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24 uur per dag tanken met je PIN pas

Total tankstation Klein Brinke
aan de Zutphenseweg is onlangs
geheel vernieuwd.

Er is een nieuwe tank geplaatst
welke ruimte bied aan drie brand-
stoffen en er is een vloeistofdichte
vloer geplaatst zodat ook op het
gebied van milieu-eisen alles weer
up to date is. De klant heeft keuze
uit EURO, SUPER+ en DIESEL
brandstof en kan hiervoor 24 uur

per dat terecht d.m.v. betaling met
een gewone bank of giro pinpas.

De moderne tankzuil neemt ook
genoegen met een Multi Tank
Card, een Travel Card of een
Dealer Card. Uiteraard accepteert
deze ook de landelijke Total tank-
passen.

De Dealer Card is bij Klein Brinke
te verkrijgen, met deze pas kan er

altijd getankt worden en worden
de tankbeurten maandelijks over-
zichtelijk gefaktureerd.

Tot slot is het belangrijk te vermel-
den dat men bij Klein Brinke ge-
durende de openingstijden altijd
klaar staat om de klant persoon-
lijk te bedienen, dit zowel bij kon-
tante betaling en bediening tijdens
tanken als om uitleg te geven over
deze nieuwe manier van tanken.

'Steengoed' nieuw in Vorden!
mffsm

Eind vorige week heeft John
Brandsen, wonend aan de Baak-
seweg in Vorden, naast het
Marktplein in de kom van het
dorp, de kunstwinkel 'Steen-
goed' geopend.

De winkel is gevestigd in de voor-
malige kiosk van de VW. Toen de
VW naar het huidige pand, tegen-
over het gazon van de N.H. kerk
verhuisde, werd de kiosk aan een
bloemist verhuurd.

John Brandsen die toevallig ver-
nam dat de bloemist de kiosk had
verlaten, nam direct contact op
met de VW met als resultaat dat
hij thans de nieuwe huurder is. De
naam " Steengoed" is bewust ge-

kozen, aangezien John Brandsen,
beeldhouwer van beroep, heel veel
met steen heeft te maken. Dus is
feite logisch dat hij in de winkel
veel door hem zelf gemaakte
producten verkoopt zoals kleine
beesten, potten waarop mensen en
dieren zijn afgebeeld. Verder een
assortiment 'hebbedingetjes', sie-
raden. Voorwerpen om in de tuin
te plaatsen zoals kikkers en derge-
lijke.

John Brandsen die thuis aan de
Baakseweg zijn atelier heeft ,
maakt ook grote beelden. Zo is er
bij hem in de tuin een paard te
zien. Geen levend paard, maar een
paard gemaakt uit jute en was.
Een prachtig beeld. Voorts maakt
hij op bestelling opdrachten van
allerlei aard. Zowel voor gemeen-

ten, instellingen als particulieren.
De producten in de winkel'Steen-
goed' zijn zeer overzichtlelijk ge-
bracht. Beslist de moeite waard
om de winkel binnen te stappen.
Ook zijn er kunstwerken van col-
lega's te koop zoals van Lara Vos
(kunstzinnige voorwerpen van
steen en koper), pottenbakkerswer-
ken gemaakt door Berthy Bosma.
John Brandsen heeft na de middel-
bare school eerst in Velp een afge-
ronde studie bosbouw gedaan.

Daarna met succes de kunstacade-
mie in Enschede bezocht. De
'kunst' zat hem al vroeg in het
bloed, want op dertienjarige leef-
tijd begon hij al met een cursus
pottenbakken. Het verkoopmotto
van Jonhn Brandsen: 'Wij verkopen
kleine kunst met een grote K'.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

De N|teliwe Aanleg • bowlingbanen
.^^M^^^^^^-^^ * kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 september 10.00 uur ds. mevr. A. Hagoort uit Wichmond.
Koffiedrinken na de dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 september 10.00 uur ds. J.F. van Ballegooien.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 september 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 september 10.00 uur Viering m.m.v. Pastor Lamers.

R.IC kerk Vierakker
Zaterdag 28 september 17.00 uur Eucharistieviering. Meren.
Zondag 29 september 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Dames.

Weekendwacht pastores
29-30 september Pastor G. Zweers.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spit taal 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
28-29 september]], de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel.
(0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45- 19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en 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
uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon
(0314) 62 61 40. Vpor 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.
Thuiszorgwinkel Zntphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur: za. 10.00-13.00 uur.

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 ?2; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46: Y. Roelofs
(0575) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 ;(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.
Maaltijdyerzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, 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).

Staiikmeldingsnummer 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. Vermel-
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.

• Wilt u meer energie, wat
kilo's kwijt? Met mijn steun en
advies krijgt u daarvan geen
spijt. Jerna Bruggink (0575) 46
3205.

• Opgave Kind en Dier vóór 6
oktober a.s. D. Kuiper, De
Bongerd 30, 7251 CD Vorden,
tel. (0575) 55 29 31.

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

• Te koop: walnoten. Zelf ra-
pen. Zaterdag 28 september
van 9-12 uur. Huize Zelle.
Ruurloseweg 92, Hengelo (G).

• Pure aloë vera en gezond-
heidsproducten. Jannie Nij-
kamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 55 36 32.

• Opgave Kind en Dier vóór 6
oktober a.s. D. Kuiper, De
Bongerd 30, 7251 CD Vorden,
tel. (0575) 55 29 31.

• Nederlands voor buiten-
landers, tel. (0575) 55 56 52.

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

• Cursus met kristallen en
edelstenen voor inzicht en he-
ling. 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. 0651106955.

• Zelf kleding maken. Zin om
zelf kleding te maken - maar
nog niet eerder gedaan? - of
bij bepaalde dingen nog hulp
nodig? Kom dan op naaicur-
sus (er is nog plaats op de
ochtenden). Patroon teke-
nen. Wil je patronen op maat
leren maken en naar eigen
idee, omdat je geen goede pa-
tronen kunt vinden of om je ei-
gen ideeën toe te passen?
Kom dan op tekencursus.
Alles onder gediplomeerde be-
geleiding. Agnes Geurts-van
Zandwijk, Dr. A. Ariënsstraat
15, Steenderen, tel. (0575) 45
21 37.

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

• Te koop / te huur gevraagd:
5'a - 6.000 m2 landbouw-
grond omgeving Vorden/
Warnsveld. Tel. (06) 251 47 710.
Na 18.00 uur.

• 1 e klas wijn uit de 3e Wereld
per 2 nog lekkerder! Deze
week nog in de reclame bij:
Wereldwinkel Vorden.

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

• Donderdag, vrijdag en zater-
dag snijbloemen van „De Vo-
gelvriend" Vorden kopen.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 43.

• Verhuisd: Gerritje Teunis-
sen-Lammers gaat verhuizen
van Beukenlaan 35 naar de
Bleyke, kamer 33, per heden.

• Vogelvereniging „De Vogel-
vriend" houdt een snijbloe-
menactie in Vorden. Op don-
derdag, vrijdag en zaterdag
komt men met snijbloemen bij
u langs.

• Balance, ABC-Atelier start
regelmatig de 4-delige cursus:
Energie, wat doe je ermee. In-
formeer naar Reikicursus of
(proef) behandeling. Ook voor
mandala's maken en verschil-
lende vormen van ontspan-
ning/massage. Vraag de gratis
folder. Anneke Batist, Baak,
(0575) 44 10 21.

• Gezocht: hulp bij schrijven
en spelling voor plm. 2 uur in
de week. Tel. 06 12507741.

• Yoga voor beginners
wo.ocht.9.30 uur Dorpscen-
trum Vorden. Prijs per les €7.-.
Tel. (0573) 44 11 38.

• Inner Touch: geeft innerlijke
kracht en fysieke gezondheid.
Cursussen en therapieën voor
volw. en kinderen. Marjan de
Gans-Grimberg, tel. (0573) 44
11 38.

• pOP is bijna op. 2 De laat-
ste handgemaakte poppen
wachten op u. Nu afgeprijsd.
Wereldwinkel Vorden.

• Aardige jongen (27 jaar)
zoekt een woonruimte in om-
geving Vorden-Zutphen. Tref-
woorden zijn respect en ruim-
te. Neem a.u.b. contact op voor
tip of aanbod. Tel. 06 153733
02.

• Voor de 3e keer in Vorden
start cursus Taijiwuxigang op
dinsdagmorgen van 10.00-
11.00 uur en woensdagavond
van 20.00-21.00 uur. Voor info
zie artikel en Katinka Hoek, tel.
(026) 49 54 331.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding tel. (0575) 55 69 06 of
(06) 441 98 438.

• Snijbloemen van de vogel-
vereniging „De Vogelvriend"
Vorden.

• Grafiekcursus etsen voor
volwassenen. Creatieve cur-
sus voor kinderen bij beel-
dend kunstenaar in atelier.
Voor alle inlichtingen: Tim Hin-
terding, Nieuwstad 11, Vorden,
tel. (0575) 55 33 81. E-mail:
tim@daxis.nl

• 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. -f- gr.
zolder. Perc. 372 m2. Vr.pr.
€319.000 k.k. Tel. (0575) 53 01
35.

Skiën in

de Rockey
Mountains?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

DE ITALIAANSE WEKEN
Geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 september.

Alleen even bakken...

toren van Pisaschijfjes^OQ
500 gram € !•

Veldverse...

broccoli
500 gram 0?9
Nieuw - nieuw - nieuw
chili con carne
100 gram €

Om van te watertanden...

Venetiaanse
koolsalade
200 gram < 149
Opwarmen in de koekepan of oven
Italiaanse zeemanskost A 40
500 gram

Nieuwe oogst, heerlijke

Elstar
11/2kilo € 179

Tuti Olandese... versgesneden KOOuddp 400 gram f Ui

De Echte
Groenteman Vorden

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

Nu gratis shaker bij Bertolle olijfolie!

Nootelaar

Een heerlijk herfstbrood
met noten en suikerparels

Herfstvlaai

090 JT9O
m klein € 0Wgroot €

nu €
90

± 400 gram nu € f.115

Aanbiedingen geldig van 25 sept. t/m 1 okt. 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

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

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



Je ogen als sterretjes
je gedachten nog verretjes
een mens zo klein

!>;! wat zijn wij blij
•J; jouw papa en mama te zijn.

j; Welkom lieve

Rinske

l 20 september 2002

Wim Bielderman & Monique Engberts

Weppel 6
7251 VW Vorden

.............. — . — ...... — ............'

a

12-09-2002 •

Wij zijn getrouwd

Geruid Tempelman
en

Agnes Tempelman-Roeterdink

Graag willen wij iedereen bedanken die deze dag tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt, met alle ge-
lukwensen, bloemen en kaarten die wij hebben mo-
gen ontvangen.

Vogelzangweg 1a
7255 JC Hengelo (Gld)

"100 jaar kermis"
Baakse Kermis 5, e, 7 en s oktober

Grote Optocht
zondag 6 oktober aanvang 14.00 uur

spektakel als nooit tevoren met o.a.
praalwagens, bloemenwagens, jeugdkarren,

koningspaar 2001, div. muziekkorpsen, showband,
Baakse vendeliers en de Bielemannen

Meer dan 70 uur feest!!!
in de TENT bij de KERMIS

Broadway
Hooked on red
Maple Leaf

Zaterdag 5 oktober
Aanvang 20.30 uur
Zondag 6 oktober
Aanvang 14.00 uur
Maandag 7 oktober
Gehele dag

Café de Bierkaai
6 oktober vanaf 14.00 uur
7 oktober vanaf 12.00 uur
8 oktober vanaf 11.00 uur

Calé Herfkens
Zondag 7 oktober gehele dag Q
Dinsdag 8 oktober 's avonds

- • - •
r

Jolanda Menkhorst «
en »

Jan Visschers

gaan trouwen op 4 oktober 2002 om 10.00
uur in het gemeentehuis „Huize Ruurlo" te
Ruurlo.

Wij nodigen u uit op onze receptie van 15.30
tot 17.30 uur in „De Keizerskroon", Dorps-
straat 15 te Ruurlo.

Ons adres:
Vellerdwarsdijk 3
7261 KJ Ruurlo

Cadeautip:

< •

Herfstaanbieding

Bij aankoop van 10 euro
een gratis roos uit Ecuador!

Deze actie is geldig van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 september.

Er zijn weer
volop geurkaarsen!

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11 7251 M Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

(www.compusystem.nl)
KeuzePC v.a. € 649,-
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheygef|f 40 GB harddisk € 649,-
AMD Athlon XP 1600+;1 256 Mb intern geheugen, 40 GB harddisk € 729,-
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb intern yeheuyen, 60 GB harddisk € 799,-
AMD Athlon XP 21.0%. 256 Mb intern gëheögeii, ;60 GB harddisk 11 € 875,-

SpelletjesPC v.a. € 789,-
AMD Duron 1200 MHzr128 MB),QeForce2 64 MB, 40 GB harddisk € 789,-
AMD Athlon XP 1 266 MB, :0eForce2 64 MB, 6Ü;GB harddisk ,-.; ;, € 859,-

PC-266 MHz. ATX Moedert30rd,:;i2bit 3D AGP V G , AC '97 Sound, SSX^CDRom,
56K6 Modem, 10/100 Mbps NetwerkkaartT 2 X USB; 1.44MB Diskdrive, Mi d i -Tower
ATX 300W, Trust Power Keybord, Logitech Scro!lwheel::;;;Muisv

Actie:
HP Deskjet 3420 Printer: € 99,-

Lite-On 40 x 12 x 48 CD-ReWriter: € 65,-

HP 3820 Prinler ISQ.,-:! Muste
Andere Öffcfei

VD-speler €:55,
160W speakers 12

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Horren en
hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Schoonmaakbedrijf

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

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Delicatesse
uit België

Alweer een nieuwe Special deze
week: Kipfilet met Gandaham (een

Belgische specialiteit), mo//arella en
rozemarijn.

t ƒ Uniek van smaak, snel te bereiden. Lek-
'f ker met wat krielaardap|x-ltjc-s en een
:/ frisse salade.

(.eniet ti jdens de wereldse weken van de
heerlijkste buitenlandse gerechten.

Voor nog meer wereldse tips:
WTvw.keurslager.nl

Pain de Strassbourq
700 gram €

4 Gemarineerde
(haive) kipfilets €
ipfilets

met Gandaham
700 gram €

Beenham salade
700 gram ^

Roerbakreepjes
(varkensvlees, groenten, gekruid)
700 gram t

o?6

500

O?5

A89

Vlogman
Keurslager
/utphensevvfg 16 - Vorden
Tel. (05-75) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1 ( ) ( ) H

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' t.o. Woonboulevard lüjerkamp)

7202 IJP /utphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 202.17581

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 tf
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 Ja
Telefoon (0575) 55 29 28 lÉuk,



GEMEENTE ULLETIN voRDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 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 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 1730 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.

S (jT ROF HUIS- EN TUINAFVAL WEGBRENGEN IN VHS KAN
f NU IX IN DE 2 WEKEN!
AFVALBRENGPUNT STEENDEREN 28 SEPTEMBER OPEN

Brengt u uw grof huis- en tuinafval zoals hout, metaal, puin en klein wit-
en bruingoed maandelijks naar het afvalbrengpunt aan het Hoge 65a in
Vorden? Dan is dat is een goede zaak. Om u nog beter van dienst te kun-
nen ^zijn, is voor alle inwoners van Vorden, Hengelo en Steenderen een
nieuw afvalbrengpunt voor recyclebaar grof huis- en tuinafval geopend
in Steenderen aan de Dr. A. Ariënsstraat 33b (gemeentewerf). Dit breng-
punt is met ingang van 28 september iedere vierde zaterdag van de
maand geopend. Met het afvalbrengpunt in Vorden dat iedere 2e zater-
dag van de maand open is, kunt u nu dus lx in de twee weken gratis uw
grof huis- en tuinafval inleveren. Geen reden dus meer om de grijze con-
tainer hiervoor te gebruiken!

De brengpunten zijn open van 13.30 tot 16.30 uur. Bij binnenkomst op
het terrein is legitimatie verplicht. U mag maximaal 0,25 m3 afval per
dag aanbieden. Voor tuinafval geldt daarnaast een maximum van 2 m3

per dag. Afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd. Materialen mogen
géén asbest bevatten. Heeft u herbruikbare producten (oud, maar wer-
kend koffiezetapparaat) dan kunt u terecht bij het kringloopbedrijf en
voor grotere hoeveelheden afval van verbouwingen van het huis of de
herinrichting van tuinen (bv. spoorbielzen) blijven de regionale afval-
brengpunten de aangewezen instanties.

Routebeschrijving naar het nieuwe afvalbrengpunt in Steenderen:
Ga vanuit Vorden via Wichmond naar Baak. Op de rotonde in Baak gaat
u rechtdoor (u komt op de L. Dolvingweg richting Steenderen). Volg de-
ze weg tot de T-splitsing. Hier slaat u rechtsaf. Dit is de Dr. A. Ariëns-
straat. Op nummer 33b vindt u het afvalbrengpunt op de Gemeentewerf.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het volksfeest Linde is de Lindeseweg tussen het Stapel-
broek en de Vosheuvelweg op zaterdag 28 september a.s. vanaf 12.30 uur
tot zondag 29 september 10.30 uur afgesloten voor alle verkeer. Het ver-
keer wordt omgeleid via de route: het Stapelbroek, Helderboomsdijk, Zel-
ledijk en Vosheuvelweg.
Door werkzaamheden aan de spoorwegovergang is de Almenseweg, tus-
sen de burgemeester Galleestraat en de Mispelkampdijk, op dinsdag l ok-
tober a.s. van 09.00 tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is, af-
gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

LANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET
VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Enige tijd geleden heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de uitvoe-
ring van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Met het in dienst
treden van deze wet zijn de meeste voorzieningen voor ouderen en ge
handicapten gedecentraliseerd naar gemeenten. Om meer te weten te ko-
men over de tevredenheid van gebruikers over de uitvoering door de ge
meente en knel- en pluspunten te signaleren, is een enquête gestuurd
naar Vordense gebruikers van de voorzieningen. Onderzocht is onder
meer hoe cliënten de behandeling door medewerkers van de gemeente,
Regiotaxi IJsselstreek, Welzorg en RIO Midden IJssel ervaren, de informa-
tieverstrekking, leesbaarheid van brieven en beschikkingen, behande
lingsduur en de kwaliteit van medische keuringen en reparaties. De en-
quête heeft de volgende uitkomsten opgeleverd:

Gemeente Vorden: De meeste respondenten zijn tevreden over de ma-
nier waarop de gemeente haar Wvg-taken uitvoert en individuele voor-
lichting verstrekt. De consulent gaat regelmatig op huisbezoek, wat op
prijs wordt gesteld. Een aantal respondenten geeft aan niet goed op de
hoogte te zijn van alle mogelijke voorzieningen die binnen de Wvg ver-
strekt kunnen worden. Brieven en beschikkingen zijn niet altijd voor alle
cliënten even leesbaar. Verschillende mensen vinden het taalgebruik
moeilijk. Het minst tevreden zijn respondenten over de behandelings-
duur, die als te lang wordt ervaren. De gemeente is voor de behande
lingsduur echter afhankelijk van organisaties waarmee wordt samenge
werkt.

Cliëntenraad: Veel respondenten zien het belang van een Cliëntenraad
in, niettemin willen weinig cliënten participeren in de Cliëntenraad
Wvg.

Regiotaxi IJsselstreek: Voor cliënten is het vaak een hele stap om ge
bruik te gaan maken van de Regiotaxi. Tevens heeft een aantal cliënten
slechte ervaringen met de Regiotaxi opgedaan. Met name de tijdigheid
was een groot probleem. De laatste tijd functioneert de Regiotaxi IJssel-
streek beter, dit wordt ook zo ervaren door de respondenten. Een grote
groep respondenten gaat niet valeer met de Regiotaxi, omdat zij vervoerd
worden door familie/ bekenden of in het bezit zijn van eigen vervoer. 11%
van de respondenten heeft een eigen auto en is tegelijkertijd in het bezit
van een Wvg-vervoerspas. Over de behandeling door medewerkers van
Regiotaxi IJsselstreek is iedereen tevreden.

Welzorg: De meeste mensen vinden de dienstverlening door Welzorg
positief. Een punt van aandacht is ook hier de behandelingsduur. Alle
respondenten zijn tevreden over de behandeling door medewerkers van
Welzorg.

RIO Midden IJssel: Over het algemeen zijn de respondenten tevreden
over de kwaliteit van de keuring en over de behandeling door medewer-
kers van het RIO. 8% van de respondenten geeft aan te twijfelen aan de
kwaliteit van de indicaties en 11 % is niet tevreden over de behandeling
door de RIO medewerkers.

Gebleken is dat de gebruikers het klanttevredenheidsonderzoek als posi-
tief hebben ervaren. De betrokken instanties gaan nu bekijken hoe ze be
paalde zaken kunnen verbeteren. Het is de bedoeling het onderzoek over
een aantal jaren te herhalen.

FVALBRENGPUNTEN NIET VOOR AL HET GROF AFVAL

Op zaterdag 14 september jl. was het afvalbrengpunt in Vorden open. Het
aantal aanbieders van afval was groot, omdat ook inwoners van de ge
meenten Hengelo en Steenderen hier afval brachten. 200 mensen in drie
uur tijd! Verschillende mensen kwamen echter met afval dat niet op het
brengpunt ingeleverd kan worden. Dit is niet alleen vervelend voor de
aanbieder die het afval weer mee moet nemen, maar het belemmert ook
de doorstroming van auto's op het brengpunt.

Daarom nog eens een opsomming van de soorten afval die u op het
brengpunt in kunt leveren:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
tuinhout

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

Op het afvalbrengpunt kunt u dus geen ongescheiden bouw- en sloop-
afval kwijt.

ACATURES LEDEN VOOR DE COMMISSIE
BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE VORDEN

De commissie bezwaarschriften behandelt de bezwaren van belangheb-
benden tegen besluiten van de bestuursorganen van de gemeente (ge
meenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester). De com-
missie toetst op rechtmatigheid en doelmatigheid en adviseert deze be
stuursorganen over een nieuw te nemen besluit. De commissie vergadert
gemiddeld eenmaal per maand. Per vergadering krijgen de leden een ver-
goeding

Enkele leden van de commissie hebben hun lidmaatschap beëindigd of
de wens te kennen gegeven dit op korte termijn te doen. Burgemeester en
wethouders zijn daarom op zoek naar nieuwe leden voor deze commis-
sie.

Heeft u belangstelling voor gemeentelijke besluitvormingsprocedures,
beschikt u over (enige) juridische kennis of heeft u een andere specifieke
deskundigheid, bijvoorbeeld op het terrein van bouwen, planologie, na-
tuur- en landschap, economie, welzijn en sociale zaken en voelt u voor
het kritisch doorlichten van besluiten van het gemeentebestuur, bericht
u burgemeester en wethouders dan uiterlijk op 9 oktober dat u belang-
stelling heeft om zitting te nemen in de commissie bezwaarschriften, on-
der bijvoeging van een CV. Kennis van de gemeente is een pré.

Aan de hand van de reacties zullen burgemeester en wethouders van
enkele kandidaten de antecedenten onderzoeken en hen vervolgens uit-
nodigen voor een sollicitatiegesprek.

RATIS INLEVEREN LANDBOUWFOLIE

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om in de maan-
den oktober en november uw landbouwfolie gratis in te leveren. Het gaat
hierbij specifiek om zwarte landbouwfolie en grondstofzakken (tuin- en
voederzakken). Het aangeboden materiaal moet bezemschoon zijn en
gebundeld worden ingeleverd met een maximum gewicht van 15 kg per
bundel. Stretchfolie, krimpfolie, tuinbouwfolie en vijverfolie kunt u uit-
sluitend als bedrijfsafval tegen het huidig geldende tarief aanbieden.
U kunt met het materiaal terecht bij recyclinghal Dusseldorp Lichten-
voorde op de Galileistraat 16 in Lichtenvoorde of bij reststoffencentrum
Doetinchem op de Logistiekweg 14 in Doetinchem op werkdagen van
08.00 uur tot 16.30 uur.



OUWAANVRAGEN

Plaats

Zutphenseweg 86

Hengeloseweg 15

Aanvrager Inhoud Datum ontvangst

A.J. van Zeijst Verbouwen woning 13-09-2002

mw. G.H. Halfman-Memelink Vergroten werktuigen-berging 13-09-2002

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

'ERGUNNINGENf
Kappen

Plaats Aanvrager

Willem Alexanderlaan 14 Th.L. Boerkoel

Kostedeweg nabij nr. 11 G. Uilenreef

Bouwen
LankhorSterstraat 16 Dhr. Arends

Inhoud

Vellen l gleditsia

Vellen 3 eiken en 2 beuken

bouw woning ter plaatse
van voormalige boerderij

Herplantplicht

5 beuken

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden 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.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENST

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF

Biologische broodproeverij
bij boerderijwinkel De Vijfsprong
Deze weken is de overheid gestart
met een landelijke TV-campagne
voor biologische voeding. Onder
het motto 'Kom en proef biolo-
gisch!' organiseert Boerderij-
winkel De Vijfsprong samen
met meer dan 150 natuur-
voedingswinkels de komende
weken proeverijen in de winkel.
Zaterdag 28 september staan de
proeverijen vooral in het teken
van brood en beleg.

PROEFCAMPAGNE
NATUURVOEDINGSWINKELS
De natuurvoedingswinkels grijpen
de landelijke campagne aan om
feest in de winkel te maken. In
meer dan 150 winkels worden op
de komende zaterdagen (21 en 28

september en 5 oktober) proeverijen
gehouden. Want de beste manier
om biologisch te leren kennen is
via de mond. Biologische voeding
is vooral erg lekker.

BROOD
De proefzaterdag op 28 september
staat vooral in het teken van biolo-
gisch brood en beleg. De biologi-
sche granen worden geteeld zon-
der kunstmest en zonder chemi-
sche bestrijdingsmiddelen. Dat is
niet alleen beter voor het milieu,
maar ook voor de evenwichtige
groei van de gewassen. Kunstmest
jaagt gewassen op in hun groei
en dat komt de intrinsieke kwali-
teit van het voedingsmiddel niet
ten goede. De biologische bakkers

bakken nog heel ambachtelijk
tientallen broodvarianten, van vol-
koren tot wit, van maïs tot meer-
granen, via gist tot zuurdesem,
van krenten- tot olijfbrood, van
groot tot klein. De natuurvoe-
dingswinkels heeft iedere dag keu-
ze uit ca. 50 soorten dagvers biolo-
gisch brood. Heerlijk met eerlijke
kaas, jams zonder toegevoegde sui-
ker en pasta's in tientallen varian-
ten.

BIOLOGISCH SPECIALIST
In natuurvoedingswinkels kan men
terecht voor een complete keus
aan biologische producten, meer
dan 3.000. Het is een echte speci-
aalzaak met vrijwel uitsluitend
biologische producten en bijzon-

dere specialiteiten, zoals ijs zonder
toegevoegde suiker, tientallen deli-
catesse kazen, keuze uit meer dan
vijftig broodsoorten, fruitjams en
vruchtendiksappen zonder toege
voegde suiker, de breedste keuze
pure vruchtensappen, Italiaanse
en Japanse delicatessen, etc.

De natuurvoedingswinkels heb-
ben veel kennis en informatie in
huis over biologische landbouw en
voedingskwaliteit. Als men meer wil
weten over biologisch, of gewoon
lekker wilt proeven, stap dan
zaterdag eens binnen bij Boerderij-
winkel De Vijfsprong. Voor meer
info: www.proefbiologisch.nl

OVERHEID VOOR BIOLOGISCH

De overheid wil biologisch voeding
stimuleren omdat zij een voor-
trekkersfol vervult in duurzame
en milieuvriendelijke landbouw.
Er wordt geen gebruik gemaakt
van kunstmest en er worden geen
chemische bestrijdingsmiddelen
gebruikt. Dat is niet alleen beter
voor het milieu, maar het levert
ook gewoon lekkere en gezonde
producten op. In de biologische
landbouw wordt ook veel aan-
dacht besteed aan het dierenwel-
zijn. De doelstelling van de over-
heid is om de biologische land-
bouw te laten groeien van de hui-
dige 1,8% naar 5% in 2005. Daar
moet de campagne 'Biologisch, ei-
genlijk heel logisch' een bijdrage
aan leveren. (Zie de advertentie).

Kom en proef
Biologisch!
Biologisch, iedereen praat erover, maar bij de natuurvoedings-
winkel kan je het zelf komen proeven en keuren. Biologische
producten zijn namelijk vooral erg lekker. Neem de brood-
producten. De granen worden geteeld zonder kunstmest en
zonder chemische bestrijdingsmiddelen. De biologische
bakkers bakken nog heel ambachtelijk tientallen brood-
varianten, van volkoren tot wit, van maïs tot meergranen,
van gist tot zuurdesem, van krenten- tot olijfbrood, van groot
tot klein. De natuurvoedingswinkel heeft ieder dag keuze
uit ca. 50 soorten dagvers biologisch brood. Heerlijk met
eerlijke kaas of suikervrije jam.

Op zaterdag 28 september
kunt u zelf bij ons proeven
hoe lekker biologisch is.
En als het in de smaak valt, profiteer dan meteen van de
scherpe aanbiedingen.
Let op: aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Meer weten: surf naar
www.proefbiologisch.nl EIGENLIJK HEEL LOGISCH

De y/j'fsprong
Trading

Boerenzuivel

Groenten vers van het land!

Reoordweg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Verbeek
Spaans
olijfbrood

75

Kaas jong
belegen *
500 gr. Nu ̂ ^ Q |"

3
Geldig van 28-9 t/m 4-10

Tapenade

iuxe

;: Getuig. van2&-9^/m 4-10

Blad-
blazers

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

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



Léon Rinders heeft
Super De Boer overgenomen

Cursus Taijiwuxigong

Super De Boer in Hengelo is
met ingang van 9 september
overgenomen door Léon Rin-
ders. "Alles blijft bij het oude in-
clusief het personeel", vertelt
Léon. "Alleen de naam is anders
geworden: Super De Boer Rin-
ders".

In 1996 begon Jos Scholten met
Super De Boer. Léon Rinders was
vanaf 1999 als bedrijfsleider werk-
zaam. De nieuwe eigenaar heeft al

meer dan 17 jaar ervaring opge-
daan in diverse supermarkten.

"Toen ik hoorde dat Jos Scholten
er mee wou stoppen ben ik door
Jos gevraagd of ik interesse had
om het over te nemen. Ik was best
verrast", bekent Rinders. "Na enige
bedenktijd heb ik mijn jawoord ge
geven. Ik heb er veel zin in".

Léon (34) gaat samen met zijn
vrouw Annelies (32) de bedrijfsvoe-

ring doen. Aan de winkel en het
assortiment verandert voorlopig
niets. Twee jaar geleden is de hele
winkel nog opnieuw ingericht.
"Het voldoet nog prima aan de ge-
stelde eisen". Léon en Annelies
hebben alle vertrouwen in de toe-
komst. Samen met het personeel
hopen ze het zeker te redden. "We
hopen dat we hetzelfde vertrou-
wen van de klanten blijven behou-
den als in het verleden", zeggen
Léon en Annelies Rinders.

Wilma Koers 12a/2 jaar
aerobic lerares

Snijbloemenactie
'De Vogelvriend'
Vogelvereniging 'De Vogel-
vriend' organiseert op 15,16 en
17 november de jaarlijkse vogel-
show in het Dorpscentrum te
Vorden.

Om de onkosten voor deze ten-
toonstelling te dekken en de bevol-
king van Vorden gratis toegang te
kunnen geven om het prachtige
kweekresultaat te laten zien,
houdt 'De Vogelvriend' weer de
jaarlijkse snijbloemen verkoop-
actie.
Op donderdag 26, vrijdag 27 en
zaterdag 28 september zullen de
leden van 'De Vogelvriend' de be-
woners van de gemeente Vorden
bezoeken en de bloemen te koop
aanbieden. Op donderdag en vrij-
dag is dat op de middag in het bui-
tengebied, 's avonds en op zater-
dag binnen de bebouwde kom. De
leden van 'De Vogelvriend' hopen
op een groot support van de Vor-
dense bevolking om deze actie te
laten slagen.

Woensdag 18 september werd
de niets vermoedende lerares
verrast door twee bestuursleden,
tijdens haar lesuur.

Haar werd een bon overhandigd
voor 12^2 jaar trouwe dienst bij de
vereniging. Samen met haar da-

mes werd er een kopje koffie met
gebak genuttigd in de kantine.
Ook donderdagmorgen was er een
kop koffie met gebak, en voor de
jubilaris een bos bloemen. Het be-
stuur is dankbaar dat het al twee
leraressen heeft die al zo'n lange
tijd trouw zijn aan Sparta.

Voor het
allerlaatste

nieuws:

www.contact.nl

Taijiwuxigong is een oefenme-
thode die zijn oorsprong vindt
in de traditionele taiji en qi-
gong, beiden afkomstig uit
China. Ze werd ontwikkeld
door dr. Shen Hongxun die in
China medicijnen studeerde en
Chinese geneeskunst bestu-
deerde.

De oefeningen zijn erop gericht
om het energiesysteem in ons
lichaam te aktiveren en in balans
te brengen. Elke oefening is een
eenvoudige beweging die zijn opti-
male vorm krijgt door het juist sa-
men gaan van ademhaling, ont-
spanning en gedachtenconcentra-
tie. Een belangrijk onderdeel van
de Taijiwuxigong is de spontane
beweging. Deze beweging helpt
om de energie snel en efficiënt
door het hele lichaam te laten stro-
men. Reeds in het oude China was
bekend dat zich in de onderbuik
een energiecentrum bevindt, de
dantian. Van hieruit wordt het het
energiesysteem van ons lichaam
bestuurd. Om de spontane bewe-
ging op te wekken wordt met be-
hulp van de aardekracht de dan-
tian geactiveerd. Door deze bewe-
ging kunnen ophopingen van ne

gatieve energie, die zich in het li-
chaam bevinden, maar buiten
worden gebracht wat spanning en
pijn wegneemt.

De oefeningen werken op uiterst
fijnzinnige bewegingen in het li-
chaam. Ze kunnen ter behande-
ling van veel voorkomende aan-
doeningen aangewend worden.
Zoals: migranine, whiplash, rug-
pijnN maagklachten, muisarm,
koude handen en voeten en ver-
moeidheid. Al deze klachten wer-
ken niet alleen verstorend op het
totale welzijn van het lichaam,
mar ook verstoren zij vaak het da-
gelijks leven.

In China en nu ook in het westen
wordt Taijiwuxigong toegepast om
gezond en jong te blijven, ziekten
te genezen, mentale, sportieve en
creatieve prestaties te optimalise-
ren.

Op dinsdagmorgen 8 oktober en
woensdagavond 9 oktober gaat er
weer een cursus van start in
Vorden, Deldenseweg 8. Wil men
meer informatie over deze cursus?
Zie contactje of bel dan naar
Katinka Hoek (026) 495 43 31.

Kookcursus voor mannen
Op dinsdag 29 oktober gaat de
kookcursus, speciaal voor man-
nen van start. Het gaat erom
om mannen de beginselen van
de kookkunst bij te brengen,
zodat zij thuis ook de pollepel
kunnen hanteren en in tijd van
nood niet op anderen zijn aan-
gewezen.

Er zijn nog enkele deelnemers no-
dig om aan het minimum aantal
van tien te komen. Bij een kleiner
aantal kan de cursus niet door-
gaan, dus heeft men belangstel-
ling, geef dan snel op.

Wanneer mocht blijken dat een
andere avond geschikter is dan

wordt in onderling overleg gere-
geld. Aantal: 4 tot 6 avonden op
school 'Het Beeckland'. Aantal
deelnemers: minimaal 10.

Men kan zich nu reeds opgeven
onder vermelding van: naam,
adres en telefoonnummer. Ver-
meld ook op welke avond men be-
slist niet kan en naar welke avond
de voorkeur uitgaat. Opgave is
mogelijk per telefoon 55 34 05,
per faxnr. 55 52 82 of per e-mail:
swovorden@hetnet.nl

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de SWOV,
Nieuwstad 32, tel 553405 van
maandag t/m vrijdag 's morgens.

Fancy Fair bij Ot & Sien
Op zaterdag 5 oktober is het
weer feest bij peuterspeelzaal
Ot & Sien.

Dan zal de jaarlijkse Fancy Fair
worden gehouden. Deze zal dit
jaar in het teken staan van 'pipo'.
Op het feestterrein, aan Het Jeb-
bink 13a zullen diverse activitei-
ten zijn, waar iedereen plezier aan
kan beleven, maar vooral de kleine
kinderen.

Pony rijden, een draaimolen, eend-
jes vissen, grabbelen, smincken,
knutselen, ballonnen oplaten, en
voor degene wie als mooiste clown
naar de peuterzaal komt is er een

mooie prijs te winnen en er is nog
veel meer te doen!!

Wie nieuwsgierig is geworden, de
kinderen een pleziertje gunt en de
peuterzaal steunt, komt zeker kij-
ken en genieten. Voor alles zal wel
een (kleine) vergoeding worden ge
vraagd, waardoor van de netto op-
brengst extra dingen gedaan kun-
nen worden voor de peuters van
Ot & Sien.
Men hoopt dat het weer mee zit,
dan wordt het zeker een grandioos
P - P - P (Peuterzaal Pipo Plezier).
Kijk volgende week even bij de
contactjes, dan kan men lezen hoe
laat het feest begint.

Veel deelnemers
oriëntatie-fietstocht Linde
Zondagmiddag organiseerde
'De Stichting Volksfeest Linde',
als 'voorproefje' op het aan-
staande volksfeest een orienta-
tierit per fiets.

Jan Kornegoor en Harry Lichten-
berg hadden een parcours uitge-
zet met een lengte van circa 21
kilometer. Start en finish waren
bij 't Proathuus in Linde. De be-
langstelling was groot. Precies 100
deelnemers (81 volwassenen en 19
kinderen) genoten van de fiets-
tocht met opdrachten door de
buurtschappen Hackfort en Gal-
gengoor.

DE UITSLAGEN WAREN:
Volwassenen: l Henk Ruiterkamp
(hij kwam tevens in het bezit van
de wisselbeker), 2 Herbert Hul-
stijn, 3 Henk Meyerink, 4 Marco
Arfman, 5 Jan Lenselink. Jeugd: l
Gerard Bloemendaal, 2 Michelle
Meyerink, 3 Femke ten Have, 4 Bas
Bouwmeester, 5 Frank Bouw-
meester. Donderdagavond begint
het 'echte feest' in Linde met de
opevoering van het blijspel 'Het
onbeschreven blad'. Vrijdagavond
wordt het vogelschieten gehou-
den, terwijl de overige volksspelen
aanstaande zaterdag zullen plaats-
vinden.



Hebt u de ambitie
om onze algemene
vergadering bij te wonen?

•**£ nsf j?

Coöperatieve Rabobank
Graafschap-West U.A.
gevestigd te Vorden

De algemene vergadering van Rabobank Graafschap-West is dit jaar op
donderdag 10 oktober. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Bakker te
Vorden en begint om 20.00 uur.

Verkorte agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 2001
• Decharge
• Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
• Benoeming van leden van bestuur en raad van toezicht
• Mededelingen en rondvraag
• Pauze
• Presentatie door Rabobank Reisbureau in samenwerking met

l m pa la Tours

De volledige agenda, de notulen van de vorige algemene vergadering,
de jaarrekening 2001, de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging
van de statuten en het huishoudelijk reglement, en de overige stukken
liggen vanaf vandaag voor leden ter inzage op onze kantoren.

Het bestuur

Rabobank

l A f " " * "Wij zijn
maandag 30 september

vanaf 13.30 uur geopend

SUPER DE BOER
Dorpsstraat 18, Vorden

VLAAI VAN DE WEEK:

Appel/kaneel vlaai € 5,50

Saucijzenbroodje

per stuk € 0,95

Vordense kruidkoek € 1,75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje € 3,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Regering belooft
zwaar weer
voor 2003!

Wij beloven
€ 30.- korting
per man per dag!

Reageer dus
bliksemsnel!

Voor binnenschilderwerk
in de periode van
18 november 2002 t/m
21 maart 2003.

Vraag naar de voorwaarden.

Schildersbedrijf
Kersten
Lochem/Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 24
Fax (0573) 45 38 33

Verbouw • Nieuwbouw • Onderhoud
Glas plaatsen • Gratis offerte.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIËBEDRIJF

Nieuw in Lochem en omstreken !

Cursus Breakdance
start op zondag 6 okt.
12.45 uur tot 14.15 uur

Meldt je nu aan !

Veders fionce, Mosters
Tramstraat 37-39 te Lochem, Tel.: 0573 - 25 18 36

www.veelers.nl



45-jarig bestaan
Koopcentrum „de Vijver"
In Koopcentrum „de Vijver"
(Troelstralaan-Ruys de Beeren-
brouckstraat-Tak van Poort-
vlietstraat) te Zutphen wordt op
zaterdag 28 september een san-
thy-dag (Santhy=zeemanslied-
jes) gehouden.

Dit in het kader van het 45-jarig
bestaan van het Koopcentrum. Op
deze dag treden de volgende groe-
pen voor u op; 1. Stichting Ont-
wikkeling Samenwerking (S.O.S.)
uit Apeldoorn, de groep treedt be
langeloos op, maar hopen door
schminken en collecte wat te ver-
dienen voor een kindertehuis in
Colombia. 2. Kantje boord, deze

groep komt uit Vaassen en is een
zeer gezellige groep. 3. Sjompie-
singers uit Gramsbergen, deze
groep bestaat 4 jaar en heeft in
Overijssel een grote bekendheid
verworven. 4. Muziekalegroep on-
der de naam Big Al Kapel komen
ook uit Gramsbergen, het is een
must om naar ze te luisteren en
mee te zingen.
Deze groepen zingen in de grote
tent. Wees er vlot bij i.v.m. zit-
plaatsen.

Tevens is er een oudeambachten-
markt. Er staan diverse kramen
met leuke dingen, zoals een klok-
kenmaker. Heeft u een oude klok

of horloge, neem deze dan mee, er
is een taxateur aanwezig die voor
een goed doel (Reumafonds) alles
kan vertellen over die klok of hor-
loge.

Ook is er een kinderrommel-
markt, de kinderen mogen 's mor-
gens hun spulletjes uitstallen en
verkopen naast de feesttent. Aan-
melden hiervoor moet men via
een formulier dat klaar ligt bij
Duthler Mode, Troelstralaan 39-43
te Zutphen.
Natuurlijk ontbreekt er geen
springkussen, het kussen staat er
ook en is vrij toegankelijk voor ie-
dereen.

Vijfentwintig seizoenen
muziek in Zutphense St. Jan

Met de eerste maten van het
Pianokwartet in Es van WA.
Mozart opent het Artimes En-
semble op zondagmiddag 27
oktober a.s. het nieuwe seizoen
Restauratieconcerten in de
middeleeuwse St. Janskerk.

Voor het vijfentwintigste alweer
komen veelal professionele musici
uit binnen- en buitenland met een
sprankelend en veelzijdig muziek-
programma naar Zutphen om zo
een muzikaal steentje bij te dra-

gen aan het verdere herstel van dit
monumentale kerkgebouw.

Voorafgaand aan ieder concert zul-
len daarom de drie eeuwenoude
klokken worden geluid.

De concertbrochure van dit nieu-
we seizoen, met uitvoerige infor-
matie over de acht concerten, de
uitvoerende musici en program-
ma, is verkrijgbaar in de Zutphen-
se kerken, Bibliotheek, Stadhuis,
WV/ANWB, de klassieke muziek-

handel Music All In en verschillen-
de boekhandels.

Deze Restauratieconcerten wor-
den mede mogelijk gemaakt door
Renault dealer Segerink en Wol-
bers en de gemeente Zutphen.
Zij onderstrepen hiermee niet al-
leen hun grote betrokkenheid en
belang voor het behoud van dit
monumentale erfgoed, maar even-
eens van deze breed gewaardeerde
muziekuitvoeringen op zondag-
middag.

Nieuwbouwplan gemeente Vorden gaat niet door:

Streep door vijftig woningen
Wethouder mevrouw Dorien
Mulderije (WD) kan er nog
steeds niet over uit. De moge-
lijkheid om vijftig nieuwe wo-
ningen in Vorden te bouwen, is
de afgelopen maanden in rook
opgegaan. "We hadden daar-
voor een stuk grond op het oog,
maar de eigenaar weigert tot
twee keer toe op ons bod in te
gaan", zegt ze.

De gemeente Vorden zou aanvan-
kelijk tot het jaar 2010 niet meer
mogen bouwen. Vorig jaar deed
zich plotseling een nieuwe moge
lijkheid voor in het kader van de
regeling 'Ruimte voor ruimte.' In
ruil voor het slopen van oude ag-
rarische gebouwen mogen er in
onze provincie namelijk 1.200 wo-
ningen worden gebouwd. De agra-
riërs krijgen hiervoor een financië-

le vergoeding van de provincie.
Het geld daarvoor moet worden
opgebracht door de gemeenten in
Gelderland die voor 91.000 euro
per stuk wooncontingenten bij de
provincie kunnen kopen.
In eerste instantie zouden hier-
voor alleen de wat grotere ge-
meenten in aanmerking komen.
"Ik vond dat een rare regeling",
zegt wethouder Mulderije. "Die
maatregel is bedoeld voor agra-
riërs terwijl de wat grotere ge-
meenten ervan zouden profiteren.
En dat zijn vaak geen agrarische
gemeenten. Ik ben dan ook gelijk
naar de provincie gestapt om ook
in aanmerking te komen voor ex-
tra wooncontingenten."
In totaal is de wethouder een jaar
bezig geweest om gedeputeerde
Hans Boxem te overtuigen dat ook
kleinere gemeenten in aanmer-

king dienen te komen voor de
nieuwe regeling. Diverse kleine ge
meenten in de regio zoals Steen-
deren en Zelhem profiteren daar
nu van en zijn de Vordense wet-
houder daar bijzonder dankbaar
voor. De gemeente Vorden staat
echter met lege handen omdat zij
met de eigenaar van een stuk
grond geen overeenstemming kan
bereiken. Alternatieve locaties zijn
er op het ogenblik niet.
Mevrouw Mulderije wil niet zeg-
gen om welke locatie het gaat. De
wethouder benadrukt dat zij re-
specteert dat de eigenaar zijn
grond niet wil verkopen. "Maar
het is wel heel erg jammer. En het
zou om een veel groter stuk gaan
dan alleen maar voor die vijftig
woningen. Dus ook eventuele toe
komstige huizen voor jongeren en
starters komen zo in het geding."

Eekschuurmarkt
bij de Eekschuur
Zaterdag 5 oktober is er weer de
jaarlijkse Eekschuurmarkt in
en om de Eekschuur aan de Bo-
nendaal in Warnsveld.

Als u nog goed gebruikte goederen
ergens hebt staan en niet meer ge
bruikt, kunt u ze vrijdagmiddag
afleveren bij de Eekschuur.
Ze kunnen ook gehaald worden
dan kunt u tot donderdagavond

bellen naar H. Smeerdijk 43 16 84;
fam. Wonnink 52 28 59 of fam.
Makkink 52 21 95.
Zaterdagmorgen begint de ver-
koop van alle goederen, kleding,
elektrische apparaten, boeken en
vele meubels en is er weer onze
heerlijke oliebollen kraam.
Kom gerust even kijken want wat
een ander niet meer gebruikt kan
voor u wel zeer bruikbaar zijn.

Recreatief volleybal-
toernooi Steenderen
In de sporthal "Het Hooge Wes-
seF' in Steenderen wordt op
zondag 27 oktober vanaf 10.00
uur het jaarlijkse volleybaltoer-
nooi gehouden t.b.v. W.I.K.

Tot 19 gemengde teams kunnen
zich aanmelden. Een team van
min. zes personen moet uit min. 2
dames en max. 2 comp. spelers be
staan.

Doe mee met de buurt, familie, be
drijf of vrienden en pak de tele-

foon, je zult er geen spijt van krij-
gen.
De bekende bedrijven Aviko, Frico,
Horstink, Sluijter en de Super ver-
wennen ons met hun producten
en de Rabobank ondersteunt het
toernooi financieel.
Opgave kan tot 13 oktober a.s. met
inschrijfformulier of tel. 45 14 61
met vermelding van teamnaam,
adres en contactpersoon.

Lever hem geen streek en laat
Freek niet in de steek.

EHBO Baak-Vierakker vierde
haar 50e-verjaardag en
ontvangt bronzen medaille
Op zaterdag 14 september vierde
de EHBO Baak-Vierakker in zaal
Herfkens te Baak haar 50-jarig
bestaan.

De vereniging kan terug zien op
een druk bezochte receptie waar-
bij diverse sprekers het belang van
de EHBO in Baak-Vierakker en de
directe omgeving benadrukten.
Burgemeester Appeldoorn van de
gemeente Steenderen sprak de fe
licitaties uit en deed dit ook na-
mens mevrouw Mulderije van de
gemeente Vorden, waaronder Vier-
akker valt.

Naast de mooi gesproken woorden
van pastoor Jacobs en frater Broek-
man gaf de heer Eliesen, oud EH-
BO-lid en nu voorzitter van de
voetbalvereniging Baakse Boys aan
dat de diverse vrijwilligers van
enorm belang zijn voor de begelei-
ding tijdens de diverse sportevene
menten.

Uit handen van de heer Heutink
namens het districtbestuur Gel-
derland ontving tijdens de recep-
tie Henk Groot Roessink, de voor-
zitter van de EHBO Baak-Vierakker
de mgr. Veningsmedaille. Deze
bronzen medaille werd op voorstel

van het district Gelderland uit-
gereikt door de Nationale Bond
EHBO ter gelegenheid van het
jubileum.

Na de receptie hielden de leden ter
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan 's avonds in zaal Herfkens
hun feestavond. De avond begon
met een fotopuzzeltocht door
Baak en na een optreden van de
Achterhoekse conferencier Rudolf
Sluier werd de avond afgesloten
door een barbequebuffet.

Tijdens deze avond werden diverse
leden in het zonnetje gezet als ju-
bilarissen. Alex Gerritsen en Ing-
rid Teunissen voor 5 jaar lidmaat-
schap. Arnold Wolbrink en Ilonka
Joling voor 10 jaar lidmaatschap
en Reint Krijt, Thea Rondeel,
Henk Memelink en Henk Groot
Roessink voor 20 jaar lidmaatschap.

De EHBO-Baak-Vierakker kan te-
rugzien op een geslaagde dag en
vooruitzien naar een mooie toe-
komst, getuige het enthousiasme
van de leden. In oktober zullen de
nieuwe lessen weer hun aanvang
nemen. Een mooie reden te zien
en mee te doen aan waar de EHBO
voor staat.

Historische Vereniging
'Oud Vorden'
De historische vereniging 'Oud
Vorden' heeft voor maandag-
avond 30 september in zaal De
Herberg een dialezing 'Wande-
ling door Oud Doesburg" op het
programma staan.

Deze lezing wordt verzorgd door
de heer J.W. Petersen uit Doesburg.
Deze 'plaatjes' over Doesburg
krijgt op Ï9 oktober aanstaande
een vervolg, want dan zal de heer
Petersen belangstellenden door
Doesburg rondleiden. Leden kun-
nen zich inmiddels bij het bestuur
opgeven.

'Oud Vorden' belegt op 8 januari
2003 in De Herberg een 'Nieuw-
jaarsvisite' met muziek.liedjes en

schetsjes in het dialect. Dit pro-
gramma wordt verzorgd door 'De
Boumeisters' (een bouwvakker en
een meister) uit Varssel. Zaterdag-
morgen 21 september was het duo
nog op Radio Gelderland te belui-
steren!

Op 27 februari is er in zaal Bakker
een dialezing over het onderwerp
'Curiositeiten in de Achterhoek'.
Dit wordt verzorgd door de heer J.
Berends uit Doetinchem.

Op 27 maart wordt in zaal De Her-
berg de jaarvergadering gehouden
met aansluitend de dialezing
'Hessenweg in Oost- Nederland',
oorsprong , historie etc. door de
heer H. Harmsen uit Stokkum.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

BRAAD-
WORST

kg van 6.19

309
•

Ch PERS-
SINAASAPPELS

net 2 kg van 1.99

nu voor O5.99
div. smaken - doos a 2.39

nu 2 doos halen

1 doos betalen

PAGE
TOILETPAPIER

pak 12 rol a 5.29

nu 2 pak halen

1 pak betalen

WITTE REUS
COMPAKT

pak 3.6 kg a 11.00

nu 2 pak halen

1 pak betalen

pak 1 liter a 0.99

nu 3 pak halen

2 pak betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 -21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

HUGGIES
LUIERS

pak a 17.92

nu 3 pak halen

2 pak betalen

DOMMELSCH
BIER

krat 24 fles a 9.99

nu 3 krat halen

2 krat betalen

GALLSGALL

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

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

PRAXIS
• l O% korting op eigen merk gereedschap accessoires

• l 5% korting op eigen merk handgereedschap

• 1O% korting op eigen merk opbergartikelen

• l 5% korting op eigen merk ijzerwaren

• l 5% korting op eigen merk kranen Mississippi,
Thames en Amazone

• 15% korting op alle glazen bouwstenen

Kijk voor meer aanbiedingen in de Praxis-folder.

Met gratis PRAXIS Kwinkweerd 4 • 7241 CW Lochem
Telefoon (0573)25 1999

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

DE NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN
Kom, kijk en bewonder!

TWINLIFE
••»••-•—••

ROOZEGAARDE
Spalstraat 13

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 461996

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

Ben jij een fan van K3 ?
Wil je net zo dansen als K3 ?

Kom dan naar K3 Clip-Dance cursus !
Cursus bestaat uit 10 lessen en kost € 50,-

Veders 'Dance Masters
Tramstraat 37-39 te Lochem, Tel.: 0573 - 25 18 36

www.veelers.nl



Weer is het team van Duthler
Mode in Zutphen erin geslaagd
een modieuze, zeer draagbare
collectie te showen.

De merken Roberto Sarto, Erfo,
Finn Karelia en Setter Lady teke-
nen voor de klassieke lijn, terwijl
Nice, Share, Arma, Zerres en Cot-
ton Club de jongere vrouw aan-
spreekt. Een prachtige mix van
stijlen en kleuren gingen in een
snel tempo over de catwalk. Veel
bruintinten met contrastkleuren
gecombineerd, boeiden het pu-
bliek. Ook de mantels, coats en
jacks zijn het passen meer dan
waard. Nieuwe modellen in nieu-

we materialen laten zien wat er
mogelijk is. Van korte jacks tot en-
kellangejassen!
Herencombinaties en kostuums
werden stijlvol geshowd. Gekleed
is in! Kostuums in streepdessin en
effen blazers in zachte tinten grijs
en beige waren een verrassing in
deze collectie. Maar ook de spor-
tieve kleding kreeg de volle aan-
dacht. Een grote collectie winter-
pantalons in terlenka, katoen en
corduroy vormden de basis voor
oneindig veel creaties. Shirts, trui-
en, vesten en sweaters maakten ie
dere combinatie weer even span-
nend. Aad en John Peter showden
hun collectie met verve.

LINGERIE
Dat lingerie en nachtkleding zeer
modieus kunnen zijn, kwam aan
het eind van de show naar voren.
Een grote keus in dusters, pyja-
ma's en nachtsuits, veelal in tricot
katoen, is in deze zaak Vertegen-
woordigd.

Hoe komt het toch dat deze shows
zo druk bezocht worden? Is het
dan toch die ongedwongen, gezel-
lige sfeer met die fantastische col-
lecties? Ook u wordt van harte uit-
genodigd eens te komen kijken!
Duthler Mode is gevestigd aan de
Troelstralaan 41 in Zutphen.

De Vordense Tuin nu ook lid van Fleurop:

Uitbreiding verkoopteam

Monique Groot-Roessink (links) en de nieuwe verkoopster Elske Tragter van De Vordense Tuin.

Het is de afgelopen drie jaar erg
snel gegaan met De Vordense
Tuin. Eigenaresse Monique
Groot-Roessink moest al vlot
haar moeder inschakelen om
haar te helpen in de winkel.

En vanaf begin september is het
verkoopteam uitgebreid met Elske
Tragter uit Ruurlo. "Met name in
de weekenden kan het soms erg

druk zijn. We hebben nu weer
ruimschoots de tijd om onze klan-
ten te helpen", zegt ze.

Sinds de komst van Elske Tragter
merkt Monique al duidelijk een
verschil. "Ik heb nu weer veel meer
tijd om even een praatje met de
klanten te maken.

Je kunt ze op die manier ook veel

beter adviseren. Je moet daar
ruimschoots de tijd voor nemen.
Daar hebben de klanten recht op.
En om heel eerlijk te zijn vind ik
dat ook het leukste om te doen",
zegt ze.

Als we haar vragen waar het bij De
Vordense Tuin allemaal om draait,
hoeft ze niet lang na te denken.
"Kwaliteit en service. Dat is dan

ook de reden waarom ik mijn bloe
men altijd zelf inkoop.

Dagelijks komt hier een grossier
met een gekoelde vrachtwagen
langs en dan zoek ik het allemaal
zelf uit." De bloemen zijn daar-
door ook altijd van perfecte kwali-
teit. Mocht er onverhoopt toch wat
fout gaan, dan raadt Monique de
klanten aan om dit gewoon even
te zeggen. "Dan kunnen wij ten-
minste actie ondernemen." Ook
voor de planten komt er twee keer
in de week een grossier bij De Vor-
dense Tuin. Daarnaast gaat ze zelf
ook regelmatig naar de veiling toe.
"Gewoon om op de hoogte te blij-
ven", zegt ze.

HERFSTCOLLECTIE
Wie op dit moment de winkel aan
de Raadhuisstraat binnenloopt,
heeft gelijk door dat de herfst be
gonnen is. Monique probeert na-
melijk zoveel mogelijk seizoensge
richt in te kopen. "Op die manier
heb je elke keer weer wat anders in
de winkel staan en de bloemen
zijn dan ook van betere kwaliteit."
Opvallend is de grote collectie
herfstkransen in de winkel. "Die
doen het altijd erg goed", legt ze
uit. En dat geldt ook voor de rozen
die ze verkoopt. "Dat zijn hele bij-
zondere. Die komen uit Ecuador.
Die heb ik al ontdekt toen ik nog
bij bloembinderij Wolterinck in
het Noord-Hollandse Laren werk-
te. Er zijn zelfs klanten uit de regio
die daar nu speciaal voor naar Vor-

den komen." Ze voegt daar eerlijk-
heidshalve aan toe dat de Ecuado-
riaanse rozen wel iets duurder zijn
dan de normale rozen. "Maar dat
heb je wel hele mooie." De Vor-
dense Tuin biedt overigens bloe
men in elke prijsklasse. Dus van
een leuke attentie om mee te ne
men naar bijvoorbeeld een koffie
visite tot een wat groter boeket in
verband met een verjaardag.

Monique Groot-Roessink is verder
ook gespecialiseerd in het maken
van bruidsboeketten. "Daar gaat
altijd een uitgebreid gesprek aan
vooraf. Op die manier krijg je een
heel persoonlijk boeket", legt ze
uit. Monique verzorgt eveneens de
corsages en op verzoek kunnen
ook locaties zoals de kerk, het ge
meentehuis en de feestzaal wor-
den aangekleed.

FLEUROP
Tenslotte vertelt Monique dat De
Vordense Tuin sinds kort lid is van
de Fleurop. "Klanten kunnen over-
al in de wereld via ons een boeket
laten bezorgen. Ook die service
bieden wij dus nu!", zegt ze trots.
Verder bestaat de mogelijkheid
om cadeaubonnen van Fleurop te
kopen. Deze kunnen worden ver-
zilverd bij alle bloemenwinkel in
Nederland die aangesloten zijn bij
Fleurop. Monique vermeldt daar-
bij dat deze net zo mooi worden
ingepakt als haar eigen cadeau-
bonnen. Het is maar even dat u
het weet!

R.T.V.er Arne Kornegoor
naar de W.K. te Zolder
De Baakse wielrenner Arne Kor-
negoor zal in het Belgische Zol-
der aan het vertrek staan bij de
Neo amateurs.

De R.T.V.er rijdend voor het Tegel-
toko team heeft al een bijzonder
goed jaar, hij is winnaar van het
overalklassement bij de Neo ama-
teurs en winnaar van de Theo
Koomen klassieker.
Ook reed hij naar diverse korte
plaatsen in zware buitenlandse
wedstrijden.
De W.K. in Zolder zal op 12 en 13
oktober verreden worden.

De 50+ veteraan Jan Pieterse uit
Wichmond reed in het weekend
van 14 en 15 september jl. naar een
9e plaats, dit alles gebeurde in
Doetichem op het Vredesteinpar-
cour.

Afgelopen zondag werd de Rabo
ronde van Hengelo verreden ook
op deze dag was de organisatie in
handen van de R.T.V. Vierakker/
Wichmond.
De Oud-Vordenaar en R.T.V.-lid
Gerrit Oplaat (momenteel wonend
in Engeland) is hier aan de start
verschenen.

Sensire De Slinge en
Yunio naar nieuwbouw
Met ingang van 20 september jl.
is Sensire De Slinge naar een
nieuw pand verhuisd. Yunio
verhuist een week later op 27
september. De nieuwbouw is
gevestigd op het terrein van
Streekziekenhuis Koningin
Beatrix te Winterswijk. Sensire
De Slinge en Yunio zijn twee or-
ganisaties vallend onder Sensi-
re.

Sensire is de nieuwe naam van de
fusieorganisatie gevormd uit de
Zorggroep Oost Gelderland, Ha-
meland van Nispenhof, Stichting
Ouderenzorg Ruurlo Vorden en
Sorgh - Saem. Sensire De Slinge is
de werkmaatschappij in het ver-
zorgingsgebied rondom het zie
kenhuis in Winterswijk. Yunio
Oost Gelderland is de werkmaat-
schappij die zich in dit werkgebied
richt op de kind- en ouderzorg.
Sensire heeft als doel de zorg- en
dienstverlening dichter bij de
cliïnt te organiseren. De verhui-
zing naar het ziekenhuisterrein Ie
vert hier een goede bijdrage aan.
Tevens heeft de verhuizing veel
praktische voordelen waardoor de
goede samenwerking met het zie
kenhuis, regionale partners en ge
meenten wordt voortgezet en nog
meer vorm kan krijgen.
In het nieuwe kantoor worden ge

huisvest de directie en de stafafde
lingen van De Slinge en het ma-
nagement van de uitvoering van
de thuiszorg in de gemeente Win-
terswijk. Zij waren eerst gevestigd
aan de Roelvinkstraat.
Daarnaast wordt ook de thuiszorg-
winkel in het nieuwe pand gehuis-
vest. Deze winkel zat aan de Slees-
wijkstraat. De openingstijden van
de winkel blijven ongewijzigd.
Vanuit Yunio gaan de Jeugdge-
zondheidszorg (consultatiebu-
reau), Zwangerschaps-begeleiding
en dieetadvisering hun diensten
vanuit het nieuwe pand aanbie
den. Beiden waren eerst gehuis-
vest aan de Weverstraat. De Jeugd-
gezondheidszorg van Yunio opent
een kindvriendelijk en eigentijds
consultatiebureau. Terwijl ouders
met hun kinderen het consultatie
bureau bezoeken is er voor meeko-
mende kinderen de mogelijkheid
te spelen in de crèche van het zie
kenhuis.
Het Maatschappelijk Werk ver-
huist niet maar blijft gehuisvest
aan de Weverstraat.
Medio januari 2003 zal het nieuwe
pand van Sensire en Yunio offi-
cieel worden geopend. Te zijner
tijd wordt een Open Dag georgani-
seerd voor belangstellenden die
eens een kijkje willen nemen in
het nieuwe pand.
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Spoorstraat 28
0573 - 452 000

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

• vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

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

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

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

Te koop helft van dubbele woning
Wilhelminalaan 29 te Ruurlo

tel. (0573) 45 20 68 (mobiel 06-10675684)
Bouwjaar '38. Grondoppervlakte 272 m2

Aanzienlijke renovaties verbouwing '75
Beneden dubbele beglazing

Indeling begane grond: Hal/entree
Woonkamer, keuken (electr. kookplaat, koelkast, geiser, oven,
vaatwasser), kelderkast.
Tussenhal: meterkast, badkamer met douche en vaste wastafel, toilet.
Verwarmingsruimte: CV ketel Nefit HR '98
1e verdieping: Overloop, 3 slaapkamers.
2e verdieping: Zolderberging.
Garage: hout 5 x 5 m2 dubbelwandig, gedeeltelijk geïsoleerd,
gevelverwarming (gas) geschikt als hobbyruimte.
Vast aan garage: Carport 6,50 x 5,50 m2

Vanaf vloer tot onderkant carport 2,60 m.

Vraagprijs € 190.000 k.k.

Weevers Net

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

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

Je kunt meer
dan je denkt!

Wij zijn op zoek naar:

O Machinevoerders m/v
Voor diverse bedrijven in Zutphen zoeken we
machinevoerders. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit
het bedienen van productiemachines, storingen ver-
helpen en het ondersteunen van de productiechef.
Je hebt een mts of lts-diploma en relevante werker-
varing. Werktijden in dagdienst of in drieploegendienst.

©Magazijnmedewerker m/v
Voor een distributiecentrum in kantoorartikelen te
Zutphen zoeken we een magazijnmedewerker. Je houdt
je bezig met goederenontvangst, orders verzamelen en
bestellingen verzendklaar maken. Gezien de samen-
stelling van het team ben je bij voorkeur 18 of 19 jaar.
Je gaat werken in tweeploegendienst.

Voor een handelsonderneming te Zutphen zijn we op
zoek naar een laborant. Je werkzaamheden bestaan
uit het testen van tapemateriaal. Je hebt een mbo-
opleiding afgerond en kennis van eenheden is een
vereiste. Je bent parttime beschikbaar en bereid 20 uur
over 5 werkdagen te spreiden. Er is kans op een vaste
aanstelling.

©Groepsleider m/v
Voor een bedrijf in de regio zoeken we een groepsleider.
Je verzorgt oproepdiensten in de gehandicaptenzorg.
Wij zoeken een flexibele medewerker in bezit van
eigen vervoer. Een relevante opleiding is een pre,
affiniteit en ervaring met de doelgroep is een must.

Bel ons of kom langs voor meer informatie over
bovenstaande of overige functies.

Creyf's Interim Zutphen
Stationsplein 59, Tel. (0575) 56 83 00
zutphen@creyfsinterim.nl
www.creyfsinterim.nl

v.o.f.

s ch oo r s t e e n v e e g bed ri j f
^^^

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

DANCING M DISCOTHEEK

I' Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kaf» 21:55 * tefde,
K pand Uitrusting 22.00 * /Urnen, Kazerne 22:00 '/jforcw/o,
l busstation 21:45 * (feesteren, tfaan 21.55 * Qelseiaar, Jlorun \
l 22.00 * Cochem ^, Oude technische schoot 22.10 * Ruurlo,
" tapperij 22.30 * $archem, Kerk 22:40 • Cochem 2, oude

technische school 22.50 * gathtnen, tfrink 22.30 * gorsse
Koskamp 22:45 * Harfsen ^uüenlust 22:55 uur .
Meer info ? He\ 0900-Wftkamiy of kiik 00 www.witkamif.com

'O-wit'
15,00

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
Door het grote succes tijdens de actie
spijkerbroeken gaan we er mee door.

BRAMS PARIS SPIJKERBROEKEN
2 stuks voor 45,00

Ook in de volgende kleuren verkrijgbaar
beige, zwart, marine, grijs, zand en bruin.

2 Stuks voor 54,00
Alle broeken zijn te leveren in lengtematen

vanaf lengte 30 t/m 36.

Past altijd.

Kom vrijblijvend eens kijken
ook naar de grote collectie

werk- en vrijetijdskleding
bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-462139



Voetbal

sociï
Het eerste team was dit weekend
vrij en maakt zich op voor de
derby tegen Warnsveldse Boys. Het
tweede team deed het goed tegen
Eerbeekse Boys 3 en won met 3-2.
Sociï 3 voetbalde tegen Loenemark
4 en werd een brilstand 0-0. Het
vierde team verloor van Loene-
mark 6, deze waren een maatje te
groot 6-2. Het vijfde wist met 5-2 te
winnen van Zutphania en ook het
zesde team haalde een overwin-
ning het werd 4-2 tegen Drempt
Vooruit 5.

Verdere uitslagen:
Baakse Boys Bi - SCS BI: 5-3
Witkampers C2 - Sociï Cl: 1-6

Programma 28 september
Keyenburgse Boys F2 - Sociï Fl
Viod E4 - Sociï El
Sociï Dl - SSSE D2
Sociï Cl - Almen Cl
Gazelle Nieuwl. B2 - Baakse Boys BI

Programma 29 september
Socii - Warnsveldse Boys l
Warnsveldse Boys 3 - Sociï 2
Be Quick 5 (Zutphen) - Sociï 3
Sociï 4 - De Hoven 3
Sociï 5 - De Hoven 4
SHE 5 - Sociï 6

RATTI
Gorssel - Ratti
Na een behoorlijke seizoenstart
moest Ratti afgelopen zondag te-
gen Gorssel. Op papier een ge-
duchte tegenstander, maar Ratti
heeft inmiddels laten blijken dat
men voor geen elftal onder hoeft
te doen. In tegenstelling tot vorige
week, was Ratti gehavend. Er
moesten 3 wissels mee die 's mor-
gens al gevoetbald hadden. Ratti
had het in de eerste helft erg moei-
lijk. Gorssel wist met goed combi-
natievoetbal steeds de vrije man te
vinden. Daardoor kwam Ratti er
nauwelijks aan te pas. Een fortuin-
lijk schot moest voor Gorssel de
ban breken. Overigens een zeer
mooie goal, die bevrijdend werkte
voor Gorssel. Gorssel speelde goed
door maar wist niet nogmaals het
net te vinden.
In de rust veranderde trainer Flip
Pelgrum de tactiek, de laatste man
schoof door en achterin speelde
Ratti één op één. Een gewaagde
tactiek die goed uitpakte. Gorssel
werd meer terug gedwongen en
Ratti werd gelijkwaardig aan Gors-
sel. Toch was het door een slechte
opbouw van Ratti dat Gorssel op
2-0 kwam. Ratti liet zich niet uit
het veld slaan en bleef vechten
voor wat het waard was. Door
Arnoud Willemsen werd het 2-1,
een erg mooie goal van net buiten
het zestienmetergebied. Ratti wil-
de meer, een schot ging op de paal
ook een mooie actie van Senad
strande op de lat. Het geluk ont-
brak aan Ratti-zijde. Omdat Ratti
nu alles op de aanval gooide kon
Gorssel gevaarlijk counteren. Een
van die counters werd goed afge-
maakt 3-1. Het verzet van Ratti was
gebroken, maar men kon toch met
een redelijk opgeheven hoofd het
veld verlaten.

PROGRAMMA
zaterdag 28 september
Haaksbergen 6 - Ratti 5
Vios Beltrum Al - Ratti/Vorden Al
Witkampers Bi - Vorden/Ratti BI
Ratti Cl - Brummen C2

zondag 29 september
Ratti l - Anadolou l
Lochhuizen 2 - Ratti 2
Ratti 3 - Deo 3
Ruurlo 8 - Ratti 4
Ratti l - Voorwaarts T. l (dames)

VORDEN
Vorden heeft een smadelijke ne-
derlaag geleden en heeft dat aan
zich zelf te danken. Ondanks het
feit, dat de Vordense voorhoede
totaal niet in de wedstrijd zat
kreeg het een aantal dotten van

kansen. Het ontbrak bij Vorden in
de afwerking want kansen waren
er voldoende. Silvolde scoorde uit
een afgeslagen cornerbal in een
van de weinige keren, dat zij voor
het doel van Ronald Hoevers kwa-
men. In het eerste kwartier was er
sprake van een gelijk opgaande
wedstrijd, maar daarna was Vor-
den heer en meester. In de 15e mi-
nuut kon Niels Siemerink de score
openen, maar hij strandde op
keeper Disbegen van Silvolde. Er-
win Hengeveld werd vrij gespeeld,
maar hij kreeg de bal onvoldoende
onder controle om gevaar te stich-
ten. Vorden kreeg zeker nog vijf
doelrijpe kansen via Siemerink,
Hengeveld en Plateeuw. Silvolde
zette daar niets tegenover en
mocht de handen dichtknijpen,
dat het de nul had gehouden.
Direct naar de hervatting kreeg
Vorden twee uitgelezen kansen.
Erwin Hengeveld kreeg een steek-
pass van Ronald de Beus en kwam
vrij voor de keeper, maar hij zag
zijn inzet via de binnenkant paal
het veld weer in gaan. Ronald de
Beus schoot in een identieke situa-
tie naast het doel. Zoals het dan
meestal gaat valt het doelpunt aan
de andere kant. Een cornerbal
werd uit de doelmond weggewerkt
en de afgeslagen bal werd in een
keer op de pantoffel genomen en
Ronald Hoevers had het nakijken
0-1. Na een korte onderbreking
vanwege een hevige plensbui pak-
te Vorden enthousiast de draad
weer op. Hoewel Vorden nagenoeg
de gehele tweede helft op de helft
van de tegenstander opereerde
kon het zich nauwelijks kansen
creëren. Silvolde beperkte zich tot
stug verdedigen en dat spelletje
speelden ze heel slim. Wil Vorden
een rol van betekenis spelen in de
4e klasse C, dan zal het wat moe-
ten gaan doen aan het scorendver-
mogen. Komende zondag speelt
Vorden uit tegen Erix.

Uitslagen 21/22 september
Vorden C2 - Ratti C1D: 1-15
Vorden/Ratti BI -Colmschate B2:1-4
Ratti/Vorden Al - Ruurlo Al: 2-3
Vorden l - Silvolde 1: 0-1
SDOUC2-Vorden2:OO
HenK2-Vorden3:2-2
Ruurlo 5 - Vorden 4: 2-2
Vorden 5 - Reunie 7: 2-0

Programma 28/29 september
Vorden Fl - Viod Fl; DZC '68 F4 -
Vorden F2; Vorden F3 - Zelos F3;
Zelos F4 - Vorden F4; Vorden El -
Drempt Vooruit El; Vorden E2 -
Warnsveldse Boys E3; Doetinchem
E4 - Vorden E3; Zeddam MES -
Vorden E4; DVC '26 Dl - Vorden
Dl; Vorden D2 - DZC '68 D5; Zelos
D5 - Vorden D3; Vios Beltrum Al -
Ratti/Vorden Al; Witkampers BI -
Vorden/Ratti BI; Pax Cl - Vorden
Cl; Erix l - Vorden 1; Vorden 2 -
Reunie 2; Vorden 3 - Warnsveldse
Boys 2; Vorden 4 - Klein Dochteren
3; Ulftse Boys 5 -Vorden 4

Badminton

FLASH WEER VAN START
De badmintonvereniging Flash is
weer begonnen met de trainingen
en de competitie. Op elke donder-
dagavond wordt er weer getraind
en gebadmintond in de sporthal 't
Jebbink. Onder leiding van Johan-
nes (vele malen Nederlands kam-
pioen bij de senioren) begint de
avond met een warming-up en
aansluitend de training. Beide zijn
ze meestal erg pittig. Daarna kan
er vrijuit met elkaar gespeeld wor-
den in enkel- of dubbelspel. De
teams worden per avond gevormd
door de aanwezige spelers(sters).
Ook de competitie is weer begon-
nen. Als men daaraan mee wil
doen zal men ook op andere avon-
den moeten spelen. Bij de badmin-
tonvereniging is nog plaats voor
nieuwe leden. Als men geïnteres-
seerd is kan men op dire avonden
gratis meespelen. Ook bij de jeugd
is nog plek voor nieuwe spelers
(sters). Zij trainen en spelen op de
zaterdagmorgen. Wil men meer

informatie kom dan op een don-
derdagavond of zaterdagmorgen
of bel. (0575) 55 40 81 of 55 34 02.

Paar densport

PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 15 september was er een
S.G.W in Gorssel, daar behaalde
Janneke Heuvelink met Lombardo
een 2e prijs in de klasse L. Bart
Hartman met Jemen een 2e prijs
in de klasse M.
Zondag 22 september was er een
ponyconcours in Hengelo G., daar
behaalde Elodie Stokman met Aif-
hia een 3e prijs in de klasse Zl, cat.
D. Frederike Gotink met Amber
een 4e prijs, klasse M2, cat. C met
166 punten. Bart Hartman met Je
men een 2e prijs in de klasse M2,
cat. D met 165 punten. Bart Hart-
man met Jemen een Ie prijs in de
klasse Z in het springen. Miranda
Beeftink met El Ambrazo een Ie
prijs in de klasse LI, cat. E met 164
punten. Lisette Bijenhof met Survi-
vor een Ie prijs in de klasse Ml,
cat. D met 167 punten. Marieke
Rouwenhorst met Kaylie een 2e
prijs in de klasse B, cat. Cl in het
springen.

Volleybal

HEREN l PELGRUM/DASH
De heren van Pelgrum/Dash uit
Vorden moesten dit jaar de eerste
volleybal wedstrijd van seizoen
2002-2003 voor de beker spelen. En
wel tegen Socii uit Wichmond die
tegenwoording samen met Focus
uit Hoog Keppel een combinatie
vormen. Doordat er afgelopen sei-
zoen 3 spelers zijn gestopt moet
Dash in de aanloop nieuwe men-
sen inpassen. Met behulp van de
nieuwe trainer Gerrit Harmsen en
met steun van coach Derk Addink
die het voor de begeleiding zorgt
tijdens de wedstrijden en verzorg-
ster Elles Zents. Met deze groep
gaat Dash zeker een vergelijkbaar
sterk jaar tegemoet. In de aanloop
naar deze eerste wedstrijd is er pas
enkele weken getraind er moet
dus op conditionele vlak nog wat
bij gespijkerd worden. De druk
voor de wedstrijd was niet erg
hoog, maar omdat de tegenstan-
der geen bekende was voor Dash
weet je nooit wie je tegenover je
hebt staan. De eerste set was het af-
tasten van de tegenstander waar
de sterke en zwakke plekken za-
ten. En vooral het veel praten bin-
nen het eigen team omdat de posi-
ties sterk zijn gewijzigd, wat nog
wel eens verwarring gaf. Socii gaf
leuk tegenstand zodat Dash zich
in de wedstrijd kon spelen. Het ver-
schil in klasse gaf al snel de door-
slag waardoor Dash de set snel
naar zich toe kon trekken 25-12
voor Dash. De tweede set werd er
aan beide zijden wat geschoven
met de opstellingen. Waardoor er
meer spel kwam en er langere ral-
lyis volgden, en het in grootte ge
tale toegestroomde publiek wat
meer wedstrijd werd geboden. De
ze set ging met een goed druk zet-
ten met de opslag naar Dash 25-
19.De derde set ging vanaf het be
gin stroef voor Dash, daar zie je
dat je een tegenstander in de be-
ker nooit moet onderschatten. So-
cii vocht voor iedere punt en kon
zodoende goed tegenstand bieden.
Tot op het laatst in de set had Dash
moeite met het vrij en ongedwon-
gen spel van Socii tot 22-22 bleef
het gelijk op gaan. Waarna Dash
het verschil kon maken op 26-24
en zodoende de eerste Beker wed-
strijd naar zich toe kon trekken.
Naar aanloop van de eerste compe
titie wedstrijd volgen er nog enke
Ie oefen potjes, om zodoende meer
lijn te krijgen in het team en dat
iedereen goed ingepast kan wor-
den. Aankomende zaterdag is de
echte vuurdoop voor het nieuwe
seizoen met als tegenstander Lon-
ga uit Lichtenvoorde ook een team
waar nog nooit eerder tegen ge-
speeld is. Komt allen naar de sport-

hal 't Jebbink om een leuke pot
volleybal te zien.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 16 september
Groep A
Het echtpaar Wullink met 59,5%;
Het echtpaar Meijers met 57,3%;
De dames van Burk en Hendriks
met 55,7%.
Groep B
Het echtpaar Vreeman met 63,8%;
De heren den Ambtman en Kip
met 61,7%; De dames Warnaar en
van Alphen met 61,7%.

BRIDGECLUB BZR
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Mw. A. van Burk,
70,31%; 2 Mw. A.W. van Gastel/
Dhr. J. Post 67,50%; 3 Mw I. Fuhri
Snethlage/Mw. W. Gerichhausen
54,27%

Groep: B
l Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Sterte-
feld 67,78%; 2 Mw. P. v.d. Vlugt/Dhr.
H.J. Kip 61,81%; 3 Mw. J. Machiels/
Mw. E. Kamp 52,50%.

Squash

SQUASH VORDEN GEMENGD 2
Op zondag 22 september heeft
het gemengde team van Squash
Vorden. het Euregio-competitie
seizoen goed geopend. Van het
squashteam Plaza Oldenzaal werd
gewonnen en van het squashteam
Hengelo verloren. Net zoals vorig
jaar was het weer een gezellige
middag. Dit seizoen speelt in
T-shirts gesponserd door Top
Tweewielers Borculo. Op zondag
6 oktober speelt men thuis.

START EUREGIO SQUASH
Afgelopen zondag is de competitie
voor Euregio Squash weer van
start gegaan. Squash Vorden l
mocht in Zevenaar tegen Raalte en
de thuisclub aantreden.
Tegen Raalte werd goed gespeeld
hetgeen resulteerde in een 4-1
overwinning. De thuisclub liet
zich niet zo makkelijk bedwingen.
Vooral de wedstrijd op de eerste
positie werd zwaar bevochten.

J.K. Veldink was er erg op gebrand
om zijn eerste punten binnen te
halen, echter de tegenstander
Patrick de Jager was met dezelfde
instelling de baan betreden. Uit-
eindelijk zegevierde Zevenaar op
deze positie en werden de punten
op de overige drie posities ver-
deeld. De einduitslag tegen Zeve-
naar werd 2-3.

Hajo Stok was de enige die zijn bei-
de wedstrijden wist te winnen.
Kortom een goede eerste competi-
tiedag voor Squash Vorden 1: van
de te behalen 10 punten in 2 wed-
strijden werden er 7 punten mee
terug genomen.

De volgende wedstrijd speelt men
in Vorden op zondagmiddag 6 ok-
tober a.s. tegen Oldenzaal en Doe
tinchem. Kom ook eens kijken in
de pas opgeknapte hal(Overweg
18, Vorden) alwaar de nieuwe eige
naar net van start is gegaan.

De Snoekbaars
Wim Vreeman is er in geslaagd om
de voorlaatste wedstrijd, die de
hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' deze organiseerde, op zijn
naam te schrijven. Hij ving in
totaal 454 cm vis; 2 J. Gr. Jebbink
412 cm; 3 R. Eykelkamp 251 cm.
Zondag 29 september wordt het
visseizoen definitief afgesloten.

Accordeons bij Anbo
De afdeling Vorden van de Anbo
begint het winterprogramma
vrijdag 4 oktober in het Dorpscen-

trum met een uitgebreide koffie
tafel. Aansluitend is er een optre-
den van het Larense accordeonor-
kest onder leiding van dirigent
Frank Sterrenborg. Dit uit 20 man
bestaande orkest brengt die avond
een gevarieerd repertoire van klas-
siek tot pop en van tango tot
Wéense wals. Ook staan er film- en
musicalmelodieuen op het pro-
gramma.

Beatrix Fonds
xDe collecte voor het Beatrix Fonds
(nationaal fonds ter bestrijding
van spierziekten) heeft in Vorden
euro 2.695, 37 opgebracht. De or-
ganisatie bedankt alle gulle gevers
alsmede de collectanten die elk
jaar weer bereid zijn huis-aan-huis
te collecteren.

Zaterdag 14 september
Van een vrouw, die boodschappen
heft gedaan bij Super de Boer te
Vorden, is een portemonnee weg-
genomen.

Er is een bestelbus tegen een boom
gereden op Het Jebbink. De lading
in de bus zou zijn gaan schuiven,
waarna de bestuurder de controle
over zijn voertuig verloor. Daar-
door botste de auto tegen de
boom. De bestelbus moetst wor-
den afgesleept. Er was alleen ma-
teriuele schade.

Maandag 16 september
In een auto die geparkeerd stond
op het industrieterrein is ingebro-
ken. De ruit van het portier werd
vernield door het plaatsen van een
schroevendraaier tussen het rub-
ber van de ruit en de deurstijl. Uit
de auto zijn een radio/cd-speler en
10 cd's weggenomen.

Donderdag 19 september
Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaan tussen een fietser en een
scooter. De fietser sloeg linksaf,
maar werd op dat moment links
ingehaald door een jongeman op
een scooter. De scooter reed in de
flank van de fiets, waardoor de
fietser ten val kwam. De fietser
liep daarbij lichte verwondingen
op.

Gevonden en verloren
voorwerpen
met ingang van 10 september
GEVONDEN: geen
VERLOREN: donkerblauw klein
beursje met inhoud; sleutelbos
met o.a. peugeotsleutel en 'lips'-
sleutel; gouden oorbel, klemsluiting
met parel; zwarte buidelporte-
monne, met goudkleurige knip.

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.

stylingbureau

Zoekt u een
interieurontwerp
voor uw woning,
winkel, restaurant
wachtkamer,
kantoor of bedrijf.

Of een compleet
tuinontwerp.

Bel voor info:
Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544 375156

Of ga naar:
www.in-stijl.nl



schoenen

24.95
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Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

MEDEDELING

Bodemverontreiniging Industrieweg 2 in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.
Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke
procedure rond de aanpak van deze verontreinigingen.
Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn
terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de
Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie
melden. De provincie stelt onder andere de burgers
hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Bijenhof s Rijnhout Bewerking BV heeft gemeld dat de
bodem aan Industrieweg 2 in Vorden verontreinigd is
met minerale olie. Op 5 augsutus 2002 hebben wij de
ernst en urgentie-categorie van sanering voorlopig
vastgesteld.

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening te
geven over dit plan.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de
melding en waarbij betrokken dat geen inspraakreacties
zijn ontvangen, stellen wij vast dat het hier gaat om een
niet urgent geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na toe-
zenden van dit besluit (volgens stempel).

provincie
Gï DEiRLAND

Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan provincie
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- naam en adres van degene die bezwaar maakt;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar

gemaakt wordt;
- waarom bezwaar gemaakt wordt;
- ondertekening bezwaarschrift. x

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht
worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. Een afschrift van het bezwaarschrift moet
worden meegestuurd. Voor dit verzoek moeten
griffierechten betaald worden.
Over de hoogte en de wijze van betaling van dit
griffierecht kan informatie verkregen worden bij de Raad
van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Wilt u meer weten?
Bel het informatienummer van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water,
telefoon (026) 359 99 90.

Arnhem, 20 september 2002 -
nr. MW2000.49736

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. de Bondt - wnd. Commissaris van de Koningin
H. Brouwer - griffier

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Advertentie in kleur?
Vraag naar de vele mogelijkheden

in Contact.
Telefoon f0575) 55 1O 1O

Vlees en Vleeswaren

Runderriblappen ug c 4."
Schouderkarbonade ug c 3."
Gepaneerde schnitzels

4 stuks €0?a

Kogelbiefstuk 3 stuks cS.00

Poulet of hacheevlees 1 kg c 4."
Boerensaucijzen s stuks c4.50

Bke week op de markt in Vorden UW

Weekpakket vleeswaren:

100 grFRICANDEAU t

100 gr KALKOENFILET € l .60

100gr SCHOUDERHAM cl.12

€3.84NU VOOR

i3i 10 violen

» bolchrysant
2 voor

Bloemen en planten

LET OP! Geen verkoop van onze
bloemen en planten bij Kluvers.

2 mini
cyclamen

bos rozen
a 20 stuks

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

C R E M A T O R I U M / B E G R A A F P L A A T S

S l a n g e n b u r g

De ene mens is de ander niet, daarom is iedere

uitvaart ook uniek. Ook u zult willen dat uw laatste

afscheid uw eigen levensstijl weerspiegelt.

C R E M A T O R I U M / B E G R A A F P L A A T S

Slangenburg
organ iseer t op za te rdag 28 september 2002

van 10.00 tot 16.00 uur een OPEN DAG

Hier kunt u zich een beeld vormen
van de mogelijkheden die er zijn om
een uitvaart karakter te geven.
Deskundig personeel is aanwezig.
U kunt rondlopen door het crema-
torium, urnentuin, columbarium en
over de begraafplaats. Dit geeft u
de gelegenheid een kijkje achter de
schermen te nemen.

Diverse organisaties zullen met
informatiestands aanwezig zijn:

• Steenhouwer
• Assortiment van urnen,

medaillons en andere
asbestemmingsmogelijkheden

• Verschillende rouwauto's en een
antieke koets

• Live muziek
• Stichting "Achter de regenboog"

(verliesverwerking bij kinderen)
• Stichting

"Ouders van een overleden kind'
• Humanistisch Verbond
• Yarden Vereniging

rondom het levenseinde

een onderdeel van

YARDI
Uitvaartvrrxikrrimg ét vtnorgimg

Nutselaer 4
7004 HJ Doetinchem

t 0314-345774



Tijdens verkiezing ondernemer van het jaar:

"Focus Award 2002" voor plaats
genoot Jim Heersink
Volgens de jury: "Een creatieve ondernemer met een vernissende kijk"

Onze plaatsgenoot Jim Heer-
sink heeft vrijdagavond tijdens

t een gala-voorstelling in het
Palace Hotel in Noordwijk de
"Focus Award 2002" in ont-
vangst mogen nemen. Een prijs
die hem is toegekend voor de
wijze waarop hij het "onderne-
men" bedrijft en tegen het on-
dernemen in zijn algemeen-
heid aankijkt.

Jim Heersink: "Elk jaar wordt er in
Nederland door Ernst & Young,
Tiscali Internet Provider, de Uni-
versiteit in Nijenrode en het Mi-
nisterie van Financiën de "onder-
nemer van het jaar gekozen". In
feite spreken we hier over de "af-
deling Nederland", want deze ver-
kiezing wordt wereldwijd ook
door het bedrijf Ernst & Young ge
organiseerd. Personen die aan de
ze verkiezing mee wilden doen,
konden zich in april jongstleden
via het internet aanmelden. Je
moest dan wat vragen beantwoor-
den. Zo gezegd, zo gedaan. Ge
woon voor mezelf kijken hoe het
met m'n kennis is gesteld.
Vervolgens kreeg ik een lijst toege
stuurd met daarop honderden vra-
gen op het gebied van het "onder-
nemen", het geven van visie,
ideeën en dergelijke. Blijkbaar wa-
ren mijn antwoorden dusdanig
goed, dat de organisatie besloot
om de directeur van Ernst &
Young uit Deventer, voor een uit-
gebreid interview naar Vorden te
sturen om te kijken wat voor man-
netje die Jim Heersink wel niet is",
zo zegt de Vordense ondernemer.
Circa half mei kreeg Jim Heersink
bericht dat hij tot de 20 genomi-

lr neerden behoorde en of hij zo
vriendelijk wilde zijn om zich met
de andere 19 personen in de Uni-
versiteit van Nijenrode te melden
waar een driekoppige jury de ge
nomineerden het vuur na aan de
schenen legde. Uiteindelijk wer-
den er negen personen uitverko-
ren voor de filiale, de gala-avond
die vrijdagavond dus in Noordwijk
werd gehouden.

"Daar stond ik dan in mijn smo-
king als klein ondernemertje te

• midden van een aantal wel zeer
"grote jongens", sommigen met
jaaromzetten van wel 50 miljoen
euro. De presentatie was in han-
den van Harmen Siezen. Er waren
drie groepen met uiteindelijk één
over-all winnaar, dus de beste on-
dernemer van Nederland. Die eer
viel Hans Morselmans van charter-
bedrijf Sudtours ten deel. De prij-
zen werden onder meer uitgereikt
door oud schaatser Johan Olav
Koss. OokUmberto Tan, presenta-
tor bij Studio Sport was bij de or-

t ganisatie betrokken .Tijdens deze
prijsuitreiking maakte de jury be
kend dat er zo nu en dan een extra
prijs aan deze verkiezing wordt
toegevoegd namelijk in dit geval
de "Focus Award 2002". Tot mijn
grote verbazing werd ik naar vo-
ren geroepen om deze prijs in ont-
vangst te nemen. Je begrijpt dat ik
niet alleen beduusd maar boven-
dien bijzonder vereerd was met
deze onderscheiding", zo zegt Jim
Heersink een dag later.

Jim Heersink en zijn vrouw Beppy met de prestigieuze Focus Award
2002.

UNIEK
In de toelichting zei de jury-voor-
zitter dat ze een ondernemer zijn
tegengekomen, weliswaar geen
"groepswinnaar", maar dat die zo
uniek is dat hij deze extra prijs
heeft afgedwongen. Letterlijk
schreef de jury in haar rapport:
"Jim is een creatieve ondernemer
met een verfrissende kijk. Hij ont-
wikkelt softwarepakketten voor de
kappersbranche. Het beleid dat hij
uitstippelt wordt gekenmerkt
door een zeer sterke focus. Zijn
personeel beschouwt hij als zijn
kinderen die met liefde gekoesterd
worden, maar tevens de ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen.
Als ex- kapper spreekt hij de taal
van zijn doelgroep als geen ander,
waarmee veel van zijn (marketing)
succes te verklaren is. Hij loopt
over van de ideeën en is een inspi-
rerend leider. Tot zover de jury.
Jim Heersink heeft in 1995 zijn be
drijf "Da Vinci International B.V."
opgericht. "Die naam heb ik geko-
zen omdat Da Vinci onder meer
ook de uitvinder was van de
schaar, dus een link naar het kap-
pervak", zo zegt hij. De business-
omschrijving is in feite dat "Da
Vinci International B.V. " de groot-
ste softwarepartner van de kapper
in Nederland is ( makers van PC-
Coiffure en de ANKO Salon Disk)
Het bedrijf dat in Vorden is geves-
tigd telt elf man personeel. Heeft
een jaaromzet van ruim één mil-
joen euro en is thans marktleider
(40 procent).

DOELSTELLING
Er zijn in Nederland circa 13.500
kappers. Volgens Jim Heersink een
stabiele markt, maar wat zijn ei-
gen bedrijf betreft, groeimogelijk-
heden genoeg. Zijn doelstelling is
om binnen enkele jaren 80 pro-
cent van de omzet, die thans in de
kappersbranche in Nederland ge
realiseerd wordt, binnen te halen.
Hij is ervan overtuigd dat hem dat
lukt. Vanwaar dat optimisme?, zo
vroegen we hem. Zegt hij: "In de
eerste plaats vanwege de kappers-

kennis uit de praktijk. Ten tweede
is ons motto "wat mogen wij voor
U doen" en ten derde "wij lossen
altijd alles.op"!
Als directeur van "Da Vinci Inter-
national B.V." besteedt hij veel tijd
en aandacht aan het bedenken
van nieuwe marketing concepten.
Hij schrijft colums in de vakbla-
den. Ook heeft hij zitting is het be
stuur van de landelijke kappersor-
ganisatie. Jim Heersink leek voor-
bestemd om als kapper door het
leven te gaan. In 1979 nam hij het
bedrijf van zijn vader Gert Heer-
sink over, die zelf in 1945 in Vor-
den met een kapperszaak was ge
start. Junior beperkte zich niet al-
leen tot Vorden, maar begon in
1987 ook een kapperszaak in Die
ren, vervolgens in 1990 ook een
zaak in Nijmegen. "Toch kon ik als
kapper mijn ei niet kwijt. Ik voelde
mij eigenlijk ook geen kapper,
maar ondernemer in de ruimste
zin van het woord. Dan ga je uit-
zoeken hoe ga ik dan ondernemen
in de kappersbranche", aldus Jim
Heersink die in 1994 begon met
het ontwikkelen van het software
programma "Salondisk".
In 1995 begon hij een franchise
onderneming in de kappersbran-
che. "Daar ben ik in 1997 weer uit-
gestapt. Ik was op gegeven mo-
ment wel op vijf terreinen actief
zoals met kapsalons, franchise, au-
tomatisering e.d. Toen heb ik be
sloten om me maar met één ding
bezig te houden namelijk met "Da
Vinci International B.V", zo zegt
hij. Door het behalen van de "Fo-
cus Award 2002", is Jim Heersink
toegetreden tot de "Enterpreneur
of the Jear Sociëteit". In de kapsa-
lon van de "Heersinks" in Vorden
zwaait echtgenote Beppy de scep-
ter. Jim zelf hoopt in de toekomst
ook nog eens zijn vleugels richting
buitenland uit te slaan.

Twee uur praten met deze succes-
volle ondernemer heeft "Contact"
versteld doen staan, van de brui-
sende vitaliteit die deze 45-jarige
Vordenaar etaleert!

Voor het aller-laatste
nieuws:

www.contact.nl

Biej ons in
d'n Achterhook
Ecologische zone langs Baakse beek. Dat ston veloopn wekke
boaven een stuksken in een regionaal dagblad. Wat zölt ze dan
now weer uut-ebruud hebben vanachter 't buro, dach ik al
gauw biej mienzelf. A'j dan 't stuksken least merk iej dat ze
nogal wat van plan bunt. Een verbindingszone vanaf Winters-
wiek tot an 'n lessel, langs de Baokse bèkke. Zo'n honderd tot
enkele honderden meters breed. Dat wod weer wat veur de
boern die daor meestal goeie weidegrond langs de bekke heb
liggen. En die dan langs zo'n zone ok allichte nog weer beknot
wod in eur bedrijfsvoering (bemesting e.d.) En dat allemaole
veur die paar hazen en reeen die hier 't now ok bes nao eur zin-
ne heb. Want lao'w eerlijk wean, zo beroerd lig een en ander
d'r now ok neet biej

En hoe wilt ze met zo'n zone in 't Voddense darp an. Wildvia-
ducten oaver de Horsterkamp en de Raodhuusstraote? Dan
meugt ze wel beginnen met de bebouwing van 't Sorbo terrein
helemaol te schrappen. Kont ze daor een mooi bos van maakn

Al met al zal 't wel weer net zovölle trammelant geven as met
't plan veur 't Stapelbroek Plannen, uutedokterd vanachter een
buro, zonder te kiekn hoe mooi 't bestaonde is. 't Liekt wel of
de diers zo zuutjesan nog belangrieker bunt as de mensen.Te-
korten in de zorg, 't onderwies, justitie en politie en 't geld wod
met batsen vol uutegeven an kikkerpoelen en afgraven van
bunders goeie grond umdat daor weer zovölle meugelijk roet
kan greujen.

De boern heb zich met de natuur altied goed ered zonder dat
't wat kostten. Maor kiek nao Natuurmonumenten, Millioenen
bunt t'r uut-egeven veur de korenwolf, een verwilderd soort
hamster, in Limburg. "Natuurlijk eavenwicht" praot ze dan
oaver. Maor o wee at een vos een korenwolf te pakken krig. Dan
wod de vösse afeschotn, hoezo natuurlijk eavenwicht?.

Hier in Vodd'n he'w onder Hackfort ok een natuurlijk eaven-
wicht. Daor zit prachtige vösse, heel mooie diers. Jammer da'j
die nooit te zien kriegt. En wie zut t'r in zo'n natuurlijk eaven-
wicht nog wel 's een fasante, kievit, scholekster of petrieze?
Gin mense! At de vösse de eier van die diers neet te pakken
kriegt vret ze de kuukens wel op
Maor daor maakt t'r zich schienbaor weinig druk oaver, biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Cursus etsen
Etsen is een eeuwenoude druk-
techniek, waarbij op ambachte-
lijke wijze een afdruk tot stand
komt. Het bijzondere aan de
etskunst is de mogelijkheid om
meerdere afdrukken te maken
van de drukworm.

Deze drukvorm (= zinken etsplaat)
kan tussentijds bewerkt worden.
Speciale tekenvaardigheid is niet
gewenst.
Onder leiding van beeldend kun-
stenaar Tim Hinterding leert men
een ets maken en die zelf af te
drukken; daarbij worden technie
ken als droge naaldets, aquatint,
lijnets, maar ook het gebruik van
inkten, papier en de etspers nader
uitgediept.

De lessen worden gegeven op
woensdagavond in eigen atelier.
De eerste les start op 2 oktober
aanstaande.
Bij voldoende belangstelling stert
er ook op zaterdagmorgen een
cursus.

Op zaterdagmiddag start een ere
atieve cursus voor kinderen vanaf
8 jaar. In 12 lessen worden o.a. be
handeld: linosneden, T-shirts be
schilderen, marmeren, boekjes
maken, tekenen en etsen.

Voor alle informatie aen aanvra-
gen cursusfolder kan men contact
opnemen met tel. (0575) 55 33 81,
email: tim@daxis.nl.

Kort 'Beterwater!'-
bericht
Voorlopig heerst er even rust
aan het 'Beterwater"-front in
Vorden. Het insturen van nieu-
we klaagbrieven is niet meer
mogelijk en de werkgroep be-
reidt zich gedegen voor op het
gesprek met een delegatie van
Vitens. onze waterleverancier.

r J.C. van Winkelen, de voorzitter
van de Raad van Bestuur van Vi-
tens, zal dan de bijna 700 klaag-
brieven van de inwoners van Vor-
den in ontvangst nemen die in een
zestal albums zullen worden aan-
geboden. En hij zal, zoals in de uit-

nodiging voor deze bijeenkomst
staat, onze werkgroep informeren
over 'de stand van zaken met be
trekking tot de hardheid van het
water in de Achterhoek'.
Intussen werkt de werkgroep aan
een bescheiden ludieke actie rond
deze bijeenkomst die, zo wordt ge
hoopt, in de pers veel aandacht zal
krijgen.

Wat die actie inhoudt kan nog
niet bekend gemaakt worden; dat
moet een verrassing blijven.
Vandaar dit korte bericht dat
'wordt vervolgd'.



M EU BELMAGAZIJN LEEGVERKOOP

BIJ GERRIT ONSTENK IN HENGELO GLD.
U KUNT ER TERECHT VOOR DIVERSE KOOPJES WAARONDER DRAAISTOELEN,

EETHOEKEN, KASTEN, BANKSTELLEN, SALONTAFELS, RIETENSTOELEN, DRESSOIRS,
T.V.- EN STEREOMEUBELS, INRUIL MEUBELS, COMPUTERMEUBELS EN BEDDEN

ALLES DIRECT LEVERBAAR

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

25 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
26 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
27 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
28 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

TOT ZIENS BIJ ONS IN DE TENT

GERRIT EN RIA ONSTENK
MOLENENK 20

HENGELO (GLD) TEL. (0575) 46 31 53 - 46 35 04

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H
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deBos

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kijk
voor

nieuws
ook op:

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

School- en volksfeest Veldhoek
27 en 28 september

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.

Horecabloed gezocht!
Wij komen vaak handen tekort.

Voor ons café en restaurant zijn wij dan ook
op korte termijn op zoek naar

parttime en fulltime

bediening m/v
Een klantgerichte en vriendelijke instelling.

Dat is wat wij van u verwachten.
Daarnaast houdt u ervan om in een

enthousiast team te werken.

Inlichtingen:

HOTEL-RESTAURANT
t.a.v. Klaas Bakker, Dorpsstraat 24,

7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 13 12



KEUKENIMPORT

OKTOBER
ACTIEMAAND!

OPEN HUIS
op Vr. 18 OKTOBER van 9.00 tot 21.00 uur

Za. 19 OKTOBER van 9.00 tot 16.00 uur

Zo. 20 OKTOBER van 11.00 tot 16.00 uur

uit Steenderen vraagt een

docent (m/v)
voor de opleiding van leerlingen

voor de Malletband
Enthousiaste kandidaten vragen wij kontakt pp te

nemen met onze secretaris dhr. G.H Wentink.
Tel :0575-452179

e-mail: g.h.wentink@12move.nl

Nog enkele

showmodellen
tuinmeubelen,

parasols,
kussens,
enz. enz.

op = op

bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele

mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (0575) 55 10 10

,het0o9|G
RATI

springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wii maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!
Wii zijn daarin uw

partner.

d r u k k e r i j Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

Postbus 22, 7250 AA
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

ISDN 555678
E-mail:

weeve rs@weeve rs. n l
http://www.weevers.nl

Koopt u vóór 27 oktober 2002 een Pharo

Comfort douchepaneel van Hansgrohe,

dan krijgt u GRATIS de Hansgrohe Oyster

doucheradio t.w.v. € 123,-

Het Pharo Comfort douchepaneel is een-

voudig te installeren op de bestaande

leidingen in de hoek of op de vlakke wand.

Bevat 5 zijdouches, een hand-

douche met 3 straalsoorten

en een thermostaat met

heetwaterbegrenzer.

Douchepaneel
Pharo (Jömfort

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair
Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Ook voor Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

d r u k k e r i j

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