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'Concordia' in de schijnwerpers tijdens

'Monumenten in Muziek'
Buurtschap Linde maakt
zich op voor volksfeest

Niet alleen werd zaterdag in
veel gemeenten in Nederland
aandacht besteed aan de Open
Monumentendag, ook was er
plaats ingeruimd voor 'Monu-
menten in Muziek'.

Een project van de Stichting voor
Kunst en Cultuur Gelderland, me-
de mogelijk gemaakt dankzij de fi-
nanciële bijdragen van de provin-
cie Gelderland, het Prins Bernard
Cultuurfonds Gelderland en de
deelnemende gemeenten.

In totaal werd er deze dag door 20
Gelderse orkesten, op tien locaties
gespeeld. Concordia, Vorden was
één van deze orkesten.

Voorzitter Peter Kraaijeveld was
best trots dat zijn vereniging voor
dit muzikale gebeuren was uitge-
nodigd.

'Als muziekvereniging wil je nu
eenmaal graag op de voorgrond
treden.

Daar is niets mis mee, muzikanten
spelen immers graag voor pu-
bliek', zo sprak hij.

Om bij 'Monumenten in Muziek'
goed voor de dag te komen, heeft
het harmonieorkest er toch.nog
enkele repetities aan gewijd.

Had ook te maken met het feit dat
de verschillende korpsen die zater-
dag in Gelderland meededen, de
opdracht hadden gekregen het-
zelfde openingsnummer te spelen.

Dus s'morgens om half elf en 's
middags om half drie (op de tien

uitverkoren locaties werd name-
lijk op dat tijdstip begonnen)
speelden de harmonieorkesten
het nummer 'Monument of the
Netherlands' van Louis Andriessen.

Hugo Klein Severt, de dirigent van
Concordia, had een gedeelte van
dit nummer herschreven, om het
daardoor meer af te stemmen op
de samenstelling van zijn korps.

Zowel het harmonieorkest alsme-
de de drumband onder leiding
van Bert Lamers had zich voor de
ze gelegenheid op het bordes van
kasteel Vorden geposteerd.

Tijdens het concert was het een ko-
men en gaan van personen die te-
gelijkertijd het 'monument' kas-
teel Vorden kwamen bezichtigen
om dan tevens een muzikaal
graantje van Concordia mee te
pikken!

LUCHTIG GENRE
In totaal speelde het orkest van
Hugo Klein Severt een tiental
nummers zoals bijvoorbeeld: 'Con-
dacum' van Jan v.d. Roest. 'Earth
Song' een ballad van Michael
Jackson, alsmede een stuk uit Gre
ace Hans Romeijnders trad daarbij
op als 'voice-over'.

Ook de drumband van Bert La-
mers zocht het deze middag in het
luchtige genre. Ter afsluiting
speelde het orkest en de drum-
band de mars 'Harmonie'.

Het lag in de bedoeling dat de mu-
ziekvereniging Apollo uit Laren
zaterdagochtend bij kasteel Vor-

den zou spelen. Vanwege droevige
omstandigheden moest Apollo he-
laas verstek laten gaan.

Peter Kraaijeveld: 'De organisatie
vroeg ons of wij dan ook niet het
ochtendgedeelte voor onze reke-
ning wilden nemen.

Na onderling overleg hebben we
moeten besluiten daarvan af te
zien.

Eerst 's morgens twee uur optre-
den, vervolgens 's middags twee
uur en bovendien de andere dag
(zondag 15 september) meedoen
aan de optocht in Ruurlo, dat alles,
leek ons teveel van het goede', zo
zei hij.

Het lukte de organisatie uiteinde
lijk niet om een plaatsvervangend
orkest voor Apollo te vinden, dus
werd er uiteindelijk in de provin-
cie Gelderland door 19 orkesten
gespeeld!

€ 6.75 p/m2

excl. btw
15O m2 per vracht

Ka n t er s ee
Barchemseweg 84/a
7261 DE Ruurlo NI.
Tel. (0573) 45 13 06

Als voorproef) e op de volksfees-
ten organiseert de 'Stichting
Volksfeest Linde' op zondag-
middag 22 september een
orienteringsrit per fiets over
een afstand van circa 25 kilo-
meter. Onderweg moeten de
deelnemers allerhand opdrach-
ten vervullen. De start is bij het
'Proathuus'.

Het "echte" feest begint op don-
derdagavond 26 september. Dan
brengt de Toneelgroep Linde in de
grote feesttent in het dialect de ko-
mische thriller 'Het onbeschreven
blad'. De regie is in handen van
Janny Haaring. Vrijdagavond 27
september wordt een begin ge-
maakt met het vogelschieten voor
heren en de jeugd en vogelgooien
voor de dames. Na afloop volop
feest in de tent met medewerking
van 'Op Pad'.

Zaterdag 28 september wordt 's
middags begonnen met de huldi-

ging van het koningspaar. Henk
Nijland zal middels het vaandel-
zwaaien een ode aan het konings-
paar brengen. Overigens zal het
136 jaar oude vaandel gepresen-
teerd worden door Martin ten I la-
ve.

Nadat een afgevaardigde van het
college van Burgemeester en Wet-
houders het volksfeest officieel
heeft geopend, zal onder de muzi-
kale tonen van de muziekvereni-
ging 'Sursum Corda' met de spe-
len worden begonnen zoals kege-
len, dogcarrijden, sjoelen, gavel-
darten e.d.

Tegelijkertijd worden er spelletjes
voor de kinderen georganiseerd.
Tegen de klok van vieren vindt in
de feesttent de prijsuitreiking voor
de kinderen plaats, l let volksfeest
in Linde, wordt zoals vanouds, op
de zaterdagavond afgesloten met
een 'knal-dansavond' met mede-
werking van de band 'Flamingo's'.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 september (vredezondag) 10.00 uur ds. I), van Doorn uit
Almen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 september 10.00 uur ds. A. Hagoort. Startzondag dienst
voor jong en oud.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 september 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig
Avondmaal); 19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging
Avondmaal).

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 september 10.00 uur Viering met Pastor Agterhoek.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 september 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 22 september 10.00 uur Woord/Communiedienst. Heren.

Weekendwacht pastores
22-23 september Pastor J. Agterhoek, tel. (0314) 39 00 76.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf 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 huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spirtaal in Zutphen.

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

Tandarts
2J-22 september WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel.
(0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15,45 en
18.45- 19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsle-
den 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

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 Zelherri. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon
(0314) 62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet;
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00
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. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
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.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Slank en fit. Vraag Jema
Bruggink hoe dat zit. Tel.
(0575) 46 32 05.

• Meditatie-thema-ochten-
den. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.

• Herbalife, voor • afvallen,
aankomen, gelijk blijven! • Fit
en gezond! Bel: Heidi Gosse-
link, (0575) 55 18 81 / (06) 224
22 364. Niet goed, geld terug
garantie.

• Cursus met kristallen en
edelstenen voor inzicht en he-
ling. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Te koop: marmer venster-
banken, div. breedtes en dik-
tes. Tevens te koop wandpla-
tenzaag, kettingfrees, 2 af-
kortzagen. Tel. (0315) 65 15
22 of (06) 505 02 680.

• Kleding- en Speelgoed-
beurs 't Kraankuikentje te
Kranenburg 21 september a.s.
Kom vroeg, blijf lang! Gezellige
dag met leuke activiteiten.

• Swingnight met hits 70's,
80's, 90's en top-100 op zat. 21
sept. in partycentrum "De
Kruisberg" te Doetinchem.
Aanvang 21.30 u, entree 5 eu-
ro. Kijk op: www.swingnight.nl

• • Gewichtsbeheersing • Ge-
zondheid en vitaliteit • Onder-
steuning in de sport. Het kan
allemaal met de juiste voeding
van HERBALIFE Martin Jan-
sen. Tel. (0575) 55 34 25.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Te koop: z.g.o.h. mooie Golf
cabriolet 1.6 type l, bj 1984,
129.000 km, kleur wit. Bij
128.000 grote beurt gehad.
APK juli 2003. Er zit nog 1
mnd. Bovag garantie op. Nieu-
we lm velgen type RH + alarm.
Prijs €3350,- of €2950,- met
org. velgen. Tel. (0575) 46 37
92.

• Oppas gevraagd. Tel.
(0575) 55 06 50.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend per
week in Vorden. Tel. 57 44 78.

• Gevraagd: zelfstandige
thuishulp. 21/2 uur per week,
voorkeur vrijdagmorgen. Senior-
woning Vunderinkhof, Vorden,
tel. 55 39 18.

• Te koop, evt. te huur, mooie
stmb. Zw.bles ram, 2002, 1 x
AR R zw.vrij. Tel. (0575) 44 18
40.

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

• Wilt u oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen, telefoon
(0575) 55 29 16 b.g.g. (06) 516
01 516.

• Alderbastend mooie kale-
bassen en pompoenen.
J. Nijkamp, Lochemseweg 10a,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16.

• Gevraagd: hulp 25-50 jaar,
voor 3 a 4 uur per week voor
het schoonhouden van een re-
cent gebouwde bungalow.
Geen kleine kinderen meer
aanwezig. Brieven onder nr. W
33-1 bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook zonnebloemen
en andere snuisterijen. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Te koop: 1.80 ha snijmaïs,
Heijink, Lage Lochemseweg
27, Warnsveld, tel. (0575) 43 13
31.

• Te koop: Zeer ruime 2/1
kapwoning met grote garage.
De Nachtegaal 13, Warnsveld.
In mooie, kindvriendelijke buurt.
Bouwjr. 1995, b.g. woonk. m.
kurkvloer, hoekkeuken, bijkeu-
ken. 1e verd: 3 slaapk. + gr.
badk. 2e verd: 1 slaapk. + gr.
zolder. Perc. 372 m2. Vr.pr.
€319.000 k.k. Tel. (0575) 53 01
35.

• Gevraagd: huiswerkbege-
leiding voor onze zoon VMBO.t
± 10 uur per week omg.
Vorden. Betaling in overleg.
Brieven onder nr. V 29-1
bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Te huur gevraagd: perma-
nente woonruimte i.h. buiten-
gebied door rustig echtp. (50+,
"plattelanders", zonder kind./
huisd.). Tel. (06) 102 41 517.

• Vrijdag 20 sept. Keltische
avond Uzerlo met The Hanna
Sisters uit Ierland. In een tent
.op terrein Farm & Country Fair.
Reserveren: tel. (0543) 46 62
94. Info: www.countryfair.nl

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

DE ITALIAANSE WEKEN
Geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 september.

Vers gesneden...

spitskool
400 gram Oi»
Van Italiaanse bodem...

blauwe druiven
500 gram €

blauwe druiven
250 gram €

Even opwarmen...

macaroni bolognese 100 gram

Nieuw... Zonnig Lekker...
Italiaanse
alpen-salade
200 gram €

149
Ze zijn er weer... de Roodkokers...
Gieser Wildeman
kilo cO?9
Lekker Italiaans wokken . . .
San Marino-roerbak-
SChotel 500 gram €

U?

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

Bertolli olijfolie nu met Gratis dressingshaker!

HANDELSONDERNEMING GPA
heeft momenteel te koop:

Goede gebruikte enkelas aanhangwagens
geremd of ongeremd.

Enkele mooie plateauwagens
in 2000 kg uitvoering.

Achterwaartse kipper izgs. 2000 kg.
Ook nieuwe enkelassers te leveren

voor zeer scherpe prijzen!
Magazijnkasten voor € 50,- per stuk.

RUURLOSEWEG 34 BARCHEM
tel. (0573) 44 10 96

DE MOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Appel-karamel vlaai
groot € 8, 75 klein € 4, 75

Appelflappen
5 halen 4 betalen

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Als enige in Vorden
hebben wij de befaamde

Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak,

vlaaien, partyhapjes, belegde broodjes,
salades, koude en warme buffetten.

Te koop
Mooie kalebassen

en pompoenen.
±100 variëteiten

tot zeer exclusief.

Verkoop alleen op zaterdag.

\Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5b

7251 JP Vorden
Tel.(0575)551464
Mobiel: 06 54323046
Fax: (0575) 55 11 05

Op ontdekking in

Australië?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

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

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



Manon Emsbroek
&

Jan Groeneveld

gaan op 20 september 2002 om 10.45 uur in het
gemeentehuis van Weesp trouwen.

Het kerkelijk huwelijk zal om 13.00 uur worden
voltrokken in de Geref. Kerk van 's-Graveland.

Van 15.30 tot 17.00 uur houden wij receptie in
restaurant "Groot Kievitsdal" Hilversumsestraatweg
19 te Baarn.

Ons nieuwe adres:
De Vennen 66
1383 AM Weesp
Tel. (0294) 41 56 40

i
••••-

Wilbert & Yvonne Grotenhuys
I2lh jaar getrouwd.

Wij willen dit samen met Björn en Daphne, familie,
medewerkers en vrienden vieren op zondag 29
september a.s. en nodigen jullie uit op onze receptie
van 12.30 tot 14.30 uur in zalencentrum "De Nieuwe
Aanleg", Scheggertdijk 10 te Almen.

Wilbert & Yvonne Grotenhuys

Willem Alexanderlaan 9
7251 AW Vorden

Dankbetuiging
1

Allen die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt betuigen wij langs

i'i deze weg onze hartelijke dank.

Ab Derksen
en

Annie Derksen-Wolsheimer

Tramstraat 8, 7255 XB Hengelo (G)eiu ivj;

26 september 1952 26 september 2002
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Op vrijdag 27 september 2002 hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijks-
feest te vieren.

Gerrit en Martha Steenblik-Buunk

U bent van harte uitgenodigd op de receptie van :|
19.00 tot 23.00 uur bij
Dorpsstraat 24, Vorden,

"'t Broekhuus"

"Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven verdreven,
blijf je in onze harten leven."

Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en anderen, geven wij u kennis van het
geheel onverwacht overlijden van mijn lieve man en
onze lieve vader

Jan Dekkers
echtgenoot van Hennie Dekkers-Wormgoor

op de leeftijd van 55 jaar.

Hennie

Marcel en Gerda
Bianca en Maurice

9 september 2002

Correspondentieadres:
Wilhelminalaan 9
7251 EN Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft vrijdag 13 september
te Vorden plaatsgevonden.

Verslagen zijn wij door het plotseling overlijden van
mijn lieve zorgzame zoon, onze broer, zwager en oom

Jan Frederik Hendrik Dekkers
Jan

echtgenoot van H. Wormgoor

Vorden:

Duiven:

Vorden:

Hengelo Gld.:

Vorden:

Vorden:

Duiven:

Ruurlo:

G. Dekkers t
E.J. Dekkers-ten Damme

H.G. Dekkers
J. Dekkers-Scholten

G.J. Dekkers
H. Dekkers-Roeterdink

J.F. Dekkers
A.H. Dekkers-Wesselink

M.A. Dekkers
H.J. Dekkers-Pellenberg

G.F.B. Waenink-Dekkers
HAM. Waenink

A.E.J. Lammers-Dekkers
H. Lammers

R.W. Dekkers
G.G. van Onna

Neven en Nichten

Vorden, 9 september 2002.

Een fijne zwager en oom zijn we verloren:

Jan Dekkers

Lieve Jan,
veel heb je voor ons betekend,
je blijft voor altijd in ons hart.
Dank je voor alles.

We wensen Hennie, Marcel en Gerda,
Bianca en Maurice en moeder Dekkers veel sterkte.

Henk en Hennie Wormgoor-Scholten
Jo en Johan Hulshof-Wormgoor
Jan en Toos Wormgoor-Teunissen
Herman en Rieky Wormgoor-Aalbers
Leida en Wim Sueters-Wormgoor
Neven en nichten

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het plot-
seling overlijden van ons zeer betrokken bestuurslid

Jan Dekkers

Voor de P.K.V. was niets hem teveel. Wij zullen hem
ontzettend missen. Jan zal voor altijd in onze gedach-
ten blijven.

Wij wensen Hennie en de kinderen en verdere familie
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur en leden
Ruimvee- en Konijnenvereniging Vorden.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van
onze vader en opa

G.J. Heersink

zeggen wij u onze hartelijke dank.

Namens kinderen en kleinkinderen
Fam. Heersink

Kijk voor
nieuws
ook op:

Serveertip
uit Amerika

In Amerika, het hamburgerland
hij uitstek, weten ze wel raad met

al die burgers. Een sausje ontbreekt
daar zeker niet. Ook wij bieden de

hamburgers met een saus aan, maar dan wel in de juiste
volgorde; een lekkere hamburger van puur vlees,

met wat saus voor net wat meer smaak.
Geniet tijdens de wereldse weken van de heerlijkste

buitenlandse gerecrhen.
Voor nog meer wereldse tips: wrvw.keurslager.nl

5 Hamburgers
met saus

Ganda Ham
100 gram

lapoletaanse
gehaktballen
700 gram

Saucijzen
100 gram

Toscaanse salade
100 gram

500
•

483
€ l.

110
•

048
•

0•
89

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

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: (ierritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' (.o. Woonboulevard I'ijerkamp)

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het graffgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden / ; ,..
Telefoon (0575) 55 29 28



EMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TeL: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden ,
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 124)0 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur
woensdag
van 1400 tot 17.30 uur
donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur
vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

De gemeenteraad vergadert besluitvormend op donderdag 19 sep-
tember 2OO2 om 19JO uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• (In)spreekrecht bij raadsvergaderingen
• Reglement van orde raadsvergaderingen
• Verordening brandveiligheid en hulpverlening 2002
• Subsidiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden
• Compact, Compleet en Comfortabel Centrum Vorden
• Voorbereidingsbesluit voor perceel Almenseweg 41
• Verzoek om planschadevergoeding Ruurloseweg 49
• Krediet voor planologische regeling prostitutiebeleid
• Nota onderwijsachterstandenbeleid
• Plan van aanpak voor- en vroegschoolse educatie Vorden
• Professionalisering peuterspeelzaalwerk
• Prioriteitslij sten 2002 Besluit Rijkssubsidiëring restauratie monu-

menten 1997
• Aanwijzing als beschermd monument buitenplaats Huis Vorden
• Aanvullende forfaitair bedrag op CW-vervoerspas
• Reconstructie Zutphenseweg
• Herinrichting Horsterkamp

Inspreken
Bij wijze van uitzondering kunt u over de onderwerpen die op de agen-
da staan uw mening kenbaar maken. Als u wilt inspreken moet u dat
uiterlijk tien minuten voor het begin van de vergadering melden bij de
gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten.

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

f NATIONALE BRANDPREVENTIEWEEK IN VORDEN OOK
f IN TEKEN VAN SCHOOLONTRUIMNGSOEFENINGEN

In de week van 4 t/m 12 oktober staat de jaarlijkse Nationale Brandpre
ventieweek weer op stapel. Deze landelijke activiteit staat dit jaar in het
teken van schoolontruimingsoefeningen. Ter gelegenheid hiervan heeft
de Vordense brandweer basisscholen in haar gemeente ook uitgenodigd
in deze week hun ontruimingsplannen te oefenen. De scholen hebben
een brief ontvangen met uitleg over wat de Actie Nationale Schoolont-
ruimingsoefening inhoudt en hoe zij kunnen deelnemen. Doel van de ac-
tie is het vergroten van de veiligheid binnen de school en het stimuleren
van het veiligheidsbesef van kinderen. De meeste scholen in Vorden heb-
ben al aangegeven aan de actie deel te nemen. De brandweer is tijdens de
oefeningen op alle scholen met mankracht en auto's aanwezig. Burge-
meester Kamerling geeft op 4 oktober het startschot voor de ontrui-
mingsoefeningen.

OLLECTIEVE SLOOPREGELING GLTO

Veel gemeenten geven op dit moment sloopvergunningen af aan agra-
riërs die in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderij takken
(RBV) bedrijfsgebouwen willen slopen. Om agrariërs te ondersteunen
heeft GLTO een collectieve sloopregeling opgezet. Hiervoor is een con-
tract afgesloten met sloopbedrijf AVR. Boeren die zich voor de regeling
aanmelden zijn voordeliger uit en kunnen er bovendien op rekenen dat
de sloop op een zorgvuldige en milieuverantwoorde manier gebeurt. De
gemeente Vorden onderschrijft deze actie. Voor meer informatie over de
regeling of deelname kunt u terecht bij het GLTO Informatiecentrum tel:
0900-2020550.

De regioraad van de Regio Stedendriehoek vergadert op 25 september
2002 in het Regiokantoor, Wilmershof 9, in Apeldoorn. De vergadering
begint om 11.00 uur. De agenda en bijbehorende voorstellen liggen ter in-
zage in het gemeentehuis Vorden.

IJZIGING JV-PAKKET GELDERLAND OOST

Per l oktober zijn er enkele wijzigingen in het televisiepakket in het UPC-
verzorgingsgebied in Gelderland Oost. Dit gebeurt naar aanleiding van
het jaarlijks advies over het basispakket televisie van de Programmaraad
Gelderland Oost en het UPC Distributiebeleid. Voor Vorden betekent dit
dat BBC World, Kindernet/Veronica en Tel Sell in het pakket komen, ter-
wijl TRT, Cartoon-Network en Rai Uno verdwijnen. De nieuwe kanalen
zijn op de volgende frequenties te ontvangen.
BBC World: frequentie 853,25 kanaal 65-
Kindernet/Veronica: frequentie 210,25 kanaal 10
Tel Sell frequentie 620,25 kanaal 40-
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van UPC:
www.upc.nl

Burgemeester en wethouders zijn bezig met het opstellen van een visie
op de wegenstructuur van Vorden. Doel van deze studie is de leefbaar-
heid en de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Het Buro voor
Verkeerskundige Advisering (BVA) uit Raalte heeft de rapportage wegen-
structuur opgesteld. In deze rapportage wordt ingegaan op de toekomst
van het verkeer in het centrum van Vorden en de effecten van maatre
gelen op de centrumroute op het omliggende wegennet. Op dinsdag 24
september aanstaande om 20.00 uur geven burgemeester en wethouders
in het Dorpscentrum in Vorden in samenwerking met BVA een voorlich-
tingsavond over de rapportage. Onderdelen als leefbaarheid, oversteek-
baarheid, effecten van maatregelen op het omliggende wegennet en ver-
keersveiligheid komen tijdens de bijeenkomst ruimschoots aan bod. U
bent van harte welkom.

EBIEDSPLAN NATUUR EN LANDSCHAP TER INZAGE

Het gebiedsplan Natuur en Landschap Achterhoek en de commentaar-
nota van de Provincie Gelderland liggen tot 25 oktober 2002 ter inzage in
het gemeentehuis Vorden, afdeling gemeentewerken (boerderij). De nota
vormt een belangrijk instrument voor de realisering van de ecologische
hoofdstructuur en het soorten- en landschapsbeleid in de Achterhoek.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekend-
making tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem
(sector bestuursrecht), postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

_^ VRIJSTELLING VOOR VERGROTEN WONING
f NIEUWSTAD 10

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 10, lid 7 sub b van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid
1992' vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een twee-onder-één-
kap-woning op het perceel Nieuwstad 10. Deze vrijstelling maakt een gro-
tere hoogte van het bijgebouw mogelijk. De op de vrijstelling betrekking
hebbende stukken liggen van donderdag 19 september tot en met woens-
dag 2 oktober 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kun-
nen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar
maken.

' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 20 september tot en met 31 oktober 2002 ter
inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer
van 23 augustus 2002, ingekomen 28 augustus 2002 van Maatschap Wa-
genvoort, Kruisdijk l, 7251 RL Vorden, waarbij deze meldt dat in de in-
richting een nieuw tanklokaal wordt gebouwd en de melkstal wordt uit-
gebreid op het perceel plaatselijk bekend Kruisdijk l te Vorden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting ver-
leende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschrif-
ten. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verande
ringen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is
verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22,
8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 20 sep-
tember 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden
ter advisering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschrif-
ten. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich
tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019. 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om
een voorlopige voorziening te treffen.

ERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE
ACHTERHOEK EN LIEMERS

Op 26 september 2002 om 09.30 uur vergadert de reconstructiecommis-
sie in Palestra op Recreatiegebied Stroombroek, Landweerswal 2 in
Braamt.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
• Advisering van GS Gelderland t.a.v. Robuuste Verbindingen Achter-

hoek en üemers
• Stroomgebiedvisie Achterhoek en Liemers
• Werkkaart Ammoniak en procedure
• Reconstructie Achterhoek en Liemers (Provinciale richtlijnen voor de

milieueffectrapportage en planning 2003)
De vergaderstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis Vorden.



RIJSTELLJNG OVERGANG AGRARISCHE- NAAR WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen verlenen van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982' voor het inpandig vergroten van een woning en veranderen van een bijgebouw op het
perceel Nieuwenhuisweg 2, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, no. 486.
Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 19 september tot en met woensdag 16 oktober 2002 op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijk-
heid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

Grensweg l, Lochem Dhr. E. Beukema en
Mw. J. Polman

Inhoud

herbouwen van een bijgebouw

Datum ontvangst

09^)9-2002

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

'B OUWVERGUNNINGEN

Plaats
Galgengoorweg 9
Eikenlaan 2
Schuttestraat 7

Gazoorweg 4

Aanvrager
P. Le Grand
T.B. Duistermaat
Provisoren van het
Burgerweeshuis Zutphen
A.G. Winkel

Inhoud
bouwen garage met carport
bouwen bergruimte
vergroten ligboxenstal

vergroten woning

Vrijstelling
bouw garage

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

Plaats
Brinkerhof 36
Enzerinckweg 10

Aanvrager
Mw. J.W.H. Nijenhuis
G. Schuerink

Inhoud
bouwen bergruimte
bouwen erker

De Algemene wet bestuursrecht geeft belangstellenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekend-
makingvan deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(artikel 21 WRO)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare verga-
dering van 29 augustus 2002 heeft besloten, dat voor
de percelen Lindeseweg 2y kadastraal bekend gemeen-
te Vorden, sectie G, nr. 1227 en 6548 (ged) en
Waarlerweg 1, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie M, nr. 227 (ged), een herziening van het bestem-
mingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donder-
dag 19 september 2002 en ligt voor een ieder ter inza-
ge in de openbare bibliotheek en, tijdens kantooruren,
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Tot en met woensdag 30 oktober 2002 kunnen belang-
hebbenden tegen dit besluit bezwaar indienen bij de
gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
Vorden.

Vorden, 18 september 2002,

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

MrAH.B. van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Voor meer foto's zie onze Internetsite ons adres is
http//:www.contéct.nl



Nieuw brengpunt grof huis- en tuinafval:

voor meer gescheiden afval
in Vorden, Hengelo en Steenderen
In de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen komt vanaf 14 september 2002 één keer per twee weken een brengpunt voor grof huis- en tuinafval De 2e zaterdag van de
maand kunt u terecht aan het Hoge in Vorden (oude zuivering) en de 4e zaterdag aan de Dr. A. Ariënsstraat 33B (gemeentewerf, bereikbaar via parkeerterrein aan de voor-
zijde) te Steenderen (nabij de brandweerkazerne).
Dit brengpunt biedt een nieuwe mogelijkheid dicht bij huis om grof afval gratis weg te brengen. Met uw medewerking wordt dan nog minder restafval op een dure wijze
verbrand.

Uit onderzoek bleek ook dat de grijze container nog veel recyclebaar grof en tuinafval bevat zoals hout, metaal, snoei-afval en puin. Afval uit de grijze container is het duurste afval, om-
dat de verbrandingstarieven hoog zijn. Het gaat om 34% van het restafval, per jaar 634 ton herbruikbaar afval.

Grotere hoeveelheden afval van verbouwingen van uw huis of de herinrichting van uw tuin kunt u gewoon naar de afvalbrengpunten in Zutphen en Lochem blijven brengen. Het adres
en de openingstijden staan in de Afvalkalender 2002.
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ingang zijde
Dr. A. Ariënsstr.

\

Opzet van het brengpunt
Op de brengpunten kunt u afval brengen, dat tot nu toe door u mogelijk
via de grijze container werd afgevoerd. U kunt alleen gescheiden afval
brengen; ongescheiden bouw- en sloopafval dus niet.

Met ingang van september 2002 kunt u van 13.30 tot 16.30 uur iedere
tweede zaterdag van de maand terecht in Vorden en de vierde zaterdag
van de maand in Steenderen, de volgende soorten afval brengen:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
turnhout

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas
- tapijt

Spelregels
• Deze regeling is alleen voor inwoners van de gemeenten Vorden,

Hengelo en Steenderen. Bij binnenkomst op het terrein moet u zich
kunnen legitimeren;

• U mag maximaal 0,25 m2 afval per dag aanbieden, met uitzondering
van tuinafval. Voor tuinafval geldt daarnaast een maximum van
2 m2 per dag;

• Andere categorieën afval en afval van bedrijven worden niet geaccep-
teerd (bijvoorbeeld geen ongescheiden bouw- en sloopafval);

• Herbruikbare producten kunt u het beste verkopen of aanbieden aan
het kringloopbedrijf;

• Materialen mogen géén asbest bevatten;
• Het grof afval mag per eenheid niet meer dan 25 kilo wegen;
• De goederen mogen niet langer dan 1,5 meter en moeten spijkervrij

zijn;

- Bij het afgeven van het afval moet u zich houden
aan de instructies van de aanwezige toezichthou-
ders.

Herbruikbare producten
Voor het afgeven van nog bruikbare producten, zoals
kleding, meubels, serviesgoed en speelgoed, kunt u
contact opnemen met het kringloopbedrijf 'de Om-
loop' (0573-251390, van 8.00 tot 13.00 uur). Deze pro-
ducten worden zo veel mogelijk in de kringloopwin-
kels in Zutphen en Lochem verkocht.

Voorbeelden
Ter toelichting op de spelregels voor het afvalbreng-
punt in Vorden en Steenderen geven wij nog enkele
voorbeelden:

- U heeft een houten raampje van 0,8 bij 0,5 meter
met enkel glas. Dit raampje wordt als bouw- en
sloopafval gezien, omdat de fracties glas en hout
niet gescheiden zijn. Bouw- en sloopafval kunt u in-
leveren op de brengpunten te Zutphen en Lochem.
Als u het glas verwijdert, kan het hout en het glas
gescheiden worden aangeboden op het brengpunt
Vorden en Steenderen;

- Een houten kast. Als anderen de kast nog kunnen
gebruiken, kunt u het kringloopbedrijf'de Omloop'
bellen. Bij een niet meer herbruikbare kast moet de-
ze eerst uit elkaar worden gehaald. De onderdelen
kunt u brengen op het brengpunt Vorden en Steen-
deren.

- Tuinonderhoud. U pleegt onderhoud aan de tuin.
De straat knapt u op en er blijven enkele kapotte
straatstenen en hele tegels over. Een tuinmuurtje
wordt verwijderd en u snoeit de haag en enkele bo-
men. De kapotte straatstenen kunt u inleveren op
het brengpunt.

De hele tegels zijn voor hergebruik geschikt en kunt
u misschien elders gebruiken of verkopen. Het afval
van het muurtje kan naar het brengpunt in Zutphen
en Lochem worden gebracht (tenzij de omvang min-
der dan 0,25 m3 is (0,25 m3 is drie a vier kruiwagens)).
Het tuinafval kan u - als het géén boomstronken be-
treft en het hout dunner is dan 15 centimeter - tot een
hoeveelheid van 2 m3 brengen op het brengpunt Vor-
den en Steenderen.

Slot
In het najaar 2002 wordt de inhoud van de grijze con-
tainer weer onderzocht. Wij hopen met het nieuwe
brengpunt en met uw medewerking de hoeveelheid
grof afval in de grijze container te verminderen. Dit
grof afval wordt dan gescheiden verwerkt. Dat is niet
alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw porte-
monnee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afVal-informatie-lijn 0575-545646.
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 -1230 en 13.00
-16.00 uur.



Afvalbrengpunt iedere tweede zaterdag van de maand in Vorden, de vierde zaterdag in Steenderen

Legitimatiebewij s
Maximaal 0,25 m3 afval per dag, daarnaast maximaal 2 m3 tuinafval
Geen bedrijfsafval en asbest
Herbruikbare producten naar het kringloopbedrij f
Niet te groot en te zwaar.

Soort metaal Welles Nietes

Metalen
Ferro en hon-ferro mag
bij elkaar

Metaal mag geverfd zijn
Non-ferro.
Koper, bijv. water/gasleiding, elektrakabel, kranen en hulpstukken,
pomphuizen en schroeven
Aluminium in diverse kwaliteiten, bijv. profiel/buis. Roestvrijstaal,
bijv. aanrechtbladen.
Lood, veelal daklood
Zink, veel dakgoten
Blikjes
Ferro (ijzer)

Verontreinigd metaal (zoals olieresten)

Hout
Dit hout is licht
verontreinigd door verf,
lijm en plastics.

Inclusief spaanplaat
Verlij md hout mag.
Mag beslag en spijkers bevatten, maar moet veilig hanteerbaar zijn
Zachtboard

Gecreotiseerd en gewolmaniseerd hout (tuinhout)
Rotanstoelen
Banken en tafels

Schoon puin
Alleen bakstenen zonder
ander (sloop}-afval

Straatstenen en -tegels
Bakstenen (met cement)
Niet geglazuurde dakpannen

Geglazuurd materiaal, zoals douchetegels
Gips en gasbetonstenen
Schoorsteenpuin
Steenwol

Niet schoon puin
Al het overige puin

Overig puin, waaronder geglazuurde dakpannen en keramisch
materiaal (bijvoorbeeld WC-pot en wasbak).

Gips en gasbetonstenen
Schoorsteenpuin
Ongescheiden bouw- en sloopafval (dus gemengd puin, hout,
plastic, isolatiemateriaal, metaal e.d.)

Klein chemisch afval 1. Huishouden
Batterijen
Spaarlampen/energiezuinige lampen (ze bevatten zware metalen en
zijn dus schadelijk voor het milieu)
TL-buizen
Vloeibare gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen/insecticiden
2. Medicijnkastje
Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden
3. Doe-het-zelf
Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen. Bij verven gebruikte
producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfVerdunner,
kwastreiniger, kwast-ontharder en wasbenzine
Kwikschakelaars
4. Hobby
Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en zwavelzuur
Zoutzuur
5. Vervoer
Accu's
Benzine
Motorolie / afgewerkte olie / remolie
Oliefilters

De volgende stoffen hoeven niet bij het KCA:
Ace ton
Ammonia
Brandblussers (halon): komt zeer weinig voor
Cd-schijfjes en floppy's
Correctievloeistof zoals Typex
Frituurvet: mag bij het gft-afval, anders in een fles bij het
gewone afval
Gasflessen: zijn normaliter leeg, inleveren bij de winkel
Inkt
Kit of lijm
Loodwikkels (bijna niet meer te koop)
Meubelolie
Nagellak: zit in kleine afsluitbare verpakking
Nagellakremover: zit in kleine afsluitbare verpakking
Ontvettingsmiddelen: wordt weinig door burger aangeleverd,
de bijdrage bij gewone afval is daardoor verwaarloosbaar
Ovenreiniger
Plamuur
Rookmelders: radioactief materiaal valt niet onder KCA
Smeervet
Spuitbussen: ligt aan de inhoud, lege bussen zijn geen KCA
Videobanden en tapes
Vlekken water
Vlooienbanden: leveren na gebruik geen milieuproblemen op
Gebruikte kwasten en lege verfblikken horen niet bij het
KCA. Opgedroogde verf bevat maar heel weinig
milieubelastende stoffen.

Tuinafval Blad-, gras- en tuinafval (eventueel in composteerbare papieren
zakken)
Gaszoden (nadat de grond eraf geschud is)

Grond
Snoei-afVal dikker dan 15 centimeter
Boomstronken en -stobben
'Afbreekbare' plastic zakken

Klein wit- en bruingoed (Accu)boormachine, Adapter, Batterij-oplader, Blender
Broodrooster, Calculator, Car-audio, Citruspers, Draagbare radio,
Expresso-apparaat, Haardroger, Hoofd telefoon, Haarföhn, Klok- of
wekkerradio, Kruimeldief, Ladyshave, Lege friteuse, Mixer,
Sapcentrifuge, Scheerapparaat, Soldeerbout, Strijkijzer
Tandenborstel, Ventilator, Walkman, Waterkoker.

Groot wit- en bruingoed, zoals koelkasten, vriezers en TV
(daarvoor kunt u contact opnemen met het kringloopbedrij f
'de Omloop')

Vlakglas Enkel glas
Bolglas wat niet in de glasbak past
Draadglas
Thermopane

Raam met stopvèrf
Spiegels
Autoruiten
Melkglas

Tapijt Alle tapijten Grondzeil
Matrassen
Ondertapijt (waaronder groene/blauwe platen)

Tuinhout Gewolmaniseerd en gecreotiseerd hout
Bielzen
Spijkers mag, maar wel zodanig dat er geen gevaar is voor de mensen
die het afval verwerken.



KLUVERS VORDEN
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS

ZE ZJJN ER WEER 111
PRACHTIGE BOLCHRYSANT V.A. 3.99

OOK VIOLEN EN SNIJBLOEMEN TEGEN
DE BEKENDE SCHERPE PRIJZEN

OOK VOOR AL UW PAARDENVOEDERS O.A.
PAVO HAVENS KASPER EQUIRAL EN
KLUVERSBROK
OOK VERKOOP VAN:
HOOI, STRO, VLAS- EN HOUTVEZELBALEN

ZUTPHENSEWEG 39
7251 DH VORDEN TEL. 55 13 18 DédlerempeciooiIOak

drukwerk dat
gezien wordt...

Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

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

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

Eiken
tafels

Tijdens de maand september:
15% korting op Teak

Straight Line kasten en tafels

Artdcco
tafels

uien)

Artdeco
klein-

meubelen

Complete
kersen

collectie

*" Bedrijventerrein "De Mars"
Dreef 18d Zutphen - Tel. 0575-548304

Bezoek onze collectie op internet

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

Kom en proef Biologisch!
Biologisch, iedereen praat erover, maar bij de natuurvoedingswinkel kan je het zelf
komen proeven en keuren. Biologische producten zijn namelijk vooral erg lekker.
Neem de zuivelproducten. Koeien krijgen de ruimte, vooral in de wei, en de romige
melk wordt nog heel ambachtelijk verwerkt tot boter, kaas, ijs- en yoghurt-
producten. Als er iets toegevoegd wordt, dan is het puur natuur, zoals vers fruit in
de yoghurt.

Op zaterdag 21 september kunt u zelf bij ons proeven hoe lekker biologisch Is.

En als het in de smaak valt, profiteer dan van de superscherpe aanbiedingen.
Let op: aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

BIOLOGISCHE EIGENLIJK HEEL LOGISCH

volle melk
l liter.

f\70
EKO \Jm

Geldig van 19 t/m 21 september

Loverendale Us
Vanille en Aardbei, l liter.

A 19
demeter •! •

Geldig van 21 t/m 27 september

De complete natuurvoedingswinkel in het bos

Natufood
Diksap
Cassis, 500 ml.Nu

Exotische mix, 500 ml.
NU

3.
x, 500

3.EKO
Geldig van 21 t/m 27 september

openingstijden:
dinsdag 9.00-12.30 uur
woensdag 9.00-12.30 uur

14.00-18.00 uur

donderdag 9.00-12.30 uur
vrijdag 9.00-12.30 uur
zaterdag 9.00-15.00 uur

Adres: Reeoordweg 2a
7251JJ Vorden

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

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

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

Dagmenu van dinsdag 17 t/m 20 september 2002
Dinsdag' 17 scpt. wienerschnitzel met gebakken aardappels en groente/ijs

met slagroom.
Woensdag 18 scpt. preisoep / rollade met jus, aardappels en salade.
Donderdag 19 scpt. wokki wokki van kip met roerhak groente en rijst/

bavarois met slagroom.
Vrijdag 20 sept. tomatensoep / gebakken vis met een aardappelsalade.

Dagmenu van dinsdag 24 t/m 27 september 2002
Dinsdag 24 scpt. wienerschnitzel met groente en aardappels /

ijs met slagroom.
Woensdag 25 scpt. pompoensoep / varkenshaas saté met nasi en groente.
Donderdag 26 sept. spare ribs met gebakken aardappels en salade/

vla flip met slagroom
Vrijdag 27 sept. bouillon met vermicelli / urkervispot met aardappelpuree

en groente.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen.
Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar u mag het ook bij ons opeten!



Veel belangstelling jubileum
'De Klimboom'

Voormalig CDA wethouder van
Vorden, Ria Aartsen, kwam za-
terdagmiddag toch nog even op
de fiets aangereden om een
kijkje te nemen bij de kinder-
dagopvang "De Klimboom".
Daar werd die middag het tien-
jarig jubileum gevierd. Ria
Aartsen was degene die ruim
twaalf jaar geleden het initia-
tief nam om in Vorden een dag-
opvang te realiseren.

Ria Aartsen: "Als ik zie wat er nu
staat en hoe de dagopvang zich
heeft ontwikkeld, geeft dat toch
een goed gevoel. Het had in die tijd
nogal wat voeten in de aarde, een
dagopvang. Wat kost het wel niet
en wie moet dat allemaal betalen,
allemaal vragen die op je afkwamen.

Er was toen ontzettend weinig me
dewerking", zo kijkt ze terug. Ge
lukkig voor Vorden kon de voor-

malig wethouder altijd al praten
als "Brugman". Daardoor en door
haar vasthoudendheid werd in
september 1992 het gebouw "De
Klimboom" geopend.

De dagopvang in Vorden mag zich
in een steeds groeiende belangstel-
ling verheugen. Momenteel wor-
den er dagelijks in de leeftijd l tot
3 jaar circa vijftien kinderen in
"De Klimboom" opgevangen. Ver-
der negen kinderen in de leeftijd 8
weken tot een jaar. In een woning
in de Hoetinkhof kunnen 18 kin-
deren geplaatst worden. In de
"Boomhut" naast het hoofdge
bouw zeven kinderen in de leeftijd
van driejaar. Eind 2003 hoopt het
bestuur de op handen zijnde
nieuwbouw gerealiseerd te heb-
ben.

Zaterdagmiddag was een stuk van
het Wiemelink voor het verkeer af-

gesloten. Op dat gedeelte had de
organisatie tal van activiteiten ge
organiseerd zoals een groot lucht-
kussen waar de jeugd zich prima
op kon vermaken. Er was een mini-
zweefmolen, er trok een huifkar
door het dorp. In een tent werden
de kinderen vermaakt door een
clown.

Ook vele kleine "clowntjes" want
de kroost kon zich ook laten
schminken. Er was muziek met
medewerking van DJ. Lucas. Zater-
dagavond was er een feestavond
voor het personeel, oudercommis-
sie, vrijwilligers e.d., ook dat ge
beuren werd muzikaal opgeluis-
terd door DJ. Lucas. De dames Sa-
bine Harmsen en Jenny Peters
mochten deze avond een bloeme
tje van de oudercommissie in ont-
vangst nemen. Beiden zijn reeds
vanaf de oprichting, tien jaar dus,
in dienst bij "De Klimboom".

Vaccinatiecampagne
Meningokokken C voor
6 tot en met 14 jarigen
Op maandag 30 september
start in de Regio Stedendrie-
hoek de tweede ronde van de
landelijke vaccinatiecampagne
tegen Miningokokken-C.

Tussen 30 september en 16 okto-
ber zullen in de Regio stedendrie-
hoek circa 45.000 kinderen van 6
tot en met 14 jaar (geboren op of
na l juni 1987 en vóór l juni 1996)
worden gevaccineerd tegen Me-
ningokokken-C.
Ouders/verzorgers krijgen in sep-
tember een persoonlijke oproep
met plaats, datum en tijdstip van
de vaccinatie. Zij hoeven dus niet
zelf contact op te nemen met de
GGD.
De organisatie en uitvoering is in
grote lijnen gelijk aan de vaccina-
tiecampagne die in juni-juli is ge
voerd.

PERSOONLIJKE OPROEP
In september krijgen de ouders/
verzorgers een persoonlijke oproep.
In de oproepset zet een oproepbe
wijs, een informatiefolder en een
brief van de GGD met de dag, tijd
en plaats van vaccinatie. De kinde-
ren, of ouders/verzorgers, moeten
het oproepbewijs (de brief met een
gekleurde strook onderaan) invul-
len en meenemen naar de vacci-
natie. De oproep is persoonsge-
bonden. Alleen kinderen met een
oproepbewijs worden gevaccineerd.
Degenen die al gevaccineerd zijn
tegen meningokokken C kunnen
dit op de oproepkaart aangeven en
de kaart terugsturen naar de pro-
vinciale entadministratie.

VACCINEREN OP VERSCHIL-
LENDE LOCATIES
In de Regio Stedendriehoek wordt
de vaccinatiecampagen Meningo-
kooken C uitgevoerd op verschil-
lende locaties:
- Vorden op maandag 7 oktober

in 't>Jebbink
- Warnsveld en Zutphen op don-

derdag 10 oktober in De Hanze
hal

MININGITIS
Meningokokken zijn bacterin die
hersenvliesontsteking en/of bloed-
vergiftiging kunnen veroorzaken.
De ziekte kan zich op alle leeftij-
den voordoen, maar komt vooral
voor bij kinderen en jongeren.
Sinds vorig jaar zijn er vaccins die
werken tegen meningokokken C.
Het vaccin beschermt langdurig
tegen meningokokken C. Tegen
andere varianten zoals meningok-
okken B geeft het geen bescher-
ming. Het blijft dus altijd belang-
rijk om alert te zijn op ziektever-
schijnselen van meningokokken
en/of bloedvergiftiging. Meer infor-
matie over de vaccinatiecampagne
meningokokken C is te vinden op
www.vaccinatie.minvws.nl.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de vaccina-
tiecampagne in de regio Steden-
driehoek is te vinden op www.ggd-
stedendriehoek.nl. U kunt ook bel-
len met de GGD van maandag tot
en met vrijdag op het speciale te
lefoonnummer voor de meningok-
okkenvaccinatiecampagne: 0800
023 16 67.

Cultuurhistorie en landschap
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op zondag 29
september 2002 een fietsexcur-
sie met speciale aandacht voor
cultuur en historie. De circa zes
uur durende fietstocht begint 's
morgens bij het NS-station te
Zutphen. Er zijn wel kosten aan
verbonden voor zowel leden als
niet-leden van Natuurmonu-
menten.

In verband met een maximaal aan-
tal deelnemers is het noodzakelijk
vooraf aan te melden bij de Leden-
service tel. 035 - 655 99 11.
Deze prachtige fietstocht gaat
door de Graafschap, een gebied
dat bijzonder rijk is aan cultuur-

historie. In dit typisch Achterhoek-
se landschap wisselen akkers en
weilanden elkaar af en vormen sa-
men met bossen, oude boerderij-
en, lanen en beken een veelzijdig
cultuur- en natuurgebied. In dit
landschap beheert Natuurmonu-
menten verschillende landgoede
ren zoals Hackfort, Velhorst en
't Waliën. De fietstocht voert on-
der meer langs deze landgoede
ren, die vooral liggen op de over-
gang naar de lagere gronden van
de beekdalen.
Door de combinatie van landhui-
zen, kastelen, waterpartijen, bos-
sen en landbouwgebieden is de
Graafschap bijzonder aantrekke-
lijk om te fietsen.

GENDA V O R D E N
SEPTEMBER
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.

18 Eerste avond seizoen N.B.v.P.
bij de Herberg. Hr. Horsting
over Amish-gemeenschap in
Noord-Amerika

18 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

18 Handwerkmiddag in de Wehme,
kraamverkoop

18 Bridgen Bridgeclub BZR in 'het
Stampertje'

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 Klaverjassen en jokeren
19 Bingoavond H.V.G. Wildenborch
22 Fietstocht Linde
23 Bridgeclub Vorden
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
25 Bridgen Bridgeclub BZR in 'het

Stampertje'
26 PCOB vergadering Stampertje

o.m. met 'Herkomst Gelderse
familienamen;

26, 27, 28 Volksfeest ünde
26 HVG dorp Vorden Hr. Wullink,

Allerhand uit Saksenland
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen
30 Bridgeclub Vorden
30 Agrarisch dagreisje N.B.v.P.

naar de Floriade



Het bridgeseizoen
is weer begonnen!
Bridgeclub BZR in Vorden is
woensdag 11 september weer be-
gonnen. Na de vakantie hadden de
leden er weer echt zin om elkaar
te ontmoeten voor een gezellige
partij bridge en om eikaars krach-
ten te meten. De eerste middag
werd nog niet voor de competitie
gespeeld, maar was de ontmoe-
ting vooral bedoeld om weer een
beetje in het speelritme te komen.
Zoals altijd verliepen de onderlin-
ge wedstrijden in een gezellige
sfeer en was iedereen enthousiast.
Helaas heeft een aantal leden door
langdurige ziekte en verhuizingen
hun lidmaatschap moeten opzeg-
gen. Hierdoor is er weer ruimte
ontstaan voor enkele nieuwe le-
den. Wanneer er mensen zijn die
op woensdagmiddag graag een
partij bridge willen spelen kun-
nen zij bij Bridgeclub BZR terecht.
Inlichtingen worden graag vers-
trekt door de wedstrijdleider, de
heer J. Post, tel. (0575) 55 58 84.

UITSLAGEN INSPEELMIDDAG
Datum: 11-9-02
Groep: A
1) Dhr. H. Wagenvoorde/Dhr. J.
Holtslag 58,75%; 2) Mw I.H.M. Fuh-
ri Snethlage/Dhr. G.H. Fuhri Sneth-
lage 57,50%; 3/4) Mw. N. Hendriks/
Mw. A. van Burk 55,83% en Mw.
A.W. van Gastel/Dhr. J. Post 55,83%;
5) Mw. L. Meijerink/Dhr. T. Me-
ijerink 55,42%; 6) Mw. L.
Polstra/Dhr. S. Polstra 55,00%; 7)
Mw. K. Vruggink/Mw. D. Hoftijzer
53,33%; 8) Mw. R. den Ambt-
man/Mw. R. Thalen 47,92%; 9) Mw.
JJ. Vreeman/Dhr. G.H. Vreeman
47,08%; 10) Mw. W. Gerichhau-
sen/Mw. C.E. Smit 41,67%; 11) Dhr.
G. Gille/Dhr. H. Groot Bramel
37,92%; 12) Mw. HJ. de Bruin/Dhr.
K. Snel 33,75%.

Groep: B
I) Mw. J. Machiels/Mw. E. Kamp
59,92%; 2) Mw. H. Stertefeld/Dhr. F.
Stertefeld 58,08%; 3) Mw. HJ.
Scholten/Dhr. J.H. Scholten 55,88%;
4) Mw. T. Hooyveld/Dhr. J. Duinker-
ken 53,33%; 5) Dhr. H. de Bruin/
Mw. A.W. van Manen 52,04%;
6) Mw. H. Dam/Dhr. H. Lenderink
51,25%; 7) Mw. T. Speulman/Dhr.
P. Speulman 50,83%; 8) Dhr. A.
de Bie/Dhr. R.W. Harmsen 50,58%;
9) Mw. M. Koekkoek/Dhr. P. den
Ambtman 50,46%; 10) Mw. G.
Kriek/Mw. M. de Leeuw 42,50%;
II) Mw. W. Tolkamp/Mw. EJ.
van Leuvensteyn 39,58%; 12) Mw.
L Lamers/Dhr. H J. Kip 35,54%.

Opbrengst collecte
kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Ne-
derlandse Kankerbestrijding/Ko-
ningin Wilhelmina Fonds (KWF)
heeft in Vorden € 6.066.22 opge-
bracht.

Hiermee kan het KWF ook dit jaar
weer een bijdrage leveren aan we-
tenschappelijk kankeronderzoek
en aan voorlichting en begelei-
ding van kankerpatiënten en hun
naasten.

Informatie over de besteding van
de ontvangen gelden staat op
www.kankerbestrijding.nl en in
het KWF-Jaarboekje 2002. Speciale
dank gaat uit naar de collectanten
die zich ook dit jaar weer geheel
belangenloos hebben ingezet voor
dit goede doel.

Iedereen met vragen over preven-
tie, erfelijkheid, vroege ontdek-
king, behandelingen of begelei-
ding, kan bellen met de KWF-Hulp
en Informatielijn (0800) 022 66 22.

Via een zogeheten voice response
systeem is het-mogelijk om 24 uur
per dag brochures (kosteloos) te be-
stellen. Deze zijn ook verkrijgbaar
via de website: www.kankerbestrij-
dingjilPassage

Passage
De christelijk maatschappelijke
vrouwenbeweging 'Passage' houdt
op 24 september de eerste bijeen-
komst in het nieuwe seizoen. Deze
avond beginnen we met een vro-
lijk programma.

Mevrouw Kemink uit Dinxperlo
heeft een hobby gemaakt van het
verzamelen van ondergoed. Zij wil
voor ons een lezing verzorgen on-
der de titel "Ondergoed door de
eeuwen heen".

Onder het showen van haar collec-
tie worden er verhalen bij verteld.
Een avond vol ontspanning dus.
Wij willen u van harte uitnodigen
deze avond te komen kijken en lui-
steren. De avond wordt gehouden
in het Dorpscentrum. Ook niet-
leden zijn van harte welkom.

RV. Vorden
De dit jaar toch al zeer succesvolle
duivenmelker Herman Eykelkamp
slaagde erin om de laatste vlucht
van het seizoen, vanaf Nivelles
over een afstand van circa 220 ki-
lometer, op overtuigende wijze te
winnen.

DE UITSLAGEN WAREN:
H. Eykelkamp l, 2, 5,6, 7,10,11,12,
13, 14, 16, 17, 18, 19. 20; A en A
Winkels 3; C. Bruinsma 4, 15; H.
Stokkink 8, J. Meyer 9. Kampioen
Natour Onaangewezen werd H.
Eykelkamp. Idem Aangewezen
C. Bruinsma.

Voetbal

RATTI
Wolfersveen - Ratti
Door omstandigheden heeft vorige
week geen verslag in het contact
gestaan. De wedstrijd Ratti - De
Hoven eindigde in 1-0. Afgelopen
zondag moest Ratti het opnemen
tegen Wolfersveen. Trainer Flip
Pelgrum had de beschikking over
een volledig fitte selectie.

De eerste helft ging grotendeels
gelijk op. Beide elftallen hadden
moeite met het creëren van kan-
sen. Ook was Ratti slap in de duels.
Omdat Ratti een tweetal verse wis-
sels had, twijfelde de trainer niet
om na een half uur Senad te
wisselen voor Guido Mullink. De
trainer had overigens meerdere
spelers kunnen wisselen. Een
schok-effect bleef echter uit.

In de rust probeerde Flip Pelgrum
de spelers weer bij de les te krijgen.
Dat had de trainer van Wolfers-
veen ook gedaan en Ratti had het
daardoor in de tweede helft moe-
lij ker. Wolfersveen wist zich overi-
gens geen uitgespeelde kansen te
creëren.

Ratti mocht bijna toch nog 3 pun-
ten meenemen. Een mooie vrije
trap van Ruud Mullink belandde
echter op de buitenkant van de
paal.

Uiteindelijk bleef de 0-0 eindstand
tot het einde staan. Een resultaat
waar Ratti goed mee om kon gaan.
Opnieuw was het doel schoonge-
houden, maar Ratti heeft wel werk
aan de winkel om zichzelf wat
meer kansen te creëren.

Volgende week tegen Gorssel mag
Ratti opnieuw aan de bal.

PROGRAMMA
Zaterdag 21-09-02
Ratti 5 -SKVW 3
Ratti / Vorden - Ruurlo Al
Vorden / Ratti - Colmschate B2
Vorden C2 - Ratti Cl

Zondag 22-09-02
Gorssel l - Ratti l
Ratti 2 - Lochem SP 5
Pax 8 - Ratti 3

V.V. VORDEN
Uitslagen 14/15 september
AZC Fl-Vorden Fl: 3-0
Vorden F2 - Brummen F3:1-2
HenKF2-Vorden F3: 2-2
Vorden F4 - Pax F5:100
Vorden El - Doesburg El: 3-1
Steenderen E2 - Vorden E2:44
Vorden E3 - Drempt Vooruit E2: 5-1
Keijenburg Boys E4 -Vorden E4:0-8
Concordia W. Dl -Vorden Dl: 3-2
Zelos D3 -Vorden D2: 5-3
Vorden D3 - WHCZ D6:13-1
Vios B. Cl -Vorden Cl: 5-1
Be Ojaick C2 - Vorden C2: 5-2
WHCZ B2 - Vorden/Ratti BI: 14-0
Ratti/Vorden Al - Zelos Al: 3-8
WG '25 l - Vorden 1: afgelast
Vorden 2 -OBW 4:0-6
Vorden 3 - Zutphania 2: 2-2
Ratti 3-Vorden 5: 5-6

Programma 21/22 september
Vorden C2 - Ratti Cl
Vorden/Ratti BI - Colmschate B2
Ratti/Vorden Al - Ruurlo Al
Vorden l - Silvolde l
SDOUC2-Vorden2
HenK2-Vorden3
Ruurlo 5 - Vorden 4
Vorden 5 - Reunie 7

SOCIÏ
Socii werd afgelopen zondag in
gehele nieuwe kleding gestoken
door de plaatselijke bedrijven
Timmerbedrijf Besseling en L.M.B.
H. Arends. Onder schitterende
weersomstandigheden lekker buiten
in de zon deed voorzitter Gerrit
Hiddink een passend dank woord-
je aan de negen jaren die Agra-
risch samenspel gesponsord heeft.
De heren lieten zich graag op de
foto zetten in de nieuwe mooie
blauwe trainingspakken van
Arends voor het eerste elftal en de
gehele selectie in het rood/wit
inclusief tassen van timmerbedrijf
Besseling. De dames van de spon-
sors werden in de bloemetjes gezet
en hartelijk bedankt. In de nieuwe
kleding moest ook nog gevoetbald
worden en wel tegen Anadolu '90
dit werd een matige en rommelige
wedstrijd. Socii stond met de rust
met 1-0 voor (Jeroen Arends) maar
de betere kansen waren voor de
gasten. In de tweede helft met de
mooie WD afd. Vorden bal ging
Socii beter van start Henri Eggink
maakte 2-0 maar door slecht
uitverdedigen werd er gelijk weer
tegen gescoord. Even later copy
van voorgaande Bert Kranenbarg
maakt 3-1 zelfde minuut 3-2. Toen
Jan Willem Krijt een penalty be-
nutte en de gasten ook gelijk weer
tegen scoorden was de eindstand
bepaald Socii - Anadolu '90:4-3.

VERDERE UITSLAGEN
WHCZ 10 - Socii 2:1-2
Turkse Kracht 4 - Socii 3:1-0
Socii 4 - EDS 2: \A
Socii 5 - Oeken 4: 3-1
Concordia Wehl 8 - Socii 6: 6-0

Jeugd:
Socii Cl-WHCZ C4: 6-0
SVBV D - Socii D: 2-9
Socii F - Baakse Boys F: 0-10
Socii El -HalleEl:l-2
Voorst BI - Baakse Boys BI: 7-1

PROGRAMMA
Socii l vrij
Socii 2 - Eerbeekse Boys 3
Socii 3 - Loenemark 4
Loenemark 6 - Socii 4
Zutphania 4 - Socii 5
Socii 6 - Drempt Vooruit 5

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 9 sep-
tember 2002

Groep A:
De heren Wijers en Thalen
met 63,9%; Het echtpaar Wullink
met 56,3%; De dames van Burk en
Hendriks met 55,8%.

Groep B
De heren den Ambtman en Kip
met 67,1%; De echtpaar Meijerink-
v/d Weijde met 62%; De dames
Koerselman en Visser met 56,9%.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

HAAGSE PERIKELEN
'Teugen', zei hij uiterlijk onbewo-
gen. Na de Nacht van Schmelzer
was er plotseling de Nacht van
Wiegel. In de vroege nacht van 19
mei 1999 stemde WD-senator
Hans Wiegel tegen de invoering
van het referendum. De volgende
dag viel het kabinet Kok H. De cri-
sis leidde tot veel Haags tumult,
maar die sloeg niet over naar
Amsterdam. De koersen op het
Damrak reageerden niet op de val
van het kabinet. De Nederlandse
beursindex bleef gewoon in de pas
loperi met de andere Europese
beurzen. Vroeger kende de beurs
een gilde van zogenoemde
Binnenhof-watchers. Zij volgde de
politieke verwikkelingen in Den
Haag en maakten in september
uitgebreide analyses over de
Miljoenennota. Maar de Binnen-
hof-watchers zijn uitgestorven. De
politieke kleur van de Neder-
landse regering is minder belang-
rijk geworden. Over het budgettair
beleid bestaat in Den Haag bijna
volledige consensus. De EMU-
regels beperken daarnaast nog
eens de financiële vrijheid van
nationale regeringen. Daarnaast
is Nederland voor grote beursfond-
sen nog maar slechts één van de
vele markten.
Maar ook in het verleden hebben
kabinetscrises zelden tot veel
opwinding op de beursvloer
geleid. Politieke onzekerheid en
besluiteloosheid waren meestal
slechter voor de aandelenmarkt,
dan een heuse crisis. 27 februari
1965: Kabinet Marijnen valt over
omroepkwestie. Op maandag l
maart ging de beurs weer open.
De koersen waren nauwelijks van
hun plaats. De obligatiemarkt was
een fractie hoger. Koninklijke
Olie, Unilever, Hoogovens en AKU
voorloper Akzo verloren iets. KLM
sloot vijf gulden hoger. Het aan-
deel van REM, de televisiepiraat
die de crisis had veroorzaakt, sloot
één gulden hoger op a 19,50. De

toenmalige ANP/CBS-index ging
één punt omlaag tot 407. 13 okto-
ber 1966: Nacht van Schmelzer: val
van kabinet Cals.
Beurshandelaren waren vrijdag 14
oktober snel uitgepraat over het
vertrek van Cals en zijn collega's.
Ze maakten zich meer druk over
het slechte economische klimaat
en het lagere slot van Wall Street
op de vorige avond. Koninklijke
Olie verspeelde twee gulden,
Philips een gulden en Unilever
enkele dubbeltjes. Omdat de han-
delsbedrijven hoger noteerden,
kwam de index niet van zijn
plaats. 19 juli 1972: Na vertrek
DS'70-ministers valt kabinet
Biesheuvel. Donderdag 20 juli lag
de beurs er verdeeld bij. Olies gin-
gen een rijksdaalder omhoog,
maar Hoogovens, Akzo, Unilever
en Philips gaven terrein prijs. De
index sloot bijna een vol punt
hoger.
12 mei 1982: PvdA-ministers stap-
pen uit kabinet Van Agt-Den Uyl.
Ondanks de grote politieke onze
kerheid waren de koersen op de
dag van de crisis nog eens fors
omhoog gegaan. De vernieuwde
CBS-index bereikte een jaarrecord.
Hoewel het kabinet op de beurs-
vloer niet bijster populair was,
moesten de koersen op donderdag
13 mei 1982 een stapje terug doen.
De CBS-index daalde van 63,3
naar 62,8.
In de laatste veertig jaar vielen ook
de kabinetten Den Uyl en Lubbers
II over respectievelijk de grondpo-
litiek (1977) en het reiskostenfor-
fait (1989). Maar in beide gevallen
was dat aan de vooravond van
nieuwe verkiezingen. Ook de
Nacht van Wiegel bleef zonder
politieke gevolgen: Kok II werd
snel weer gelijmd.

Het valt dan ook te verwachten,
dat ook dit jaar Prinsjesdag onge-
merkt aan de beurs voorbij zal
gaan. Meestal zijn de hoofd- en
pijnpunten van de Miljoenennota
plus het standpunt van de politie-
ke partijen van tevoren al bekend.
De minister van Financiën mag
dan nog zo hard met het koffertje
zwaaien: de handelaren op de
beurs en de beleggers zullen de
wenkbrauwen waarschijnlijk niet
optillen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

Kinder Theater Vorden
gaat weer van start!
Op woensdagmiddag 18 sep-
tember starten de theatercurs-
essen voor kinderen in het
dorpshuis van Vorden, onder
leiding van Lotte van Dam.

In een periode van 10 weken wer-
ken we naar de presentatie op
11 december, die plaats vindt op
het grote toneel van het dorps-
huis.

Voor de jongste deelnemers. 6 t/m
8 jaar, staan de lessen in het teken
van wonderbaarlijke dieren mas-
kers. Door middel van het masker
kom je direkt in het fysieke spel en
in de verbeelding. Centraal in de
lessen staan begrippen als vrijheid
op het toneel, samenspel, vertrou-
wen, training van de zintuigen,
muzikaliteit, stem, ruimte en uit-
drukkingsvaardigheid.

Met de deelnemers van 9 t/m 11
jaar gaan we improviseren en zelf
scènes maken middels elementaire
speloefeningen, rolopbouw, solo-
werk en samenspel. Als basis hier-
voor wordt er in de lessen aan-
dacht besteed aan de ontwikke-
ling van het theatrale instrument:
lichaam, stem, gevoel en verstand.

De tieners van 12 jaar en ouder
kunnen leren spelen en bewegen,
cq. dansen bij 'de Theaterclub' van
Odeon Dance Masters op zaterdag-
ochtend in Zutphen, onder leiding
van Lotte van Dam en Marcel Ben-
tum.

Dus...heb je zin om te spelen en
nieuwe dingen te leren? Bel dan
voor informatie over de tijden
naar Lotte van Dam, 55 54 01.



Actie spijkerbroeken Brams-Paris
per stuk € 23,95 2 voor € 45,00

in de kleuren zwart - beige - grijs - marine
per stuk € 28,95 2 voor € 54,00

ook verkrijgbaar in strets.

De nieuwe wintercollectie nu binnen o.a.
Liteline - Adventure-Line, Björnson enz.

De Zomercollectie nog met extra kortingen.
Kom vrijblijvend eens kijken naar onze grote

collectie werk- en vrijetijds-kleding.

Ook nog enkele showroom modellen
tuinmeubelen.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.

Telefoon (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

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

V.O.F. Klompenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

Fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl
ledere avond open tot 19.00 uur.Suëters

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie:
Deze week komt de

nieuwe wintercollectie van
Björn Son binnen!

Adverteren in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities

/T

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

Weevers Net

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

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

'EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

ie Herberg" f
Dorpsstraat 10, tegenover de Ned. Herv.

Kerk/Marktplein - Tel. 55 22 43

voor een gezellige en
goed verzorgde

avond buiten de deur!

In ons mooie kastelendorp Vorden staat
De Herberg garant voor een leuke en goed

verzorgde dag of avond.

Wij verzorgen graag Uw bruiloften, personeels-
feesten, koffietafels, diners, warme en koude
buffetten; in de zaal, de serre of tuinterras.

Ook voor een lekker kopje koffie,
of een lunch.

Voor meer informatie kom gerust eens langs
een kopje koffie staat voor U klaar

of bel (0575) 55 22 43.

P.S. 12 oktober

Back to the sixties
Q-Select

LICHTENVOORDE- Plataanstraat 20
In een gezellige kindvriendelijke woonwijk gelegen uitstekend onder-
houden VRIJSTAANDE woning met carport en garage(voormalig kapsa-
lon). Bouwjaar 1990. Perceelsgrootte 393 m2. Inhoud ca. 600 m3.

INDELING:
BEGANE GROND:
entree/hal, toilet, woonkeuken met inbouwapparatuur ('99), woonkamer
met extra zithoek. Extra ruimte ca. 20 m2 beschikbaar als bedrijfsruimte
met warm en koudwater aansluiting, verlaagd plafond voorzien van
inbouw armaturen, CAI en telecom aansluitingen en voldoende wandcon-
tactdozen. T.p.v. de voordeur een carport 3 x 5 m. Een buiten berging van
ca. 12 m2.

1e VERDIEPING:
3 slaapkamers voorzien van vaste kasten en waarvan één met koud- en
warmwater-aansluiting. Een ruime wasruimte. Badkamer met wc, douche
en douchecabine, bad en badmeubel.

2e VERDIEPING:
zolder, geheel met planken belegd en via vlieringtrap te bereiken.

ALGEMEEN:
- Woonkamer en zithoek v.v. parketvloer en gasopenhaard met schouw
- Hardhouten ramen, deuren en kozijnen met kruisroeden
- Keukeninbouwapparatuur: vaatwasser, gaskookplaat met rvs schouw,

koelkast en magnetron
- Compleet geïsoleerd dak, wand en vloer
- Grotendeels voorzien van isolatieglas
- Screens op de ramen van de verdieping
- Achtergevel voorzien van zonnescherm en markies
- Goed onderhouden tuin op zuid-westen

In prijs verlaagd!
Vraagprijs € 339.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg.

i i

STEENTJES

Lichtenvoorde: Broekboomstraat 10, Telefoon (0544) 37 ̂ 2 20
Groenlo: Nieuwestraat 1, Telefoon (0544) 46 38 63
Internet www.steentjes.nl, E-mail info@steentjes.nl

Landelijke Makelaars Vereniging

Oogverblindende Modeshow
• / • • * * : ' • ' • : , : -' . ; : -:,-- ' : : ' ' JU

bij DuthlerZutp
• Traditioneel gezellig
• Het laatste:modemeuws

• N i e u we n aj a a r s - e n w i n te r c
• Genieten van een gezellig u

Wij verheugen ons op uw kom

Troelstraiaan 39-43, Zutphen, Telef(
Maandagmorgen gesloten
Ziekenhuis fi; de Stoven/ rotondt

Kijk

voor

nieuws

ook op:

SHOWTIJDEN:

Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 september om 10.00 uur en 14.30 uur.

(Maandag 16 september géén show). "'Reserveren is mogelijk. <SHOWTIJDEN

de Bos Makelaardij og

De andere makelaar

voor uw regio!

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



DANCING DISCOTHEEK
HOT RADIO

iwww.tetratflo.nli

ILL

WWW.WITKAMP

Borrelbus opstapplaatsen,
Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22.00 * /llmen, Kazerne 22:00 * JJorcw/o,

l busstation 21:45 * Qeesteren, $aan 21.55 *gelselaar, Jloryn
| 22.00 * JCochem ^, Oude technische school 22.10 * Ruurlo,

tapperij 22.30 * ftarchem, Kerk 22'AO * Cochem 2, Oude
technische school 22.50 * tfathmen, %rink 22.30 * gorssel,
Roskamp 22:45 * Harfsen tfuitenlust 22:55 .

l Meer Info: %el O90O-witkamp of kijk op www.witkamp.com

Hairnsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

ROBBERS & PARTNERS
administratie en belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22
Vorden

Postbus 97
7250 AB Vorden

Telefoon
(0575) 55 14 55

Fax
(0575) 55 17 09

E-mail
vorden@robbersgroep.nl

Belastingaangiften
Actueel!

T-biljet 65 jaar en ouder

Voorlopige Teruggave 2003

Informatie en afspraak:

(0575) 55 14 55

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Showroom

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

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

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

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

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

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Aangesloten bij:
Federatie Adviserende Beroepen
Nederlands College van Belastingadviseurs

De Fiscount Adviesgroep

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers « 1 ,
l\l c L

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

free wheel
N I E U W A D R E S

Netwerkweg 7

7251 KV Vorden

Telefoon, faxnummer en

email blijft ongewijzigd:

Telefoon: 0575-554228

Fax: 0575-554253

E-mail: info@free-wheel.com

Komend vanuit Zutphen rijdt u in
Vorden richting Ruurlo. Aan de
Ruurloseweg neecnt u de de afslag
Werkveld (industrieterrein). Hier
rechtdoor en met de bocht mee.
Aan de rechterkant ziet u het
nieuwe pand van Free-wheel.

O U D A D R E S
Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden is verhuisd

free wheel
Schaatsen, SKeelors & ATB'«

free skate
Schaatspróducent

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

School- en volksfeest Veldhoek
27 en 28 augustus

Revue
geschreven en gespeeld door de Veldhoekse toneel-
groep.
Vrijdagmiddag voor ouderen, aanvang 14.00 uur.
Vrijdagavond, aanvang 19.30 uur.
Na afloop dansen m.m.v. "Real Time".

Zaterdag:
10.00 uur
10.45 uur

11.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
20.00 uur

Optocht o.l.v. "De Schaddenstekkers"
Opening. Eerste schot vogelschieten
door burgemeester De Zeeuw
Vogel-, klepel- en schijfschieten
Volks- en kinderspelen
Zakslaan
Feestavond m.m.v. "Fashion"

Alle evenementen vinden plaats in en om de Feest-
tent achter de Veldhoekse school.
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winkelcentrum (D

CONTACT
Volop feestelijkheden in het winkelhart van Warnsveld

i

Winkelcentrum Dreiumme viert
15-jarig bestaa
Het komende weekend staat
het winkelcentrum Dreiumme
in Warnsveld bol van de activi-
teiten. Het winkelcentrum viert
haar 3e lustrum.
Alle winkels zijn zaterdag en
zondag geopend, een Tiroler-
weekend zorgt voor kostelijk
vermaak. De zeer bekende Issel-
taler Musikanten zorgen voor
een denderend optreden, er
zijn kinderactiviteiten en in de
feesttent is zaterdag en zondag
volop live muziek. En zoals het
bij een feestje hoort, alle activi-
teiten voor jong en oud zijn gra-
tis toegankelijk.

Ruim eenjaar geleden is organisa-
tor Rien Plijter al begonnen met
een onderzoek hoe een 15-jarig ju-
bileum het beste gevierd kon wor-
den. Muziek en vermaak waren de
woorden waar het allemaal om
draait. Daarom is er voor gekozen
een mix te maken van professio-
nele muzikanten en muziek- en
zangverenigingen uit Warnsveld
en Zutphen. De Isseltaler Musikan-
ten en de Bargkapel zorgen voor
een sterk staaltje Tiroler muziek
met de nodige show. In de feest-
tent op het grote parkeerterrein
zetten op zaterdagmiddag de mu-
ziekverenigingen Excelsior en de
Harmonie hun beste beentje voor.

MINIKERMIS
Gedurende het hele weekend is er
op het winkelplein van alles te be-
leven voor kinderen. Zo is er bij-
voorbeeld een minikermis. Omdat
de winkels jarig zijn wordt er door
de winkeliers getrakteerd. En daar-
om zijn alle attracties, zowel op za-
terdag als op zondag voor alle kin-
deren gratis.

NIEUWE ONDERNEMERS
De ongeveer 20 winkels op het
winkelcentrum Dreiumme krij-
gen er op zowel zaterdag en zon-
dag flinke concurrentie bij.
Want alle kleine ondernemertjes
zijn van harte welkom op de kin-
derrommelmarkt. Iedereen die
thuis nog een voorraadje overtol-
lig speelgoed, boeken, kleding of
andere dingen heeft liggen mag
een eigen marktplaatsje creëren.
Voor de professionele hobbyist is
er op zondagmiddag een creatief-
markt. Iedereen die belangstelling
heeft voor het zelf maken van kan-
delaars, bloemstukken, poppen of
andere creaties, kan op het Warns-
veldse winkelplein inspiratie op-
doen.

De ondernemers zelf staan za-
terdag en zondag ook met kra-
men met aanbiedingen op de
markten.

K3 weekend bij The Read Shop
De Belgische meidengroep K3 staat het
hele feestweekend centraal bij The Read
Shop. De zangeressen Kathleen, Kriste! en
Karen staan momenteel met drie albums
in de Mega Top 100 voor albums. Hun sing-
le Feest staat hoog genoteerd in de Mega-
Top 100. De concerten van K3 in Neder-
land en België zijn momenteel tot de laat-
ste plaats uitverkocht.

De inkoopafdeling van the Read Shop is de af-
gelopen weken actief geweest in heel Neder-
land, België en Luxemburg. Overal zijn de
nieuwste K3-artikelen als etuis, dagboekjes,
sleutelhangers, handdoeken enz.enz. inge-
kocht en verzonden naar Warnsveld.

JUBILEUMPRIJZEN
Ter gelegenheid van het 15jarig jubileum van
het winkelcentrum Dreiumme gelden er spe-
ciale prijzen voor de K3-artikelen. Op ieder
eerste artikel krijgt de klant 10% korting, op
het tweede artikel 20%, het derde artikel 30%.
De verkoop van de K3-artikelen start vrijdag-
middag 20 september om 16.00 uur.

Voor de echte fans van K3 is er een prijsvraag
uitgeroepen met drie fantastische prijzen be-
staande uit schitterende K3-pakketten. Beant-
woord de vragen, knip de bon uit en lever
hem in bij de kassa. Als je gewonnen hebt ne-
men we contact met je op.

BIJ THE READ SHOP LOOPT HET
K3-VOORDEEL DIT WEEKEND OP TOT 30%

DEELNAMEBON
Watis de leeftijd van de drie K3 zangeressen?

Kathleen is jaar, Kristel is jaar, Karen is jaar.

Mijn naam is

Mijn telefoonnummer is

Lever deze bon in bij The Read Shop op vrijdag 20, zaterdag 21
of zondag 22 september. De prijswinnaars krijgen maandag 23
september bericht.

zonaag LL september
Feestprogramma van uur tot uur
ZATERDAG 21
09.00-17.00 uur

13.00-13.30 uur
13.30-14.15 uur
13.00-17.00 uur

14.30-16.00 uur
19.00-00.00 uur

Gratis toegangi
TEMBER

inderrommelmarkt op en rond het winkelcentrum
Marktkramen voor de winkels
Officiële opening feestweekend
Noa Warktied
Ballonnenmodelleur
Spelen voor kinderen
Muziekvereniging Excelsior en Harmonie in de feesttent
Isseltaler Muzikanten en de Berkelzangers in de feesttent

ZONDAG 22 SEPTEMBER
12.00-17.00 uur Winkels

12.30-17.00 uur
13.00-17.00 uur

13.00-17.00 uur

geopend
Marktkramen voor de winkels
Creatiefmarkt
Ballonnenmodelleur
Spelen voor kinderen
Bargkapel in de feesttent

Mini-kermis
Gedurende het hele weekend is er voor de kinderen op het winkel-
pleineen mini-kermis. Zowel op zaterdag als op zondag gratis!

oh Welkom in Warnsveld!

GALL^GALL
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winkelcentrum (D FEEST-WEEKEND
21 - 22 SEPTEMBER

De 25-jarig jubileumtoernee brengt de Isseltaler Musikanten op zaterdagavond 21 september
naar Warnsveld. Het orkest onder leiding van Hugo Masselink is gespecialiseerd in de stijl van
de Original Egerlander Musikanten van Ernst Mosch. Zie ook www.isseltalermusikanten.nl

Het uit 60 leden bestaande koor "De Berkelzangers " treedt za terdagavond op in de feestten t. Het
repertoire bestaat uit zeemansliedjes, egerlander, smartlappen en dialectliedjes van o.a. Boh Foi
Toch en Normaal.

De nieuwste Films & Games huur je bij :

me
l L M l a t i o n

Nieuw nu ook in Warnsveld
Winkelcenrum Dreiumme voorheen Videotheek Retonde

Feestprogramma
zaterdag 21 september
09.00-17.00 uur KINDERROMMELMARKT

op en rond het winkelcentrum
Marktkramen voor de winkels

13.00-13.30 uur Officiële OPENING FEESTWEEKEND

1330-14.15 uur NOAWARKÜED

13.00-17.00 uur BALLONNENMODELLEUR
SPELEN VOOR KINDEREN

1430-16.00 uur Muziekvereniging EXCELSIOR en HARMONIE
in de feesttent

19.0000.00 uur ISSELTALER MUZIKANTEN en de BERKELZANGERS
in de feesttent

Bedankt
De ondernemers van winkelcentrum Dreiumme bedan-
ken RIEN PLIJTER voor de enorme inzet om van het jubi-
leum een fantastisch feest te maken.

Voor dat ik u wat ga vertellen
over ons bedrijf eerst even
een stukje geschiedenis over
het ontstaan van Cees Boek
Fotografie.

De oorsprong van de huidige
studio en winkel komt voort uit
Foto Reesinck, tot eind 1995 ge-
vestigd aan de Nieuwstad in
Zutphen. Tot op dat moment,
onder die naam, de oudste nog
bestaande fotozaak van Neder-
land.
Voor veel mensen in Zutphen
en omgeving een begrip Op-
richtingsdatum 1863. Na het
besluit te hebben genomen om
de studio en de winkel naar de
Dreiumme te verplaatsen is er
tevens voor gekozen om onder
eigen naam verder te gaan, Cees
Boek Fotografie.
Op 15 februari 1996 was het zover ,de deur gaat open en nu maar hopen
dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest en dat u de weg naar
Runneboom 8 weet te vinden. Wij zijn blij dat wij, mede dank zij uw ver-
trouwen, dit jubileum met de Dreiumme mee kunnen vieren.
Voor diegenen die ons nog niet hebben weten te vinden ; wat kunt u op
Runneboom no:8 allemaal verwachten. Natuurlijk een uitgebreid assor-
timent films, ontwikkelen en afdrukken van uw dierbaarste momenten;
geboorte .vakantie, huwelijk, etc., ook in l uur snelservice (alleen KB-
film).
Wist u dat wij uw foto's al kunnen afdrukken v.a. 0,13 of ongeacht het
aantal opnamen voor een vaste prijs. De echte fotograaf duur ? nee
toch.maar wel het juiste adres voor een goed advies als het over uw foto's
of camera gaat. Camera's in diverse soorten en maten, voor iedereen de
juiste camera. Natuurlijk ook digitaal. Ook het verwerken van uw digita-
le bestanden kunnen wij via ons Digitale Intake Station (DIS) voor u ver-
zorgen. De mooiste afdrukken ,via ons laboratorium, op echt fotopapier
met het voordeel de lange houdbaarheid van het moderne fotopapier.
Dank zij de DIS hoeft u uw dure geheugenkaarten niet achter te laten of
op te sturen.
Ook allerlei soorten tape voor, audio .video en camcorder en CD-R kunt
u bij ons vinden. U kunt het fotograferen natuurlijk ook overlaten aan de
fotograaf in de studio of op lokatie . Leuke kinderfoto's, portret-en
groepsfoto's, huwelijksreportage's ; voor bijna elke vorm van fotografie
kunt u terecht. Kijkt u eens op www.fotografengilde.nl

Ook kunnen wij dank zij ons grote assortiment lijsten en passe-partouts
uw foto's perfect inlijsten. Wij maken pasfoto's van u in zwart/wit en
kleur met moderne digitale apparatuur .Klaar terwijl u wacht. Uw "foto-
team" staat graag tot uw beschikking.''
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Feestprogramma
zondag 22 september

FEEST-WEEKEND
21 - 22 SEPTEMBER

12.00-17.00 uur Winkels geopend
Marktkramen voor de winkels

12.30-17.00 uur CREATIEFMARKT

13.00-17.00 uur BALLONNENMODELLEUR
SPELEN VOOR KINDEREN

13.00-17.00 uur BARGKAPEL in de feesttent

Koopzondag
22 september
12.00 - 17.00 u. In 1966 was de Barchemse Bargkapel een van de eerste Egerlander blaasorkesten in Nederland.

Muziek wordt afgewisseld met zang. Het orkest geniet grote bekendheid in het Duits-Neder-
lands grensgebied. Zondag treedt de Bargkapel op in de feesttent in Warnsveld.
De toegang is gratis.

Gall & Gall: altijd iets bijzonders Seoutinggroep Zona biedt
helpende hand

Gall & Gall staat voor kwaliteit.
Daarnaast geven wij goede ser-
vice.
Wij hebben een selectie van
meer dan 100 whisky's. Daar-

naast de betere jenevers, likeu-
ren en overheerlijke cognac's.
Met bieren proberen wij veelal
net even anders te zijn.
Ook voor geschenken kunt u bij

ons terecht de verzorging kunt
u aan ons overlaten.
En vooral niet te vergeten:

Wijnen vanuit dehele wereld.

Scoutinggroep Zona uit Warnsveld biedt in het feestweekend de
helpende hand aan de winkeliers. De winkels zijn het hele week-
end, dus ook op zondag, geopend. De scoutinggroep verleent op al-
lerlei gebied ondersteuning.

Gedurende het hele jaar werkt de scoutinggroep vanuit het clubgebouw
in het Kappersebos, vlak bij het bruggetje over de beek. De scoutinggroep
is er voor jongeren die meer willen dan TV kijken en computerspelletjes
spelen. Ze gaan met leeftijdsgenoten opzoek naar avontuur en natuur. le-
dere week is er weer een nieuwe uitdaging.
De groep Welpen, van 7 tot 11 jaar spelen in de wereld van Jungle Book.
De Scouts tot 15 jaar doen actief aan natuur en milieu, sport en spel,
teamwork en toneel. De Explorers tussen de 15 en 17 jaar leveren weke
lijks een flink portie eigen initiatief.
Dit jaar vertrekken de oudste groepen zelfs voor een een week avontuur
naar Luxemburg. Interesse? Bel dhr. J. Horn 0575 - 525411.

Poelier
van Hunen

VOSKAMP
DIERENSPECIAALZAAK

Cees Boek
Fotografie

Welkom in Warnsveld!

Echte Bakker
VAN ASSELT

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMMME

Dr.Éumm. 23-26, W.rn.y.ld, t.l.foon OS7S-52 21 17

Kapsalon
IJSSELDIJK
DAMES- EN HERENKAPSALON

0575-570701

Marcel SNSbank Haniel
F I L M «t a t i o n
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Welkom
in Warnsveld!

&UHH W fttHtft

B & B o p t / e k

Rabobank

LIS
Bloemsierhunst

l brink

THE READ SHOP'

De meest veelzijdige fietsenwinkel van
Warnsveld en omgeving

WAAR JE OOK BENT...
Mooi is het fietsen, skeeleren, schaatsen,
langs wegen met karakter en daar ga jij

grenzeloos genieten.

ATB's • racefietsen, gewone en hybride fietsen
fietskleding • race-ATB schoenen • schaatsen

skeelers • steps • vakantiefietstassen
informatie / advies / fietsmeting

vouwfietsen • regenkleding • hometrainers
helmen • sportvoeding • zonnebrillen
ligfietsen • kid-car • fietscomputers\

plaksetjes • fietskaarten, enz.

Winkelcentrum "Dreiumme"
Runneboom 14 - 7232 CX Warnsveld

Tel. (0575) 57 04 95

Grillpoelier Van Hunen
Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

€2.^0
Kip Saté-burgers
4 voor

gemarineerde
Warnsveldse Slavinken
4 voor

Italiaanse Kipschnitzels
4 voor

Bami kilozak

€27*

Maaltijd van de week!
250 gram rtipf ÜBt JM 6611

gevulde zoet/zure saus

Kalkoen Wiener Schnitzels
4 voor €

€

€ 2P"

Gelderse Schijven 4 voor

Rollade Schijven 4 voor

Verse vleugels
ONGEKRUID, kilo €

Kipfilet gevuld met satésaus
4 voor €

VRIJDAG • ZATERDAG - ZONDAG AANBIEDING

6 GEGRILDE POTEN

voor €

+ GRATIS 350 GRAM NASI!

IETS APARTSÜ

Kip-carbo's zonder vel en
honing/ketjap gemarineerd3/5

voor

Bestellen is wenselijk

8 stuks voor €

Kalkoen Katen-haasjes
4.99

500 gram € ^Vf

Mini Gegrilde Gehaktballetjes
,450

500 gram t, ^mU

Geldig van 15 t/m 21 september 2002
OP=OP

NU OOK IN
ZUTPHEN

Rijkenhage 6 - tel. (0575) 54 74 44

Wat kan RaboMakelaardij verder voor u betekenen?
- taxaties van onroerend goed

- aan- en verkoop van woningen en bedrijven
- huur of verhuur van woningen en bedrijven

- agrarische transacties
- advisering m.b.t. onroerende zaken

RaboMakelaardij

'bloemen m planten

bloemen &
planten
Warnsveld

Feest-aanbiedingen
Alleen geldig in Warnsveld op zondag 21 september

Dubbeldikke bos rozen uo^ 3.98

Mooie bolchrysant 2.98

3 Kamerheide 2.98

Elke 2e kamerplant halve prijs
(2e van gelijke of lagere prijs)

Elke 2e sierpot, mand, glas of zink halve prijs
(2e van gelijke of lagere prijs)

VERSAANBIEDINGEN
Marcel

de échte groenteman

DIVERSE MAALTIJDEN
Uit eigen keuken
Witlof schotel loo g c
Vers voor u gemaakt
Lasagne schotel 100 g €
Om aan de herfst te wennen
Koolstamppotioog c
SALADES
In alle vroegte gemaakt
Herfstsalade.oog c
Voor het 15-jarig jubileum

VOORGESNEDEN GROENTE
Vers gesneden
Spitskoolsoog
Vers gesneden
Snijbonen4oog

0.75

X79
wuur iiei iü-jdiiy juuiinum ^^ m9f\
Feestsalade i00g c U.T9

Tijdens de feestdagen (zaterdag en zondag)
super CHIQUITA banaan met RAD VAN FORTUIN.
Bi] aankoop van chiquita bananen ontvangt u
een leuke prijs!

Natuurlijk zijn wij al jaren het adres voor mooi
opgemaakte FRUITSCHALEN (bezorging door
heel Nederland)

Naast deze. f eestaanbiedingen hebben wij nog veel meer andere aanbiedingen.
Voor dagaanbiedingen verwijzen wij u naar de winkel, waar u natuurlijk de hele week

kans maakt op leuke chiquita-prijsjes.

BBQ-spe<ialisf

Hamrollade
FIJN GEKRUID

Rundergehakt

Rib-eye
BOTERMALS

Verse worst

Spare-ribs
DIK BEVLEESD

AMBACHTELIJKE

E R l ü
DREIUMME

598

3?9

Wees waren vers van 'f mes

. QQ

' *

Pekelvleos +
Varkenslever

ame" €

Woensdag gehaktdag

H.O.H. gehakt ^^ c
Boerengehakt ^m«^ € 3m

Rosbief +
fri<andeau

samen € O 30
*•

DREIUMME 27-29 (0575) 52 16 09 Natuurlijk weet u het adres DREIUMME 23-25 (0575) 52 21 17



Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden
tel. (0575) 55 62 89
fax (0575) 55 63 54

Organiseert op vrijdag 11 oktober 2002 een
ge/.ellige avond met medewerking van

Rinus Rasenberger
"de zingende dierenarts"

Hij vertelt en zingt op vrolijke kritische wij/e
over hoeren, heesten en huitenlui.

Arrangement:
koffie met cake, in de eerste pau/e een heerlijk
hapjesbuffet, in de tweede pauze een nagerecht

€ 20,00 p.p.
Reserveren vóór 5 oktober.

Personeel gevraagd
Wij zoeken per direct

Bedieningsmedewerkster
voor ca. 10 uur per week op vaste dagen

min. leeftijd 20 jaar

Keukenmedewerker
voor de weekeinden en vakanties

min. leeftijd 18 jaar

Heb je interesse? Bel ons en vraag naar
Jeanet of 1-ric Kemperman

Tel. (0575) 55 62 89

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

136 jaar
VOLKSFEEST

LINDE

ZONDAGMIDDAG 22 SEPTEMBER
Fietstocht!

Starttijd vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur
bij café 't Praothuus in Linde

(leuke prijzen te winnen)

Toneelgroep Linde speelt vanavond
de komische thriller:

"Een onbeschreven blad".
Geschreven door Ton Davids.

In de pauze een grote verloting.
Aanvang 19.30 uur. Entree € 4,- p.p.

VRIJDAGAVOND 27 SEPTEMBER
Vogelschieten!

Vogelgooien, speciaal voor dames.
Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.

Aanvang is om 19.30 uur!!!
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!

M.m.v. "Op Pad!"

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
's middags: Volks- en kinderspelen

met o.a. Dogkar rijden, kegelen,
schijfschieten enz.
Aanvang 13.00 uur

's avonds: FeCStttVOnd m.m.v.

"De Flamingo's"
Entree € 7,00p.p.

week 38-02
aanbiedingen
geldig t/m
28 september

modekoopje
kindershirts
met col
korte
mouw
van 7,50
nu voor:

l

PERSIVAL
jack
mt. 92-152
norm. 24,95
nu alle maten: 21
PERSIVAL
shirts
streep
mt. 92-164
norm. v.a. 8,95
nu alle maten:

PERSIVAL
spijkerbroek
mt. 92-152
norm. v.a.
13,95
nu alle maten:

095

••Ak fc

ucintc
F A S H I O N J
de voor het héle gezin

Rolluiken doen
veel meer dan

alleen maar
energie besparen,

ze bieden de beste
bescherming tegen:
• Regen, wind en

sneeuw
< Warmte, zonlicht
Geluidsoverlast

' • Inkijk
• Glasbreuk en inbraak

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

Het hele jaar door plezier
van comfortabele rolluiken!

HELMINK
meubelen

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 www.helminkmeubelen.nl
H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j t h u i s



ALBERT
vaste keus

Oh RUNDER-
GEHAKT

kg 6.35

17

HEIJN HENGELO
of verrassend alternatief

nu voor
^^ 1

PEPSI, SISI,

&
M

CHIQUITA
BANANEN

kg 2.29

nu voor

K

fles 1.5 liter a 1.21

nu 2 fles halen

1 fles betalen

KLEENEX
TOILETPAPIER

pak a 3.59

nu 2 pak ha/en

1 pak betalen

LAYS CHIPS
DIV. SMAKEN
zak 200 gram a 2.18

nu 2 zak halen

, 1 zak betalen ,
r —*•

FRIESCHE VLAG
DROOMVLA

pak 1 liter a 1.72 - div. smaken

nu 2 pak halen

1 pak betalen

ARIEL
ULTRA OF COLOR

pak 1.35 kg è 7.03

nu 2 pak halen

, 1 pak betalen ,
i1 'T

? AVIKO "*
POMMES FRITES

zak a 1.58

nu 2 zak halen

1 zak betalen

• Ajtijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren
i

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALLSGALL

M O L E N H O E K

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Almen

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Ha-Ra®
Het Origineel
Kent u het Ha-Ra
Schoonmaaksysteem ?
Vraag vrijblijvend informatie.

Ha-Ra thuiswinkel
Consulente: A. Steenblik
Steenderenseweg 21
7255 KC Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 1721
Fax (0575) 46 42 56
E-mail: jsteenblik@hetnet.nl

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kunstwinkeltje
"Steengoed"

opent haar deuren

Op donderdag 19 september
l l.00 uur opent in het

voormalige V.V.V. kioskje aan
het dorpsplein "Steengoed"

haar deuren.

"Steengoed"
is een winkeltje waar werken
van verscheidene kunstenaars

te koop zijn.
Er is werk te bewonderen van
beeldhouwers, pottenbakkers

en schilders.

We verkopen kleine
kunst met een grote K.

"Steengoed'*
Kerkstraat 6, Vorden
Info: j.A. Brandsen,

(0575) 55 14 42

Horren en
hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

SPANNENDE
AANBIEDING!

T

STEINEL
VOLTCHECK 1A
Met gelijk- en wisselipanning.
Nominaal spannings-
bereik 120 - 415 Volt AC/DC.

VOOR

U vindt i

f N ONS ADVIES KOST U NIETS

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

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

Ben jij tenminste 16 jaar?
Ga je nog naar school en wil je iets bijverdienen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

I

Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Vraag naar de heer Bos.
Zie ook onze internetsite

www.dorpscentrumvorden.nl

Wij zijn
maandag 30 september

i.v.m. een feest
vanaf 13.30 uur geopend

SUPER DE BOER
RIL!=iL£;

Dorpsstraat 18, Vorden



Egerlanderconcert in Warnsyeld Militie

Op zaterdagavond 22 septem-
ber 2002 geven de Isseltaler Mu-
sikanten een gratis jubileum-
concert in Warnsveld.

Het concert in Egerlandersfeer
vindt plaats in de feesttent op de
parkeerplaats van het winkelcen-
trum Dreiumme dat deze week

haar 15-jarig bestaan viert. De
Egerlandermuzikanten zelf be-
staan dit jaar 25 jaar. De aanvang
van het traditioneel swingende
concert is 20.00 uur.
Onder leiding van Hugo Masselink
uit Haaksbergen is een bijzonder
jubileumprogramma in Egerlan-
derstijl samengesteld. De originele

Egerlanderwerken worden afge-
wisseld met solistische bijdragen
uit eigen gelederen. Voor Neder-
landse begrippen opereert het or-
kest op absoluut topniveau. In het
kader van het 25-jarig bestaan is
een jubileum-cd samengesteld die
tijdens het optreden in Warnsveld
verkrijgbaar is.

Indoor Sport Vorden organiseert zondag 29 september 'Hartstocht'

Nederland loopt zich fit
op deze Wereld Hartdag!
De Nederlandse Hartstichting
organiseert zondag 29 septem-
ber aanstaande, in het kader
van Wereld Hartdag, de Neder-
landse Hartstocht. Dit is een
training sportief wandelen
voor iedereen: jong en oud,
sporters en niet- sporters.

De Nederlandse Hartstocht zal in
meer dan 100 gemeenten worden
gehouden. De Hartstichting ver-
wacht dat er meer dan 5000 men-
sen zullen deelnemen.

Op Wereld Hartdag wordt mondi-
aal aandacht besteed aan het pro-
bleem van de hart- en vaatziekten.
Jaarlijks overlijden hieraan wereld-
wijd bijna 16 miljoen mensen.

De Nederlandse Hartstocht is een
initiatief om zoveel mogelijk men-
sen aan te zetten tot een gezonde
leefstijl en meer beweging.

Daarnaast is het een sponsorloop,
waarbij de opbrengst wordt inge-
zet voor de financiering van nieu-
we projecten op het gebied van be-
wegen en gezondheid. Kortom
men loopt voor de eigen gezond-
heid en voor die van anderen.

Indoor Sport Vorden organiseert
zondagmorgen 29 september voor
de tweede keer deze ?Hartstocht?.
Vorig jaar was, mede dankzij de
mooie route, een geweldig succes.

De organisatie hoopt dit jaar een
nog groter aantal deelnemers te
kunnen inschrijven. Men kan zich
vanaf heden bij Indoor Sport Vor-
den, Overweg 16 opgeven. Voor
deelname aan de Nederlandse
Hartstocht wordt voor volwasse-

nen en voor kinderen een kleine
bijdrage gevraagd. Alle deelne-
mers ontvangen een hartvormig
lampje. Ook kan men voor infor-
matie bellen 553433.

GEZONDHEIDSTEST
Hoe gezond is Nederland? Of, hoe
ongezond zijn we met zijn allen?
De Nationale Gezondheidstest
moet antwoord geven op deze
vraag. Het is de bedoeling dat tus-
sen 16 en 23 september duizenden
Nederlanders hun lichamelijke ge
zondheid laten meten. Een van de
150 geselecteerde testcentra is? In-
door Sport Vorden?

De Nationale Gezondheidstest
2002 is bedoeld om een represen-
tatief beeld te krijgen van de ge-
zondheidstoestand van de Neder-
landse bevolking.

Maar de individuele deelnemers
krijgen direct na afloop van de test
al een persoonlijk fitheidsprofiel
uitgereikt. Verschillende doelgroe-
pen nemen aan deze test deel: de
Nederlandse beroepsbevolking
van 16 tot 65 jaar, maar ook chro-
nisch zieken, arbeidsongeschikten
en werknemers in specifieke bran-
ches.

Preventie is een toverwoord voor
een gezonde samenleving. Een
groep mensen die ziekte voorkomt
door een afgewogen leefpatroon,
heeft minder last van ziekte, van
wachtlijsten, van chronische aan-
doeningen, van volle verpleeghui-
zen en van stress. Bij preventie ho-
ren zaken als goede voeding, vol-
doende bewegen en afwisseling op
zijn tijd.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje

mag u een leuk

cadeautje

uitzoeken.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Vrijdag 6 september
Bij sporthal 'Het Jebbink' is een
insluiper binnen geweest. Uit het
magazijn van de sportkantine is
een rugtas met inhoud weggeno-
men. De totale waarde van de ont-
vreemde goederen komt boven de
1200- euro uit. Hoe de dader is
binnengekomen is niet bekend, er
is geen braakschade.

Er is ingebroken in een auto die ge
parkeerd stond op de parkeer-
plaats van kasteel Hackfort. Men is
binnengekomen door de ruit van
het linker achterportier te force
ren. Uit de auto is een rugtas met
inhoud weggenomen.

Zaterdag 7 september
Er is een auto vernield die gepar-
keerd stond aan het Hoge. Over de
personenauto is over de gehele
lengte een diepe kras aangebracht.

Dinsdag 10 september
Er is een snelheidscontrole gehou-
den. Er is door de politie o.a. op
het Hoge gecontrolerd, omdat er
klachten van ouders binnenkwa-
men dat er veel te hard werd gere
den nabij de school. De snelheids-
controle is uitgevoerd tussen 11.55
en 12.25 uur, het tijdstip dat de ba-
sisschool uit ging. Er zijn 6 proces-
sen verbaal opgemaakt. De hoogst
gemeten snelheid was 59 km/uur,
een keer zo hard als is toegestaan.
Opvallend was dat het vooral ou-
ders van schoolgaande kinderen
waren die hier te hard reden....

Woensdag 11 september
Vandaag is er weer op Het Hoge
gecontroleerd op snelheidsoverti^-
dingen, op het moment dat Üfc
school uitging. In deze 30 km zone
zijn in drie kwartier tijd 37 voer-
tuigen gecontroleerd. Hiervan
hebben er 11 een proces verbaal
gekregen. De hoogst gemeten snel-
heid was 58 km/uur. U raadt het
waarschijnlijk al, de meeste over-
tredingen werden gepleegd door
ouders van schoolgaande kinderen.

Op de horsterkamp is tusen 15.15
en 16.00 uur gecontroleerd op het
dragen van de autogordel. Er zijn
diverse voertuigen gecontroleerd.
Zes bestuurders hebben een boete
gekregen voor het niet. dragen van
de gordel.

Er is een melding binnengekomen
van het feit dat een bestuurder
van een personenauto een roof-
vogel voor de auto heeft gehad. De
vogel vloog laag voor de auto
langs, waardoor de rechter kop-
lamp van de auto vernield werd.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 7 september
GEVONDEN: geen
VERLOREN: oorbel, gouden blad
met parel en met klemsluiting.

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 13.00
uur. Het algemene telefoon-
nummer is 0900 8844.

'Beterwater'-aktie: tweemaal 700
De actie 'Beterwater!' van de in-
woners van Vorden om te pro-
testeren tegen de slechte kwali-
teit van het leidingwater is
voorlopig afgerond. De klaag-
brieven zijn geschreven en in-
geleverd. Het resultaat is verras-
send hoog: bijna 700 mensen
hebben de moeite genomen
hun grieven op papier te zetten.

Dat is ruim 20% van de gezinnen.
Natuurlijk zijn de overige 80% van
de inwoners niet allemaal tevre-
den over de waterkwaliteit, maar -
zo stelt de werkgroep 'Beterwater!'
- ze zijn niet voldoende gemoti-
veerd om te reageren of ze hebben
de artikelen in het plaatselijke
nieuwsblad 'Contact' niet gelezen.
Een respons van 20% is volgens re-
clamedeskundigen bijzonder
hoog. Dat zovelen hebben gere-
ageerd toont aan hoe groot het on-
genoegen is van al deze mensen
over het beleid van de waterleve-
rancier. Nota bene een openbare
nutsinstelling die tien tot twintig
jaar te laat maatregelen heeft ge
nomen om dit probleem te voor-
komen. En die pas deze maand,
dankzij een fusie waardoor een
daadkrachtiger bestuur is ont-
staan, serieus gaat werken aan een
oplossing.

EURO 700.- ONTVANGEN
Het getal 700 is ook op een andere
manier terug te vinden in het re-
sultaat van de actie 'Beterwater!'.
Er is namelijk in de afgelopen vier
maanden in totaal een bedrag van
Euro 700.- gestort op de rekening
van de werkgroep. Geld dat vrij-
willig en spontaan is overgemaakt
door inwoners van onze gemeente
die deze actie zo belangrijk von-
den dat ze daarvoor een bijdrage
wilden geven. De werkgroepleden
zijn met deze steun bijzonder blij.
Aan kosten is in de afgelopen
maanden door hen een bedrag
van circa 150.- euro gedeclareerd
zodat nog rond 550 euro beschik-
baar is voor verdere acties. Daar-
mee wil de werkgroep echter
wachten tot na 9 october, de dag
waarop de voorzitter van de Raad
van Bestuur van Vitens de werk-

groep zal informeren over de
stand van zaken. Ook uit de en-
thousiaste financiële medewer-
king, die alleen werd verkregen
dank zij de publiciteit in 'Contact',
blijkt dat het beroerde kraanwater
velen zo hoog zit dat ze er zelfs
geld voor over hebben om er actie
tegen te voeren.

OP NAAR 9 OKTOBER
Intussen heeft de werkgroep de
uitnodiging van Vitens ontvangen
om op 9 oktober een bijeenkomst
bij te wonen in Hotel Bakker om
daar de Vordense klaagbrieven te
overhandigen. Tevens zal de heer
Van Winkelen, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Vitens, een
toelichting geven op de maatrege-
len die intussen zijn genomen.
Voor deze bespreking is twee uur
uitgetrokken en dat bewijst wel
dat het de Raad van Bestuur ernst
is als het gaat om het luisteren
naar de klachten van consumen-
ten en het toelichten van het be-
leidsplan.
Er is de afgelopen maanden dus
wel een duidelijke wijziging geko-
men in het beleid. Tot de maand
mei 2002 werden we alleen maar
beschouwd als lastige zeurpieten
want het water was perfect zoals
ons in brieven werd meegedeeld
en ook in de huis aan huis ver-
spreide Waterkrant1 werd gesugge-
reerd. We zijn jarenlang alleen
met loze beloften zoet gehouden.
Nu wordt er met aandacht naar
klachten geluisterd en worden
consumenten serieus voorgelicht.
De indruk bestaat dat er nu bij
Vitens gelukkig veel begrip is voor
de problemen van de consument
Dat is begrijpelijk ook omdat Vi-
tens, als nieuw gefuseerd bedrijf,
zich niet direct verantwoordelijk
hoeft te voelen voor het foute be-
leid dat in het verleden door de
WOG en het Gelderse Waterlei-
dingbedrijf is gevoerd. Gehoopt
wordt dat dit ook zal leiden tot
een snellere oplossing van de na-
righeid die in honderdduizenden
gezinnen in de Achterhoek wordt
veroorzaakt door het hoge kalkge-
halte van het water. Of dat zo is zal
op 9 oktober blijken.



Stefan Braakhekke (Ruurlo) en
Erwin Plekkenpol (Hengelo Gld.)
strijden in Tsjechië om het
Wereldkampioenschap Enduro

Biologisch is logisch

Gezond weer naar school

Twee Achterhoekers Stefan
Braakhekke (Ruurlo) en Erwin
Plekkenpol (Hengelo Gld.) strij-
den in Tsjechië, in het Neder-
lands Team om het Wereldkam-
pioenschap Enduro. Zowel Ste-
fan Braakhekke als Erwin Plek-
kenpol zijn lid van de VAMC
Vorden, ook Cees Gooien van
Vorden doet als individuele rij-
der mee.

In Tsjechië wordt dit jaar van 24
t/m 29 september de Internationa-
le Zesdaagse Enduro (ISDE) het we
reldkampioenschap Enduro ge-
houden. De ISDE is hoofdzakelijk
een wedstrijd voor teams. Alleen
de rijders die zes ritten hebben uit-
gereden worden beschouwd de
Zesdaagse te hebben volbracht. De
totaal af te leggen afstand in>,Tsje
chië is 1389 km.
Een Enduro is een motorwedstrijd
waarbij over een van te voren uit-
gezet parcours met een enduro
motor een route binnen een vast-
gestelde tijd moet worden afge-
legd. Ook zijn op deze'routes aller-
lei proeven uitgezet die binnen
een zo snel mogelijke tijd moeten
worden verreden. In Nederland
zijn dit vooral verharde en onver-
harde wegen en bospaden, voor-
zien van enkele snelheidsproeven
op crossbanen, maislanden of bos-
paden.
Tijdens het wereldkampioenschap
in Tsjechië, welke over 6 dagen z,al
gaan, zal dit ook zo zijn doch de
rijders zullen hier wel heel andere
elementen tegenkomen, keiharde
steenpaden, rotspaadjes, en zeer
veel hoogteverschil met moeilijke
beklimmingen en afdalingen.
De eerste 5 dagen zal er een route
van ongeveer 280 km per dag met
8 tijdproeven moeten worden af-
gelegd. De laatste dag een route
van 73 km en een finalemotor-
cross proef van 7 ronden van 2 km.
Tijdens deze 6 dagen is de rijder
volledig opzich zelf aangewezen
wat betreft het onderhoud van de
machine, waarvan de meest be-
langrijke onderdelen zijn gemerkt
door de organisatie, zodat deze

Erwin Plekkenpol tijdens de Enduro te Holten.

niet vervangen mogen worden.
Een helper mag aan de machine
niets uitvoeren, deze mag alleen
zorgen voor de benzine en de voe-
ding voor de rijder.
Aan het eind van iedere dag mag
de rijder zelf 15 minuten sleutelen
om de motor weer in een goede
conditie te krijgen voor de volgen-
de dag, ook al dienen er l of 2 ban-
den vervangen te worden dan
dient dit binnen dit kwartier te ge
schieden.
Al met al is het dus een wedstrijd
waarbij men niet alleen topcou-
reur moet zijn, doch dient men
ook goed op de route te letten,
zich aan de voorgeschreven ver-
keersregelementen te houden, zes
dagen tegen de elementen moet
knokken en dan ook nog eens
goed te kunnen sleutelen.
Aan het eind van deze zes dagen
wordt het klassement opgemaakt
van de vijf best geklasserde rijders
van ieder team. Dit team mag zich
dan wereldkampioen Enduro noe
men.

Per land zullen 6 rijders strijden
om het landenklassement.
Voor het Nederlands Trophy Team
doen hier aan mee: Tom Hemmel-
der KTM 250 cc (Oldenzaal), Di-
nand Thijhuis KTM 250 cc viertakt
(Hellendoorn), Frank Isfordink
KTM 125 cc (Olst), Michel Visser
HVA 250 cc (Eldersloo), Stefan
Braakhekke Husqvarna 250 cc vier-
takt (Ruurlo) en Erwin Plekkenpol
KTM 250 cc (Hengelo Gld.)

Het Jeugd Team kampioenschap
bestaat uit een team van 4 personen.

Ook Nederland heeft een Jeugd
Trophy Team, hiervoor komen uit;
Bas van Hunnik (Amsterdam), Ralf
Hubers (Middelaar), Hans Vogels
(Son) en Geert Snellenberg (Eefde).
Het is te hopen dat Nederland ook
bij de landenteams goed mee kan
komen met de grote landen op En-
duro gebied, zoals Frankrijk, Zwe
den, Italië en Finland en met een
medaille huiswaarts zou kunnen
keren.

Nieuw afvalbrengpunt
voor grof huis- en tuinafval
in VHS-gemeenten
NU TWEE BRENGPUNTEN VOOR
MEER GESCHEIDEN AFVAL IN
DE DRIE GEMEENTEN!

De gemeenten Vorden, Hengelo
en Steenderen beschikken van-
af 28 september 2002 over een
nieuw afvalbrengpunt in Steen-
deren. Door de komst van dit
tweede afValbrengpunt hebben
inwoners nu de mogelijkheid
één keer in de twee weken hun
grof huis- en tuinafval dicht bij
huis gratis in te leveren. Tot nu
toe kon dat eens per maand in
Vorden.

De 2e zaterdag van de maand is
het brengpunt aan het Hoge 65a
in Vorden (oude zuivering) open
en op de 4e zaterdag kunnen in-
woners terecht op het nieuw inge
richte afvalbrengpunt aan de Dr.
A Ariansstraat 33b in Steenderen
(Gemeentewerf). De gemeenten
willen hiermee bereiken dat min-
der restafval op een dure wijze ver-
brand hoeft te worden. Uit onder-
zoek blijkt dat inwoners in hun

grijze container nog steeds veel re
cyclebaar grof afval dat thuis
hoort op de brengpunten, depone
ren zoals hout, metaal en puin.
Het gaat om tussen de 30 en 40%
van het restafval, per jaar 624.000
kilo herbruikbaar afval, per ge-
meente.

OPZET VAN HET BRENGPUNT
Vanaf 14 september 2002 kunnen
inwoners van de drie gemeenten
van 13.30 tot 16.30 uur iedere
tweede zaterdag van de maand in
Vorden en de vierde zaterdag van
de maand in Steenderen, de vol-
gende soorten afval brengen die
niet in de grijze container thuis-
horen: metaal; klein chemisch af-
val; hout; tuinafval (géén grond);
schoon puin; klein wit- en bruin-
goed; niet schoon puin; vlakglas;
tuinhout en tapijt

Bij binnenkomst op het terrein is
legitimatie verplicht. Inwoners
mogen maximaal 0,25 m3 afval
per dag aanbieden. Voor tuinafval
geldt daarnaast een maximum

van 2 m3 per dag. Afval van bedrij-
ven wordt niet geaccepteerd. Mate
rialen mogen géén asbest bevat-
ten.

Voor herbruikbare producten (bijv.
een nog werkend oud koffiezet-
apparaat) blijven inwoners terecht
kunnen bij het kringloopbedrij f
en voor grotere hoeveelheden af-
val van verbouwingen van het
huis of de herinrichting van tuinen
(bv. spoorbielzen) zijn de regionale
afvalbrengpunten de aangewezen
instanties.

In het voorjaar 2002 vindt weer
een onderzoek plaats naar de in-
houd van de grijze container. Met
het nieuwe brengpunt en de me
dewerking van alle inwoners
hoopt de gemeente dat de hoeveel-
heid grof afval in de grijze contai-
ner dan al verminderd is. Grof af-
val dat bij de afvalbrengpunten
wordt gebracht, wordt gescheiden
verwerkt. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor de
portemonnee.

De vakanties zitten er op. Onze
kinderen gaan weer naar
school. Na vaak een flink eind
fietsen zitten ze de hele dag in
de klas. Goed eten is belangrijk
voor hen. Goed, maar zeker ook
gezond en lekker eten. Waarom
dan niet biologisch?

Gezonde voeding is van bela-ng
voor jong en oud. Met goed sa-
mengestelde maaltijden ben je fit-
ter, voorkom je overgewicht en zit
je lekkerder in je vel. Op de lange
duur zorgt gezond eten er voor dat
u minder gauw ziek wordt en mis-
schien wel langer leeft.

Wat is gezond eten? Gezond is
evenwichtig en gevarieerd eten,
met niet te veel vet en suiker. Be
langrijk bij gezond es voldoende
groente. Groenten bevatten vita-
minen, vezels en mineralen. Een
maaltijd met groente is beter. Je
krijgt goede voedingsstoffen bin-
nen. Veel mensen vragen zich af
hoeveel groente ze moeten eten.
Het Voedingscentrum adviseert
dagelijks 150 tot 250 gram groente
per persoon.

BIOLOGISCH IS BETER
Steeds meer mensen eten biologi-
sche groenten. Daar is veel voor te
zeggen. Biologische groenten zijn
geteeld zonder kunstmest, zonder
giftige bestrijdingsmiddelen en in
evenwicht met de natuur. Daarom
zijn ze goed voor het milieu en de
gezondheid. Biologische groenten
onderscheiden zich in kwaliteit en
in smaak. U kunt biologische pro-
ducten herkennen aan het Eko-
keurmerk. Alleen gecontroleerde
bedrijven mogen dit keurmerk ge
bruiken.

Het aanbod aan biologische pro-
ducten is tegenwoordig groot,
maar u moet er soms naar zoeken.
Supermarkten hebben gemiddeld
genomen weinig keus. Biologische
groenten zijn volop verkrijgbaar

bij natuurvoedingswinkels zoals
"De Vijfsprong" in Vorden.

Hier is in de winkel op boerderij
een keur aan biologische groenten
en fruit te koop. Veel ervan komt
uit de eigen groentetuin, maar
ook producten van andere biologi-
sche tuinderijen in de regio zijn
hier te krijgen. Ook zelfgemaakte
boerenzuivel en allerlei kruide
nierswaren zijn er te vinden. En
parkeerproblemen komen hier,
buiten de bebouwde kom, niet voor.

Een gemakkelijke manier om aan
biologische groenten te komen, is
een abonnement te nemen op een
groentepakket. U kunt dan weke
lijks een pakket verse, biologische
groenten van het seizoen afhalen.
Om het helemaal makkelijk te ma-
ken zitten er ook nog recepten bij.
U zult merken dat biologisch op
deze wijze verrassend voordeling
kan zijn.

ACTIE
BIOLOGISCHE PRODUCTEN
Biologische producten leren ken-
nen? De komende weken is er een
landelijke voorlichtingscampagne
over biologische voeding. Ook na-
tuurvoedingswinkel De Vijfsprong
in Vorden doet hier aan mee. U
kunt hier terecht voor een proef-
groentepakket. Het aanbod aan
groente is zeer gevarieerd: meer
dan 40 soorten het hele jaar door.
Ze zijn altijd vers en zoveel moge
lijk uit de eigen regio.

Het is een plezier eten klaar te
maken met verse biologische
groente. Ook krijgt u de komende
weken volop de gelegenheid om te
proeven van de boeren zuivelpro-
ducten van De Vijfsprong. Vooral
de volle kwark is een uniek en
overheerlijk product. En ook de
kaas van de Vijfsprong is een echte
aanrader. Kom dus proeven aan
de Reeoord weg 2 in Vorden. Zie de
advertentie elders in dit blad.

Wereldwinkel nieuwe stijl
Bij een Wereldwinkel nieuwe
stijl denkt men meteen aan een
ander interieur of een andere
kleur. Maar er kan meer veran-
deren dan dat. Afgelopen jaren
zijn de Wereldwinkels behoor-
lijk veranderd en ze zullen ko-
mende tijd nog meer verande-
ren.

Inmiddels kent Nederland zo'n
350 Wereldwinkels. Veelal zijn de
ze begonnen op de markt of in de
pastorie. In Vorden stond de We-
reldwinkel 5 jaar geleden nog op
de markt. Die situatie is niet meer
te vergelijken met nu. Langzaam
maar zeker zie je landelijk een
verschuiving naar een 'echt' win-
kelpand en van zo'n pand weer
naar een betere locatie.

De banden met de kerk zijn min-
der hecht geworden. Dat wil niet
zeggen dat de kerken de activitei-
ten van de Wereldwinkel niet
meer ondersteunen. Integendeel
er is meer omgezet dus meer geld
is rechtstreeks naar de producen-
ten in derde wereldlanden gegaan.

Met deze basisdoelstelling in ons
achterhoofd wordt verder geke-
ken. Welke klanten komen in onze
winkel, wat willen die, wat kun-
nen wij ze nog meer bieden?
Spaaracties, maandaanbiedingen?
Wat mag er van de vrijwilligers in
de winkel verwacht worden? Hoe
kan de winkel het beste ingericht
worden? Is er landelijk een unifor-
me uitstraling van de winkel? En
zo meer.

Zowel op landelijk niveau als op
plaatselijk niveau is hier veel over
gediscussieerd en zo langzaam
maar zeker kan de Wereldwinkel
zich een professionele winkel
noemen.

Een winkel die zich onderscheidt
in het verrassende assortiment -ex-
clusieve en authentieke artikelen.
Waar het iedere keer weer leuk is
om rond te kijken. Want hoewel
onze winkel in Vorden misschien
klein is, is er toch een grote ver-
scheidenheid aan producten met
een steeds wisselend assortiment.

Overigens is het niet alleen leuk
om er rond te kijken het is ook om
de spullen van de Wereldwinkel te
verkopen! Met het werk bij de We-
reldwinkel krijg je er een grote
groep leuke collega's bij, de erva-
ring die je ermee opdoet komt bij
ieder werk van pas en je kan ook
cursussen volgen.

Dus mocht je denken 'dat lijkt me
leuk om in die winkel staan' of
mee te helpen op bestuurlijk
niveau, de inkoop of publiciteit
neem dan contact op met onze
personeelscoördinator Ank Wal-
lenburg, tel 55 23 37.

De Wereldwinkel nieuwe stijl
heeft zichzelf dus de afgelopen vijf
jaar in Vorden stilletjes geïntro-
duceerd, maar we zijn er nog niet.
Achter de schermen is veel werk
verzet en verwacht wordt dat we
de komende jaren ook niet stil-
zitten.
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Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0
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75) 55 13 84
575) 57 15 28

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 stoomgoed

interieuradviseur
® xO

IPir̂ î l/iPip'î ^p (^^
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

Vraag naar de vele

mogelijkheden van

doorplaatsing

in meerdere edities

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor verpleging,

verzorging en kraamzorg met oog voor zorg en verzorgenden. Wij zoeken op

korte termijn enkele deskundige, ervaren medewerkers voor de (terminale)

nachtzorg.

Verpleegkundigen m/v
Ziekenverzorgenden m/v

Wij zoeken:

Gediplomeerde medewerkers met ervaring, die zelfstandig kunnen werken en

flexibel inzetbaar zijn.

Wij bieden:

Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden, deskundigheids-

bevordering en een uitstekende begeleiding. Bovendien bieden wij u werk dat

rekening houdt met uw agenda.

Informatie:

Bel voor meer informatie over Bureau Thuiszorg én deze vacatures met

mevrouw llja ten Brink, telefoon 0314-340407.

Direct solliciteren?

Ons adres is

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland,

Frielinkstraat 1, 7001 CW Doetinchem.

Bureau] Thuiszorg
Oost-Nederland

Tuin-
lampen

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

VLAAI VAN DE WEEK:

Abrikozenvlaai
€5,50

Krenten- of Rozijnenwegge
pak 5 stuks € 1,75

Ylaaitjes (div. smaken)

per stuk €0,90

X>\

Dorpistraat 11 Vorden telefoon 551373

Wees en Vleeswaren

Magere Runderlappen ug c 4."

Malse Rundermuis ug c 4."

Dikke Vleesribben ug c2.25

4 Gehaktschnitzels c2?5

Er is weer balkenbrij, baklever en
bakbloedworst ug c3.49

Weekpakket vleeswaren:

100 gr VARKENSROLLADE

100gr SCHOUDERHAM

100 gr SNUWORST

NU VOOR

cl.12

Uil
«3?6

«2?5
Wij zijn op zoek naar

parttime verkoopsters m/v
Inl. (0578) 66 20 74/57 60 75

Elke week op öe markt in Vorden UW Vakslager U IJ KG H AA F

0 bolchrysant
2e voor de halve prijs

o 2 cyclamen

« bos rozen
a 20 stuks

« 10 winter-
violen

A.s. donderdag verkoop bij de
Wehme.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.



SOCÜ geheel in nieuwe kleding Reeën op landgoed Hackfort

Socii uitkomend in de zesde klasse
is door twee plaatselijke onderne-
mers geheel in het nieuw gesto-
ken. Blauwe trainingspakken voor

het eerste team van LMB H. Arends
en de gehele selectie in de rood
witte tenues van timmerbedrijf
Besseling.

Op bijgaande foto's ziet u de heren
in de nieuwe kleding samen met
de sonsor die door de heren in een
bloemetje werden gezet.

Margreet Arends volgt Gerrit Limpers op:

Nieuwe gemeentevoorlichter
Margreet Arends is sinds 20 au-
gustus de nieuwe voorlichter
van de gemeente Vorden. Zij
volgt daarmee Gerrit Limpers
op die gezien de omvang van
zijn werkzaamheden altijd
maar een beperkt aantal uren
aan voorlichting kon doen.
Margreet Arends is 31 jaar oud
en woont samen met haar
vriend in Warnsveld.

De benoeming van Margreet
Arends kwam niet als een verras-
sing. Eerder dit jaar bij de behan-
deling van de communicatienota
pleitte de gemeenteraad al voor
het aanstellen van een fulltime
voorlichter. Gerrit Limpers daar-
over: "Ik kon wekelijks maar vier
uur aan voorlichting doen. Dat is

o natuurlijk veel te weinig. Daar
komt nog eens bij dat we op dit
moment volop bezig zijn met het
opzetten van de internetsite. Ook
daar gaat ontzettend veel tijd in-
zitten. Niet alleen nu maar ook str-
aks. Want je moet zo'n site na-
tuurlijk wel up tot date houden.
Het aanstellen van een fulltime
voorlichter is dan ook een logische
stap." Gerrit Limpers zal de ko-
mende maanden echter nog wel
betrokken blijven bij het internet-
project. "Het is de bedoeling dat
we in december online gaan. Daar-
na neemt Margreet ook die werk-
zaamheden over."

REISLEIDER
Margreet Arends heeft een wat
'vreemde' loopbaan achter de rug.
Nadat ze de School voor de Jour-
nalistiek in Utrecht had afgerond -
ze deed de richting voorlichting
en public relations - werkte ze een
paar jaar als reisleider in Grieken-
land en Spanje. Eenmaal terug in
Nederland koos ze alsnog voor de
voorlichting. Mede door haar erva-
ring en contacten in de reiswereld
solliciteerde ze met succes bij Tra-
vel Unie. De afgelopen paar jaar
werkte ze als voorlichter bij het op-
leidingsinstituut IPC in Ede maar
doordat zij en haar vriend graag
weer terug wilden naar de Achter-
hoek - waar Margreet vandaan
komt - ging ze op zoek naar een
baan in deze regio.

"Het leuke aan voorlichting vind
ik het contact met de mensen. Dat
is bij een gemeente zelfs nog veel
sterker dan in het bedrijfsleven.
Want bij alles wat er in het dorp
gebeurt, ben je als gemeente be-
trokken. Heel veel mensen realise-
ren zich dat niet eens. Dat maakt
het werk als voorlichter ook zo
boeiend." Margreet Arends is zich
op dit moment volop aan het in-
werken. "Doordat ik uit Warnsveld
kom is de gemeente Vorden mij
niet vreemd. Maar ik heb natuur-
lijk nog wel een achterstand in te
lopen."

FULLTIME
Margreet Arends kan nog niet ver-
tellen wat zij anders gaat doen
dan haar voorganger. "Ik heb na-
tuurlijk het voordeel dat ik mij er
fulltime mee bezig kan houden. In
eerste instantie is het zo verdeeld
dat ik 24 uur aan gemeentevoor-
lichting doe en twaalf uur in de
week aan milieucommunicatie.

De gemeenterubriek in Weekblad
Contact blijft gewoon heel belang-
rijk. En natuurlijk de internetsite.
Dat is een goede manier om snel
met de burgers te communice-
ren." Verder zal ze actief de pers
benaderen op momenten dat er
nieuws is. Ook voorlichtingsbij-
eenkomsten blijven erg belangrijk.
"Dat zijn toch de momenten waar-
op je rechtstreeks contact hebt
met de bevolking en hoort wat er
onder de mensen leeft."

Op de vraag of het aanstellen van
een fulltime voorlichter te maken
heeft met de op handen zijnde ge
meentelijke herindeling, zegt Ger-
rit Limpers: "Nee, dit is echt een
initiatief van de gemeente Vorden.
Hengelo en Steenderen en de an-
dere twee gemeenten staan hier
geheel buiten. Daarbij komt dat
het nog zeker een jaar duurt voor-
dat de herindeling een feit is. En
het kan ook nog wel langer duren.
Daar wilden wij niet op wachten."

Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op donderdag
26 september op landgoed
Hackfort een thema-avond over
reeën. Na de koffie volgt een
korte wandeling over het land-
goed.

De kans bestaat dat de hier voor-
komende reean zich in de scheme-
ring laten zien. Na de wandeling
volgt een dialezing in de zaal van
kasteel Hackfort.

Het circa drie uur durende pro-
gramma begint om 19.30 uur in
de kelder van het kasteel, aan de
Baakseweg 8 te Vorden.
In verband met het beperkte aan-
tal plaatsen is reservering ver-
plicht, bel hiervoor de Ledenservi-
ce: tel. 035^559911.

LEZING
De heer W. Wassink, als vrijwilli-
ger verbonden aan Natuurmonu-
menten in de Graafschap, weet op
boeiende wijze te vertellen over de
natuur in de streek.

Ook boswachter en faunabeheer-
der de heer F. Vervelde zal op deze
bijeenkomst aanwezig zijn en ver-
tellen over zijn ervaringen met het
reewild in de Graafschap. Aan de
hand van prachtige dia's vertellen
zij deze avond over het leven van
reeën.

Het zijn schuwe dieren, die vaak
pas tegen de avond tevoorschijn
komen. Wie weet laten ze zich
zien tijdens de wandeling. Een ver-
rekijker kan goede diensten bewij-
zen.

SPOREN
Tijdens de avond zal ook aandacht
besteed worden aan de sporen die
deze dieren achterlaten. Aan een
hoefafdruk is al veel af te lezen:
liep het dier rustig of was het op
de vlucht, was het misschien een
moeder met jong?

Maar ook aan andere soorten spo-
ren is de aanwezigheid van reeën
te herkennen. Kortom: een boeien-
de avond!

CDA statenfractie spreekt
met CDA fracties uit
stedendriehoek
De fractie van het CDA uit Pro-
vinciale Staten van Gelderland
heeft op maandagavond 9 sep-
tember een bezoek gebracht
aan de CDA gemeenteraadsfrac-
ties binnen de Stedendriehoek.

Deze bijeenkomst past in een serie
bezoeken die de statenfractie aan
alle Gelderse regio's brengt en
waar kennisgemaakt wordt met
de nieuwe CDA raadsfracties en
waar men elkaar informeert over
de belangrijke items die in de ge
meenten en de provincie aan de
orde zijn.

Bij deze bijeenkomst op het ge-
meentehuis te Gorssel waren ver-
tegenwoordigers aanwezig van de
raadsfracties van Apeldoorn,
Brummen, Epe, Gorssel, Vorden en
Zutphen.

Van de zijde van de statenfractie
waren aanwezig : kandidaat sta-
tenlid mevrouw Kok- Schot en de
heren Banning, Buitink, Esmeijer
(Gedeputeerde voor Welzijn en
Zorg), Haijtink, Heersink, ter
Horst, Waalderbos en de Vries
(fractievoorzitter).

Na een inleiding over de relatie
tussen de fracties op locaal be-
stuursniveau en het provinciale
bestuursniveau door (staten)frac-
tievoorzitter Harry de Vries pre-
senteerden de raadsfracties zich,
waarbij o.a. de actuele thema's en
problemen (o.a. in relatie tot de
provincie) werden aangegeven.

De grootste problemen die zich
op dit moment voordoen zijn
o.a.: de herindelingsproblematiek,
waarbij voor sommigen ook het
standpunt van de statenfractie
naar voren werd gebracht, door
anderen weer de gewenste voort-
gang van de herindeling, de regel-
geving inzake de woningbouwpro-
blematiek, mede gekoppeld aan
de woningbouwcontingenten en
daarmee samenhangend de leef-
baarheid van de kleinere kernen,
de verkeersproblematiek in o.a.
Zutphen, Vorden en Eefde (Gors-
sel), het Omnisportcentrum in
Apeldoorn, de gewenste voortgang
van het experiment met de "pie
kenbus"in Apeldoorn, het Gelders
Stedelijk Ontwikkelingsbeleid in
Zutphen en Apeldoorn, de proble-
matiek van de vergrijzing en de ge-
volgen daarvan voor de leefbaar-
heid, o.a. het onderwijs.

Ook hebben de raadsfracties de
provinciale vertegenwoordigers
geanformeerd over hun ervarin-
gen tot nu toe met het onlangs in-
gevoerde dualisme, waar ook de
provinciale vertegenwoordigers
mee te maken krijgen vanaf de sta-
tenverkiezingen van maart 2003.

Vanuit de statenfractie is door Jan
ter Horst een inleiding verzorgd
over enkele aspecten van de ruim-
telijke ordening.

De CDA Statenfractie acht het
nieuw te formuleren Ruimtelijk
Ordening beleid van groot belang
om o.a. de problematiek van de
leefbaarheid en vergrijzing van
kleine kernen tegen te gaan.

Door meer woonmogelijkheden te
scheppen voor jongeren die als
starter op de woningmarkt nu
vaak uit hun dorp of kern naar de
grote stad moeten vertrekken zou-
den elementaire zaken voor de
leefbaarheid positief gestimuleerd
kunnen worden, zoals o.a. scho-
len, middenstand, verenigingsle-
ven en andere zaken.

Vanuit de statenfractie is tevens
aangegeven dat de problematiek
t.a.v. de woningbouw volledig her-
kenbaar is en dat het nieuwe (con-
cept) verkiezingsprogramma van
de statenfractie ook een actiepunt
heeft opgenomen om de leefbaar-
heid van de kleine dorpen en ker-
nen te vergroten door o.a. de mo-
gelijkheden voor woningbouw
voor met name de eigen bevol-
king) te willen vergroten.starters

Ook is de ontwikkeling van het
zgn. Kulturhus (een Scandinavisch
model) om de leefbaarheid in
kleine kernen te vergroten aan de
orde geweest.

Gedeputeerde Hans Esmeijer is op
dit moment bezig om een drietal
pilotprojecten in Gelderland van
de grond te tillen.

Vanuit de diverse raadsfracties is
grote belangstelling voor dit ini-
tiatief, waarover binnenkort een
uitgebreidere informatieavond zal
worden gehouden.

Alle aanwezigen beschouwden
deze avond als een goede aanzet,
ook waar het gaat om een verbete-
ring van de relatie tussen gemeen-
te en provincie.



UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeri ngen.

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

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval •
• asbest (dubbel verpakt In plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Tonny Jufóëris
rzzj>
[/D

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJFI

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

prolink.nl
Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu In!

Deze cursus leort u in 6 maandag-avonden met
de computer om te gaan. Niet te ingewikkeld en
niet te veel maar precies wat u nodig hebt. Met
veel uitleg en oefeningen. Met belangrijkste is
dat u vertrouwd raakt met het apparaat. Als u
de beginselen onder de knie heeft dan gaat de
re» >en stuk makkelijker. Een echte
basiscursus voor beginners. Ook geschikt voor
mensen die aan een pc-priveproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend.

Schrijf nu in voor de cursus!
Start op: 23 september

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 185.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225P°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

1 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf €795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

"Waarom1000 badkamers?
ik wil precies die ene voor mij."

ioet u te kust en te keur uit sanitair

nnen kiezen. Of dat nu gaat om een com-

plete badkamer, een nieuw toilet of een enkele

wastafel. Maar het gaat er wel om dat u over

10 jaar nog steeds 100 procent tevreden bent

met uw keuze. En dat is nou net waarom u

kiest voor BouwCenter HCI.

^MM^^KO^WiaaU^^Mi^^^^HHH«Hm^Hi^^^^BmH»^««Mi^^MMMi^^H^»^B^^^^^B^

HCI. Helemaal mijn idee.

BouwCenterlHCI Hengelo Gld. - Kruisbciyseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Op wie kunnen we rekenen?
HCI is een dynamische onderneming met een tweetal werkmaatschappijen. BouwCenter HCI is een han-

delsbedrijf dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met toelevering van bouwmaterialen, keukens, tegels & sanitair
en aanverwante artikelen aan zowel professionele bouwers als de particuliere markt. Met 65 medewerkers
opereren wij vanuit een drietal vestigingen; Hengelo (Gld), Ulft en Zevenaar.

De andere werkmaatschappij, HCI Betonindustrie, is een productiebedrijf dat geprefabriceerde
betonelementen vervaardigt voor de utiliteits-, woningbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Deze
werkmaatschappij is ook gevestigd in Hengelo (Gld) en heeft 70 medewerkers.
Door het vertrek van de huidige functionaris zijn we voor onze hoofdvestiging in Hengelo (Gld), voor beide
werkmaatschappijen, op zoek naar een

Controller m/v

Functieomschrijving:

- leiding geven aan de afdeling financiële administratie
- lid van het managementteam
- zorgdragen voor een juiste en stabiele (management)

informatievoorziening binnen de organisatie
- opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages,

jaarrekeningen, financiële en bedrijfseconomische
kengetallen en het uitvoeren van financiële/bedrijfs-
economische analyses op de performance van de
ondernemingen

- zorgdragen voor het implementeren van een goede
administratieve organisatie binnen de werkmaat-
schappijen

- onderhouden van contacten met de externe accoun-
tant en bankinstellingen

- gevraagd en ongevraagd adviseren van directie
inzake financieel/bedrijfseconomisch beleid

- zorgdragen voor ontwikkeling en beheer costmanage-
ment en vergroten interne financiële bewust wording

- opstellen en bewaken van richtlijnen van een budget-
teringssysteem voor beide werkmaatschappijen

- begeleiden en sturing geven aan de optimalisering
van de automatisering

Functieprofiel:

- leeftijd van circa 30-40 jaar
- bedrijfseconomische opleiding HEAO-BE of gelijk-

waardig
- minimaal zes jaar werkervaring in een gelijksoortige

functie binnen een handelsbedrijf en/of productie-
bedrijf

- kennis van grondslagen van begrotingsbeheer,
financiële economische planningsmethodieken en
IT systemen

- kennis van financiële en fiscale wet- en regelgeving
en financiële systemen

- sterke persoonlijkheid met inlevingsvermogen en in
staat om draagvlak te creëren voor optimalisatie-
projecten

- diplomatieke initiator met gevoel voor
verhoudingen die op basis van vak-
inhoudelijkheid weet te overtuigen

Wij bieden u:
Een prettige en collegiale werksfeer in een
uitdagende en zelfstandige functie plus een grote mate
van verantwoordelijkheid die bepalend is voor het rende-
ment van de organisatie. Salaris en overige arbeidsvoor-
waarden worden in overeenstemming met de zwaarte
van de functie bepaald.

Heeft u interesse?
Indien u meer wilt weten over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de heer G. Mantel, telefoon
(0575) 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV ontvangen wij graag binnen 14 dagen en kunt u
richten aan: BouwCenter HCI bv, t.a.v. de directie, Postbus 27,7255 ZG Hengelo (Gld).

•BouwCenterlHCI «Betonindustrie.HCI



Grandioze Rabo-Wïelerronde
van Hengelo

Free-Wheel is verhuisd

Het beloofd een fïetsspektakel
te worden zondag de 22 sep-
tember in Hengelo Gld. Het is
tevens de 22e keer dat deze wie
lerronde verreden wordt. Dit
keer op een aangepast par-
cours, met wat meer bochten
en overzicht voor de toeschou-
wers. De entree is GRATIS, dus
laat u vermaken.

Vanaf 13.00 uur zet de plaatselijke
jeugd in verschillende leeftijden
zijn beste beentje voor. Het zijn de
dikke banden wedstrijden, waar
het altijd leuk naar kijken is. Er ko-
men kampioenen aan de start, zo-
als ook in de wedstrijden van Vor-

den, Wichmond en Warnsveld. Zie
de foto hieronder.
Om 13.30 uur starten de wedstrij-
den voor Veteranen 50+ voor een
wedstrijd over 50 kilometer. Als
RTV-er zal daar Jan Pieterse aan de
start staan en het Piet de Haas en
andere snelle makkers zo moeilijk
mogelijk maken.
Vanaf 14.45 uur komen de Sport-
klasse B, de Amateurs B aan de
beurt voor eveneens een wedstrijd
over 50 kilometer. Bekende namen
zullen ook in deze wedstrijd zor-
gen dat het een spektakel wordt,
waar het prettig van genieten is.
De Elite-Sportklasse A renners ko-
men vanaf 16.15 uur aan de bak.

Plaatsgenoten en RTV-er Jan Wee-
vers - Peter Makkink en Martin
Weijers, zullen zeker proberen om
op de hoogste trede van het scha-
vot te komen. Maar ook Reynold
Harmsen uit Warnsveld en Rudi
Peters uit Wichmond zullen zor-
gen voor de nodige strijd.

Laat u verrassen deze zondagmid-
dag 22 september in Hengelo Gld.
De leden van de ondernemersver-
eniging Hengelo, hebben ook hun
deuren geopend deze dag en ver-
zorgen tevens een Country en Wes-
tern Festijn met Line-dancing etc.

U bent van harte welkom.

Autobedrijf Groot Jebbink
introduceert: Daewoo Kalos!

Onlangs is bij Autobedrijf
Groot Jebbink aan de Rondweg
2 in Vorden de nieuwste Dae-
woo geïntroduceerd. Het be-
treft hier een ruime 5 deurs
middenklasse auto, die ruim
plaats biedt aan 5 inzittenden.
De daewoo Kalos (Kallos is
grieks voor "mooi") wordt di-
reet leverbaar in 3 uitvoerin-
gen.

De basis uitvoering, Spirit ge-
naamd, zit al behoorlijk ruim in
de uitrusting. We noemen o.a.
dubbel airbag, centrale deurver-
grendeling, elektrisch bedienbare
voorportierramen, verstelbaar
stuurwiel, stuurbekrachtiging en
zelfs een radio cassettespeler met
4 luidsprekers. De Style voegt hier
nog airco en ABS aan toe. De top-

uitvoering, Class, bezit ook nog
mistlampen voor, elektrische ra-
men achter en een alarm met af-
standsbediening. Alle modellen
zijn voorzien van een pittige 1,4 li-
ter motor die 83 pk levert. Genoeg
voor een sprint van O tot 100 in
ruim 13 seconden en een topsnel-
heid van maar liefst 170 km per
uur. Het verbruik blijft bij dit alles
nog zeer laag. Op termijn worden
er nog andere motoren toege-
voegd aan het Kalos gamma. Te
vens zijn een automaat en een die-
sel in ontwikkeling.

Het meest opvallende aan de Kalos
is naast zijn Italiaanse design toch
wel de prettig hoge zit. Het in- en
uitstappen wordt hiermee vereen-
voudigt. Het interieur biedt ruim
plaats aan 5 inzittenden, die alle 5

de beschikking hebben over een
automatische driepunts rolgordel.
Standaard is elke Kalos voorzien
van 2 airbags, vanaf de luxere uit-
voering worden ook zij-airbags en
zelfs ABS meegeleverd. Mede hier-
door behaalt de Kalos maar liefst 4
sterren in NCAP botstesten.

Voor Daewoo is de nieuwe Kalos
een nieuwe stap voorwaarts. Dae-
woo, inmiddels onderdeel van het
machtige GM concern is met de
Kalos klaar voor een zonnige toe
komst.

De Kalos staat bij Autobedrijf
Groot Jebbink voor u klaar vanaf
€ 11.595,-. Kom deze dagen vrij-
blijvend kijken naar en proefrijden
in de Daewoo Kalos. De auto is in
ieder geval het proberen waard.

Free-wheel, de specialist op het
gebied van schaatsen, skeele
ren en skaten is verhuisd naar
een nieuwe locatie: Netwerk-
weg 7 te Vorden.

Anderhalf jaar geleden besloot
freewheel tot het bouwen van een
nieuw pand op het industrieter-
rein Werkveld van Vorden. Het
pand aan de Zutphenseweg in het
centrum van Vorden was een pri-
ma locatie om te starten, maar het
bedrijfis nu duidelijk uit zijn jasje
gegroeid. In de regio heeft free
wheel voldoende naamsbekend-
heid opgebouwd zodat het geen
probleem is om zich buiten het
centrum te vestigen. De locatie op
het industrieterrein biedt verder
heel veel voordelen. Zo heeft het
een goede bereikbaarheid en meer
parkeergelegenheid. Ook ten op-
zichte van de bewegwijzerde skee
Ier- en ATB routes heeft het een
centrale ligging. Er is veel meer
ruimte voor zowel de winkel als
het sportorganisatiebureau en de
groothandel freeskate.
WINKEL
Het assortiment van de winkel zal
worden uitgebreid met de betere
ATB's voor de sportieve recreant
tot en met wedstrijdsporters.
Naast de verkoop van skates, skee
Iers, schaatsen en ATB's doet free
wheel ook onderhoud van deze ar-
tikelen. Tevens kan gebruikt mate
riaal worden ingeruild. Als extra
service voor haar klanten werkt
freewheel met het zogenaamde
'try and buy' systeem. Dit houdt in
dat een groot deel van de produc-
ten eerst getest kan worden voor-
dat men tot koop overgaat.
SPORTORGANISATIEBUREAU
Het sportorganisatiebureau orga-
niseert sportieve activiteiten voor
groepen. Dit kunnen vrienden of

familie zijn die een sportief dagje
in de natuur willen bezig zijn.
Maar ook bedrijven kunnen arran-
gementen boeken voor het perso-
neel. Dat kan dan een ontspan-
nend karakter hebben maar ook
kan aan teambuilding worden ge
werkt. De activiteiten variëren van
skaten, skeeleren, mountainbi-
ken, handboogschieten tot kloot-
schieten of rolskiën. (Voor een
overzicht van alle activiteiten
kunt u een brochure opvragen bij
freewheel of u surft even naar
www.free-wheel.com.) De Net-
werkweg is hiervoor een prima
startpunt. Er is meer gelegenheid
voor ontvangst van groepen en na
een tocht is er op korte termijn
een mogelijkheid om te douchen.
FREE-SKATE
Het derde bedrijfsonderdeel de
free-skate verkoopt aan diverse
dealers in Nederland de freeskate,
een klapschaats met langlaufbin-
ding. De schoen kan daardoor op
een eenvoudige wijze van het ijzer
gehaald worden en bijvoorbeeld
op een langlaufski, rolski en even-
tueel een skeeleronderstel gezet
worden. Inmiddels wordt aan zo'n
25 schaatsspeciaalzaken in Neder-
land geleverd. Voor meer informa-
tie en alle modellen verwijzen wij
u naar www.freeskate.com.
Met de verhuizing is tevens geko-
zen voor het aanpassen van het lo-
go van freewheel. De drie onder-
delen: de winkel, het sportorgani-
satiebureau, en de groothandel
freeskate zijn nu herkenbaar door
het eigen logo met een verschil-
lende kleurstelling.
Telefoon-, faxnummer en E-mail-
adres blijven gelijk. T 0575-554228,
F 0575-554253, info@freewheel. com
In het kader van de opening heeft
freewheel tot 15 nov. a.s. een spec-
taculaire aanbieding.

Groot Ponyconcours op de Hietmaat!
Als sinds jaren houden de LR en
Ponyclub Hengelo hun jaarlijk-
se concours op het derde week-
end van september. De zaterdag
is het concours van de paarden
en de zondag is voor de pony's.
Deze dagen worden in goede sa-
menwerking tussen deze beide
verenigingen georganiseerd.

Een halfjaar van te voren worden
de draaiboeken doorgenomen en
wordt de organisatie in aan gezet.
Vele sponsoren en adverteerders
worden benaderd voor een finan-
ciële ondersteuning. Ieder jaar er-
varen we weer dat veel bedrijven
ons concours een warm hart toe
dragen en daar zijn we bijzonder
blij mee. Een maand voor het con-
cours worden juryleden, schrijf-
sters en ringmeesters benaderd, in
totaal zo'n 150 personen. De wed-
strijdsecretarissen krijgen nu een
waanzinnig drukker periode. Een
paar maanden geleden zijn de
vraagprogramma's de deur uitge
gaan en stromen de opgaven bin-
nen. Zo'n 1500 starts moeten in de
ringen ingedeeld worden en dit
naar niveau B, L, M of Z en bij de
pony's bovendien ook nog naar ca-
tegorie A, B, C, D of E. Deze week
voorafgaand aan het concours wor-
den veel leden, ouders, en andere
vrijwilligers gemobiliseerd en gaat
het echte handwerk beginnen. De
springringen worden uitgezet, de
hindernissen gebouwd en de dres-
suurbanen geplaatst. In totaal ko-
men er twee springringen en 16
dressuurbanen. Daarnaast wordt
er parkeergelegenheid gecreëerd
en moet de cateringtent geplaatst
worden. Om dit alles te realiseren.
is er een oppervlakte van zo'n 10
hectare nodig. We zijn dan ook de
Gemeente Hengelo en de andere
grondeigenaren de Hr. Maalderink
en de fam. Groot Roessink zeer
dankbaar voor het beschikbaar
stellen van hun grasland. Het po-
nyconcours begint op zondag 22
september om 9 uur. Vanaf 's mor-
gens 7 uur is het al een drukte van
belang op de Hietmaat; nu al ko-

men de eerste trailers binnen. Van-
daag moeten zo'n 650 starts hun
weg vinden. De deelnemers komen
dit jaar van 57 verschillende ver-
enigingen uit het hele land. Om 9
uur beginnen de wedstrijden; dan
worden de dressuurproeven verre
den en wordt er gesprongen. Dit
duurt tot ongeveer 4 uur 's mid-
dags. Voor u als publiek een prach-
tige gelegenheid om kennis te ne
men van de ponysport en te genie
ten van de prestaties van het fraaie
dressuurrijden en de spannende
springwedstijden van de kinderen
met hun pony's. Het organiseren
van het concours is een van de vele
activiteiten van onze club. Onze
vereniging telt 37 leden die naar
keuze een of twee keer in de week
les krijgen. De kinderen variëren in
leeftijd van 7 t/m 18 jaar. Sommi-
gen hebben een eigen pony of rij-
den op een pony van een andere ei-
genaar. De pony's variëren in
grootte van 1,10 m tot 1,57 m. De
lessen worden ingedeeld naar 'ni-
veau', zodat zowel de beginners als
de gevorderden wedstrijdruiters
goed les krijgen en alle aandacht
die ze nodig hebben. Hoewel we als
club regelmatig ruiters op de Ne
derlandse kampioenschappen heb-
ben draait het niet alleen om de
wedstrijden maar zijn we vooral
ook een erg gezellige club. Zo orga-
niseren we ieder jaar een pony-
kamp vol met leuke activiteiten,
maar daarnaast ook droppings,
buitenritten, puzzeltochten of bij-
voorbeeld een discoavond. Boven-
dien wordt er in samenwerking
met de VW ieder jaar een demon-
stratie voor de dorpsgenoten gege
ven. Speciaal voor de kinderen een
kans kennis te maken met onze
club. Zo ziet u maar, onze Ponyclub
is een energieke vereniging die sa-
men met de andere collega paar-
denverenigingen haar steentje bij-
draagt aan de goede naam van
Hengelo ons paardendorp! We zien
u graag op ons concours van zon-
dag 22 september of kom gerust
eens kijken op onze vele andere ac-
tiviteiten of naar de pony-rijlessen.



Beste mensen,

Namens het bestuur van de Hengelose Ondernemers Vereniging
wil ik u graag in kennis stellen van onze koopzondag op 22 sep-
tember van 12.00 uur tot 17.00 uur met als thema: WESTERN UFE.
Er wordt een country line dance festival voor en door het publiek
gehouden, met de geweldige band "Colonel Hammons's Four". De-
ze wordt gecombineerd met een country- en western en een wa-
renmarkt Tevens is er voor de allerkleinsten een minikermis en
zorgt traditioneel ons dweilorkest van Concordia voor een vrolijke
noot.
Wij hopen op deze manier een bijdrage te leveren dat het goed toe-
ven is in ons Gelderse Hengelo. Kortom we verwachten goed weer,
veel publiek en een gezellige sfeer.

Namens het bestuur,

Ffed Hofman.

Roozegaarde sport & mode
Groot Kbrinelink optte
De prievetol
Welkoop
Sueters Huishoud/kadoshop
Hermans Schoenmode
WoMen Basic fashion
Beo Bloembinders
Schrödermode
De Spannevogel
Jansen de smid
DickHelmink
Langeler Partycentrum
Lenöerinlc Mannenmode
Expert Arendsen
IJsboerderij 't Riefel
Bakkerij Bruggink
Grootbod Woninginrichting

WARENMAWCT/mMKERMIS
van 12.00 tot 18.00 uur.

van 12.00 tot 17.00 uur.

OPTREDEN "COLONEL HAMMOND'S FOUR"
van 1330 tot 18.00 uur

De Country Band "Colonel Ilammond's Four" laat u luisteren naar
moderne en traditionele countrymisic uit de zuidelijke staten van
Amerika. Ook het bij de linedancers zo geliefde Americana, een mix
van country, pop en latin, vindt u bij deze band op het repertoire.
Tussendoor worden muzikale uitstapjes gemaakt naar het grensge-
bied van Texas en Mexico.

U hoort dan de onvervalste tex-mex.

Ook neemt de band u mee naar Louisiana bij de Frans-Canadese Ca-
jun muziek waarbij de accordeon een prominente plaats inneemt
De stuwende bas en het strakke drumwerk vormen een ritmesectie
waarmee linedancers uitstekend uit de voeten kunnen.
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LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip

DAMESMODE
in de maten 38 t/m 54 (56)

NAJAAR 2002
Kom, kijk en bewonder!

Pakjes
Japonnen
Rokken
Pantalons
Blouses
Truien
Vesten
Gilets
Blazers
Jacks
Coats

Pastunette, Elbrina

en Fila BH's

Pantybroekjes

Corselets

Pantylets

Corsetten

Nachtkleding

Onderjurken

Dusters

Herenpyama's

Herenkamerjassen

Dames- en heren

ondergoed

ROOZEGMRDE
Spalstraat 13

Hengelo (GId.)
Tel.(0575)461996

SPANNEVOGEL

Geef het interieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!

Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo GId of Ruurlo) en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen

tapijten - parket - laminaat
gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo GId - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

22 SEPEftm
KOOPZOMVAG

VGW/ll.OO
tot 17.00 \AAM-

Koopzondag
22 september

Diverse aanbiedingen
zie onze folder

Kom tevens onze nieuwe
Winterkleding collectie

bewonderen.

WELKOOP Hengelo GId.
Spalstraat 37 (0575)46 17 13

nengelose
ondernemers

vereniging

HUMM£X &é* in speelgoed

Koopzondag 22 september

GASBALLONNEN PRIK-AKTIE
met kortingen van 5 tot 25%

DE DRIEVETOL
Spalstraat 29 • Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 38 28

speelgoed en babytdeding
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Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig

DE NAJAARSCOLLECTIE
VAN TWINLIFE

IS BINNEN
Dames
• Broeken
• Blouses
• Truien
• Sweaters
• Jacks
• Sjaals
• Handschoenen

Kom, kijk en bewonder!

ROOIECAARDE
Sport&Mode Spalstraat 13

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 461996

Heren
• Sweaters
• T-shirts
• Truien
• Jacks
• Schoenen

Of het nu om een casual
Of een formeel kleedmo-

gaat, de moderne
voor een tip-corgt
ung.

rde

WARENHUIS JANSEN-SMID

Camping, sport-
en huishoudelijke
artikelen

Al meer dan 80 jaar
een begrip in Hengelo (Gld.)

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

Openhuis Dagen
Vrijdag 20 september 9.00 - 21.00 uur
Zaterdag 21 september 9.00 -16.00 uur
Zondag 22 september 11.00 -17.00 uur

Merken o.a.:
< Mclka •• State of Art TiHffic Bueckli: John Fridiiy Glnn
Gmmet Bush Frnnk Eden Dodycrs Culture Fr;ms Molenaar

Oxford Bognrt Pierre Monee Falke Alpi Schiesser e v a

mjrj.LPn•*•***\s mannen
J^^T^^NImode

Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575-461383

www.lentferink.nl

hè air

Schröder Mode
Ruurloseweg l

7255 DE Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 12 32

Fax. (0575) 46 12 75 Hengelose Ondernemers Vereniging
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EXPERT ARENDSEN RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.) TEL (0575) 46 25 11, FAX (0575) 46 30 89

Alleen op koopzondag
22 september a.s.:

25% korting op alle zonnebrillen

Gratis oogmeting

Leesbril inclusief glazen compleet vanaf

€ 45,»*

Reservebril inclusief glazen compleet vanaf

€ 45,»*

* zie voorwaarden in de winkel

Groot Kormelink
optiek

brillen en contactlenzen

Spalstraat 27 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 17 71

VJI

«

cottecfóe/
Dames-, heren- en
kinderondermode
Dames-, heren- en
kindernachtmode
Lingerie / foundation
Sokken / panty's
Dameskleding
Handdoeken
Babykleding

22 september geopend!

WoMen

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

WIJ HEBBEN VOOR U DE VOLGENDE MERKEN

MEPHISTÖ

RS/HDE

ko

• •
HEUIOFORIVI

SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 25 47

Spalstraat 5 • Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461212

Zaterdag 19 oktober 2002
organiseren wij voor u een

@[ID

Dit alles voor de prijs van € 35.- p.p. all in.
Aanvang 20.00 uur.

Deze gezellige Hengelse avond is een ideale
gelegenheid voor buurten, familie of verenigingen

voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reserveringen belt u ons gewoon
even op (0575) 46 12 12.

Ook op de koopzondag staan wij klaar
met een hapje en een drankje.

Nu ook op internet www.Langeler-Partycentrum.nl

Ook de

Hengelose
Hottecaonöennemens

uenwelkomen
a gnaagl

hengelose
ondernemers

vereniging
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