR 5,00

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
4 FILETSTEAKS
a la minuut 5,95

JAGER of HAWAÏ SNITSELS
per stuk 1,95

RUNDERRIBLAPPEN
1 kg 10,95

SPEKLAPPEN

POULET of HACHEEVLEES
500 gram 5,95

VERSE, DROGE of ROOKWORST
per stuk 3,50 3 voor 10.00

1,40
195
2.95

100 gr BOTERHAMWORST

100 gr BOERENMETWORST

100 gr GEGRILDE HAM

Weekpakket
vleeswaren

NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAFElke week op de markt in Vorden



VORDENSE WEEKMARKT

iedere vrijdag

2 KERSTSTERREN voor 11,00
2 BOSSEN BLOEMEN voor 11,00

2 CYCLAMEN voor10,00
20 ROZEN voor 9,95

1 4 BLOKKEN OASE voor 5,00
20 BLOKKEN OASE voor 19,95

Bloemen en planten

Allerhand
in 't Saksenland

Voor ik wat van de hierbij afgebeelde foto ga schrijven wil
ik nog even terugkomen op het in het vorige artikel ge-
noemde "koffiebonenpad".
Van de heer J. Brinkman, Deldenseweg 5 kreeg ik wat in-
formatie over het ontstaan van die naam. De heer Brink-
man heeft nogal wat rondgezworven op het landgoed
Hackfort en kende de heer Rotrnan Sr. zeer goed.

Deze laatste wist hem te vertellen dat omstreeks de eerste
wereldoorlog in het koffiebonenbos, naast het koffiebo-
nenpad, geregeld smokkelwaar (waaronder veel koffie)
overgegeven werd. Handelaren van de Veluwe gaven hier
hun koopwaar over aan mensen die dichtbij de Duitse
grens woonden. Die smokkelden dan deze waar de grens
over. Een heel aannemelijke verklaring lijkt me. Je moetje
voorstellen dat het koffiebonenbos toen nog afgelegen,
slechts bereikbaar via zandwegen, lag. Alle vervoer ge
schiedde nog lopend. De afstand Veluwe- Duitse grens was,
om te voet af te leggen, nogal groot. Logisch dus dat men
elkaar halverwege ontmoette. Met hartelijke dank aan de
heer Brinkman voor het telefoontje.

En dan de bijgaande foto. Deze zal vermoedelijk gemaakt
zijn omstreeks 1910-1920. De enige persoon die bekend is
op de foto is de heer van Mourik, apotheker, zichtbaar bo-
ven de voeten van de koetsier. Als u meer van deze foto
weet dan gaarne een telefoontje naar 551342. Nu alvast be-
dankt.

H.G.Wullink

Lezers schrijven...
Staten verantwoording van de redactie

Projectgroep
winkelbestand
Vorden
In Vorden is het prettig wonen. De
omgeving is prachtig en er zijn
veel voorzieningen. Natuurlijk

blijft er voor de jongeren nog te
wensen over, maar dat geldt voor
alle dorpen en zal ook moeilijk in
te vullen zijn. Het adviesbureau
MKB Reva beaamt dat het winkel-
bestand goed is en vrij compleet.
Zeker voor de dagelijkse behoeftes.
Wel wordt de opmerking gemaakt
dat het winkelcentrum te langge-
rekt is en feitelijk concentratie be-
hoeft. Daarnaast is er een ver-
keersprobleem.
Uitgaande van het verslag in Con-

tact van de vorige week is er door
de verschillende partijen in de
raad evenwichtig gereageerd op
het rapport waarvan de aanzet uit
de hoek van de middenstand
komt. De actie van de midden-
stand is begrijpelijk. Uiteindelijk
zien we bekende winkels verdwij-
nen terwijl nieuwe zaken vaak
geen lang leven beschoren zijn. Ze-
ker niet als er reeds een gelijkge
richte zaak in het dorp aanwezig is
of indien hun klantenkring ook
buiten Vorden moet worden ge-
zocht. Zou het concentreren van
het winkelgebied hier de oplos-
sing zijn?
Vorden heeft momenteel een
"winkelstraat" van ca. 500 meter
lang. Voor iemand die regelmatig
in een stad winkelt een schijntje.
Alleen, daar is het meestal gezelli-
ger en is het winkelgebied vrij van
een praktisch ononderbroken ver-
keersstroom zoals in Vorden. Iets
dat onze winkeliers zeker niet in
hun gedachten hadden toen ze de
auto in het dorp wilden houden.
Met andere woorden, langgerekt-
heid is in Vorden misschien niet
het grootste probleem indien het
verkeer minder last zou opleveren
en het winkelen mede daardoor
gezelliger zou kunnen worden.
Dus geen concentratie van win-
kels in het dorp?
Zeker wel, maar wel met mate en
niet ten koste van belangrijke en
goed functionerende ontmoe-
tingspunten als een bibliotheek,
een dorpscentrum en dergelijke.
En ook niet ten koste van het ka-
rakteristieke pleintje met de pomp
achter de kerk. Ik zie in gedachten
al een Blokker-stijl winkel in het
bibliotheekgebouw, eventueel ver-
bonden met een luchtbrug naar
een al of niet overdekt modern
winkelcentrum op de plaats van
de school. Na sluitingstijd zo dood
als een pier. Er zijn op die manier
al heel wat dorpen verpest. Liever
meer winkels in bestaande "woon-
panden" in het centrum, zodanig
aangepast dat het karakter zo wei-
nig mogelijk geweld wordt aange-
daan. Verder van het centrum af-
liggende panden kunnen dan mis-
schien weer worden omgebouwd
tot woonhuizen.
Indien het centrum op deze ma-
nier zou worden verrijkt met sfeer-
volle winkels gepaard gaande met
bredere trottoirs en dus smallere
wegen voor beperkt verkeer, dan
zijn we mijns inziens op de goede
weg. Als we dit gebied ook nog
eens verfraaien met sfeervolle ver-
lichting zoals lantaarns (zie het ef-
fect van de kerstbomen in de ko-
mende weken) en uitbreiding van
de permanente groenvoorziening,

dan moet dit de aantrekkings-
kracht van Vorden zeker sterk
beïnvloeden. Ook ten behoeve van
het winkelende publiek.
Maar we moeten dan wel eerst het
verkeers- en het parkeerprobleem
oplossen. Hopelijk bestaat de pro-

jectgroep in de toekomst niet al-
leen uit de Gemeente Vorden en
de Ondernemersverenigingen, ge
zien de vele invalshoeken.

W.R. Tuin-Vorden
canatrade.tuin@wxs .nl

NDA V O R D E N

NOVEMBER

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

28 Passage 'zorgen voor jezelf,
mevr. T. Tolkamp

28 KBO Soosmiddag
29 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
29 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-

centrum
30 HVG dorp St. Nicolaasavond
30 Volksdansen de Wikke

DECEMBER

l ANBO, dialezing door onze
plaatsgenoot dhr. J. v.d. Broek
in 't Stampertje. Onderwerp:
"Vorden, vroeger en nu".
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Wïnkelsluïting

Op dinsdag
5 december

zijn in verband
met de Sint

N icolaas viering
de winkels om

16.OO uur gesloten.

Vordense
Ondernemers Vereniging
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Alles staat altijd
op het spel

Ie trekking 20 november 2000
vleespakket:

Een van de bewoners van de
Kieftskamp, Rob Stoeckart,
heeft samen met een vriend,
Kees Ritsema van Eek, een
opmerkelijk boek geschreven.
Dat blijkt niet alleen uit de
titel, WAAR IS NU, maar ook uit
de ondertitel (Alles staat altijd
op het spel). Waar gaat het over?

In dit boek staat eigenlijk het leven
van ieder van ons centraal: vanaf
het wonder van de bevalling tot
voorbij de fase waarin wij, blij-
moedig of wanhopig, toe groeien
naar ons sterven. Tussen die twee
uitersten, geboorte en dood, nemen
we voortdurend beslissingen.

Enerzijds die duizend keuzen van
elke dag en anderzijds die ene
beslissing die ons leven bepaalt,
of kan bepalen. De eigenheid van
ieder mens, daar gaat het boek dus
over. Over de wijze waarop ieder
van ons vorm geeft aan zijn of

haar eigen leven, met al het plezier
en al het verdriet dat hoort bij
leven.

Aangezien beide auteurs werkzaam
zijn in de gezondheidszorg (Rob
Stoeckart is als docent en onder-
zoeker verbonden aan de Faculteit
Geneeskunde van de Erasmus
Universiteit Rotterdam) gaan veel
van de verhalen in dit boekje over
vitaliteit en over ziekte. Hierbij
komen allerlei mensen aan het
woord, medisch specialisten inbe-
grepen. Let wel, zij praten niet
over hun patiënten maar over
zichzelf.

WAAR IS NU is dus een boek dat
ergens over gaat, een rijk boek en
prachtig geïllustreerd. Echt een
boek om jezelf (of een ander) cadeau
te geven. Het boekje dat gedrukt
werd bij Drukkerij Weevers is te
koop bij Foto Willemien, Dorps-
straat 20 te Vorden.

Interessante
dia-lezing in
Ludgerus
Om ook in Wichmond-Vierakker
wat meer bekendheid te krijgen
heeft de oudheidkundige vereni-
ging "Oud-Vorden" Ludgerus in
Vierakker ditmaal als locatie ge
kozen voor een dia-avond op 30
november. Deze avond wordt ver-
zorgd door de bij velen bekende
J. Harenberg. De heer Harenberg
weet zowel van de gebouwen als
hun bewoners (vaak verwant aan
Gelderse geslachten) veel bijzon-
ders te vertellen.

De toegang is voor belangstellen-
den uit Wichmond-Vierakker ge
heel gratis, terwijl nieuwe leden
een pakket van reeds verschenen
publicaties ontvangen. De ver-
eniging organiseert vijfmaal per
seizoen een dia-avond en geeft
tweemaal per jaar het tijdschrift
"De Kronyck" uit. Activiteiten die
uiteraard voor de leden gratis
zijn. Bovendien wordt er een
maal per jaar een cultuur-histo-

rische reis georganiseerd. Voor
aanvangstijd zie advertentie.

ANBO belicht
Vordens historie
Vrijdagmiddag l december pre-
senteert de ANBO, de bond voor
vijftig-plussers, voor leden en be
langstellenden het tweede deel
van een dialezing over de histo-
rie van Vorden in het Dorpscen-
trum, zaal "'t Stampertje". De
dialezing zal worden verzorgd
door plaatsgenoot, de heer J. van
Broek.

In maart jl. ontvouwde de heer
Van de Broek het eerste deel van
deze interessante, door hem sa-
mengestelde documentaire "Vor-
den; Vroeger en Nu", voor een
aandachtig gehoor van circa 80
aanwezigen.

Met gebruikmaking van archief-
materiaal en zelfgemaakte opna-
men laat hij deze keer zien welke
gezichtsveranderingen bepaalde

1 Vreman
2 Leijten Rianne
3 Vrieler Fam.
4 Loman J.W
5 Velzen van G.
6 HuetinkJ.W
7 Kroese
8 Bruinsma mw.
9 Delden van B

10 Fijnappel Fam
11 Kranenbarg klein W.
12 Boerstoel Fam.
13 Dimmendaal R.
14 Lagwerden J.
15 Vrielink

HetGulik6
Smidsstraat 13
Het Wiemelink 28
Galgengoorweg 5
Gerard ter Borghlaan 40
Oude Zutphenseweg 4
Het Kerspel 28
Het Wiemelink 30
Zutphenseweg 98
Mispelkampdijk l c
Het Gelik 13
Brinkerhof 78
Insulindelaan 18
Kamphuizerweg l
Whemerweg 13

Ie trekking 20 november 2000
verrassing:
1 OlthofH.
2 Pasman Esther
3 Bruil-Berkelaar A.
4 KosJ.
5 Pas ten P.J.
6 Anema-Roeleveld J.
7 Dijkman Fam.
8 Gijtenbeek van T.
9 HoltrigterJ.

10 Bosch
11 Jansen H.
12 Ploeger-Maanderman A
13 Spaargaren Jolanda
14 Kamphorst G.
15 Fokkink M.
16 Meenink-Iigtenborg G.
17 Oldenhave W.
18 Weenk Loecky
19 Grotenhuys GJ.
20 Menkveld H.
21 Dekkers S.
22 Doornink H.
23 Sjouken W.
24 Hagelstein
25 Beest ter G.
26 Eggink G.M.
27 Hellegers-Helmink M.
28 Rutjes Marijke
29 Beus de R.
30 Pijpers M.

Galgengoorweg 4
Ruurloseweg 38a
Ruurloseweg 34
Biesterveld 58
Brinkerhof 50
Blauwedijk 12
Burg. Galleestraat 56
Lochemseweg 42
Mulderskamp 27
Het Hoge 23
Zuivelhof21
HoetinkhoflS
Staringstraat 4
Smidsstraat 7
Wiersserbroekweg 8
Burg. Vunderinkhof 31
Deldensebroekweg 14
De Bongerd l
Vordenseweg 32
Onsteinseweg 13
Biesterveld 19
van Lennepweg 4
Het Wiemelink 53
Brinkerhof 72
Mispelkampdijk 46
Zutphenseweg 88
Insulindelaan 34
Kervelseweg 10
De Stroet 4
Stationweg 10

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Lochem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Almen
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden

Kerstldanken
in de Antoniuskerk
Een bijzondere belevenis! Zo mag
het kerstconcert genoemd worden
dat het Doetinchemse Bachkoor
op zaterdagavond 16 december zal
verzorgen in de Antoniuskerk op
de Kranenburg.

Stel u voor: een stemmig versierde
kerk waar langs de wanden en in
verlichte vitrines dan meer dan
honderd kerstgroepen zijn geëx-
poseerd en een aantal prachtige
kerstliederen weerklinken. Liederen
die worden gezongen door de
geschoolde stemmen van circa 35
leden van de Doetinchemse Bach-
vereniging. Dit koor verzorgt in
de regio enkele optredens waarin
zestien kerstliederen worden uit-
gevoerd. De goede akoestiek van
de Antoniuskerk was een van de
redenen waarom het Bachkoor
ook in deze kerk een optreden
wilde verzorgen.

Het Bachkoor bestaat sinds 1951
en is oorspronkelijk opgericht met
het doel tijdens kerkdiensten de
Bachcantates uit te voeren. Het
repertoire heeft zich intussen
verbreed zodat nu ook werk wordt
uitgevoerd van andere componis-
ten. Zo zijn in het Kerstconcert
onder meer ook liederen opge-
nomen van Praetorius (Es ist ein

Ros entsprungen), van Fauré (o.a.
Cantique de Jean Racine - met
harp en orgel) en Britten (Hodie
Christus natus est).

Dirigent en solisten
Het gemengd koor staat onder de
deskundige leiding van dirigent
Paul Steg die aan het Utrechtse
Conservatorium o.a. de opleiding
Koordirectie en Orgel voltooide.
Solistische medewerking wordt
verleend door Marjan de Haer,
harp en Dennis Vallenduuk, orgel.
Ze begeleiden het koor en verzor-
gen een solistisch intermezzo.

Het is wel zeker dat dit kerstcon-
cert in deze passende entourage
een bijzondere ervaring zal zijn
voor allen die kunnen genieten
van koormuziek van hoog niveau.
Het luisteren naar de klanken
van oude en ook nieuwere kerst-
muziek is een feestelijke voorbe-
reiding op de kerstdagen die deze
maand worden gevierd.

Kaarten voor het concert kunnen
worden besteld bij het kantoor van
de VW, Kerkstraat l in Vorden
(tel. 0575 - 553222) of via het
secretariaat van het Doetinchemse
Bachkoor (tel. 0314 - 326126 of
0314 - 325262).

punten van het dorp en die van
de directe omgeving in de loop
der jaren hebben ondergaan.
Met vergelijkende opnamen van
vroeger en nu voert de spreker
de aandachtige kijker door de
eeuwen heen naar herkenbare
beelden van de huidige tijd. Om
de vergelijkende opnamen goed
tot z'n recht te laten komen

werkt de heer Van de Broek met
twee projectoren en evenveel
beeldschermen.

Belangstellenden, die in verband
met een functiebeperking graag
gehaald en gebracht willen wor-
den, worden verzocht het secre-
tariaat - tel. 552003 - daarvan tij-
dig in kennis te stellen.

De Vogelvriend
redelijk succesvol
Afgelopen weekend speelden der-
tien leden van vogelvereniging De
Vogelvriend mee in de Kringwed-
strijd te Eefde. Deze regiowedstrijd
voor leden van vijf vogelverenigin-
gen verliep redelijk succesvol voor
de Vordenaren. Zes prijzen wisten
vijf leden weg te slepen. Maar echt
tevreden was het bestuur niet toen
vrijdagavond naast de bekendma-
king van de individuele prijzen
ook de uitslag van de verenigings-
prijzen duidelijk was. Meer dan
een gedeelde derde plaats samen
met de organiserende vereniging
De Edelzanger uit Eefde zat er niet
in. De teleurstelling betrof niet zo-
zeer de plaats in dit verenigings-
klassement maar veel meer het
gat tussen de verenigingen uit Ei-
bergen en Apeldoorn. Beide ver-
enigingen haalden 915 punten te-
gen 911 punten van De Vogel-
vriend. De Ruurlose vereniging
eindigde met 904 punten als laat-
ste. Deze score komt tot stand door
de beste tien vogels van minimaal
drie inzenders bij elkaar op te tel-
len. Cruciaal hierbij is het aantal
vogels met 92 punten. Voor de Vor-
denaren bleek dat puntenaantal
maar voor één vogel haalbaar. In
voorgaande jaren waren dat vaak
vier of vijf vogels. Een reden voor
deze terugval kan zijn, dat leden
niet hun beste vogels hebben inge-
stuurd. Het aantal wedstrijden
noopt inzenders, net zoals dat bij
de grote voetbalclubs het geval is
met voetballers, om te rouleren
met vogels. Anders verzwakken de
vogels te veel. De Vogelvriend is
dan ook van plan zich te revan-
cheren op de nog komende wed-
strijden. De eerste zal plaatsvin-
den in Didam op 15 december,
waar gespeeld wordt om de gewes-
telijke medailles. Daarna volgt nog
de nationale wedstrijd in Zutphen.
Behaalde prijzen: Ie prijs stel Glos-
ter consort van W. Berendsen met
185 pnt; Ie prijs stam Japanse
meeuw zwartbruin van B. Hor-
sting met 362 pnt; Ie prijs enkel
Japanse meeuw zwartbruin van B.
Horsting met 91 pnt; Ie prijs enkel
Agapornis roseicolli lichtgroen
van K. Bink met 90 pnt; Ie prijs stel
Agapornis roseicolli donkergroen
van J. Berendsen met 181 punten
en Ie prijs enkel Forpus grijsrug
dwergpapegaai van H. Harmsen
met 90 punten.

Winnaars Wereld-
winkelprij svraag
Voor het derde achtereenvolgende
jaar hebben Yvette Broekhuizen,
Claire Broekman en Ineke Helm-
ink van de Wereldwinkel diverse
scholen in Vorden bezocht en de
kinderen informatie gegeven over
de Wereldwinkel. Ook werd een vi-
deo getoond van pottenbakkers
uit derde wereldlanden. Zoals ie-
der jaar ook weer een prijsvraag
voor de kinderen.
Deze kon ingeleverd worden op de
cadeaubeurs afgelopen vrijdag.
Opvallend was dat de beurs iets
minder werd bezocht dan andere
jaren. Vooraf waren er al wel veel
kinderen in de winkel geweest. Zij
weten de Wereldwinkel inmiddels
goed te vinden! Dit jaar zijn er ove
rigens veel nieuwe kerstartikelen
te koop waaronder kaarsen, kerst-
stallen en een grote sortering
wenskaarten. Deze kan men na-
tuurlijk komende dagen op uw ge-
mak in de winkel nog eens bekij-
ken.
Uitslag prijsvraag:
A) Waar komt het bukken speel-
goed vandaan? Het goede ant-
woord was Madagascar.
B) Waar komt "Rooibosthee' van-
daan? Afrika
C) Hoe wordt wierook gemaakt?
Met de hand gerold
Uit alle goede, ingeleverde ant-
woorden koos men drie winnaars:
Hanneke Kamphuis, Cliff Jacobs
en Sophie Wullink. Zij hebben in-
middels iets mogen uitzoeken in
de winkel.
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UIT ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERU:

RIBLAPPENkg
99

VERS UIT EIGEN OVEN:
ROOMBOTER AMANDEL SPECULAAS

GEVULDE KOEKEN
2 stuk, nu

50

UIT ONZE WUNAFDEUNG:

SPAANSE RIOJA
3 halen

BERBERANA, CRIANZA
OF RESERVA

0,75 liter 2betalen
UIT ONZE KRUIDENIERSWARENAFDEUNG:

APPELSIENTJE
3 halen1 liter 2betalen

UIT ONZE KRUIDENIERSWARENAFDEUNG:

COCA COLA + FANTA + SPRITE
3 betalen

diverse soorten ^J
1,5 liter mW halen
Alle kleine AH-klantJes tot 6 Jaar kunnen een schoentje komen zetten!
Maandag 4 december of dinsdag 5 december staan ze gevuld door de Sint
voor Jullie klaar

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Ook dat is Albert Heijn

chMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

De Wonerij

pires voor
n e t e v e n

L i e f h e b b e r s v a n s f e e r v o l wonen z i t t en
b i j De W o n e r i j goed. Comfo r t abe le
fauteu i ls en banken, sa lon ta fe ls ,
smaakvo l le eethoeken en. dresso i rs
z i j n s l ech ts voorbee lden van wa t
u bi j de Woner i j zoa l zult v inden.
Maar ook voor uw raamdeco ra t i e ,
v e r l i c h t i n g o f v l o e r b e d e k k i n g bent
u bi j De W o n e r i j aan het j u i s t e ad res .
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n
s feermakers bi j u i ts tek en zorgen voor
een pe r soon l i j k k a r a k t e r in ieder huis.

Sint-
koop-

avonden
tot 21.00

uur op:
donderdag

30 nov.
en vrijdag
i dec.

Groenloseweg 9

7261 AM Ruurlo

(0573) 45 12 39

i n s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n



Gerben Vruggink Enduro-
karnpioen van Nederland in de
klasse Nationalen tot 250 CC

"Krato" liet zich de boerenkool
met worst goed smaken!

Gerben Vruggink met no. 324 Nederlands Kampioen.

Gerben Vruggink ( 29 ) heeft af-
gelopen weekend in Vorden de
afsluitende KNMV kampioens-
rit (enduro) op zijn naam ge-
schreven. Dat betekende tevens
voor hem het Nederlands kam-
pioenschap in de klasse Natio-
nalen tot 250 CC. Bovendien
werd hij samen met zijn "maat-
jes" Alfons Hoevers en Stephan
Braakhekke met het team van
"De Graafschaprijders" uit Vor-
den, clubkampioen van Neder-
land.

De feestvreugde kon voor Gerben
op deze voor hem gedenkwaardige
zaterdag 25 november niet op,
want samen met Jan Wiemer uit
Warnsveld en Bert van Manen uit
Zwartebroek (merkenteam KTM)
sleepte hij ook dat Nederlands
kampioenschap in de wacht. Toen
wij Gerben zondagmorgen nog
even spraken, was het niet zo ver-
wonderlijk dat hij "wat hees" over-
kwam!
Gerben Vruggink kon zich op de
eerste wedstrijddag (de KNMV
kampioensrit wordt over twee da-
gen verreden) al vergenoegd in de
handen wrijven. Zijn eerste plaats
leverde die dag niet alleen 50 pun-
ten op, naaste concurrent voor de
nationale titel Anton de Wit uit
Schijndel viel uit. Een kapotte ver-
snellingsbak noopte de Wit het
strijdtoneel voortijdig te verlaten.
"Ik kreeg dat bericht met het in-
gaan van de laatste ronde van Er-
win Plekkenpol (de man die Ger-
ben tijdens de enduro-wedstrijden
met "hand- en spandiensten" ter-
zijde staat) door. Voor mij dus zaak
de rit uit te rijden. En dat ging vrij
goed", aldus het nuchtere com-
mentaar van de Vordense Endu-
rorijder. Door het uitvallen van
Anton de Wit kon Gerben de titel
niet meer ontgaan.
Wanneer zijn naaste concurrent
niet was uitgevallen dan nog zou

de titel naar Vruggink zijn gegaan.
Het Nederlands kampioenschap is
niet zomaar uit de lucht komen
vallen. Hij heeft het gehele jaar
uitstekend gepresteerd. In het
"voorseizoen" finishte hij drie
keer als eerste te weten in Enter,
Zelhem en Harfsen. Tijdens de En-
duro- wedstrijden in Borculo, Ha-
velte, Holten en Hellendoorn pak-
te hij telkens de tweede plaats. De
eerste plaats in Vorden (ook zater-
dag sloot Gerben de race winnend
af) en daaraan gekoppeld het alge
hele Nederlands kampioenschap,
is een ware bekroning van een
goed Enduro-jaar!

Ook tijdens de crossproeven toon-
de de Vordenaar zich op de eerste
dag ongenaakbaar. Alle keren de
snelste tijd. Dat "kunststukje"
werd op de tweede dag door hem
herhaald!. (De nationalen kregen
beide dagen in totaal twaalf klas-
sementsproeven voor de kiezen.)
Gerben: "Toch vond ik vrijdag met
name de crossproef op ons "eigen"
Delden- circuit erg zwaar. Door de
regen van donderdag op vrijdag,
veel modder op het circuit. En
aangezien ik al tegen half negen
's morgens van start was gegaan,
waren er nog geen "sporen" ge
trokken en dat maakte het rijden
extra lastig".

Gerben Vruggink, die mede het
parcours van deze kampioensrit
heeft uitgezet, stelt dat hij daaruit
niet veel voordeel heeft kunnen
halen. "Goed, je weet de weg, het
Delden-circuit ken ik natuurlijk
ook. Het is echter niet te vergelij-
ken met ons "normale" circuit.
Voor dit kampioenschap was het
circuit circa 5 kilonieter lang. Bo-
vendien moesten we vrijdag in te
genover gestelde richting rijden en
dan is er van enige bekendheid
met het circuit al helemaal geen
sprake meer", aldus Vruggink.

De VAMC "De Graafschaprijders"
kwam op deze eerste wedstrijddag
buitengewoon goed voor de dag
met niet alleen een eerste plaats
voor Gerben Vruggink, maar bo-
vendien een tweede plaats voor
Jan Wiemer uit Warnsveld en een
derde plaats voor Marcel Bulten
uit Vorden. Zaterdag, toen Gerben
Vruggink opnieuw zegevierde,
wisselden Wiemer en Bulten van
plaats. Dat betekende in de ein-
drangschikking dat Marcel Bulten
in deze kampioensrit in de klasse
nationalen tot 250 CC de tweede
plaats opeiste en werd Jan Wiemer
uiteindelijk derde.

Voor Gerben op de tweede dag
toch "een apart gevoel van bin-
nen". In feite reeds kampioen en
dan toch de motorfiets op. "Ik
vond het zaterdag toch best wel
zwaar, want wij konden als team
van "De Graafschaprijders" nog
Nederlands kampioen worden.
Dus zeer geconcentreerd blijven
rijden. En dat heb ik ook gedaan.
De laatste ronde heb ik helemaal
op safe gereden", aldus de succes-
volle Vordenaar die door dit Ne
derlarids kampioenschap volgend
seizoen "promoveert" naar de In-
ters 4 tact tot 500 CC.

"Dus in 2001 ook internationale
wedstrijden"? "Nee, dat ben ik niet
van plan.

In de eerste plaats is dat lastig voor
mijn werk (Gerben Vruggink heeft
op het gebied van constructie-
bankwerker/lasser/monteur een ei-
gen uitzendbureau) maar boven-
dien is mij dat veel te duur. Geluk-
kig kan ik mijn werk zodanig in-
delen dat ik wel in de Nederlandse
competitie kan rijden", aldus de
kersverse kampioen die bovendien
volgend jaar in de zomermaanden
ook ook op clubniveau crosswed-
strijden wil blijven rijden.

Willem Siebelink kampioen 3e Harry
Stapelbroek Toernooi
Voor de tweede keer op rij heeft
de heer Willem Siebelink uit
Doetinchem bij café-Uenk het
3e Harry Stapelbroek Toernooi
op zijn naam gebracht.

Tot aan de finale waren er nog drie
kanshebbers, te weten Willem
Siebelink, Henk Leussink en Eddie
te Molder. Toch was het wederom

dhr. Siebelink die aan het langste
eind trok. Ook bracht hij de kort-
ste partij van 2 beurten en de
hoogste serie van 188 op zijn
naam!

Onder enorme publieke belang-
stelling overhandigde mej. Annet-
te Barendsen de 'Harry Stapel-
broek Trofee' aan de kampioen!

Uitslag:

1. W. Siebelink
2. E. te Molder
3. H. Leussink
4. R. Peters
5. H. Schröer
6.J.Tijdink
7. R. Spijkerman
8. M v. Exter

pnt
12
10
9
8
8
5
4
0

may.
28.11
11.27
14.98
18.04
16.04
12.44

7.43
14.71

H.S.
188
64
104
142
105
67
51
78

Wanneer je een blijspel opvoert
met de titel "Boerenkool met
worst" dan wil je toch zeker zelf
ook van deze hollandse lekker-
nij proeven! Dat deed het to-
neelgezelschap "Krato". Zater-
dagmiddag na afloop van de
"generale" met zijn allen aan de
boerenkool. En of het smaakte!

Deze hap vol winterse vitaminen
deed wonderen want "Krato" zette
zaterdagavond in het pannekoe
kenrestaurant "Kranenburg" een
puike voorstelling op de planken.
Regisseur mevr. Nel Rodenburg
had de acteurs/actrices zoveel zelf-
vertrouwen bijgebracht, dat het
zelfs niet merkbaar was dat Petra
Hogeveen en Sander Roelvink de
buteerden. Overigens de gehele
"club" bleek op dreef. Voor souf-
fleuse Anneke Roelvink was dan
ook weinig eer te behalen. Wel
voor Frits Leyenaar de man van het
decor en het licht! Het publiek ge
noot en was menigmaal gul met
een " open doekje".

Het stuk speelde zich af op een
pachtboerderij waar Jannie Land-
stra (Ingrid Temmink) probeerde
het hoofd boven water te houden.
Echter het pachtgeld was niet al-
tijd op tijd voorhanden. Dit tot
ergernis van jonkheer Pierre van
Hanekam tot Kakelhof (Guido
Mullink) Jannie kreeg echter hulp
van moeder (Wenneke van Ame
rongen) en dochter Linda (Petra
Hogeveen).

Op de boerderij ook nog knecht
Hannes (Sander Roelvink) en buur-
meisje Be (Simone Roevink). En
dan de clou van het verhaal, de ou-
de sjacheraar Berend (Richard
Ooms) die bij iedereen van "alles
haalde" maar uiteindelijk zelf over
een bult geld bleek te beschikken.
Zoveel, dat hij de boerderij kon ko-
pen. Iedereen blij, ook oma, want
zij werd door de oude sjacheraar
het huwelijksbootje ingetrokken.

"Boerenkool met worst": leuk om
naar te kijken en te luisteren.

10e Winterwandeling
Wildenborch
Zondag 10 december wordt in
Wildenborch voor de tiende
keer een winterwandeling geor-
ganiseerd.

Deze wandeling heeft in de loop
der jaren een grote bekendheid ge
kregen. In de prachtige omgeving
van de Wildenborch zijn twee rou-
tes uitgezet. Deelnemers kunnen
kiezen uit een afstand van 7 of
14 kilometer. Midwinterhoornbla-

zers staan op verschillende plaat-
sen opgesteld en zorgen met hun
bijzondere instrumenten voor een
passende sfeer. De wandelaars
worden onderweg getrakteerd op
erwtensoep en glühwein of choco-
lademelk.
Gestart kan worden 's middags bij
de Wildenborchse Kapel aan de
Kapelweg l te Wildenborch - Vor-
den. Huisdieren zijn toegestaan,
maar moeten wel zijn aangelijnd.

De slaapkamer van Sinterklaas (Dorpscentrum) vol met tekeningen die
kinderen hem gaven en stuurden.
Heel veel kinderen kwamen een kijkje nemen.

Geloven is Geluk met Nel
Benschop bij de P.C.O.B.
Donderdag 23 november j.l.
hield de plaatselijke afdeling
van de P.C.O.B. haar maande-
lijkse ledenmiddag in het
"Stampertje".

De voorzitster mevr. C. van Reeu-
wijk opende deze middag met een
gedicht over "Geloven" van ds Diet
Riek Bonhoeffer. Hierna heette ze
de vele aanwezigen welkom, waar-
na een ogenblik stil werd gestaan
bij het 40 jarig bestaan van de
bond. Gezien de uitvoerige info,
die alle leden hierover hebben ont-
vangen, werd alleen nog eens ex-
tra door haar gememoreerd aan
de C. in de afkorting van de bond
en hoopte ze dat de bond, met het
voortreffelijke werk wat zij voor
ons ouderen doet, als ook onze
plaatselijke afdeling mogen blij-
ven groeien. Hierna ging ze voor
in gebed, waarna ze onze gast me
vr. Nel Benschop het woord gaf.
Deze vertolkte, op de haar zo

treffende wijze, wat "Geloven en
Geluk" voor ons wel betekent! Al-
len genoten van haar vertellingen,
ongemerkt ging ze over in een pas-
send door haar geschreven gedicht
(tussendoor fijne harp muziek).
Zeer typerend was, vrij vertaald,
de vergelijking met de cabaretier
Paul van Vliet met zijn zoontje
achter op de fiets, die bang was
dat hij eraf zou vallen. Paul zei te
gen hem: "Sla je beide handen
maar om mij heen, dan gebeurd er
niets".
Een uitvoerig verslag van deze
middag zou te veel ruimte in be
slag nemen. De aanwezigen heb-
ben volop genoten, evenals van de
heerlijke cake bij de koffie, die een
van de leden voor deze speciale
middag had gebakken.
Hierna eindigt de middag met het
zingen van enkele verzen van ge
zang 427 en verwees de voorzitster
naar de volgende ledenkerst-mor-
gen op 21 december.



Het

vraagt met spoed

BEZORGER/STER
voor

VORDEN
U ontvangt van ons:
• Een startpremie van f 50,-
• Een goede beloning
• Een gratis regenpak
• Een gratis Gelders Dagblad
• Om de 2 maand een keus uit 5 cd's tegen

gereduceerde prijs
• Om de 3 maand een uitbetaling van je vakantie-

vergoeding

Inlichtingen: 0575-551969 / 0570-686429

AANBIEDING
Deze week:

GEVULD
SPECULAAS
van f 3,75
voor f 3,25 rredBosvel
In onze winkel vindt u nog meer ambachtelijke
Sinterklaas-heerlijkheden!

Vanaf 2 december van 18.00 tot 19.00 uur kunt u
iedere maand banketbakker l red Bosvelt

beluisteren op Radio Gelderland met diverse tips
en eventueel een smakelijk recept

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Vluchtelingen Werk
Zutphen/Warnsveld/Vorden

zoekt

vrijwilligers
om les te geven aan asielzoekers

in de Nederlandse taal.

Locatie:
De Voorde te Vorden.

Inlichtingen:
J. Star, tel. 554394, b.g.g. 552300

PEPERNOOT
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 ƒ25,-

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!

Als u vóór 5 december een 'noot'bijdrage

doet, loot u mee voor een gesponsorde ballonvaart

in de Kinderhulpballon!

NATIONAAL FONDS KINDERHULP

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

Knutselen en dichten voor Sint
Voor kinderen tot en met 6 jaar
is er een knutsel wedstrijd. Ben je ouder dan 7 jaar en jonger dan

12 jaar, doe dan mee met de
Sinterklaas vindt het fijn als jullie iets moois voor hem dichtwedstrijd.
maken. Knippen, plakken, verven, alles mag. Schijf een leuk versje of gedichtje
c« îTlunJj. i - voor Sinterklaas, er igt voor iedereen
En je wordt altijd met een pakje verrast. die meedoet een £deautje Maar.

Lever je werkstuk of gedicht in op
zaterdagmiddag 2 december tussen

14.00 en 17.00 uur.

VOF Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Vorden
Telefoon 0575-551583

ZILVEREN

SIERAAD VAN

ANS MARKUS

CADEAU BIJ

BESTEDING

VANAF F 250,-

INNER C I R C L E C L I P '

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

Mmmmmmm,
moetje horen ...

'Elke vrijdag koop knipavond van
16:00 tot 21:00 uur."

JIM HEERSINK
Haarmode
F3el etfe: 0575 - 55 12 15

zutphenseweg 21 vorden



Biej ons in
d'n Achterhook
"Jonges, schei now 's uut met dat gehekkelte, ik kriege d'r nog wat
van". Maor Fiene Wiggemans had dat eigenlijk neet meer hoeven te
zeggen. Want 't buuksken waor de jonges ruzie oaver maakn, was al
half deur. Fiene had 't nog gin uur elene metebrach uut 't darp. Zee
had 't ekoch, meer veur eurzelf as veur de jonges.

"Dat mo'j 's leazn", had eur vriendinne ezeg, daor ko'j umme lachen.
Now, lachen deij Fiene wel graag, dus dat buuksken maor ekoch. Zee
had 't wel knap an de pries evonnen, maor jao, alles was duur teges-
woordig. Volle plezier hadn ze d'r in huus eavenwels nog neet an
beleafd. Eur jonges, Wim van vieftiene en Harm Jan van zestiene,
hadn d'r al drek ruzie oaver ekreegn wie 't eerste 't buuksken mog leazn.

"Hee wod altied veur-etrokn", had Harm Jan ezeg too zee 't buuksken
an Wim had egeevn. Harm Jan had een hötjen in 'n hoek zitn pradn
maor was too al gauw begonnen te jennen met Wim. "Doet 't mien
now maor 's". Maor Wim had edaon of e niks heurn. En naomaote
Wim meer in zichzelf zat te greuln en te lachen wodn Harm Jan hoe
langer hoe heiliger. Of Fiene ok al een paar keer had ezeg dat e zich
koes mos holn, hee bleef maor deurgaon met Wim uut te maakn veur
al wat mooi en lillijk was.

Too Wim hardop begon te lachen umme een van de gedichtjes uut
"Kotte Riemkes" (zo heit 't buuksken) wodn 't Harm Jan tevolle en wol
Wim 't buuksken uut de hande griepn. Maor Wim had um deur en heel
vaste. Met 't gevolg dat ieder een helfte van 't buuksken in de hande
heel. "En now is 't uut. Geef hier en ieder nao ow kamer en wieters
wi'k ow beiden hier 't eerste uur neet meer zien". As 'n hond met de
stat tussen de bene sloffen de jonges de kamer uut. En Fiene kon now
op eur gemak de "Kotte Riemkes " van Erik Knoef leazn. En daordeur
was ze 't veurval met de beide jonges, afgezien van de twee helften van
"t buuksken, gauw vegetn. Want daor is al volle van mindere kwaliteit
as dit op de mark ebrach, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Zondag 10 december veel spektakel en muziek in een traditionele kerstsfeer

Lichtenvoordse Kerstklokkenzondag

Kom onze monstercollectie

A
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Kom onze monstercollectie
beki]ken

en maak een keuze uit de vele
"mogelijkheden!

17 november:
Vandaag kwam een inwoner uit
Vorden aangifte doen van diefstal
van zijn fiets. De fiets is wegge
nomen vanaf het NS station in
Vorden.

18 november:
Vandaag werd er tussen 12.55 uur
en 14.00 uur ingebroken in een
personenauto. De personenauto
stond geparkeerd op de Schutte
straat. Men heeft het portierslot
vernield. Een kinderradiootje is
uit de personenauto weggenomen.

Tevens is er vandaag een gerichte
controle uitgevoerd ten aanzien
van het parkeren aan de Dorps-
straat en de Zutphenseweg. Tij-
dens de controle is een keer een
proces-verbaal terzake parkeren
op het trottoir uitgeschreven.

19 november:
Er vond vandaag een aanrijding
plaats tussen een bromfiets en een
ree op de Galgengoorweg. De be
stuurder van de bromfiets en zijn
passagier, beiden inwoners uit
Vorden, reden met de bromfiets
op de Galgengoorweg, buiten de
bebouwde kom. Plotseling kwam
er vanuit de berm een ree de rij-
baan op. Een aanrijding met de
ree was niet te voorkomen. De
bestuurder van de bromfiets en
zijn passagier kwamen door de
aanrijding ten val. De passagier
had schaafwonden aan de handen,
kin, knieën en enkel.

Tevens vond er vandaag een aan-
rijding plaats tussen drie perso-
nenauto's plaats op de Ruurlose
weg. Een bestuurder uit Vorden
reed met zijn personenauto op de
Ruurloseweg en wilde linksaf een
inrit inrijden. Hij liet hierbij de
hem op dezelfde weg tegemoetko-
mende bestuurder uit Lichten-

voorde met zijn personenauto niet
voorgaan. Een aanrijding tussen
beide voertuigen was niet te voor-
komen. Door de aanrijding draai-
de de personenauto uit Lichten-
voorde met de achterzijde van zijn
auto naar links en kwam op het
wegdek van het tegemoet komend
verkeer. Op dat moment reed daar
een bestuurder uit Vorden met
zijn personenauto. Opnieuw was
een aanrijding niet te voorkomen.
De aanrijding veroorzaakte mate
rièle schade aan de drie personen-
auto's.

20 november:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats tussen een hond en een
personenauto op de Zutphenseweg.
Een bestuurder uit Vorden reed
met zijn personenauto op de
Zutphenseweg. Op een gegeven
moment stak een hond de rijbaan
over. Een aanrijding met de hond
was niet te voorkomen. De hond
overleefde de aanrijding niet.

21 november:
Vandaag werd er door een bewo-
ner uit Vorden melding gemaakt
dat zij haar gouden oorbel met
briljant verloren was.

22 november:
Er werd vandaag aangifte gedaan
door een bewoner uit Vorden van
diefstal van planten/boompjes
vanuit een kwekerij aan de
Zutphenseweg.

Tevens vond er vandaag een aan-
rijding met een ree plaats op de
Wildenborchseweg. Een bestuur-
der uit Laren reed met zijn perso-
nenauto op de Wildenborchseweg.
Op een gegeven moment stak een
ree de rijbaan over. Een aanrijding
met de ree was niet te voorkomen.
De ree overleefde de aanrijding
niet.

Voor het veertiende achtereenvolgende jaar viert Lichtenvoorde
zondag 10 december haar Kerstklokkenzondag. Voor jong en oud
is het een gezellige muziek- en kijkmiddag. Natuurlijk is er ook
weer een grote kerstmarkt, die net als andere jaren sfeervol wordt
aangekleed met muziek, midwinterhoorns en ludieke activiteiten.
Natuurlijk ontbreken de oude ambachten en de levende kerststal
niet. Ook is er die zondag natuurlijk weer aan de kinderen ge-
dacht: er rijdt een treintje rond, het poppentheater van Jan Klaas-
sen is aanwezig, er is een springkussen en de kinderen kunnen
zich laten schminken.

ACTIVITEITEN
Vanzelfsprekend zijn alle winkels
geopend en wel vanaf 12.00 uur
tot en met 18.00 uur, terwijl er
muziek is van 13.00 tot 17.00 uur.
Veel winkeliers houden demon-
straties en/of hebben speciale aan-
biedingen. In het hele centrum
staan vuurkorven opgesteld. In
totaal staan er meer dan 80 (!) kra-
men met kerst- en aanverwante
artikelen in het centrum van het
dorp. Maar ook de oude ambach-
ten zijn dit jaar weer goed verte
genwoordigd: een ijzersmid, een
paardensmid, een koperslager,
een tinbewerker, een glasblazer
en een Grolse wantenmaakster.
Scouting Lichtenvoorde voert al
jaren het kerstspel op en deze
levende kerststal trekt altijd veel
bezoekers. U ziet: er is genoeg te
beleven. Maar dit is nog lang niet

alles, want wat dacht u van de
demonstraties van het B-One Trail
Team? Zij zullen met verschillen-
de fietsen spectaculaire sprongen
maken over tal van obstakels. Via
een soort springplank zullen ver-
schillende fietsers sprongen
maken over auto's. En dat het
meer dan één auto zal zijn,
spreekt uiteraard voor zich. Door
de plaatselijke Sourcy Center wor-
den demonstratie's en shows gege
ven van fitness.

MUZIEK
Muziek mag op een dag als deze
natuurlijk niet ontbreken. Bijna
een traditie is het dat de Grolse
Hofzangers hier optreden, zij
staan bijna elk jaar op de
Kerstklokkenzondag. Ook het
koor Doet in Pop uit Doetinchem
is te beluisteren. Dit koor bestaat

al ruim 7 jaar en er zijn ca. 60
enthousiaste leden. De grote trek-
ker is dit jaar echter Muziek-
theater De Drie Keien uit Lich-
tenvoorde. Zij brengen (altijd
strak in het pak) Nederlandstalige
muziek. Zij spelen alleen maar
eigen werk en hebben zich niet
vastgelegd op één stijl, maar alles
kan bij hen op muzikaal gebied.

Om de kerstsfeer te benadrukken
en een ouderwets sfeertje te creë-
ren zullen enkele trekzakmuzi-
kanten en midwinterhoorns te
beluisteren zijn. De midwinter-
hoorns zullen met elkaar commu-
niceren op „hoog niveau" (o.a. de
toren van de R.K. Kerk).

KERSTMAN
De kerstman mag op een dag als
deze natuurlijk niet ontbreken en
hij zal deze dag dan ook openen.
Hij zorgt verder voor de aankondi-
ging van de diverse programma's
op bijzondere en humoristische
wijze. De Lichtenvoordse kerst-
man is het alter-ego van een loka-
le entertainer.

INFORMATIE
Het parkeren in Lichtenvoorde is
gratis, mits u zich aan de regels

'Het gaat goed met de Vordense
boerenschrijver*
Een lovend oordeel van de Ned.
Bibliotheek dienst. Alles gaat
voorbij: Boerenroman ƒ Henk
Graaskamp.

Een jonge boerenzoon heeft moei-
te om een vrouw te vinden met
wie hij zijn bedrijf, waarvan zijn
dominante moeder nog altijd de
touwtjes in handen heeft, kan lei-
den. Een Poolse bruid lijkt de op-
lossing. De schrijver (1935) die eer-
der de Roman 'Een boer is niet van
gister' publiceerde, voert vele fa-
milieleden en bekenden en hun
onderlinge verhoudingen in hè
den en verleden ten tonele, zoals
een relatie van een oom met een

joods meisje in de tweede wereld-
oorlog. Doordat de auteur het boe
renbedrijf door en door kent en hij
een vlotte pen en een levendige
fantasie bezit, ontstond er een aar-
dige, pretentieloze streekroman
die wel aftrek zal kunnen vinden
bij de liefhebbers van dit genre.
Aantrekkelijke omslag goed ver-
zorgende paperback.
Aldus het onafhankelijk oordeel
van de Biblion BV.
In het landbouwblad OOGST: Drie
generaties boeren op een erf. Een
jonge boer die een vrouw zoekt.
Een oudere boerin met haar pro-
bleem, afstand doen. Een verga-
derboer met burn-oud.

Alles bij elkaar heel actueel. The
ma's die veel boeren zullen her-
kennen. Aldus het weekblad
OOGST van 20 oktober 2000.

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN



SKRVIOK BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Leestenseweg 10 • Zutphen
Tel. 0575 - 5217 96

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts) party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

U kunt bij ons
alle kanten uit

uw adviseur

Bram Lammers
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161

KRVK.-K BOUWMARKT I

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.Hetjink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575-5217 96

VLAAI VAN DE WEEK:
Frambozenvlaai f 10,00

Roomboter-amandelstaof f 6,00

Kruidnootjes uit eigen bakkerij
250 gram f 2,00

BESTEL ZE VAST:

eigengemaakte chocoladeletters
klein f 7,25 - groot f 12,75

ZATERDAG:

10 gesorteerde harde mini-
broodjes + 5 mini croissants

samen voor f 5,00
Brood en banket van de ambachtelijke bakker,

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

m sc/ioo/

De afname

Hoge 41, Vorden.

8.30 M 20.30 uur

De leeftijd' IH ên 18 en 70 /oor.
Allen vS harte welkom.

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Wordt bezorger
van o.a. Algemeen Dagblad en
de Volkskrant.

Dat is een aantrekkelijke bijverdienste voor alle leeftij-
den. Het verdient snel en het betaalt prima, ca. f 320,-
per 4 weken. Plus veel extra's zoals een gratis regen-
pak, een gratis krant en regelmatig een extra bonus.
En tijdelijk f 150,- premie voor snelle starters.

Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag in Vor-
den. Belangstelling?
Bel 0800-0230351 (gratis 24 u/pd)

CD-presentatie
25 november in de Hanzehof te Zutphen

van troubadour

Gery Groot Zwaaftink.
CD 'Ooit' vanaf 27 november

in de winkels verkrijgbaar

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

'5 van de wee

MEDIUM net 21/2 kg van 5,99 voor
99

ESSENTIAL OF COLOR, NAVUL

halen 2betalen

ZUID-AFRIKAANSE WIJN
HARTSWATER RUBY GABERNET
0,75 liter <A

7,99 éCi halen 1betalen

PAMPERS

halen 2betalen

UNOX ROOKWORST

3 halen ->^ Z betalen
275 gram
stuk 3,79

Openingstijden:
maandag il m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo /S4/l
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-4612051

Kerst-
Sinterklaascadeau! Ü

• baby • kinderen • dieren • jongeren
• familiefotografie

zondag
•i 26 november

@' is onze fotostudio geopend van 11.00 tot 16.00 uur

Bel voor een afspraak • Telefoon 0575-462386
Spalstraat 10, Hengelo (Gld.)

H A N S T E M M I N K

l '
]



Bij ons zorgen

steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

Afdeling Zutphen/Warnsveld
Weg naar Laren 68 • 7203 HN Zutphen • Telefoon 0575-51 25 25

ORGANISEERT:

EEN AVOND VOOR WVG GEÏNDICEERDEN
Op deze avond komt de landelijke Stichting Slachtoffers WVG vertellen hoe men-
sen zich kunnen voorbereiden op een medische keuring.
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen over alle facetten van de
WVG.
De avond wordt gehouden op woensdag 22 november om 20.00 uur (zaal
open 19.30 uur) in het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

C&DGuül ©

Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

K Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461220

'Waarom
Bomenbelang?'
Omdat bomen ervoor zorgen dat mens en dier

kunnen leven.
Omdat bomen de straten, wegen en tuinen

In dorpen en steden sieren.

Wordt lid van Vereniging Bomenbelang:
tel. 0575-552232

Vereniging Bomenbelang Vorden

Evangelische
boekhandel De Vonk

Nieuwstadskerksteeg 15, Zutphen
Telefoon 0575-510933

Vrijdag 1 dec. en zaterdag 2 dec.

koopjesdagen

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

STERKTE! IF 98,°°
• vraag naar de voorwaarden

Voor al uw winterse activiteiten:
nu bij ons, een zonnebril die bij u past!

Keuze uit diverse tinten glazen
en modieuze monturen.

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken

reparaties
taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

IJSBAAN-
VERENIGING
VORDEN

Abonnementskaarten
kunnen worden afgehaald vanaf
27 november t/m 1 december 2000
bij de ABN-AMRO Bank,
Raadhuisstraat 1 te Vorden.

Abonnementskaart
per persoon

Entreekaart
per persoon

f7,50

f3,00

Na 1 december worden de prijzen van de abon-
nementskaarten verdubbeld.

De abonnementskaarten (groen) van seizoen
1999/2000 blijven dit seizoen geldig.

Haal uw abonnement
nu in de voorverkoop.

Tijdens de opening van de ijsbaan is er
gelegenheid tot aan- en verkoop van
gebruikte schaatsen.

Bezoek onze kerstshow op zondag 26 november
van 11.00 tot 17.00 uur.

Ook dit jaar wordt het vanzelfsprekend weer een •
gala van sfeer en romantiek.

Onder het genot van een drankje zien wij u graag
terug op 26 november.

Groetjes,
RITA EN CEES DE JONG

Kerkstraat 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-464165

N.B. Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 november
in verband met de kerstshow gesloten.

<>.z. Tckclenburg
TE KOOP

Keurig onderhouden helft van een dubbel woonhuis met vrijstaande garage en die-
renverblijf. Perceel 294 m2. Recent gerenoveerde woning met vernieuwde aanbouw,
nieuwe keuken en badkamer. Bouwjaar 1965. Indeling: hal met kelderkast, toilet,
woonkamer, keuken en bijkeuken. Ie verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badka-
mer. 2e verdieping: bergzolder.
Vraagprijs f 395.000,- k.k. Aanvuurding in overleg.

ZIE OOK WWW/LMVJVL

LidLMV

TEKELENBURG MAKELAARDtf OZ
Bronkhorsterstraat Sa - 7256 KE Keijenborg
Tel. 0575-464369/06-54963080
E-mail: han.tekelenburg@tref.nl
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BOUWBEDRIJF B.V.

Van Reedestraat 14,
7131 BE LJchtenvoorde
is een middelgroot bedrijf,
regionaal opererend,
dat haar sporen heeft
verdiend in het veelvuldig
realiseren van vrijstaande
woningen die grotendeels
op een traditionele wijze
worden gebouwd.
Daarentegen nemen
verbouw en renovatie een
steeds grotere plaats in.

i**tt»o beschikt over een
eigen werkplaats waar de
kozijnen, trappen en de
kappen voor eigen werken
worden vervaardigd.

Steeds meer opdrachtgevers
kiezen voor de kwaliteit van
1*1*1*0 die dagelijks door
een goed gemotiveerde
groep vakbekwame mensen
wordt verwezenlijkt.

Om de kwaliteit te waarborgen, zoeken wij
ter aanvulling van het team enkele

timmerlieden
en
metselaars
met oog voor detail

die geheel zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren
naar alle tevredenheid van de opdrachtgever.

Wat kunnen wij je bieden:

• een prettige werksfeer met een sterke teamgeest
waarin je mening daadwerkelijk telt

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Diegene die dit aanspreekt en deze uitdaging aandurft, kan contact
opnemen met Edwin Rensing of Wilbert Veerbeek. Zij zullen je uit-
nodigen voor een bezoek, waarna je rondgeleid zult worden door het
bedrijf om je zo in staat te stellen van alle facetten kennis te nemen.

Telefoonnummer

0544 371 300 b.g.g. 0544 377 872 of 0544 377 574

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK -^
accountants en belastingadviseurs

Bloemendaal & Wiegerinck is een accountantskantoor met een professionele
aanpak. Wij verzorgen administraties, loon/salarisverwerkingen, controlewerk-
zaamheden, het samenstellen van jaarrekeningen, financiële analyses, begrotin-
gen en de diverse fiscale aangiftes voor onze cliënten.

Wij zoeken op korte termijn een

Administratief medewerker (m/v) (f uil-time)
De werkzaamheden bestaan uit:
• het coderen en via de computer verwerken van boekhoudingen
• het verrichten van voorbereidende balanswerkzaamheden
• het verzorgen van omzetbelastingaangiftes

Een combinatie met een functie voor de salarisadministratie of voor het secretariaat
behoort tot de mogelijkheden.

Wij zoeken voor de functie een kandidaat:
• met minimaal MEAO-diploma
• die in teamverband kan werken
• met goede contactuele eigenschappen.

Geïnteresseerden kunnen binnen 2 weken een brief met c.v. sturen naar:

Bloemendaal & Wiegerinck
ta.v.: de heer TJ.H. Wiegerinck AA
Postbus 8, 7250 AA VORDEN
Tel.: 0575 - 551485

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

j„ hoort er s«eo<
meer van l

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURI.O
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u op ai onze

werk- en vrijetijdskleding,
schoenen, laarzen &
klompen

Steenderenseweg 11 •• Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-462139
www.goossensatomica.nl
Wij zijn op maandagochtend gesloten.

We beginnen de avond om 19.00 uur met koffie en koek-
jes, gevolgd door het voorgerechtenbuffet. (Neagelholt,
mosterdsoep, wegge, kaantjes, enz.). Daarna begint
Dinie Hiddink haar verhalen te vertellen tot aan het
hoofdgerechtenbuffet (Karnemelksaus met spek, kool-
en gehaktschotel, suddervlees, snoekbaars en nog veel
meer gerechten. Uiteraard met uitleg van de oorsprong).
Na het hoofdgerecht verteld Dinie nog meer van haar
boeiende en wonderlijke verhalen tot aan het nagerech-
tenbuffet rond de klok van elven (Griesmeelpudding met
bessensap, verse wafels, bowl, watergruwel, enz.). En tot
besluit 'aangeklede' koffie!

RESTAURANT

Achterhoefcs
gerechtenbuffct
zaterdag 2 december

de Timmerieë

omlijst met verhalen
en cultuur-

Prijs ƒ 57,50 p.p.
Reserveer nu, bel (0575) 431336

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld
Tel. 0575-431336, Fax 0575-432244
E-mail ag.maalderink@worldonline.nl

Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar

huis in decembersfeer wil bren-
gen, of om er gewoon van te

genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot

kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 23 nov. van 9-18 uur;
vrijdag 24 nov., zaterdag 25 nov.
van 9-21 uur en zondag 26 nov.

van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

Bloemsierkunst

DEVENTEPWEG 25. LAREN
TEL 0573-401285

v.o.f.

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

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



E DUIF
D E K B E D D E N A C T l E

DONZ£N DEKBEDDEN

Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

140/220

van 450,= nu 289,:
van 599,= nu 459,=
van 729,= nu 539.:

1-persoons XL 140/220 van 499,= nu 349,:
Lits jumeaux XL 240/220 van 799,= nu 619,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt.
5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 599,= nu 399,:
van 899,= nu 599,:
van 999,= nu 699,:

van 679,=
van 1079,=

nu 459,:
nu 799,:

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 279,= nu 189,=
van 429,= nu 299,=
van 479,= nu 339,=

van 299,=
van 549,=

nu 209,=
nu 399,=

4-Seizoenen donsdekbed 65% Europese
eendendons. 35% veertjes. Carré gestikt.
5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 450,= nu 289,:
van 599,= nu 449,:
van 699,= nu 529,:

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 579,:

SYNTHETISCHE. DEK&EDDEN

Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200 van 119,= nu 99,=
200/200 van 189,= nu 139,=
240/200 van 229,= nu 169,=

140/220 van 139,= nu 109,=
240/220 van 259,= nu 189,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 219,= nu 149,:
van 309,= nu 209,:
van 349,= nu 269,:

van 239,=
van 369,=

nu 179.:
nu 289,:

WOLLEN DEKBEDDEN

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

1-persoons 140/200 van 319,= nu 199,=
2-persoons 200/200 van 449,= nu 349,=
Lits jumeaux 240/200 van 529,= nu 439,=

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

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 349,= nu 249,:
van 549,= nu 399.:
van 599,= nu 499,:

van 379,=
van 649,=

nu 279,:
nu 539,:

Actie geldig tot 15 december 2000, en zolang de voorraad strekt. Actie geldig voor alle dekbedden uit deze advertentie!
*0f de helft van de waarde in contanten.

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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