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Nieuw in Vorden: DutchPC Electronics

Eigenaar Bennie Mentink:
"Goeie service doet verkopen"!

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

Wout Evers en René Bosman.

"Ik heb het woordje "service" altijd
hoog in het vaandel staan. Als je
dat naar buiten kunt brengen,
komt de verkoop van zelf. Van an-
deren verwacht ik namelijk ook
een goeie service. Het verlenen van
service is met name in een dorp,
waar de mensen elkaar kennen,
voor een ondernemer van levensbe-
lang". Woorden gesproken door de
48 jarige Bennie Mentink uit Brum-
men, op een vroege zaterdagoch-
tend, de dag na de opening van
DutchPC Electronics, aan de Zut-
phenseweg 29 in Vorden. (Het pand
waar de afgelopen jaren makelaars-
kantoor Pelgrum was gevestigd).

DutchPC Electronics, een bedrijf
dat "handelt" in onder meer kleu-
rentelevisies, radio's. DVD spelers,
computers, witgoed/bruingoed.
Huishoudelijke apparatuur zoals
bijvoorbeeld stofzuigers, koffiezet-
apparaten, scheerapparaten noem

maar op. Alle-
maal zeer over-
zichtelijk uitge-
stald in een sfeer-
volle verkoop-
ruimte, die wordt
bemand door de
twee medewer-
kers René Bos-
man en Wout
Evers.

"Twee zeer bekwame mensen die
weten waar ze het over hebben.
Neem het PC gebeuren. Die bou-
wen we allemaal zelf om. We spe-
len in op de wensen van de klant.
We nemen er de tijd voor, we be-
lichten het "waarom". In feite wor-
den de PC's dus op maat geleverd",
zo zegt Bennie Mentink. Hij is van
huis-uit agrariër. Zegt hij: " Mijn
ouders hadden in Hengelo een
boerderij. Pa verhuisde naar Voorst.
Daar heb ik een tijdlang bij hem op
de boerderij gewerkt. Op gegeven
moment zelf een boerderij ge-
kocht. In de loop der jaren compu-
ter- gestuurd.
Het gehele computer-gebeuren had
altijd al mijn interesse. Daarnaast
runde ik in de boerderij een inter-
netshop. Toen heb ik ook de naam
DutchPC bedacht. Kwam zomaar
bij mij op.Ik had in de boerderij
ruimte genoeg voor de opslag van
printers, scanners, monitoren e.d.

Een leuke handel. Ik heb één doch-
ter, Kim die, hoewel ze gek is met
paarden, geen interesse had om
t.z.t. de boerderij over te nemen. In
het kader van de ruilverkaveling
heb ik de boerderij drie jaar gele-
den verkocht", zo zegt hij. Een
glimlach op het gelaat van Bennie
Mentink verraadt dat de verkoop
een goeie deal is geweest!

VERDERE GROEI
Vervolgt hij: " Ik heb daarna in
Brummen aan de Rhiender- Es een
burgerwoning gekocht en daar
DutchPC voortgezet. Na een paar
maanden bleek de ruimte al te
klein. Vervolgens heb ik op het in-
dustrieterrein in Brummen een
pand gehuurd en is aan de naam
DutchPC er "Trading Company
B.V." toegevoegd. Vanaf de oprich-
ting heb ik daar John Zwart, een kei
van een medewerker", zo zegt Ben-
nie Mentink. Onder het motto "ik
durf gerust de uitdaging aan", ging
hij de regio in om te kijken of zijn
bedrijf met vestigingen elders uit-
gebreid kon worden.
Zijn oog viel op Zelhem. "Ik had
daar al wat connecties en zag het
wel zitten om daar op de Markt een
bedrijf te beginnen. En zo ontstond
daar de vestiging DutchPC Store.
"Het loopt goed", zo zegt Men-
tinkAlvorens hij in Zelhem aan de
slag ging, had hij ook al eens in Vor-

In week 51 (15-19 december) verschijnt het Kerstnummer.
Het wordt ingesloten in de vier edities van Weekblad Contact.

Advertenties en berichten voor dit extra nummer
dienen uiterlijk vrijdag 28 november voor 17.00 uur in ons bezit te zijn.

De redactie van Weekblad Contact.

den "rondgeneusd", maar kon hij
hier geen geschikt pand vinden. En
toch kwam in augustus jongstle-
den, Vorden in beeld. Mentink: " Ik
had hier al wel mijn licht opgesto-
ken en geconstateerd dat er op het
gebied van computers, radio/televi-
sie, witgoed e.d. beslist mogelijkhe-
den zouden zijn".

In het voorjaar is, zoals bekend, in
Vorden een enquête gehouden, met
de vraag aan de Vordenaren: "waar
ontbreekt het hier aan". Uit die en-
quête bleek onder meer dat er in
Vorden gebrek is aan artikelen die
vanaf nu door DutchPC Electronics
op de markt worden gebracht. Ben-
nie Mentink:" Dat heeft bij mijn be-
slissing om hier in Vorden een zaak
te beginnen, beslist geen rol ge-
speeld. Sterker nog, ik wist van
geen enquête. Dat hoorde ik pas la-
ter van Harry Kettelerij, de voorzit-
ter van de Vordense Ondernemers
Vereniging. Wel prettig te horen,

natuurlijk," zo zegt de Brummense
ondernemer, die in februari 2004
opnieuw een uitdaging aangaat.
Dat gaat hij het pand aan het in-
dustrieterrein in Brummen verla-
ten en wordt aan de Ambachstraat
aldaar DutchPC Store geopend,
hi de branche waarin Mentink zich
beweegt is natuurlijk regionaal vol-
op concurrentie. "Ik moetje eerlijk
zeggen, ik ben wel blij met concur-
rentie. Je blijft scherper, het houd
je wakker", zo zegt de man die en-
thousiast kan vertellen over de pe-
riode in zijn leven toen hij als agra-
riër het avontuur al zocht. "Ik had
toen al de " Buurthoeve Handels-
onderneming" opgericht. Exporte-
ren van landbouwmachines naar
Denemarken. Ik laadde de machi-
nes zelf in de vrachtwagen en reed
ermee naar Denemarken. Prach-
tige tijd en een goeie handel. Wel
zeven dagen in de week werken,
maar dat had ik er graag voor
over", zo zegt Bennie Mentink.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 november 1ste advent 10.00 uur ds. L.D. Horius (Didam);
19.00 uur Raad van Kerkendienst Gereformeerde Kerk, ds. Bakker
(Doetinchem).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 november 10.00 uur ds. J.F. van Ballegooyen (Winterswijk).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 november 1ste advent, paars 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur Raad van Kerkendienst, ds. Bakker (Doetinchem).

R.K kerk Vorden
•Zondag 30 november 10.00 uur pastor v.d. Meer Eucharistieviering,
m.m.v. kinderkoor; 19.00 uur ds. Bakker (NH), Gereformeerde dienst,
Adventsdienst met Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 november 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 30 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst, dameskoor.

Weekendwacht pastores
30-31 november geen opgave

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
29-30 november FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen. tel. (0575) 4613
32.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-

ipgegeven Contactjes worden bij

de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Te huur: Sint-, Piet- en
Kerstmankleding. Tel. (0573)
451385.

• Decembercadeautjes met
Aloë vera. Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13
16 of 553632.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• U heeft geen overgewicht,
maar krijgt het toch op uw heu-
pen. Ook plaatselijke uit-
schieters pakt Herbalife aan.
Herbalife werkt! Nieske. Tel.
06 54326669. www.no-jojo.nl

• ASR-therapie®. A. Baars-
Klootwijk, tel. (0575) 55 33 03.
www.asr-therapie.com

• Te koop: mooie beuken-
haagplanten (bladhoudend)
ca. 1 m hoog. Scherpe prijs.
Tel. (0575)46 11 51.

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

• Reurlse midwinterhoorn-
wandeling. Zondag 30 no-
vember 2003 van 11.00-16.00
uur. Start „De Heikamp". €5,-
/volw. €3,50/kind. Inclusief:
consumptie, demonstratie mid-
winterhoorn maken, bezichti-
ging Cactusoase en Kasteel
Ruurlo. Keuze uit twee routes:
5,5 km of 12 km. VVV Ruurlo,
tel. (0573) 45 39 26.

• Tijdelijke arbeidskracht no-
dig? Bel Bouwmeester Dienst-
verlening. Tel. (0573) 46 12 06 of
06 2201 -f004.

• Voor het snoeien of aanplan-
ten van fruitbomen belt u naar:
Marcel Tross, tel. (0545) 29 30
03.

• KunstKring Ruurlo organi-
seert: Op zondagmiddag 7 de-
cember vertelt Ruslanddeskun-
dige Marie-Therese Ter Haar
over het tragische en boeiende
leven van de componist Tsjai-
kovski met instrumentale om-
lijsting van Mirjam Wagter-Smitt
met fragmenten uit zijn werk en
dat van zijn tijdgenoten. Plaats:
Orangerie Vordenseweg 2 te
Ruurlo. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur.
Toegangskaartjes a €15,50
incl. 1 consumptie vanaf 14.00
uur aan de zaal. Leden Kunst-
Kring € 1,- korting. Reserv. bij
mevr. N. de Leeuw (0573) 45
3830.

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

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

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

• Gratis af te halen: aluminium
palen z.g.a.n. www.bochtbewo-
ners.tk

• Wilt u het makkelijk heb-
ben met de verzorging van
uw haar? Bel Hanny! Voor af-
spraak bellen 06 15102403 of
's avonds na 19.00 uur (0575)
52 72 69. Nu ook bij mij thuis
knippen.

• Nieuw! Tinkerbel outlet
kindermerkkleding o.a. Ra-
gazzi, Imps & Elfs, Kiekeboe
enz. enz. Extra verkoopavond
di. 25-11 in Leesten, Zutphen.
50% - 60% korting. Graag aan-
melden max. 30 p. (0575) 54
3269.

• Een originele bon van Orga-
nic Move is een dankbaar en
persoonlijk cadeau. Bel (0575)
55 62 17. Praktijk voor holisti-
sche massage.

• Gevraagd: hulp voor in de
huishouding. Voor ± 4 uur per
week. Tel. 55 44 37.

• Sint gaat rap op pad, voor
koffie-pads. Want ze zijn snel
weg bij de Wereldwinkel.

• Aankomend weekend grote
vogelshow in het Dorpscen-
trum.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• Gevraagd: lieve enthou-
siaste oppas voor een mid-
dag/avond per week. Tel. 55 44
37.

• IJsvereniging Vorden: voor-
verkoop ijsbaanabonnemen-
ten t/m 6 december 2003. Zie
Contact woensdag 19 november
2003.

• Gevraagd in Vorden: zelfstan-
dige hulp in de huishouding
voor ± 4 uur per week in overleg.
Tel. 55 31 30.

• Kranenburgbaan voor
nachtvluchten in gebruik ge-
nomen. www.bochtbewoners.tk

• Drie zakken koffiepads (a 18
st.) voor maar €5,-! Wereld-
winkel Vorden.

• Op zaterdag en zondag in
het Dorpscentrum vogels
kijken.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Lingerie
op maat maken.
M O D E V A K S C H O O L

Tel.(0573)461242.

SMA/K - F/T en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs ...

bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 29 november.

Vers voor u gesneden...

snijbonen
500 gram
lekker vers en smakelijk...

bami/nasigroente
500 gram

€2«

}«1«

Witlof
500 gram

Wat de boer... moet ie proberen!

boer'nsalade
200 gram €

Lekkerrrr...

tomaten
kilo €

Grape's rood
6 stuks €

IJ

Kiwi Frans kilo€ 199
l •

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

NEEM DE FOLDER MEE VOOR DE AANBIEDING
VAN MAANDAG 1 EN DINSDAG 2 DECEMBER!

mPUIER
BALIE.NL

HARDWARE & SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAIIE.NI
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

Rijstevlaai
590 090

• qroot € ̂ Jmklein €

Denk er aan
om uw

chocoladeletters
tijdig te bestellen.

Graag voor 3 december.\ s
Aanbiedingen geldig van 24 t/m 29 november 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

Dagmenu's
24 nov. t/m 28 nov. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 25 november
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 26 november
Wildbouillon / zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas en braad-
worst.

Donderdag 27 november
Boerengoulash met spiegelei en aardappels / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 28 november
Spinaziesoep / zalmfilet met dillesaus, peterselieaardappel en
groente.
Maandag 1 december gesloten.

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

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

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Papa kon niet slapen
| Mama was niet moe
| Pas vele uurtjes later
{ vielen hun oogjes toe |
| Nu 9 maanden laten ben ik gekomen |

als antwoord op hun dromen

i i
Sietske

'.f! »

ij} Hij is geboren 17 november 2003 om 5.03 uur en
J; weegt 3070 gram.

Mijn trotse ouders zijn:
Wynand en Wenke Blom

)
Sarinkkamp 57
7255 CZ Hengelo (Gld.)

|
Wilt u eerst even bellen,
voordat u vingertjes en teentjes komt tellen

Léon Berend Dieter

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

l
Kennismaken met

T E R N E T
in de bibliotheek.

Geen idee hoe dat zit met www . . .? En met
dat @ . . .? Wat is een website?
Medewerkers van de bibliotheek helpen u met
het zoeken naar interessante informatie.
We bespreken leuke sites, geven demonstraties
en tips, vertellen hoe u een e-mail verstuurt.
Het is geen cursus, maar een vrijblijvende in-
loopochtend. En vragen staat vrij.

Voor wie?
Voor moeders/vaders van schoolgaande kinde-
ren. Voor ouderen. Voor overige geïnteresseer-
den.

Wanneer?
ledere 2e donderdagochtend van de maand tus-
sen 10.00 tot 12.00 uur. Te beginnen op don-
derdag 11 december, daarna op donderdag 8
januari enz.

Kosten? Gratis.

Waar? In de bibliotheek Vorden.

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

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

Sterven is slechts het
doven van de kaars
omdat de morgen is
aangebroken.

Na vele jaren van zorg en liefde voor zijn gezin en een
ziekte van enkele weken is, vertrouwend op zijn Heer,
overleden onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Hendrik Jan Ruiterkamp
sinds 16 februari 1999 weduwnaar van

Hendrika Groot Nuelend

in de leeftijd van bijna 85 jaar.

Hengelo (Gld.):
Gerrie en Harry Vrogten-Ruiterkamp

Vorden:
Wim en Lydia Ruiterkamp-Visser

Bathmen:
Gerrit en Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Wapserveen:
Reinier en Betsie Ruiterkamp-Ruesink

Vorden:
Henk en Annie Ruiterkamp-Besselink

klein- en achterkleinkinderen

7251 NS Vorden, 19 november 2003
Lindeseweg 22
„Enkzicht"

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 24
november jl. op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Bedroefd om het heengaan delen wij u mede dat is
overleden onze beste broer, zwager en oom

Hendrik Jan Ruiterkamp
weduwnaar van H. Groot Nuelend

in de leeftijd van 84 jaar.

M. Ruiterkamp-Korenblik
G.H. Bargeman-Ruiterkamp
R. Ruiterkamp-Dimmendaal
neven en nichten

Vorden, 19 november 2003

Woensdag 19 november overleed na een kort ziekbed
de oprichter van ons bedrijf

Hendrik Jan Ruiterkamp

Wij wensen de familie sterkte toe dit verlies te dragen.

Alle medewerkers van
Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp BV

Vorden, 21 november 2003

Uit ons midden weggenomen, ons gewaardeerd koor-
lid, mevrouw

J.G. Bosch-Schut

Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior
Vorden

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn
man en onze vader

Jan Wiekart

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-
ven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam,
Marita Wiekart-Storback

Vorden, november 2003

"De 'R' van riblappen
zit weer in de maand'

Buiten is het guur novemberweer. Binnen is 't aan-
genaam en laat uw hele gezin zich de riblappen
goed smaken. Vol ijzer en andere mineralen voor

extra weerstand. Maar vooral natuurlijk erg lekker.
Gaat u ze braden of lekker ouderwets stoven?

Riblappen
500 gram

Priklappen
500 gram €

Gehakt rondo
700 gram €

49

49

Pastasalade
100 gram

Runderrookvlees
100 gram

790.

189
€ l .

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

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

Nederland b.v.

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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



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

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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Wegen in Vorden
In samenspraak met de bewoners
wil de gemeente om de verkeers-
veiligheid te vergroten aan de
noordzijde van de Hackfortselaan
de binnenste rij grasbetonstenen
vervangen door asfalt, de buiten-
ste rij grasstenen aan de zuidzijde
verwijderen en een plateau ter
hoogte van de inrit van de huis-
nummers 2 en 4 aanbrengen.
Voor de uitvoering van de werk-
zaamheden vragen burgemeester
en wethouders de gemeenteraad
in de raadsvergadering van
18 december a.s. een krediet van
€ 50.000,-. Op de Horsterkamp
wordt de asmarkering aan de
oostzijde van de weg, tussen de
Hengeloseweg en de Willem
Alexanderlaan, vervangen door
een sprayplast markering. Verder
wordt bekeken of in de plaats van
de rechtopstaande betonbanden
aan de oostzijde van de weg een
betonrand met een afgeschuinde
kan komen.

Centrumvisie
vastgesteld, hoe
nu verder?
Op 23 oktober jl. stelde de gemeen-
teraad de definitieve Centrumvisie
vast en tijdens de begrotings-
vergadering van 13 november jl.
is gesproken over de nadere
uitwerking. De raad gaf aan dat
nieuwbouw voor de Dorpsschool
en daarmee samenhangend de
realisatie van de Multifunctionele
accommodatie (MFA) de hoogste
prioriteit heeft. Wethouder
Boogaard antwoordde daarop dat
het de bedoeling is dat er eind dit
jaar een intentieverklaring van
deelnemende partijen en een
programma van eisen ligt. Andere
belangrijke onderdelen van de
visie voor de raadsfracties zijn
de aanleg van rotondes op de
rondweg bij de aansluiting op de
Zutphenseweg en de Horsterkamp
en parkeerplaatsen langs De
Bleek. De raad wil goed geïnfor-
meerd blijven over de voortgang
van het proces. Tijdens de begro-
tingsvèrgadering stelde zij een
krediet beschikbaar voor de voor-
bereidende werkzaamheden voor
de aanleg van de rotondes, par-
keerplaatsen en de verbreding
van de beekoever (om de ecolo-
gische en landschappelijke waar-
de te versterken) Deze voorberei-
dende werkzaamheden, zoals
overleg met de provincie over het
ontwerp van de rotondes, bestem-
mingsplanwijzigingen etc. zijn
inmiddels gestart. Het is de be-
doeling dat eind 2004/begin 2005
één en ander wordt gerealiseerd.

Huishoudelijk chemisch afval
op afroep thuis opgehaald

Op dinsdag 2 december a.s. haalt de
chemokar uw huishoudelijk
chemisch afval op afroep aan huis
op. Als u wilt dat de chemocar bij
u langs komt om de chemobox te
legen, meld u zich dan telefonisch

aan bij de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu: (0575) 54 56 46,
bereikbaar van 09.00-12.30 uuren
van 13.00-16.00 uur. Dit kan uiter-
lijk tot donderdag 27 november.
Uw chemisch afval kunt u ook

Nog even voor de duidelijk-
heid wat valt er onder huis-
houdelijk (klein) chemisch
afval? Onder meer:
• Batterijen
• Spaar- en energiezuinige

lampen
• TL-buiten
• Vloeibare gootsteenontstopper
• Medicijnen
• Accu's
• Benzine
• Motorolie
• Verf, lak en beits
• Bestrijdingsmiddelen
• Zout- en zwavelzuur
• Terpentine, verfverdunner en

kwastenreiniger

iedere tweede zaterdag van de
maand in Vorden en iedere vierde
zaterdag van de maand in Steende
ren bij de afvalbrengpunten
inleveren. Voor meer informatie zie
de Afvalkalender 2003.

Gezond en veilig wonen. Dat wilt u toch ook?
We steken veel tijd en energie in het
opknappen en verfraaien van onze
woningen. Thuis moet een plek zijn
waar het plezierig en behaaglijk is.
Maar weet u ook hoe veilig en gezond
uw woonsituatie is? Lang niet iedereen
is bekend met de diverse gezondheids-
en veiligheidsrisico's binnenshuis. Over
hoe het zit met ventilatie, brandveilig-
heid, de veiligheid van gas en elektra,
burenlawaai en schoon drinkwater
verschijnen de komende weken
artikelen op deze gemeentepagina. Ook
op www.vorden.nl en www.vrom.nl
vindt u meer informatie over gezond
en veilig wonen. Deze week:

Last van lawaai van uw buren?

Elke ochtend wil de hond van de
buren wel érg vroeg worden uit-
gelaten. U houdt van honden,
maar blaffende honden om vijf
uur 's ochtends vindt u toch min-
der leuk! De bovenburen geven
een feestje. U houdt ook wel van
wat gezelligheid. Maar is het nu
écht nodig om bijna elke avond
tot half twee bezoek over de vloer
te hebben? U moet de volgende
ochtend om zeven uur opstaan
om naar uw werk te gaan.

Burenlawaai is voor één op de
drie Nederlanders een probleem.
Eén op de acht, dat zijn maar
liefst 850.000 gezinnen, heeft
zelfs extreme last van lawaai van

hun buren. Het kan uw plezier
om ergens te wonen aardig beder-
ven. In heel erge gevallen kan het
zelfs uw gezondheid in gevaar
brengen. Ruzie met buren en mis-
schien wel stress en slapeloosheid
eisen hun tol. Lawaai gaat jam-
mer genoeg niet vanzelf over. Wat
kunt u doen? Samen met gemeen-
ten en verschillende belangenor-
ganisaties heeft het ministerie
van VROM de handreiking Buren-
lawaai ontwikkeld. Dit is een
overzicht van maatregelen voor
het aanpakken van het probleem
burenlawaai. De handreiking is te
vinden op de site van het
ministerie www.vrom.nl/geluid-
hinder en gratis te downloaden.
De handreiking richt zich vooral
op organisaties die een rol kun-
nen spelen bij het oplossen van
het probleem. Denk aan woning-
corporaties, buurtbemiddeling, de
gemeente en de wijkagent.

Maar de handreiking Burenlawaai
kan ook ü helpen met uw proble-
men met uw buren. Naast maat-
regelen vindt u lessen uit de prak-
tijk. En het is mogelijk om advies
op maat te krijgen. U vult een
aantal vragen in en krijgt de
meest geschikte oplossingen op
een rijtje. Dit kunnen simpele
oplossingen zijn. Het hangt af van
het probleem. Bij het geluid van
schuivende stoelen op de houten

Welstandsnota ook op www.vorden.nl
Bouwplannen moeten voldoen aan
welstandseisen. Daarom moet ie
dere gemeente een Welstandsnota
opstellen waarin de criteria die bij
de beoordeling van nieuwe gebou-
wen of een verbouwing een rol
spelen overzichtelijk zijn weer-
gegeven. De gemeente Vorden
heeft samen met Hengelo, Hum-
melo en Keppel en Steenderen een

nieuwe Welstandsnota opgesteld.
Het ontwerp ligt ter inzage van
24 november t/m 21 december a.s.
Op het gemeentehuis, in de biblio-
theek, maar ook op de website van
de gemeente (www.vorden.nl/
inwoner/ plannen en projecten)
kunt u de nota bekijken. In de aan-
gegeven periode kunt u uw ziens-
wijze kenbaar maken.

vloer van de bovenburen volstaat
een simpele oplossing. U kunt
met uw buren afspreken dat ze
viltjes onder de stoelpoten doen.
De feestende buren kunt u vragen
na een bepaalde tijd het geluid
van de muziek lager te zetten.

Niet alle problemen zijn op te
lossen met een goed gesprek en
een afspraak. Bijvoorbeeld als
meer mensen in uw flat geluids-
overlast hebben doordat de
huizen gehorig zijn. De woning-
corporatie kan dan misschien met
u meedenken over een oplossing
voor de flat. Een ander voorbeeld
is dat u niet met uw buren kunt
of wilt praten. Dan heeft u
behoefte aan de bemiddeling van
een tussenpersoon. Denk hierbij
niet alleen aan de politie, maar
juist aan andere organisaties
zoals buurtbemiddeling. In het
uiterste geval kan er tot huis-
uitzetting worden overgegaan.
De handreiking vertelt u wat uw
mogelijkheden zijn. U leest wat u
zelf kan doen en welke organi-
saties u helpen bij de aanpak van
het probleem.

Naast via de website van het
ministerie van VROM kunt de
handreiking ook telefonisch
bestellen bij Postbus 51, tel. (0800)
80 51 (gratis) onder vermelding
van nummer: VROM 3202.

Raadsvergade-
ringen
De raadsvergaderingen van
27 november en 4 december
vervallen. De eerst volgende
raadsvergadering (besluit-
vormend) is op 18 december a.s.
Meer informatie over de inhoud
van die vergadering volgt later.



Stand van zaken rond opgebroken
wegen Jebbink en Hanekamp
De wegwerkzaamheden op de
Hanekamp en het Jebbink ver-
lopen volgens planning. Op de
Hanekamp wordt bestraat, de
trottoirs aan beide kanten van de
weg zijn klaar en vanaf volgende
week start de aanleg van het
plateau op het kruispunt de
Hanekamp/de Haar. Het straat-
werk op het Jebbink, vanaf de
Burg. Galleestraat tot het kruis-
punt Decanijeweg, is opgebroken.
Het trottoir in de straat, langs de
kerk en Monuta, is klaar en weer

toegankelijk voor aanwonenden.
Aan de andere zijde van de weg
zijn de trottoirbanden inmiddels
opnieuw gesteld.

Geef nu uw vrijwilliger van het jaar op!
Het kan nog steeds
Wie wordt de 'Vrijwilliger van
het jaar' in Vorden? Op deze
vraag komt een antwoord tijdens
de nieuwjaarsreceptie op 5
januari 2004 om 20.00 uur in het
Dorpscentrum. Burgemeester en
wethouders willen met deze ver-
kiezing hun waardering voor de
activiteiten die de vele Vordense
vrijwilligers verrichten, uitdruk-
ken. Tot 9 december a.s. kunt u

uw vrijwilliger van het jaar opge-
ven bij de gemeente. We kennen
allemaal toch wel iemand die
deze titel verdient? Bijvoorbeeld
de overblijfmoeder/-vader op
school of de ouder in de ouder-
raad, de coach van één van de
jeugdteams van de volleybalclub
of de collectant van de Nier- of
Hartstichting, het Astma- of
Reumafonds. Geef deze persoon

op en wie weet wordt hij of zij
tijdens de nieuwjaarsreceptie op
een bijzondere manier in het
zonnetje gezet. Aanmeldings-
formulieren kunt u opvragen bij
mevrouw M. Arends van de
gemeente Vorden, tel. (0575)
557 506 of e-mail: m.arends®
vorden.nl. U kunt ook een
formulier ophalen bij de biblio-
theek of het Dorpscentrum.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hoetinkhof 90, voor het bouwen van een erker, datum ontvangst: 14 november

2003
• Het Hoge 41, voor het bouwen van een overkapping, datum ontvangst:

17 november 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ambachtsweg 14, voor het bouwen van een bergruimte, datum ontvangst:

13 november 2003
• Crossbaan tussen de Lankampweg 4 en Deldensebroekweg 2, voor het plaatsen

van een geluidsscherm, datum ontvangst: 13 november 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Eikenlaan 20, voor het bouwen van een carport en vergroten van een carport,

vrijstelling voor: hoogte ander bouwwerk en situering carport binnen een afstand
van 3 m. van de voorgevel

• Insulindelaan 27, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: hoogte
• Insulindelaan 29, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: hoogte
• Koekoekstraat 2 in Vierakker, voor het aanbrengen van een nieuwe zijgevel in een

boerderij

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Deldenseweg 11, voor het gedeeltelijk slopen van een asbesthoudende

dakbedekking en een daaronder gelegen houten constructie kapschuur

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Jachtvereniging Soestdijk, voor het houden van een slipjacht op 20 december

2003

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

Wet milieubeheer
O pe n b a r e ' k e n n i sg e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 4 1 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 28 november t/m 26 december 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• NV Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen voor het oprichten van

een inrichting voor grond- en grondwaterreinigingsinstallaties, volgens het
Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Schoolhuisweg (ong.) in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b e s l u i t ( a r t . 8 . 2 3 Wm)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 28 november t/m 12 december 2003 ter inzage het ontwerp-besluit voor het
ambtshalve aanpassen van de milieuvergunning van:
• de heer J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden, adres van de inrichting:

Galgengoorweg 5, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie A, nr. 2583 en
2584

• de heer A.J. Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vorden, adres van de inrichting:
Riethuisweg 4, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie N, nr. 337

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
de aanpassing van de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het belang van de bescherming van
het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 13
december 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt
u op verzoek inbrengen tot 13 december 2003.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g van he t bes lu i t op de a a n v r a a g om
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
28 november t/m 9 januari 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• mevrouw A.E.A. Akkerman, Zuivelweg l, 7251 LJ Vorden, om: een revisie-

vergunning voor een inrichting voor a. het produceren van beitsen, wasverven,
vloerwassen, paraffme staven, zilver- en koperpoets; b. het opslaan van
grondstoffen voor deze productie; c. het opslaan van gerede producten, datum
aanvraag: 4 september 2002, adres van de inrichting: Zuivelweg 2, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie E, nr. 824

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 10 januari 2004.

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

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 2 december 2003 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 13 november tot en
met 27 november , voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
donderdag 4 december behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst
met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 28
november 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 27 november om 12.00
uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

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

Kanker betekent lang niet altijd het einde.
KWF

KANKER
BESTRIJDING



Intocht Sinterklaas met een
jubilerende "hoofdpiet"

"Zie de hoofdpiet is weer in Vor-
den, al vijfentwintig jaar erbij, t
moet een feestje kunnen wor-
den, o wat zijn we allen blij"! En
blij waren ze de kinderen uit
Vorden. Nadat Sint uit de trein
was gestapt, vele handjes had
geschud, zongen de kinderen
met begeleiding van de muziek-
vereniging "Sursum Corda" de
hoofdpiet toe. Hoofdpiet Rei-
naldo, zoals hij door de Sint
wordt genoemd, zette namelijk
zaterdagmiddag voor de 25e
keer voet op Vordens bodem.
Op de melodie van "Zie de
maan schijnt door de bomen",
bedankte de jeugd hem zin-
gend voor zijn jarenlange
komst.

En de hoofdpiet genoot. Gezeten
naast de Sint maakte hij een rond-
toer door het dorp. Bij het Dorps-
centrum werd halt gehouden en
werd het "hoge" Spaanse gezel-
schap welkom geheten door Bur-
gemeester Kamerling. Deze sprak
ook woorden van dank tot hoofd-
piet Reinaldo De burgervader
bood hem een fles drank aan. (
Trouwens de jubilerende Reinaldo
kreeg onderweg tijdens de rond-
gang door het dorp van een aantal
plaatselijke ondernemers even-
eens flessen met geestrijk vocht
aangeboden, zodat hij straks weer
terug in Spanje nog een leuk feest-
je kan bouwen!)

Na deze plechtige gebeurtenis on-
derhield Sint zich in de grote zaal
van het Dorpscentrum een poos
met de kindertjes uit het dorp.
Daarna vertrokken Sint en Pieten
naar het pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg", waar de jeugd uit
de Wildenborch, Medler en Kra-
nenburg al met "rooie" koontjes
op hem zat te wachten. De Sint
bracht deze dag ook nog een be-
zoek aan "Villa Nuova" en "De
Zon". Gedurende zijn verblijf in
Vorden overnacht Sint in het
Dorpscentrum. Zijn er kinderen
die hem een tekening of briefje
willen sturen dan kan dat. Het
postadres is: Postbus 100- 7250 AA
Vorden.

REINALDO:" WAT EEN
BLIJKEN VAN WAARDERING"
Hoofdpiet Reinaldo was zaterdag
aangenaam verrast door al deze
blijken van waardering van de
jeugd, van de burgemeester, van
de ondernemers. "Wat heb ik ge-
noten. Weetje wat zo leuk was, ik
heb de vaders en moeders die nu
bij de trein stonden, destijds zelf
nog met een blos op de wangen en
met beverige handjes de Sint zien
begroeten. Nu waren ze er weer
maar dan met hun eigen kroost.
Trouwens wat zijn het toch lieve
kindertjes hier in Vorden. Ik geloof
dat ik er nog maar 25 jaar bij aan-
knoop. Als ik zie hoe fit Sinterklaas
nog is, hij wordt op 5 december

697 jaar, dan kan ik daar nog een
voorbeeld aannemen.

Zelf behoor ik natuurlijk ook niet
meer tot de jongste categorie Pie-
ten. Neem bijvoorbeeld onze mu-
ziekpiet Jettico, die is een heel stuk
jonger. Nee, zelf klim ik niet meer
op de daken. Ik hou me meer bezig
met het managen van de Pieten. Ik
let erop dat ze in alle wijken,
buurtschappen en uithoeken van
Vorden komen, zodat geen enkel
kind wordt vergeten. Natuurlijk
zijn de Pieten ook wel eens bal-
lorig, maar dan roep ik ze meteen
weer tot de orde. Ik moet zeggen,
ze luisteren met ontzag naar mij.

Mijn voornaamste taak is om er
voor te zorgen dat Sinterklaas er
netjes bijloopt. Dat zijn kleding ge
wassen en gestreken wordt. Dat hij
niet vergeet de mijter op te zetten
en de staf mee te nemen. En dan is
er natuurlijk het "grote boek". Aan
mij de taak om alle wetenswaar-
digheden over de Vordense kinder-
tjes in het boek te vermelden. Ge-
lukkig hoefin alleen maar positie-
ve dingen te noteren. Hoofdpiet
zijn bij Sinterklaas, vergt nog al
wat, dat begrijp je natuurlijk wel.

PIETENDIPLOMA
Het is ook al weer vijftig jaar gele-
den, ik geloof zelfs nog voor de
Tweede Wereldoorlog, dat ik mijn
"Pietendiploma" heb behaald. De

kindertjes vragen mij wel eens,
"zeg Piet wat doe je nu allemaal
wanneer je niet in Nederland
bent. Wat wij doen is rusten, veel,
heel veel rusten. De reis met de
boot, soms met de auto, soms op
het paard, het is nog al vermoei-
end. Een maand reizen, een aantal
weken in Nederland, vele bezoe-
ken afleggen, de reis weer terug,
het is me al niet wat. In de zomer-
maanden beginnen we al weer
met de voorbereidingen voor de
volgende verjaardag van de Sint.

Kijk alleen naar de inkopen die
wij moeten doen. De grondstoffen
van het marsepein, het speculaas,
de chocoladeletters noem maar
op, die zijn weer flink in prijs ge
stegen. Stakingen vanwege de
CAO onderhandelingen in onze
pepernotenfabriek in de Spaanse
binnenlanden moeten wij ( de
Sint en ik ) trachten in de kiem te
smoren. Nee, nee, niet eenvoudig
allemaal. Wij moeten net als ie-
dereen, roeien met de riemen die
wij hebben. De Sint heeft ook een
budget waarop helaas ook gekort
moest worden. Maar als je dan
weer, zoals zaterdag, hier die gro-
te kinderschare ziet, dan word ik
toch weer warm van binnen. Daar-
voor doe je het allemaal, gelukki-
ge kinderen zien.

Toch ook bij Sint en mij veel ver-
driet. Vrijdagavond hadden Sint

en ik nog een uurtje vrij. Toen
hebben we naar de Nederlandse
televisie zitten kijken. Toen zagen
we daar beelden van kindertjes
uit Tsertjenië ( sorry wanneer ik
de naam van het land niet goed
uitspreek) die tijdens de oorlog op
landmijnen waren gestapt en die
daardoor een been ( of soms alle
twee) waren kwijt geraakt, dan ko-
men bij Sint en mij de tranen in
de ogen. Dan willen we wel me
teen naar die landen afreizen om
te helpen. Wij zijn dan ook erg blij
dat we toch nog geld uit ons bud-
get kunnen uitrekken en dat geld
kunnen overmaken naar die kin-
dertjes daar.

Oh ja, voordat ik het vergeet, Sint
en ik waren afgelopen woensdag
ook heel blij toen we hoorden dat
"Oranje" met 6-0 van Schotland
had gewonnen. We hebben me-
teen onze agenda gepakt en heb-
ben wij besloten om de komende
zomermaanden nog een paar keer
vanuit Spanje naar Portugal over
te wippen om daar de Oranjeman-
nen te zien spelen. We hebben
nog een paar cadeautjes voor hen
achtergehouden. Als de spelers
ons zien, doen ze er wellicht nog
een schepje bovenop en wordt
Oranje zomaar Europees kam-
pioen en dan hebben wij in Neder-
land weer heel veel blije kinder-
tjes maar ook blije "grote men-
sen"!

Hef Reinaldo is 25 jaar Piet in Vorden. Voorzitter van de VOVHarry Kettelerij zet het lied in samen met de kinderen voor de jubile-
rende Piet Reinaldo.

Ook Sint doet
zij/t iftfopeH bij de
Vwdense winkeliers



Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

MAAK JE EIGEN
SINT-SCHOEN
Ben je nog geen 10 jaar, doe dan mee. Haal de bouw-/kleurplaat

in de winkel op. Kleur, knip en plak zo mooi als je kunt.

Breng de schoen op zaterdag 29 november naar de winkel,

en zet hem klaar voor de Sint en Piet. Op woensdagmiddag

3 december mag je je schoen ophalen!

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Ailihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!
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SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst

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

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

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten naar uw wensen.

Neem voor informatie hierover contact met ons op.

drukke r i j Weevers

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

Bolbomen catalpa, esdoorn, primus, acasia,
es, plataan.

Leibomen linde, plataan.

Dakvormige bomen
plataan, morus.

Hoogstamfruitbomen
Blauwe haagconiferen 2 m

bij afname van 5 stuks of meer

20% korting.
Beukenhagen

50-80 cm
150 cm en op

80-120 cm

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel . (0575)461424

Aanbiedingen geldig van ma. 24 nov t/m za. 29 nov. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah
Panklare andijvie 400 gram € O?9

Slinil 5 kilo (op = op) van € 14.99 voor € ÏJ•

Palm bier van c 13.49 voor € 8?9

Weekendaanbieding alleen zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Grolsch bokbier
2e sixpack hdlVG prijs!

Spaart u al zegels voor een gratis boodschappendoos?

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah



Er wordt hard gewerkt aan zacht water Tweede coniferenconcert ten
bate van Pinetum 'De Belten'

Drie opslagtanks en een machinehuisje...
gebouwd bij het Vordense waterwinstation

wordt

Was het de Nieuwjaarsrede
van vorig jaar van burgemees-
ter Kamerling waarin hij de in-
woners van onze gemeente op-
riep schriftelijk te protesteren
tegen het veel te harde leiding-
water dat uit de Vordense kra-
nen stroomt? Of was het de ak-
tie van de werkgroep 'Beterwa-
terF waardoor maar liefst 700
Vordenaren een klachtenbrief
schreven aan Vitens? Of was
het de door deze werkgroep in-
gediende klacht bij het Minis-
terie van VROM eind vorig jaar
over het veel te hoge kalkge-

We spraken met de drie leden van
de werkgroep 'Beterwater!' die ui-
teraard de ontwikkelingen rond
het waterwinstation nauwlettend
volgen. Bep Keuter, penningmees-
ter, Jan van Burk, secretariaat en
woordvoerder Harry van Rijn stel-
den vast dat er schot zit in het
voornemen van Vitens want er is
veel bouwactiviteit rond het sta-
tion dat, verscholen in de bossen,
zorgt voor de waterwinning in on-
ze regio.

Drie nieuwe opslagtanks en een
machinehuisje en veel graafwerk-
zaamheden wijzen erop dat de
aanleg rigoreus ter hand is geno-
men en - volgens ingewonnen in-
formatie bij Vitens - ook volgens
plan verloopt.

DRINGEND NODIG
'Hoe hard deze voorziening nodig
is' - zo stelt woordvoerder van Rijn
- 'blijkt wel uit een praktijkgeval
waarover deze zomer een geschil
was ontstaan met Vitens. Een in-
woner van Vorden heeft acht jaar
geleden een nieuwe rioolafvoer
van het toilet laten aanleggen die
al tweemaal volledig verstopt was
geraakt.

Een camera-onderzoek wees uit
dat zich aan de binnenkant van de
buis (die alleen voor het toilet
wordt gebruikt) een kalklaag had
vastgezet.

Achter de daardoor ontstane struc-
tuur van kleine puntige uitsteek-
sels bleef papier steken waardoor
deze verstoppingen ontstonden.

halte van het Vordense kraan-
water waardoor Vitens werd
gedwongen ingrijpende maat-
regelen te nemen?

Niemand zal het ooit precies we-
ten maar zeker is dat er op het
Vordense waterwinstation aan de
Wientjesvoortseweg, zoals uit bij-
gaande foto blijkt, hard wordt ge-
werkt aan een onthardingsinstal-
latie die, volgens toezegging van
Vitens, rond eind 2004 zal func-
tioneren om een eind te maken
aan het kalkwaterleed in onze ge-
meente.

Samen met de Werkgroep 'Béter-
water' werd het geval voorgelegd
aan de Geschillencommissie voor
de Energiebedrijven. In een mon-
delinge toelichting werd een stuk-
je rioolbuis getoond dat door de
commissieleden nauwelijks en
met enige tegenzin werd bekeken.
De meest kritische vraag - nota be-
ne gesteld door de vertegenwoor-
diger van de Consumentenbond
die in de commissie zat - was of er
bij Vitens wel eens meer van deze
klachten voorkwamen.

Alsof er één ondernemer is die
daar in zo'n situatie 'ja' op zou zeg-
gen! Daar was natuurlijk volgens
de Vitens-mensen geen sprake van.
De voorzitter maakte wel een zure
opmerking of er - nu bleek dat er
in Vorden al een grote actie tegen
het te hoge kalkgehalte van het lei-
dingwater was geweest, - mis-
schien ook nog 700 claims van an-
dere Vordenaren bij de commissie
zouden worden ingediend.

Overigens bleek ter zitting dat de
voorzitter zich heel slecht op deze
zaak had voorbereid omdat in zijn
dossier het schiftelijk verweer van
Vitens niet aanwezig was. Dat werd
ter plaatse nog even gekopieerd en
zonder het in te zien door hem in
het dossier opgeborgen.

De klacht werd - zoals na de onbe-
trokken houding van de drie juris-
ten/commissieleden mocht wor-
den verwacht - afgewezen. Argu-
ment: 'de klager heeft niet aange-
toond dat de schade van ruim 500
Euro is ontstaan door de hardheid
van het water. Er was ook geen re

den' -volgens de motivering - 'om het
getoonde stuk rioolbuis door een
deskundige te laten onderzoeken'.

Uit deze verloren rechtzaak - zo
stellen de leden van de werkgroep
'Beterwater!' - blijkt wel dat de ge-
zamenlijke energiebedrijven be-
schikken over een zo sterke positie
in het krachtenspel van leveran-
cier en afnemer dat de belangen
van de consument weinig gewicht
in de schaal leggen. En dat is dan
nog vriendelijk geformuleerd.

EINDE VAN AKTIE
De werkgroep stelt dat, nu de
bouw van de onthardingsinstalla-
tie is begonnen, haar taak is beëin-
digd. En dat alleen nog de financië-
le zaken moeten worden afge-
werkt. Bij het begin van de aktie
kwamen er namelijk spontaal van
een aantal inwoners van ons dorp
bijdragen binnen om de onkosten
te kunnen betalen. Het ging om
een bedrag van Euro 665.-.

Dit bedrag is echter maar voor een
deel besteed en er resteert nog een
saldo van ongeveer Euro 300.-.
De 'donateurs' ontvangen dezer
dagen het laatste nummer van de
Nieuwsbrief 'Beterwater!1. Daarin
wordt hen gevraagd of ze de circa
50% van het door hen gestorte be-
drag terug willen ontvangen.

Wanneer dat niet de bedoeling is
zal de werkgroep het bedrag over-
maken aan een instelling die zich
inzet voor de aanleg van waterput-
ten in een Afrikaans land.

Dan heeft de aktie 'Beterwater!'
niet alleen bijgedragen aan de ver-
betering van de waterkwaliteit in
ons dorp maar worden ook men-
sen die nog helemaal geen behoor-
lijk drinkwater hebben, geholpen
om dit doel te bereiken.

Intussen - zo berichten de leden
van de werkgroep - zijn ze bijzon-
der dankbaar voor de grote steun
van de inwoners van Vorden die
door hun aktieve medewerking
door het schrijven van de 700 brie
ven en door de financiële steun in
elk geval en op z'n minst deze ge-
slaagde aktie mogelijk hebben ge
maakt.

Op zondagmiddag 30 novem-
ber a.s. zal er in de Hervormde
Kerk te Vorden voor de tweede
keer het bijzondere "Coniferen-
concert" te horen zijn. Bijzon-
der omdat er wederom een ba-
rokensemble zal optreden dat
prachtig en onbekend repertoi-
re ten gehore zal brengen, én
bijzonder omdat het tevens een
benefietconcert is, waarvan de
baten naar het Pinetum "de Bel-
ten" zullen gaan.

Tijdens het concert, dat ongeveer
een uur zal duren, zal het Ensem-
ble "La Clementina" werken spe
len van de componist Luigi
Boccherini (1743-1805). Het ensem-
ble werd in 1999 opgericht door de
violist Makoto Akatsu en cellist
Bas van Hengel.

Naast de oprichters bestaat het en-
semble uit Yannis Roger (viool),
Mario Konaka (altviool) en Cas-
sandra Luckhardt (violoncel) een
waar internationaal gezelschap.
Henriette Feith (foto) zal de
sopraan solo voor haar rekening
nemen.

Henriette studeerde af aan het
Sweelinck Conservatorium in Am-
sterdam en vertolkt al een aantal
jaren vele rollen op nationale en
internationale podia.

Alle instumentalisten zijn gespe
cialiseerd in de historische uitvoe
ring van 18e eeuwse muziek en
werkzaam bij internationaal be

faamde orkesten zoals La Petite
Bande, Das Kleine Konzert en Or-
chestra Van Wassenaer.

La Clementina richt zich uitslui-
tend op de muziek van Luigi
Boccherini, die ook wel bekend
staat als de pionier van het "klei-
ne" strijkrepertoire (hij compo-
neerde 125 strijkkwintetten, 91
strijkkwartetten en 54 strijktrio's).
Er zullen dan ook delen te horen
zijn van het strijkkwintet in E-gr..

Minder bekend zijn Boccherini's
vocale werken, heel jammer, want
het Stabat Mater voor sopraan en
strijkkwintet, dat ook zal worden
uitgevoerd, is een wonderschone
compositie. Info (0575) 55 62 62.

Het mysterie van de mistiek van het
leven in galerie 'Het Gele Stoeltje'
Zaterdag 29 november a.s.
houdt de galerie open huis met
werk van de kunstenaar Joepe
Bos uit Zwolle.

Haar schilderijen kenmerken zich
door een vlotte penseelvoering en
dragen spirituele of meditatieve
elementen in zich. Ze zijn ge-
creëerd met eenvoudige midde
len, kleine en grote gebaren wisse
len elkaar af.

Ze wil uitdrukking geven aan de
verbinding tussen de zichtbare,
aardse werkelijkheid en een on-
zichtbare spirituele ervaring. De
verbinding tussen tegenstellingen
in hemel en aarde, tussen licht en
donker. Licht speelt daarin een
grote rol. Het licht als universeel
symbool voor leven.

Gladde en ruwe ondergrond vor-
men op het linnen de huid. Twee
natuurlijke aspecten met heel ver-
schillende kwaliteiten. De verf-
vlakken zijn daarbij veelal open.
Deze open structuur geeft een
ruimtelijke ervaring. Ruimte is
een belangrijke inspiratiebron
voor haar.
Bij dit alles speelt het bezig zijn
met het zoeken naar waarheid.
Het mysterie van de mystiek van
het leven.

Deze expositie is van 29 nov. tot 27
dec. 2003 te zien in galerie "Het
Gele Stoeltje", Burgemeester Gal-
leestraat 36 in Vorden, open van
do. t/m za. 's middags en op af-
spraak. Ie Kerstdag gesloten, 2e
Kerstdag open. Of zie: www.hetge
lestoeltje.nl.

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monster-
boeken mee naar huis
om samen uw keus
te maken uit
onze grote collectie.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86



De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoemgoed

interieuradviseur
0

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

B Y E R I C K O O I S T R A

HIFI TERUG OP DE NIEUWSTAD 53
Dealer van o.a. Kef, Canton, Dynaudio, Quad luidsprekers en Bryston,

i -m Teac en Pioneer electronica, specialist in home-automation.

j Opening op 28 november

N I E U W S T A D 5 3
7201 N L Z U T P H E N

T 0575 545 583

W W W W . S I G H T S A N D S O U N D S . N L

Voor Professionele verven van Sigma Coatings

kunt u nu ook bij ons terecht.

SIGMA
COATINGS

Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

Hef plaatselijk nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

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

op Sinterklaasavond.

BBQ, Hapjes & Partyservice

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

Voor een geweldige keus groot of klein
moet u bij Enorm Harmsen zijn!!!

ENORM HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Bankzaken kunt u 24 uur per dag regelen.
Kijk op www.rabobank.nl. Of bel de Rabofoon.

Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank

De WinterSchilder brengt WinterWinst

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand aan de binnenzijde toe aan een fris
en nieuw gezicht.Vanwege onderhoud of omdat u gewoon zin hebt in een andere
kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt
uitgevoerd. Denk dan aan de WinterSchilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook WinterWinst: in de wintermaanden biedt de WinterSchilder
particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten!

Neem contact met ons op voor WinterSchilder-advies.

schildersbedrijf

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

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

Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

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



Hengelo (Gld.)

(50% korting)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

3:
35

ch Goudse kaas Jong kilo van 6.55 voor
27
•
62

Licht belegen kilo van 7.25 voor

cn
KIPPENBOUT

pak 2,7 kilo

kilo van 3.09 voor
99

fles 1.5 liter

van 1.02 voorO.775

PAGE ULTRA COMFORT

TOILETPAPIER
pak 12 rollen

van 6.37 voor
99

CAMPINA
DUBBELVLA

diverse smaken - pak 1 liter

O.89
van 1.29 voor

LA VS
CHIPS

zak 200 gram a 0.85

nu 3 zakken halen
2 zakken betalen

WARSTEINER
PILSNER

krat 24 flesjes

99
nu8.9

HOOGHOUDT JONGE
DUBBELE GRAANJENEVER

1 liter nu 109.99

GALL^GALLlM O L E N H O>E K
DE WINKEL HOEK
Ch HENGELO (G)

(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGELO

Lekker betaalbaar bij de groenteman!
^^^^^^^^^^^B ^H^^^^^7

Mooie
blanke witlof

.mMUf^^f

2,5 kilo nu

héél kilo

luikool uit 't vat +
-^ wnnW\A/OrST samc d r s r o

V Hen1

St fruit-

tfSaSis»
•"WagC

3 graW N/an ̂  ̂

Heer1
W±

pizza

jSS*
Ie koopt 't lekkerst b//' de groentemón!



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER
AMANDEL-

STAVEN

DE ORIGINELE
HARDE DUITSE

SCHNÏÏT
BROODJES

KRUIDNOTEN
SPECUUMS !
NU 2 VOOR

00
f

Deze week supeivoordelia:

RUNDERBRAADLAPPEN ug 4,49

SCHOUDERKARBONADE ug 2,99
ROOKWORSTEN GROF OF FIJN

per stuk 1,75 3 voor 3,99
BALKENBRIJ 1 kg 2,99

Voor op de boterham:
100 gr katenspek voor 0,79

ROLLADES POPULAIR
naturel of pesto

Grof gesneden varkensvlees in
netverpakking heerlijk gekruid

700 gr per stuk 3,49

Uw vakslager DIJKGRAAF

Fruithandel F. Huusken en Zn.
BILDTSTAR

GIESSEN, WILDEMAN
ROODSTOVERS
WINTERPEEN
ftC IIIPM

300
m

O 98
m

n i M _ H. B mm

RODE
GOUDRENETTEN

PRACHT
WITLOF

Kist a 11

250
m

498
•

O98
•

Bloemen en planten

» MINI KERSTBOOM 6.99

0 OASE, 3 voor 2.50
4e gratis

« FRUITKRANS 7.99

« 2 BOSSEN BLOEMEN 5,-

0 20 ROZEN

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

KIPPENLEVER kilo 3?5

3 GEVULDE
MINI ROLLADE 4?5

STEVIGE GROTE POTEN 2 kilo 4I5

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

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



Jeugdteams w Vorden in het nieuw

Bronkhorst Banden & Autostyling (E4)

Autobedrijf Groot Jebbink (D2)

Van Zeeburg & Visser (Dl}.

De Vordense jeugd kan zich weer in de mooie kleding laten zien.

Adventsdienst Raad van Kerken
As. zondag 30 november begint
de Adventstijd, de periode van
voorbereiding op het naderende
Kerstfeest.

In dit donkere jaargetij wordt uit-
gezien naar het licht dat met de ge
boorte van Jezus in de wereld
kwam en dit licht wil een ieders le-
ven in een ander perspectief zetten
voor wie zich naar Jezus toekeert.
Op deze eerste Adventszondag is er
's avonds een oecumenische dienst

uitgaande van de Raad van Kerken.
Deze Adventsdienst vindt plaats in
de Gereformeerde Kerk. Voorgan-
ger zal zijn ds. KA Bakker uit Doe
tinchem en er is muzikale mede
werking van het koor 'Cantemus
Domino' o.l.v. mevr. A Strik en de
samenzang wordt begeleid door
dhr. G. Hovius uit Barchem die het
orgel zal bespelen.

Het thema van deze bijzondere
dienst is Valt er nog te dromen?'.

Verder is er medewerking van de Ie
den van de liturgische commissie
van de Raad van Kerken die samen
met ds. Bakker deze dienst hebben
voorbereid.

De collecte is bestemd voor 'Solida-
ridad' de interkerkelijke actie voor
de allerarmsten in Zuid-Amerika.
Na afloop is er gelegenheid om kof-
fie te drinken in 'Het Achterhuus',
achter de kerk. De Raad van Kerken
nodigt een ieder van harte uit.

Hany Sueters neemt afscheid van "Krato"

"Het leuke aan toneel-
spelen is om in andermans
huid te kruipen"!

Harry Sueters ( 65) zal komend
weekend nog éénmaal op de
bühne staan. Eigenlijk twee-
maal want de toneelgroep "Kra-
to" speelt vrijdagavond 28 en
zaterdagavond 29 november in
het pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg", de plattelands-
komedie 't Is maor tiedelijk",
geschreven door J. Hemmink-
Ka nip en W. Wilterdink en gere-
gisseerd door Henny Fleming.
Harry Sueters speelt daarin de
rol van boer Evert Veldman en
zijn schoonzoon Herbert Rut-
gers (getrouwd met Angelique,
dochter van Hany en Henny Su-
eters) speelt de rol van boer
Harm Driever. Harm en Evert
zijn ui het blijspel neven van el-
kaar!

Praten met Harry Sueters over zijn
passie toneelspelen, duikt telkens
de naam van schoonzoon Herbert
op. Hany: " Ik heb altijd met ieder-
een goed kunnen samenspelen,
maar met Herbert toch iets speci-
aals. We liggen elkaar goed, vullen
elkaar goed aan en zijn dikwijls el-
kaars tegenspelers. Tijdens een
dialoog nemen we het soms niet
zo nauw met de tekst. Natuurlijk
kennen we beiden de tekst zoals
het in het "boekje" staat, maar we
fantaseren er wel eens wat bij.
Voor de souffleuse dan wel een
probleem. Die zit dan met een
rooie kop in "het hok"en zoekt
zich rot waar "onze tekst" ergens
staat. We komen er altijd uit
hoor", zo zegt Harry lachend.

Nu na 30 jaar is het "over en slui-
ten maar". "Ik kamp momenteel
wat met mijn gezondheid en qua
leeftijd is het ook mooi geweest,
laat de jeugd het nu maar gaan
doen". Het laatste toneelstuk
wordt voor Harry Sueters toch wel
een bijzonder afscheid. Het be-
stuur van "Krato" vond het een
goed idee, dat Harry voor deze ge-
legenheid voor de verschillende
rollen de mensen mocht uitzoe-
ken met wie hij in de afgelopen
dertig jaren meerdere malen heeft
samen gespeeld.

KELDER VAN HET KLOOSTER
Harry Sueters kan zich de beginja-
ren nog goed voor de geest halen.
Voor hem op tafel liggen een aan-
tal boekjes met toneelstukken.
Stuk voor stuk blijspelen en vrij-
wel altijd in het dialect. Zegt hij:
"Toen ik bij "Krato" begon, repe-
teerden wij in de kelder van het
klooster. Je staat er versteld van
hoe groot die ruimte is. We had-
den daar een eigen oefenhoek
Toch wel een beetje apart ja, repe-
teren onder de grond. Broeder Ka-
nut was onze regisseur. Een fijne
man die heel veel voor de jeugd in
de Kranenburg heeft gedaan..

•

Eén van de eerste rollen die ik on-
der zijn regie heb gespeeld was die
van "Bas van Dam", een eenvoudi-
ge man die nooit gelukkig was.
Het stuk heette "Het verrassings-
pakket". Ik heb er nooit moeite
mee gehad om mij de tekst eigen
te maken. Ik las het de tekst van
het stuk zo'n acht keer door om
mij dan pas te verdiepen in de
tekst die bij mijn rol behoorde. Ik
heb eigenlijk allerlei rollen ge
speeld. Ook samen met mijn
vrouw Henny. In één van die stuk-
ken speelde ik een louche figuur
uit de onderwereld. Prachtig om te
doen. Ook veel "boerenrollen".
Met Herbert als tegenspeler in
"Meiden achter het behang". Tjon-
ge wat een lachen.

De lol van het toneelspelen is toch
wel het "in een andermans huid"
kruipen. En dan natuurlijk, wan-
neer een stuk lekker loopt, de reac-
tie van het publiek, daar krijg je
een kick van. Ik ben denk ik ook
erg flexibel, eigenlijk kunnen ze
met mij alle kanten op, hoewel ik
er wel duidelijk een eigen mening
op na hou. De rolverdeling verliep
in al die jaren altijd in een goeie
harmonie".

Hany en Henny Sueters hebben
behalve de reeds genoemd Angeli-
que, nog twee dochters Astrid en
Suzan en één zoon Mark. Deze
laatste en dochter Suzan speelden
geen toneel, daarentegen de
schoonzonen Herbert en Nico wel.
Dat daardoor in huize Sueters
niets aan het toeval werd overgela-
ten, bewijst wel de betrokkenheid
voor het acteren van pa Harry. "Ik
werd thuis altijd overhoord", zo
zegt Hany.

Een aantal jaren geleden heeft
"Krato" nabij camping "De Gold-
berg" een paar keer een openlucht-
spel opgevoerd. Terugblikkend
zegt Harry Sueters: " Hartstikke
mooi om te doen, spelen in de
openlucht met bossen als decor.
Helaas kleven er teveel risico's aan.
Je bent hier in Nederland altijd zo
afhankelijk van het weer". Harry's
favoriete serie op W is wel "Het
zonnetje in huis" met vader en
zoon Kraaykamp en Martine Bijl.
"Prachtig om te zien".

Richting toekomst zal Hany Su-
eters "Krato" blijven volgen. "De
contacten blijven wel, ik ben str-
aks een goeie toeschouwer". Dat
"zijn" toneelvereniging tot in leng-
te van jaren blijft voortbestaan, is
voor Hany Sueters zo klaar als een
klontje. "Anders zet ik het wel
weer op poten", zo zegt de man die
komend weekend als "Evert Veld-
man"afscheid zal nemen van een
ongetwijfeld enthousiast Kranen-
burgs publiek!



MET
SUPER DE BOER

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

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

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

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

stelling uitverkocht is.

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

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

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

Remia tubes saus ketchup, curry, mayonaise enz. enz. tube 500 ml €1.25
Runder r iblappen kilo 0 €9.49

SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrekkelijke

premie voor al uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

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

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

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor een

afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

L

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

Te koop:

rode en
groene
van eigen kwekerij.

Advies • Ontwerp • Aanleg

Hoveniersbedrijf
Marcel Jansen

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

W nterWinst

ROOZEGAARDE
Sport&ModeJMF

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld.

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

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

KORTINGSBON € 2,00
Tegen inlevering van deze bon:

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

KORTINGSBON €10,00
Tegen inlevering van deze bon:

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

KORTINGSBON € 5,00
Tegen inlevering van deze bon:

NIKE leren voetbal GEO Tiempo (zwart)

van € 22,95 voor € 17,95

KORTINGSBON € 2,00
Tegen inlevering van deze bon:

RUCANOR sportsokken junior (36-41)

van € 5,95 voor € 3,95

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

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

KORTINGSBON €7,50
Tegen inlevering van deze bon:

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

KORTINGSBON € 3,00
Tegen inlevering van deze bon:

ASICS volleybal kniebeschermers Junior
van€ 11,95 voor € 8,95

KORTINGSBON € 4,00
Tegen inlevering van deze bon:

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

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



Uit de homeopathiepraktijk
.... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Vogelvoeractie voor
clubhuis van Scouting

In deze column bespreek ik el-
ke twee weken aan de hand van
een gezondheidsprobleem de
werkwijze van de klassieke ho-
meopathie. Daarmee wil ik u
een duidelijker beeld geven van
wat klassieke homeopathie is,
wat het niet is, en aandacht be-
steden aan veelvoorkomende
klachten die vaak goed te be-
handelen zijn door homeopa-
thie op de juiste wijze toe te
passen.

HOMEOPATHIE BIJ BURN-OUT
EN OVERSPANNENHEID
In de wereld van vandaag zijn de
meeste mensen druk druk druk.
Er moet van alles, op het werk
wordt er meer van mensen geëist
en mensen eisen ook steeds meer
van zichzelf. Weinig mensen gun-
nen zichzelf momenten van echte
rust, altijd moet er nog wel iets.

Als er te veel dingen moeten, zon-
der dat er voldoende rust (en rela-
tivering) tegenover staat, kan dit
leiden tot klachten. Extreme ver-
moeidheid, onrustig slapen, een
gejaagd gevoel, maag-darmklach-
ten, spanningshoofdpijn, hoge
bloeddruk, RSI etc. zijn enkele ge
volgen die dit kan hebben.

Onder bepaalde omstandigheden
kan die druk nog eens groter wor-
den. Door bijv. een verhuizing, de
geboorte van een kind, een nieuwe
baan of een verhoging van de
werkdruk kan de te dragen last
voor iemand te groot worden.
Duurt deze druk te lang, dan kan
iemand over-spannen raken, de ac-
cu is leeg, hij of zij is opgebrand,
burn-out.

Een persoon met een burn-out of
overspannen gemoed heeft op
mentaal-emotioneel vlak last van
moeheid, lusteloosheid, slapeloos-
heid, motivatieverlies, geprikkeld-
heid, agressie, emotionele leeg-
heid, aantasting van het zelfbeeld
en het zelfvertrouwen, depressie.
Dit alles ten gevolge van een perio-
de van overbelasting.

Een aantal factoren speelt bij over-
spannenheid of burn-out een be-
langrijke rol.

Vaak is er weinig of geen waarde-
ring voor het werk. Iemand wordt
beschouwd als een 'productie-één-
heid', die gewoon de bepaalde hoe-
veelheid werk moet doen. Als er
niet kan worden voldaan aan 'de
norm', dan geeft dit een negatieve
waardering en vaak ook een ge-
voel van tekortschieten bij degene
die het werk doet.

Verder speelt het gevoel geen in-
vloed te kunnen uitoefenen op de
(werk)druk een belangrijke rol.
Ook kan een slechte relationele
(werk)sfeer van invloed zijn. Pro-
blemen blijven te lang bestaan en
worden niet (tijdig) opgelost. Je
bent het overzicht kwijt over de
mogelijkheden die een oplossing
kunnen zijn.

UIT DE PRAKTIJK:
Een man van 32 jaar komt op ge-
sprek met klachten van 'burn-out'.
Sinds vijf maanden zit hij thuis en
hij herstelt eigenlijk niet. Hij werk-
te in de tijdschriftenbranche en
had een 'leuk drukke baan'. Toen
twee directe collega's langdurig
ziek werden, en niemand de ruim-
te had om iets van hun werk over
te nemen, kwam hij in de proble-
men. Want hij was namelijk gro-
tendeels afhankelijk van het werk
van die twee collega's.

'Ik voelde me zo verantwoordelijk
voor 'mijn' tijdschrift dat ik een
deel van het werk van mijn colle-
ga's ben gaan overnemen. Net ge-
noeg zodat mijn werk weer verder
kon gaan'.

Uiteindelijk deed de man bijna
twee banen, hopende op enige on-
dersteuning, maar niemand had
daar tijd of ruimte voor. De
leidinggevende beaamde de pro-
blemen maar deed niks concreets.
Ook gesprekken met het mana-
gement leidden tot niets, want het
nieuwe tijdschrift moest en zou
gewoon op tijd uit komen. Een
aantal weken later was hij luste-
loos, energieloos, gefrustreerd, op-
gebrand.

Op basis van zijn verhaal, zijn per-
fectionistische karakter, de enor-
me gevoeligheid voor kritiek die

hij bleek te hebben, en zijn uitge-
sproken fascinatie voor onweer
(een heel specifiek symptoom),
kwam ik tot de keuze van een spe-
cifiek passend homeopathisch
middel. Zijn herstel kwam lang-
zaam maar zeker op gang. Daar de-
ze man zo ontzettend moe was en
alle plezier in het leven verloren
leek te hebben, was het voor mij
een goed teken dat hij tijdens het
tweede consult te melden had dat
hij een fietstocht gemaakt had.

Hoe klein ook, dit was voor mij
toch een duidelijk signaal van her-
stel. In de daaropvolgende consul-
ten ontstaat voor zowel de patiënt
als voor mij een steeds beter beeld
van hoe hij functioneert in zijn
werkende leven, maar vooral ook
in zijn privé-leven. Duidelijk wor-
den zijn prioriteiten, zijn werke-
lijke drijfveer, en doordat hij deze
nu langzaamaan heeft verkend
voor zichzelf, kan hij die ook beter
verwoorden naar bijvoorbeeld zijn
leidinggevende, maar ook naar
zijn vrouw, de bedrijfsarts etc. Hij
leert zijn eigen grenzen te bepalen
en te bewaken.

Deze casus laat zien dat in de loop
van een aantal consulten er een
enorm boeiende wisselwerking is
ontstaan tussen de homeopaat en
de patiënt: door iets uit de extre-
me vermoeidheid te komen krijgt
de man wat puf om tot een inzicht
te komen. Hieruit trekt de homeo-
paat een conclusie en vertaalt dit
weer naar een middel wat de pa-
tiënt ondersteunt in zijn verdere
ontwikkeling.

De patiënt is weer bijna fulltime
aan het werk en eens in de 3 a 4
maanden zie ik hem nog om de
voortgang van zijn verdere herstel
te bespreken.

TOT OVER TWEE WEKEN!

Frans Quirijnen,
Klassiek Homeopaat

NVKH geregistreerd - vergoeding
door zorgverzekeraars
Gezondheidscen trum

'De Gaikhorst'
DeGaikhorst2 7231 NB Warnsveld

Tel. (0575) 52 64 76

Vordenaar Marcel Rouwenhorst
huisarts in Diessen (N. Br.)

E
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Onlangs heeft fordenaar Marcel Rouwenhorst zich gevestigd als huisarts in het Brabantse Diessen

Hij werd 36 jaar geleden gebo-
ren in een gezin met vier zonen.

Na zijn afgeronde studie chemie
kon Rouwenhorst de drang om
huisarts te worden niet weerstaan

en knoopte er vervolgens een
tweede studie in Amsterdam ach-
teraan.

Ruim vier jaar geleden studeerde
hij af als arts, werkte daarna op de

eerste hulp van een ziekenhuis en
kwam voor de opleiding tot huis-
arts terecht in een huisartsenprak-
tijk in Hoorn. Hij wilde liever terug
naar het platteland, vandaar zijn
vestiging in Diessen.

Op zaterdag 29 november a.s.
houden de welpen, verkenners
en explorers van de Vordense
Scoutinggroep "David G. Al-
ford" de jaarlijkse actie Winter-
voer voor Vogels.

De actie wordt georganiseerd in
samenwerking met Welkoop.
Door een pakketje wintervoer aan
te schaffen helpt men niet alleen
de vogels de winter door, maar
men levert ook een bijdrage aan
de groepskas.

De bouwcommissie van de stich-
ting Scouting Vorden/Hengelo,
die de bezittingen van de groep
beheert, is er onlangs in geslaagd
om de financiering van een nieuw
clubhuis rond te krijgen.

Inmiddels zijn de grondverbete-
ringswerkzaamheden voltooid en
zal er begonnen worden met de
opbouw van het pand.

Verwacht wordt, dat het nieuwe
clubhuis in de zomer van 2004 ge
reed zal zijn voor gebruik.

Voor de financiering werd met
succes een beroep gedaan op o.a.
de gemeente Vorden, de Stichting

SkaN, het VSB-fonds en het Natio-
naal Jeugdfonds Jantje Beton.

Ook plaatselijke instanties als het
plaatselijke departement van 't
Nut van 't Algemeen, de Rabo-
bank en enkele bedrijven hebben
een financiële bijdrage geleverd.
Medewerking in de vorm van be
hulpzaamheid kreeg Scouting in-
middels van Van Roekei Bosbouw,
Beeftink Machinale Boswerken,
Medo Grondwerken en Mombarg
Betonbouw.
Een speciale brievenactie gericht
aan Vordenaren bracht in januari
2003 ruim anderhalf duizend Eu-
ro op.

In de loop van de afgelopen jaren
waren de vogelvoer- en potgron-
dacties voor Scouting een belang-
rijke bron van inkomsten, die gro-
tendeels werden gereserveerd
voor de nieuwbouw. In die zin
heeft de Vordense bevolking ook
een substantiële bijdrage gele-
verd.

De feitelijke bouw moet nog be
ginnen en er zal nog steeds geld
nodig zijn om Scouting in Vorden
te steunen. De medewerking
wordt weer zeer op prijs gesteld.

Grote vogelshow
Vogelvereniging De Vogelvriend
organiseert aanstaande zater-
dag 29 en zondag 30 november
haar jaarlijkse tentoonstelling
in het Dorpscentrum.

In tegenstelling tot andere jaren
zijn er echter ruim drie keer zo-
veel vogels aanwezig. In totaal heb-
ben zeventig kwekers 635 vogels
ingestuurd.

De extra vogels komen niet van de
Vordense kwekers af, maar van
zusterverenigingen uit Apeldoorn,
Eefde, Ruurlo en Eibergen. Het is
dit jaar namelijk de beurt aan De
Vogelvriend om deze kringten-
toonstelling te organiseren.

De tentoonstelling bestaat net als
andere jaren uit twee onderdelen.
Op donderdag worden de vogels
door zeven speciaal aangetrokken
keurmeesters van buiten de regio
gekeurd op onder meer kleur,
vorm en conditie.

Aan het eind van de dag zal duide
lijk worden welke vogel in welke
hoofdgroep kampioen is gewor-
den. De kwekers hebben vogels in
gestuurd in de hoofdgroepen
kleurkanaries, postuurkanaries,
exoten, agaporniden, grote parkie
ten en kwartels. De uitslag van de-
ze keuring zal op vrijdagavond
aan de kwekers worden gepresen-
teerd.

Op zaterdag en zondag is het resul-
taat van de wedstrijd door ieder-
een te bekijken als de tentoonstel-
ling voor publiek is opengesteld.

Naast het bekijken van vogels kun-
nen mensen met vragen over het
houden en kweken van vogels ook
op de tentoonstelling van De Vo-
gelvriend terecht. Verder is ook de
pluimvee en konijnenvereniging
P.K.V. aanwezig om informatie te
verstrekken over kleine huisdie-
ren buiten de vogelvolière. Zie ook
de Contactjes.

Run op koffiepads
in Wereldwinkel
In oktober kwam de Wereld-
winkel met koffiepads op de
markt. Er was zo'n grote vraag
naar koffiepads dat besloten is
de aanbied!ngsprij s te verlen-
gen. Ondertussen is de Wereld-
winkel bezig om de productie
bij de leverancier op te voeren
want er was wekelijks meer
vraag dan dat er geproduceerd
kon worden.

Kenners denken dat de koffiepads
op termijn het vertrouwde filter-
apparaat vervangen.
Als we kijken naar de verkoopcij-
fers kunnen ze daar wel eens ge
lijk in hebben.

Een kwart van alle Nederlanders
zet nu koffie met de pads. Het
voordeel van de pads is dat ieder
zijn bakkie naar eigen smaak kan
zetten. Op het gebied van thee is
dit al heel gewoon. Er bestaan im-

mers veel soorten eenkopszakjes
thee in tal van smaken. Met de kof-
fie is dit nu dus ook mogelijk.

Elke Max Havelaar koffiepad be
staat uit twee laagjes filterpapier
met daartussen 7 gram eerlijke
koffie, precies genoeg voor een
kopje.
De Café Crememachine perst in
korte tijd heet water door de pad
en in 40 seconden heeft men een
vers bakje koffie.

Doel van Max Havelaar is: meer
eerlijke koffie verkopen, zodat
meer kleine boeren krijgen waar
ze recht op hebben: een eerlijke
prijs.
Voor alle koffie uit de Wereldwin-
kel geldt dat 33 procent van de
aankoopprijs rechtstreeks terecht-
komt bij de koffieboer. Bij koffie
zónder Max Havelaar keurmerk is
dat slechts 5 procent.



Wij zijn verhuisd
Zonwering
Rolluiken
Raamdecoratie
Garagedeuren

Ons nieuwe adres:
Torenallee 8
6999 DD Hummelo
(0314) 38 93 93

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 -17.00 uur
zaterdag 9.00 -16.00 uur.

Nog steeds:
de beste kwaliteit voor de beste prijs,

O P R U I M I N G
Jeep »

EXIT Dinsdag
25 november
9.00 uur
starten wij met
de opruiming.
Profiteer nu:
kortingen vanaf 10% - 50%.

N i e u w : f e e s t k l e d i n g

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

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

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

CAKEWALK

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Qfl

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

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
www.boschker.nl

Uw advertentie in

Weekblad Contact
valt beter op!

Zondag 14 december

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbinkU Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- 2e € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

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

Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

hint van sint
heren
boxershorts

alle nacht en
babykleding

mt. M - XL
norm.
8,75
nu voor

badjas
mt. 92-164
2 modellen
norm. 14,95
nu voor maar:

UCJtt
FASHION

mode voor het héle

(m.u.v. aanbiedingen)

pyama's
mt. 92-152
div. modellen
norm. 9,95

nu voor:

-
•-

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte

Rheden - Terborg - Tubbergen - Ulfft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

mlsselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84

T i
bossenbroek

Ruurloseweg 49 Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• bouwkostenadvies
• projectbegeleiding
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of bedrijfsobject.
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Voor relatie zijn wij op zoek naar een
vrijstaande woning/boerderij in het buitengebied.

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

TEGELHANDEL
mullcr-uofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80



Pelgrum Makelaars
steekt Dames l in nieuw tenue

Boven v.l.n.r.: Han Pelgrum (sponsor), Evelyn Keizer, Bertine Vlogman, Sanne Korevaar, Debbie Leferink, Jan-
neke van Heuven, Janneke Meekes, Henk Wahl (trainer/coach). Onder v.l.n.r. Femke Grievink, Wilma Wolters,
Lian Leunk, Ellen Leunk, Annelies Limpers

Sponsor Pelgrum Makelaars
heeft het Ie dames team van
volleybalverening Pelgrum Ma-
kelaars/DASH in nieuwe shirts
gestoken.

Han Pelgrum (links op de foto),

tevens hoofdsponsor van volleybal-
verening DASH te Vorden, is een
trouwe supporter van de volleybal
dames.

Dames l komt uit in de promotie-
klasse regio oost van de Nevobo.

A.S. zaterdag 29 november spelen
de dames in de nieuwe shirts tegen
het 2e dames team van volleybal-
verening Pelgrum Makelaars/ DASH
(sporthal 't Jebbink te Vorden). Dit
belooft een leuke en sportieve
wedstrijd te worden!

Boek "De Decanije te Vorden" aangeboden
aan burgemeester Kamerling

De auteurs (75 en 68 jaar) van het boek "De Decanije te Vorden " worden
bij de presentatie ondersteund door een groep jonkvrouwen en ridders.

Tijdens een intieme bijeen-
komst in het gemeentehuis van
Vorden, werd burgemeester Ka-
merling zaterdagmiddag, nadat
hij eerder in de middag zelf een
presentie aan Piet Reinaldo had
aangeboden) nu zelf verrast. Hij
kreeg namelijk het boek "De De-
canije te Vorden. Een eeuwenou-
de geschiedenis", aangeboden.
Een boek geschreven door me-
TOUW M. Teubner- Sauter en me-

vrouw I. Brink- Holshuysen. Bei-
de dames hebben daarin de hele
geschiedenis van "De Decanije"
beschreven.

Burgemeester Kamerling ging in
zijn inleiding in op de rijke historie

van Vorden. "We hebben negen
kastelen en veel landgoederen,
waarvan "De Decanije er één is. Er
is veel over de geschiedenis van "De
Decanije" en haar ontstaan te ver-
tellen. Vanmiddag wordt in deze la-
cune voorzien door de presentatie
van een boekwerk, dat door noeste
arbeid en doorzettingsvermogen
tot stand is gekomen", zo prees Ka-
merling de dames Teubner en
Brink.

Mevrouw Brink ging nog even te
rug in de tijd, toen de dames een
aantal ontdekkingen m.b.t. van
"De Decanije" deden. Met name
het feit dat de dames in Arnhem
een stuk onder ogen kregen, waar-

ui bleek dat de vicarie "De Dekenie
voorheen de vicarie van de Heilige
Anthonius is geweest."Wij wilden
op dat moment net stoppen met
ons onderzoek maar besloten toen
om toch door te gaan. De "ontdek-
king" hebben we die dag gevierd
met het eten van twee grote ijsjes",
zo sprak zij. Mevrouw Teubner was
burgemeester Kamerling dankbaar
vanwege het feit dat deze vanaf de
eerste dag, toen hij van het project
hoorde, grote belangstelling had
getoond.

"Wij konden voor velerlei vragen
bij U terecht en met Uw kennis van
zaken wees U ons de weg in het la-
byrint van oude documenten. U
bent bekend in een aantal archie-
ven en gaf U ons meermalen toe-
gang tot stukken die niet of nog
niet voor het publiek toegankelijk
waren. U hebt de moeite genomen
om het script te lezen en het hier
en daar van commentaar te voor-
zien. Ook was U bereid het voor-
woord in ons boek te schrijven. Wij
voelen ons bevoorrecht dat wij zo-
veel steun van U kregen", aldus me-
vrouw Teubner.

Vervolgens kreeg burgemeester Ka-
merling uit handen van "freule
Eline" het eerste exemplaar van het
boek over "De Decanije" aangebo-
den.
Tijdens deze bijeenkomst kregen
nog een aantal personen een boek
aangeboden waaronder Henk Lou-
rens van drukkerij Weevers, die het
gehele drukproces heeft begeleid.
"U had al die tijd een luisterend oor
voor ons en bovendien had U veel
geduld voor alle "zorgen en zorg-
jes" van een onervaren stel zoals
wij. Wij zijn heel gelukkig met het
uiteindelijke resultaat", zo kreeg
Henk Lourens van de dames te ho-
ren..

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencur-
sus.
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

NOVEMBER
25 Passage dhr. Van Eek, Bewust

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

sen over ballonvaart
26 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26 Handwerkmiddag Wehme, de

Wehme
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 PCOB, Johan Pardijs over Oud-

Vorden
28 Uitvoering toneelvereniging

Krato, pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

29 Uitvoering toneelvereniging
Krato, pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

29-30 Vogeltentoonstelling de Vo-
gelvriend in Dorpscentrum

Anthony's Country Store
en Bistro de Rotonde
gaan samenwerken
Op de vraag wat in Vorden leeft,
te weinig winkels in ons mooie
Vorden?

Bistro de Rotonde en Anthony's,
hebben daar samen iets op gevon-
den.

Na smaakvol, gezellig of romantisch
tafelen in de Bistro de Rotonde,
kan men nu ook in een plotseling
kado probleem voorzien.

Vanaf heden is hier een mini kiosk
ingericht met medewerking van
Anthony's speciaalzaak in buiten-
kleding en kado artikelen. Het the
ma van dit moment is gericht op
de komende kerstdagen.

Men zal daar allicht voor in de
stemming geraken met gedachten
aan reserveringen voor een sfeer-
volle kersttafel en om een leuk ka-
dootje onder de Kerstboom mee te
nemen.

Nieuwsgierig? Gewoon even komen
kijken, want de Rotonde is ook
's avonds open met uitzondering
van de maandag.

TER INTRODUCTIE
Bij een smaakvol diner en een
aankoop uit deze mini boetiek
een sfeermakend geurkaasje ka-
do.
Uiteraard zijn deze ook gewoon te
koop.

Najaarsmarkt in Sensire
de Wehme
Elk jaar wordt er op de Wehme
een n aj aars mark t gehouden.
Deze markt wordt georgani-
seerd door een aantal medewer-
kers van de Wehme.

Men gaat langs winkeliers in Vor-
den op zoek naar sponsoren. Er
staan allerlei kraampjes met arti-
kelen zoals; eigengemaakt beren
van stof, eigengemaakte houten
speelgoed en kaarten en natuur-
lijk hebben ook de groeps- en dag-
verzorging van de Wehme een
kraam. De groepsverzorging staat
er met allerlei zelfgemaakte spul-
len en de dagverzorging maakt
voor u nieuwjaarsrolletjes.

Bakkerij de Mölle staat er met al-
lerlei lekkernijen, en een kraam
met eigengemaakte jam en voor
het eerst dit jaar kunt u ook kunst
kopen. Zo staan er nog meer
kraampjes met onder andere olie-
bollen, buitenlandse hapjes,
bloemstukjes enz.

Er is ook een loting met leuke prij-
zen. Onder het genot van een heer-
lijk kopje koffie/thee of een lekker
sapje kan men bijpraten in een
van de gezellig ingerichte zitjes.

De medewerkers van de Wehme
dragen ook hun steentje bij. Zo
heeft men een avond georgani-

seerd om met z'n allen bloembak-
jes te gaan maken en te verkopen
op de najaarsmarkt. Ook de keu-
kenmedewerkers helpen deze dag
mee.

Zij zorgen ervoor dat de oliebollen
en wafels u lekker zal smaken. Er
wordt geprobeerd om deze dag zo
leuk en gezellig mogelijk te ma-
ken.

Het blijkt dat veel mensen het
leuk vinden, want elk jaar komen
er meer bezoekers op de markt af.
Er geven zich steeds meer mensen
op om op de markt te staan.

Het doel van de markt is dat men
allerlei artikelen kan kopen om
onder andere alvast de gezellig-
heid van Sinterklaas en Kerst in
huis te halen. Dit jaar heeft de
markt ook als doel het inzamelen
van geld voor de aanschaf van een
seniorenbus.
Graag wil men met de bewoners
uitstapjes maken naar bijvoor-
beeld Intratuin of zomaar rondrij-
den in deze mooie omgeving. Kom
dan op 29 november a.s. naar Sen-
sire de Wehme.

Ook kan men een bijdrage storten
op ons bankrekeningnummer
36.67.54.031 t.n.v. busje voor de
Wehme.



l III;AII-II OKIIEII IftE MOLEN
Lindeseweg 29, Vorden

30 november:
prof. Kohnstamm over
„Het meisje van Nulde"
Aanvang 15.00 uur • Zaal open 14.30 uur.

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

bij

bloembirvdenj

De <S
met leuke ideeën voor stijlvolle en trendy

kerstdecoraties die u zelf kunt maken.
Kraampjes met doe het zelf artikelen.

Zondag 30 november 11.00-17.00 uur.
Maandag 1 december 11.00-17.00 uur.

Locatie: café-rest. 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 Vorden.

Graag tot ziens.

Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116 • 7251 LZ Vorden
Telefoon (0575) 55 68 04

Denkt u over
ADSL?

Vraag eens
naar de mogelijkheden

(alleen voor de zakelijke markt).

Telefoon (0575) 55 73 10

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Koop

de

plaatselijke

ondernemers

om onze showroom op peil te houden

showroom modellen verkoop
ledikanten, boxsprings, linnenkasten,

senioren bankstellen, fauteuils, eethoeken, wandmeubelen, karpetten

korting tot 60 %
zéér scherpe prijzen

magazijn verkoop
bedbodems matrassen en dekbedden van bekende merken

zaterdag 29 november
van 9.00 tot 17.00 uur

GUNNEWIJK - WONEN
BELTRUMSESTRAAT 33 - GROENLO

Prof. Kohnstamm in Theater OnderdeMolen Lezing Kunstkring Ruurlo
Zondagmiddag 30 november
a.s. komt Prof. Dr. GA. Kohn-
stamm, emeritus-hoogleraar
ontwikkelingspsychologie te
Leiden, in het Theateronderde-
Molen in Linde (gem. Vorden)
het ware verhaal vertellen van
Rochelle, het zusje van "het
meisje van Nulde".

Het is een heel bijzonder verhaal,
niet alleen vanwege de "politieke"
aanmatiging van de gesubsidieer-
de kinderbeschermingsorganen,
maar ook vanuit het perspectief
van het meisje zelf en van de kin-
derpsycholoog.

Mevrouw Kohnstamm, de geliefde
NRC/H-columniste Rita Kohnstamm,

die de geschiedenis van nabij ge-
volgd heeft, zal ook aanwezig zijn.

Wat moest er gebeuren met het
een jaar jongere zusje van 'het
meisje van Nulde' nadat moeder
Wanda en haar vriend Mike waren
gearresteerd op verdenking van
moord op haar zusje Rowena?

Waarom mocht Rochelle toen niet
naar haar vader Martin Huisman
gaan? Dolph en Rita Kohnstamm
werden (door toedoen van Peter
Hoefnagels) bij deze zaak betrok-
ken toen Martin met Rochelle was
'ondergedoken' in Amsterdam,
rond de jaarwisseling van 2001-
2002. Zij namen het voor de vader
op en volgden de zaak tot en met

de goede afloop die onlangs werd
bereikt. Met een overzicht van de
loop der gebeurtenissen zal Dolph
Kohnstamm zijn kijk geven op wat
er in deze zaak is fout gegaan en
wie daaraan schuld had. De media
zijn een vader en zijn dochter te
hulp gekomen in een ongelijke
strijd met een goedwillend maar
verkrampt overheidsapparaat.

PLAATSEN RESERVEREN VIA:
www.theateronderdemolen.nl of
info@theateronderdemolen.nl of
telelonisch.

Toegangsprijs ten gunste van
Stichting lindesche Molen te Vorden
(zie ook de advertentie).

Op zondagmiddag 7 december
a.s. houdt de bekende Rusland-
deskundige Marie Thérèse ter
Haar voor de tweede keer een le-
zing voor de KunstKring in
Ruurlo.

De mensen, die haar eerder heb-
ben gehoord zullen deze middag
zeker niet willen missen.

Deze keer zal zij in de orangerie
Vordenseweg 2 te Ruurlo een beeld
geven van het tragische en boeiende
leven van de beroemde Russische
componist P J. Tsjaikovski.

Deze wordt vaak beschouwd als
een van de eerste typisch Russi-
sche componisten. Toch kreeg hij

in eigen land het stempel van
"westerling"opgedrukt. In zijn
muziek klinkt de Russische ziel
door maar ook zijn verwevenheid
met het Westen. Op beide facetten
zal uitvoerig ingegaan worden.

De bekende pianiste Mirjam Wag-
ter-Smitt zal de lezing met haar
prachtige pianospel omlijsten met
delen uit zijn werk en uit dat van
zijn tijdgenoten.

Toegangsbewijzen aan de zaal. Re-
serveren kan ook bij mevr. N. de
Leeuw 0573^53830. Na de lezing is
het mogelijk om in de schitteren-
de Orangerie van een viergangen
menu te genieten. Reserveren is
noodzakelijk.



Voetbal

VORDEN-TRIAS 1-4
Vorden heeft gegokt en verloren.
Het resterende halve uur tegen de
Winterswij kse ploeg werd afgelo-
pen zondag gespeeld, nadat deze
wedstrijd was gestaakt wegens een
blessure van de scheidsrechter.
Vorden gokte op een snelle goal,
doch die viel aan de andere kant.
Trias counterde bekwaam naar

* twee doelpunten en nam de volle
drie punten mee naar huis. Daar
was overigens niets op af te din-
gen.

' Beide ploegen hadden hun tactiek
bepaald. Vorden ging vol op de
aanval en Trias wachtte op de
counter.
Laat dit nu ook juist het spel zijn,
dat Trias het beste beheerst. Onge-
wenst speelde Vorden de Winters-
wijkers dan ook in de kaart.
Via de snelle linker vleugelspits

*• scoorde Trias dan ook na 10 minu-
ten speeltijd de 1-3. Doelman Mark
Borgonjen had geen kans, want de
spits liftte de bal over hem heen en
via de paal trof het doel.
Vorden speelde te onbeheerst en
wist zich geen kans te creëren.
In de slotminuten werd het zelfs
nog 1-4 toen de spits van Trias uit
een cornerbal de bal via de binnen-
kant paal binnenkopte.
Komende zondag speelt Vorden
thuis tegen RKZVC.

- Uitslagen 22/23 november
Vorden Fl - VIOD Fl: 3-5. Concorida
Wehl F2 -Vorden F2:1-2. Vorden F3
- HC '03 F3: 9-2. Wolfersveen F2 -
Vorden F4: 0-14. Keijenb. Boys F3 -
Vorden F5: 1-3. Wolfersveen E1D -
Vorden E2:12-2. Warnsv. Boys E5 -
Vorden E3: 2-0. Vorden E4 - HC '03
E5: 2-7. Vorden Dl - Keijenb. Boys
Dl: 10-1
Wolfersveen D1D -Vorden D2: 6-3
DW D5 - Vorden D3:1-0
Eefde Sp Cl -Vorden Cl: 0-9
Vorden l-Trias 1: M

w Grol 3-Vorden 2:1-0
Vorden 3 - Pax 3: 0-1
Vorden 4-WVC 4:4-6
Vorden 5 - Pax 7: 3-4

Programma 29/30 november
DZC '68 El - Vorden El; Keijen-
burgse Boys E2 -Vorden E2; Vorden
E3 - Concordia Wehl E4; Viod D2 -
Vorden Dl; Ratti Dl - Vorden D2;
Vorden D3 - WHCZ D4; Vorden Cl -
WHCZ C3; Vorden C2 - AZC C3;
Apeldoorn B4D - Vorden B2; Vorden
1 - RKZVC 1; Reunie 2 - Vorden 2;
Zelhem 2 -Vorden 3; Gendringen 3
- Vorden 4; RKZVC 4 - Vorden 5

SOCII NIEUWS
Afgelopen weekend was het on-
danks een beperkt programma
druk op het Socii terrein . Zater-
dagmiddag werd door een aantal
vrijwilligers een vijfde lichtmast
geplaatst zodat nu het gehele trai-
ningsveld verlicht is. Ook mogen
zowel de El naar een 2-4 overwin-
ning op Zeddam en de E2 na met 8-
2 gewonnen te hebben van Warns-
veldse Boys zich "Herfstmeister"
noemen. Leuk voor de spelers en
hun vaste trainers en leiders Herro
Hofstede, Frans Arends, Mike To-
ken en Gerrit Loman. En mooie re-
den om de platte wagen weer eens
uit de schuur te trekken voor een
rondrit door het dorp.

UITSLAGEN
Zeddam El - Socii El: 24
Socii E2 -Warnsveldse Boys E6: 8-2
OBWD4-Socii Dl: 1-6
Socii Al -SHEA1:3-1
Socii 2 - ABS 2: 0-3

*~ Socii 6 - Buurse 4:1-5

Programma
Socii F l - Zutphania Fl; Socii El -
DZC '68 E8; WHCZ E6 - Socii E2; HC
'03 D2 - Socii Dl; Socii Cl - Reunie
C2; Socii Al - WHCZ A2; Klein
Dochteren - Socii; Zutphania 2 -
Socii 2; GFC 4 - Socii 3; Socii 4 -
Zutphania 4; WHCZ 11 - Socii 5

RATTI
Programma 29 november

Ratti Fl - Rekken Fl; DZC '68 E9 -
Ratti El; Ratti E2 - Zelos E5; Ratti
Dl - Vorden D2; WHCZ C4 - Ratti
Cl; Ratti BI - Overwetering B2;
AZSV12 - Ratti 5

Zondag 30 november
De Hoven l -Ratti 1; Rekken 3 - Ratti
1; Ratti 3 - Vios Beltrum 6; Ratti 4 -
Trias 11; SHE l - Ratti l (dames)

Ratti l - Den Dam l (dames)
Afgelopen zondag was het zover.
De dames moesten het opnemen
tegen de nummer twee van de
competitie Den Dam. Er stond dus
veel op het spel en dit was in de ge-
hele wedstrijd goed te merken.
Ratti begon geconcentreerd en fel
aan de wedstrijd. Den Dam werd
overdonderd door de felheid van
Ratti en er werden vanaf de eerste
minuut veel kansen gecreëerd. Het
was voor Ratti echter de kunst om
deze ook daadwerkelijk te verzilve-
ren. Dit lukte in de vierde minuut.
Een strakke voorzet van Agnes
Bannink leidde tot een schot op
het doel van Marielle Peters. De
keepster tikte de bal in eerste in-
stantie weg, maar verwerkte daar-
na de bal niet zorgvuldig genoeg,
waardoor de bal achter haar in het
net belande, l - 0. Na een kwartier
was het een speelster van Den
Dam die doorbrak over de linker-
kant. Marijn Bontje kwam alert uit
en werkte de bal in eerste instantie
weg, maar de speelster van Den
Dam deed nog een poging op het
doel en deze bal belande zeer net-
jes in de hoek 1-1. Ratti deed er
een schepje bij bovenop, maar dit
resulteerde niet in het gewenste
resultaat. Ratti was de gehele eer-
ste helft duidelijk de betere en
creerde veel kansen, maar het was
toch weer Den Dam die met een
uitbraak de voorsprong in handen
nam. Zo werd het nog voor rust l - 2
en was het Ratti die tegen een ach-
terstand aankeek. Ratti vocht te-
rug, maar de kansen werden niet
afgemaakt en zo ging Ratti met
een l - 2 achterstand de rust in.

De tweede helft was het ook Ratti
die de wedstrijd controleerde al-
leen de doelpunten bleven uit.
Uiteindelijk kwam in de zestigste
minuut de ommekeer voor Ratti.
Een speelster van Den Dam maak-
te hands in hun zestien meter ge
bied en dit leverde Ratti een pe-
nalty op. Deze werd netjes binnen
geschoten door Gerrie Brummel-
man en zo stond Ratti weer gelijk
2 - 2. Er werd nog een schepje bij
de Ratianen bovenop gedaan, de-
ze punten zouden niet worden
weggegeven en dat was duidelijk
aan het spel te zien. Er werd goed
geknokt en in de vijfenzestigste
minuut werd dit beloond. Een
prachtige voorzet van Rowena Pe-
ters op Agnes Bannink bezorgde
haar een prachtkans. Een strak
schot in de bovenhoek gaf de
keepster van Den Dam het nakij-
ken. Dit was zeker het mooiste
doelpunt van de gehele wedstrijd.
3 - 2. Ratti gaf Den Dam het laatste
kwartier nog veel ruimte voorin,
waardoor het laatste kwartier nog
erg spannend was. Echter was het
ook Ratti zelf die de kansen de ge-
hele wedstrijd niet goed afmaak-
te, waardoor ze het zichzelf moei-
lijker maakte dan nodig was.

Opgelucht konden de dames van
Ratti ademhalen na het laatste
fluitsignaal van de scheidsrechter
en de drie punten waren weer bin-
nen! Ratti is nu los van de num-
mer twee met zeven punten en
hebben dus een mooie koppositie
in handen.

Groep; B
l Mw. HJ. de Bruin/Mw. P. v.d.
Vlugt 58,75%; 2 Mw. A. Jansen Vre
ling/Dhr. W. Jansen Vreling
57,92%; 3 Mw. L. Lamers/Dhr. H.
Lenderink 57,50%.

BRIDGE UITSLAGEN
De uitslagen van de maandag
17 november:

A groep:
1. De dames van Burk en Hendriks
met 62%; 2. Het echtpaar Vruggink
met 59,9%; 3. Het echtpaar Wul-
link met 54,7%.

B groep:
1. De heren Hissink en den Elzen
met 63%; 2. De dames Warnaar
en Matser met 60,4%; 3. De da-
mes de Bruin en Lamers met 53,1%

Volleybal

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 19 november
Groep: A
l Mw. D. Hoftijzer/Mw. K. Vrug-
gink 61,11%; 2 Dhr. J.W. Coster-
mans/Dhr. H. Enthoven 59,03%; 3
Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 58,68%.

Uitslagen zaterdag 22 nov.
DAMES
Sv Harfsen Dl - Pelgr. Dash D3: 2-3
Dijkman/WSV D3 - Pelgr. Dash D4:
4O
Pelgrum Dash D2 - Longa'59 D3:4-
0
Pelgr. Dash Dl - Rab. Havoc D2:3-1
Pelgr. Dash Dl - Rab. Havoc D2:3-1

HEREN
Halley Hl - Pelgrum Dash Hl: 0-4
RW Tornax Hl - Pelgr. Dash H2: 3-
1

MEISJES
DES MA1 - Pelgrum Dash MAl: 3-1
Halley MB1 - Pelgr. Dash MB1: 3-1
Verh./Foc. MCl-Pelgr. Dash MC2: 2-
3
Pelgrum Dash MCI - Sparta MCI: 1-
3

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 22 november en zondag
23 november waren er dressuur-
wedstrijden voor pony's in Bram-
men, daar behaalde Bart Hartman
met H.H. Shardon een Ie prijs in
de klasse Ml met 163 punten. Bart
Hartman met hoppenhof s Erwin
een Ie prijs in de klasse M2 met
165 punten. Miranda Beeftink
met El Ambrazzo een 2e prijs in de
klasse L2 met 164 punten. Wendy
Beeftink met Happy een 5e prijs in
de klasse LI met 161 punten. Jer-
maine Pellenberg met Silvia een
Ie prijs in de klasse LI met 163
punten.

Sinterldaastoer
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zondag 30 november
de zgn. "Sinterklaastoer", het laat-
ste "buiten"- evenement van dit
jaar. De rit heeft een lengte van
130 kilometer. Deelnemers kun-
nen starten bij het clubhuis aan de
Eikenlaan, waar ze na afloop van
Sint nog een presentje krijgen aan-
geboden, hetzij een chocoladelet-
ter, hetzij speculaas.

Feestavond "Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden"
houdt zaterdag 29 november in
zaal "De Herberg" de jaarlijkse
feestavond, welke muzikaal wordt
opgeluisterd door de formatie
"Blind Date". Tijdens deze feest-
avond zullen een aantal jubilaris-
sen door het bestuur worden ge
huldigd.

Oud Vorden
De vereniging "Oud Vorden" krijgt
dinsdagavond 25 november be
zoek van JA. van Zuijlen van de
"Stichting Historisch Boerderij On-
derzoek" uit Arnhem.

Hij houdt dan in zaal Bakker een
dialezing over "Boerderij onder-
zoek in Gelderland". Daarbij wor-
den tevens de boerderijen rondom
Vorden belicht.

Lezers schrijven ..
Buiten rerantMwnliiig run de m/actie

Licht verstoort beeld bewoners
Ruurloseweg

Onlangs zijn 14 grote lichtmasten
geplaatst in de bocht van de Ruur-
loseweg. De bewoners zien hun
leefomgeving ernstig verstoord.
Zonder enig overleg en publiciteit
is van de ene op de andere dag
weer een deel van het landelijk ge
bied om zeep geholpen. Gemeente
en provincie hebben 16 lage licht-
masten langs het fietspad ge
plaatst en 14 zeer hoge langs de
weg in de bocht.

Dit deel van de Ruurloseweg is nu
nog meer verlicht dan bijvoor-
beeld de Eikenlaan. De bewoners
zijn geschrokken van deze ernsti-
ge aantasting en willen dat het tij
wordt gekeerd. Zij zullen alles in
beweging zetten om de situatie tot
in normale proportie terug te
draaien.

Donkerte maakt onderdeel uit van
het landelijke karakter en hoort
bij het buitengebied. Door de
plaatsing van de lichtmasten is
hier het karakter ernstig aange
tast.

Uit navraag blijkt dat Kranenburgs
Belang voor de sociale veiligheid
de gemeente heeft verzocht om
het tracé van het fietspad te ver-
lichten. Met de plaatsing van de la-
ge palen is aan deze wens ruim-
schoots voldaan, maar door de
plaatsing van de hoge palen langs
het vervolgtraject is de plank ge
heel misgeslagen vinden de bewo-
ners. Het landelijke karakter is
schade toegebracht.

De bewoners zullen de gemeente
verzoeken om alsnog de hoge pa-
len te verruilen voor de lage.

In alle waarschijnlijkheid is ver-
keersveiligheid als argument ge
bruikt om de hoge masten te plaat-
sen. Er is echter nog nooit aange
toond dat de verkeersveiligheid
door het plaatsen van lichtmasten
is vergroot. De bewoners verwach-
ten eerder dat er door de toename
van het overzicht er harder zal
worden gereden met, mogelijk
ernstige, ongelukken tot gevolg.

De besluitvorming roept ook nog
wel wat vragen op. Hoe kan de
raad op 23 okt. groen licht geven
en dan zijn al binnen twee weken
de masten geplaatst? Lag er soms
al een goedgekeurd plan op tafel?
De bochtbewoners zitten niet stil
en zijn een ludieke actie gestart.
De actie is via de eigen website
www.bochtbewoners.tk te volgen.
Er is ook een gastenboek opgeno-
men waarop iedereen mee kan
spreken over lichtvervuiling in het
algemeen en in de Kranburgse
bocht in het bijzonder. In de bocht
zijn inmiddels een aantal "lamp-
je" spreuken opgehangen o.a.
'Lichtmast ongepast', 'Fietspad
licht allicht', 'weg melk weg'en
'mama mag het licht uit?'. Elke
dag ontspruiten er weer nieuwe
spreuken aan de geesten van de be
woners. Zo kunnen ze voorlopig
nog vooruit.

De publiciteit zal de komende tijd
ook worden gezocht. Zo zal de Kra-
nenburgse bocht a.s. vrijdagavond
te zien zijn bij W Gelderland.

Namens alle bochtbewoners,
H. van Laake

Ruurloseweg 79, Vorden

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Toegangskaarten wintercircus
worden nu volop gehaald
Vele toegangskaarten zijn al
uitgereikt. De actie loopt tot
uiterlijk 27 december of zoveel
eerder als de kaartjes weg zijn.

In de voorstelling van 2003 is geko-
zen voor een mix van revue, va-
riété en circus.

In het café heeft Jannie de leiding.
Zij krijgt de een na de andere ar-
tiest op bezoek. Als rode draad ont-
vangt zij deze gasten met de nodi-
ge kwinkslagen maar soms ook
vertederend.
In het café werken ook twee heel
bijzondere obers. Het zijn de zee
leeuwen Ed en Ted van de Clarris-
ons uit Engeland, met het grootste
gemak ballanceren zij flessen,
schalen en ballen op hun neuzen.
Wanneer hotdogverkoper Peter
Harrison dan ook nog komt bin-
nenvallen met zijn honden is de
chaos compleet.

De acrobatische toeren van Miss
Djura komen niet alleen van pas
aan de trapeze, maar ook bij het
schoonmaken van de gordijnen in
het café. In de meest vreemde en
bijzondere figuren weet zij te blij-
ven hangen en presenteert zij ge
waagde trucs.

Dat een biljartkeu niet alleen op
het groene laken in evenwicht ligt,
bewijst Mr. Mare met een wel heel
bijzondere jongleeract. Didi ver-
vult dit jaar de rol van goochelen-
de kok en tevens beheerst hij het
traditionele kogellopen. Met deze
act trad hij ruim 45 jaar met veel
succes op in circussen in heel Eu-
ropa.

GRATIS
Men kan nog volop sparen voor
een gratis kaartje. Dit kan op 2 ma-
nieren.
A: Bij uw dagelijkse boodschappen.
B: bij speciale actie artikelen. Bij
aankoop van twee actieartikelen,
iedere week twee nieuwe, ontvangt
men gratis een circusmunt ter
waarde van € 10,-.
Alle bezoekers ontvangen ook nog
eens een keer 2 consumptiebonnen.

VOL IS VOL
Ondanks de extra voorstelling zal
ook dit jaar weer de regel 'Vol is
Vol' van kracht zijn. De eerste 2800
mensen die 25 muntjes inleveren
ontvangen een kaartje. Ook dient
men er rekening mee te houden
dat de voorstelling die de voorkeur
geniet al vol kan zijn. Zie voor
meer informatie de advertentie.

PCOB afdeling bekijkt
historische wetenswaardigheden
De PCOB afdeling Vorden houdt
op donderdag 27 november as.
's middags haar maandelijkse
bijeenkomst in het Stamperrje
(Dorpscentrum).

Dan zal dhr. Johan Pardij s vertel-
len over oud- en historisch Vorden.
Hij zal eerst stilstaan bij de bekende
dichter AC.W.Staring en ook enke
Ie gedichten van hem ten gehore

brengen. Verder neemt hij ons mee
met een rondje langs de Vordense
kastelen.

Hij zal dit toelichten aan de hand
van prachtige dia's. Het belooft
een mooie middag te worden met
vele historische wetenswaardig-
heden uit onze mooie gemeente.
Naast de leden zijn belangstellenden
van harte welkom!



POLLO
electric trucks & specials

Truckbouw Aalten BV levert onder de merknaam Apollo producten op maat, die veelal hun
toepassing vinden in de logistieke sector. Dit betreft o.a. elektrovoertuigen, aanhangwagens,
inrichtingen van acculaadstations en diverse specials. Ook bakfietsen en aanverwante artikelen
maken deel uit van ons leveringsprogramma.
Truckbouw Aalten BV zal zich op termijn gaan vestigen in Hengelo (Gld).

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een:

lasser/constructiebankwerker
Profiel: minimaal een afgeronde LTS opleiding, een zelfstandige
en doelgerichte instelling. Ervaring met projectmatig werk is gewenst.
Communicatieve vaardigheden zijn van belang.

servicemonteur buitendienst
Profiel: MTS werk- en denkniveau. U heeft affiniteit met zowel
voertuig-, als elektrotechniek. Tevens zijn klantgerichtheid en
communicatieve vaardigheden van belang. De werkzaamheden
vereisen een flexibele en praktische instelling.
VCA-certificaat is een pré.

Sollicitaties voor 14 december richten aan:
Truckbouw Aalten BV, tav dhr H. Hofman. Liefst via e-mail info@truckbouw.nl,
of schriftelijk via Postbus 14, 7120 AA Aalten.
www.truckbouw.nl

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

1) ANC'INC, DISC'OTHl.KK

Live on stage in de öalustradezaal:

OtOt
A X

Indefunbar: M A. X
^-^ V s /

$>1 DENNIS
Dancekelder: Dance. Trance en R&B
3 ARE A S 1OO% FUN

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

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

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

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

XX by Mexx - Anne
K Ragazzi - Salty
Dog - Claire More
& More - Gymp
Dobber- EB -Rags Capuchon

Raadshuisstraat 23 - Hengelo (Gld) - Tel.: (0575) 46 32 79

Uw advertentie in
Weekblad Contact valt beter op!

Vorden Het Heijink 7
Aan een rustige straat gelegen, in een kindvriendelijke
buurt goed onderhouden HALF VRIJSTAAND
WOONHUIS met garage en fraai aangelegde, vrijge-
legen achtertuin met tuinhuisje.
Indeling: entree, toilet lichte woonkamer met plavuizen
vloer, nieuwe luxe keuken met o.a. granieten aanrecht-
blad, rvs-kookplaat electrische oven, combi-magne-
tron en vaatwasser, binnendoorgang naar garage.
1e Verdieping: overloop, grote slaapkamer (voorheen
2) met vaste kastenwand, inloopkast slaapkamer, bad-
kamer met vaste wastafel, ligbad, separate douche en
toilet, vaste trap naar...
2e Verdieping: 3e slaapkamer, berging.
Bouwjaar 1985. Voorzien van CV-gas, dak- en muur-
isolatie en isolerende beglazing. Perceelsoppervlakte
248 m2. Inhoud ca. 400 m3. Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs:

N.o.t.k.
VAN ZEEBURG

& VISSER

NVM

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl
www.vanzeeburgvisser.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Webhosting
Weevers Net

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

BERNINA 700D
van

€579.°°
voor

(500.™

NIEUW! nu met een metalen oriioer
NIEUW! nu met automatische draadinsteker

Activa 135 S

SÉ| BORGOQJEfl

Voor informatie:
Kerkstraat 13, Vorden, tel. (0575) 55 37 00
Nieuwstad 31, Lochem, tel. (0573) 25 27 48

NAAIMACHINESPECIALIST
Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Anker
• Bernette • Lock machines
• Pfaff
Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGJ
GOj

'In het weekend genieten van een
heerlijk varkenshaasje van PLUS!

Eet smakelijk alvast!"

BESTSELLER!

kNDEERD

JENS
K>PER

Korte varkenshaas
500 gram

BESTSELLER!

FEL

ïARANDEERD

IRGENS
EDKOPER

Broccoli
500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEÈj

NERGEN
GOEDKOPI

Amstel
Bier
Krat 24 flesjes
a 30 cl.

GEGARANDEERD
Edct

Toiletpapier
friendly

Pak 8 rollen

NERGENS
GOEDKOPER

Runderrookvlees
100 gram

Uniekaas
Belegen kaas

Vers van het mes.
Aan het stuk

Kilo

Runder-
riblappen

Kilo

RUIM 2000 ARTIKELEN IN PRUS

MET HONDERDEN JMfUWE PRIJSVERLAGINGEN
PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd^ 8:°?;2^0?, 7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
48/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 november 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden,

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!


	tmp01
	tmp02
	tmp03

