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Nedac Sorbo Groep
naar Spijker Holding
Spijker Holding bv neemt Ne-
dac Sorbo Groep bv over, met
uitzondering van de activitei-
ten richting textieldetailhan-
del. Hierdoor ontstaat een on-
derneming met een omzet
van ƒ 400 miljoen en ruim 600
werknemers.

Spijker Holding bv is actiefin het
doe-het-zelf kanaal met haar
dochters Spijker Kwasten bv,
Zandstra de Leeuw bv en Roos
Electronics bv. Typische produc-
ten van Spijker Holding zijn
kwasten en verfbenodigdheden,
sanitairproducten en electronica

gericht op veiligheid rond en in
de woning. Spijker Holding is ac-
tiefin de Benelux en Duitsland.
De aandeelhouders van Spijker
Holding bv zijn H2 Equity Part-
ners, NPM Capital en ABN AMRO
Participaties. H2 is de meerder-
heidsaandeelhouder en stuurt
de onderneming aan.

Nedac Sorbo Groep bv is bekend
vanwege haar unieke distributie
via service merchandising. De
onderneming is gericht op het
supermarktkanaal met een grote
diversiteit aan producten en mer-
ken, waaronder de schoonmaak-

producten onder het merk 'Sor-
bo'. Recent is door de onderne-
ming een volledig nieuw en ge-
automatiseerd magazijn ge-
bouwd in Duiven. Nedac Sorbo is
actiefin Nederland en België.

De combinatie biedt enkele be-
langrijke synergievoordelen op
gebieden als inkoop, marketing-
verkoop en logistiek. De visie van
de gecombineerde onderneming
onder Spijker Holding bv is het
scheppen van een stevige basis in
de Benelux, om vervolgens ver-
der te groeien in de omringende
landen.

Vanwege ruimtegebrek handtekeningactie opgezet

Geen sigaren bij honderdjarig
Taardefonds Wildenborch e.o.'

'Toen wij het 40 jarig bestaan
vierden kregen de gasten één
sigaar en één consumptie. Bij
het 50 jarig bestaan werden er
twee sigaren en vier consump-
ties uitgedeeld. Vandaag tijdens
het honderd-jarig bestaan, on-
danks de goeie financiële toe-
stand van het fonds, geen siga-
ren maar wel hapjes en drank-
jes", zo grapte voorzitter dhr.
Hendrik Bogchelman zaterdag-
middag tijdens de receptie in
café-restaurant 't Wapen van
het Medler.

Een gezellige receptie van het ju-
bilerende "Paardefonds Wilden-
borch en omstreken". En vooral
een eerlijke wethouder Henk Bo-
gaard. "Tot afgelopen dinsdag had
ik nog nooit van een paardefonds
gehoord. In het college weet colle-
ga wethouder Dorien Mulderije
alles van paarden. Echter zij is van-
daag druk bezig met de voorberei-

ding van de Millitary in Boekelo
en ben ik hier namens het colle-
ge", zo zei dhr. Bogaard.

"Een paardefonds is een vorm uit
het verleden, een vorm van solida-
riteit. Wel heb ik begrepen dat er
momenteel vrijwel geen trekpaar-
den meer zijn. Ik vraag mij af of
het 200 jarig bestaan ooit nog wel
gehaald zal worden", aldus de wet-
houder die namens de gemeente
Vorden een geschenk onder cou-
vert aanbood.

Voorzitter dhr. Bogchelman ging
tijdens zijn speech uitvoerig in op
het ontstaan van het paardefonds
en het reilen en zeilen in de jaren
daarna. "Ging vroeger op de boer-
derij een paard dood, dan lag het
bedrijf stil. Na de oprichting van
het paardefonds kon de boer weer
een paard aanschaffen. Wij beta-
len altijd 100 procent uit en dat
kun je heden ten dage lang niet

van alle verzekeringsmaatschap-
pijen zeggen", aldus Bogchelman
die en passant ook de moeilijke
oorlogsjaren de revue liet passe-
ren toen de Duitsers 57 paarden af-
voerden. Met daarbij de aanteke-
ning dat alle gedupeerde boeren
nadien weer in de gelegenheid
werden gesteld een nieuw paard
aan te schaffen.

Bij een honderd-jarige is terdege
sprake van een vorm van nostal-
gie. Die gevoelens werden deze
middag extra aangewakkerd door
het akkordeonduo Jan Heusink-
veld uit Ruurlo ("zeg maar Jan van
Dine") en door Gerrit Lueks uit
Klein Dochteren. Liedjes uit groot-
vaders tijd, ze gingen erin als koek.
En dan tot slot nog een prachtig
gedicht van Gerrit Lueks getiteld:
"De waarheid van de turbo-koe".
En zo dichtte Gerrit: "Dat de boer
-straks nog uniek wordt is een
waarheid als een koe"!

Peuterspeelzaal 'Ot en Sien
met de rug tegen de muur
De peuterspeelzaal "Ot en Sien"
is een handtekeningactie ge-
start om daarmee de gemeente
aan te sporen een oplossing te
geven voor het huisvestingspro-
bleem waar de peuterspeelzaal
al jaren mee kampt. Leidsters
en bestuur krijgen steeds vaker
de vraag waarom hun kind nog
niet welkom is op de -peuter-
speelzaal, terwijl hun peuter al
lang 2,5 jaar is. Natuurlijk is ie-
der kind van twee jaar of ouder
van harte welkom, ware het
niet dat er gewoon geen ruimte
is, zo stelt de leiding van "Ot en
Sien".

De gemeente is al jaren geleden
kenbaar gemaakt dat de speelzaal
met een groot ruimteprobleem
kampt. Er is zelfs voor een periode
gedraaid met een te groot aantal
peuters voor de beschikbare ruimte
en met een extra groep op een an-
dere locatie. Duidelijk geen wense
lijke oplossingen en daarom ook
van tijdelijke aard. De gemeente
heeft meerdere malen mondeling
te kennen gegeven de peuterspeel-
zaal te willen helpen dit nijpende
probleem op te lossen.

Deze woorden zijn tot nu toe niet
omgezet in daden. Het bestuur en
de leidsters voelen zich dan ook
echt aan het lijntje gehouden.

Zelfs nu het peuterspeelzaalwezen
een steeds grotere rol gaat spelen
richting basisonderwijs kan dit de
gemeente klaarblijkelijk niet moti-
veren om dit te ondersteunen met
werkelijke daadkracht. Elke ge-
meente moet kiezen waar haar
geld heen gaat. Het is duidelijk dat
in de omliggende gemeentes, het
peuterspeelzaalwezen een grotere
prioriteit heeft en dus meer geld
krijgt. Leidsters uit deze verschil-
lende gemeentes voeren al overleg.
"Misschien is dat ook een idee
voor de gemeentelijke bestuurders
zelf", zo oppert het bestuur van
"Ot en Sien".

Middels de handtekeningactie wil-
len bestuur, leidsters en ouders
van "Ot en Sien" de gemeente Vor-
den nu duidelijk laten weten dat
er meer ondersteuning nodig is bij
de peuterspeelzaal. Alle ouders
hebben een brief thuis gekregen
met informatie over de huidige
stand van zaken omtrent het
ruimtegebrek. In deze brief staat
onder meer dat de leiding heeft
besloten om de groepen niet gro-
ter te maken dan 14 peuters. Ge-
zien de lange wachtlijst spreekt
het bestuur haar grote zorg uit
over het voortbestaan van de peu-
terspeelzaal. "Wij staan werkelijk
met de rug tegen de muur, aldus
het bestuur van "Ot en Sien".

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10.00 uur, ds. M. Bei tier, Israël zondag.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7oktober 10.00 uur ds. A. Hagoort. maaltijd van de Heer; met
kinderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10.00 uur en 19.00 uur, ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10,00 uur viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 oktober 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 7 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
7-8 oktober pastor F. Hogenelst, tel. (0573) 25 14 57.

Weekenddienst huisartsen
6-7 oktober: dhr. Haas, Christinalaan 18, Vorden, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 5-12 oktober apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, tel. (0575) 51 26 06.

Tandarts
6-7 oktoberWA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenliuis Het SpittaaX Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19,30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.301 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15,45 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13-00 uur. Indien het
bureau gesloten is. kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112^ b.g.g.:(0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeittan-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. Reparatieyerzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag toten met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet;
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min),

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 6463.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L Evers-Jansen» tel. (0575) 46 25 15; mevr, Kamphorst
: tel. (0575) 55 34 72; nieyri Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 7246; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 830-9.30 uur.

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.

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 -22, Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 0930-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 'uuri

Dierentehuis 'De Bronsbergen* 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 f nfonnatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, CHide Bornhof
55-56, Zutphen; tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar ondertel.nr. (055) 54 14 618,

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWQV) Nieuwstad 32v
tèt, 553405.
Pcreoncnalannerlrig info/aanvraag bij de SWQV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05. ; : ;
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05. " "••-, ' , ' . ' , i ' - - : • ; : .. :

: .;
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel 55 73 -00 of bij de SWOV, tel 55 34 05;
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.

i Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05. j
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek; sport en
SpeJ, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,

Mieuwstad 32. tel. 55 34 05.

Stiditing de Krüigeiv
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: Voormannen Borculo-
Seweg 40^ Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen

:(0315) 68 32 49 (Rie-Annë):

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5.-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,-
(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor f5,- (€2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Dierenpret! Kom naar de
fancy fair in en om peuter-
speelzaal Ot & Sien. Deze zal
gehouden worden op zater-
dag 6 oktober 2001 van 9.30
tot 12.30 uur aan Het Jebbink
13a te Vorden.

• Slanker en fitter het najaar
in? Wat is het geheim? Vraag
vrijblijvend info op werkdagen
(van 9.00 tot 13.00 uur) A.
Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 51106955.

• Noten te koop. Zelf rapen.
Zaterdag 6 oktober, van 9-12
uur. Huize Zelle, Ruurloseweg
92, Hengelo G.

• Opgave Kind en dier Club-
show PKV Vorden vóór 7 ok-
tober a.s. Tel. (0575) 55 29 31.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt è contant. Tel. (0543) 45
13 11.

• WV Ruurlo: najaarsfiets-
tocht. Zondag 14 oktober.
Start: WV Ruurlo, 12.00-14.00
uur. Einde „De Keizerskroon"
waar snert gegeten kan wor-
den.

• Beeldhouwer zoekt atelier
in landelijke omgeving Vorden.
Tel. (0575) 55 14 42.

• Loop vrijdagsmorgens
eens binnen in Reurles Huus
aan de Wildenborchseweg 15.
Informatie en koffie vanaf on-
geveer 9.00 uur.

• Te koop: 1.40 ha mooie
maïs + hooi en stro (kl. ba-
len). Tel. (0575) 52 06 09

• Te koop: oude stalmest.
Tel. (0575) 55 15 76.

• Te huur: stalling voor
vouw-/bagagewagens of old-
timers. Tevens te koop: jonge
dwerggeiten. Tel. (0575) 46
3369.

• Te koop: buxus, hoogte ±
30 cm. Tel. (0314) 64 14 23
b.g.g. 06-17210989

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

• Dierenpret! Kom naar de
fancy fair in en om peuter-
speelzaal Ot & Sien. Deze zal
gehouden worden op zater-
dag 6 oktober 2001 van 9.30
tot 12.30 uur aan Het Jebbink
13a te Vorden. ,

• Denk aan onze bazar/rom-
melmarkt op zaterdag 6 okto-
ber in het Achterhuus, achter
de Gereformeerde kerk van
10.00 tot 14.30 uur.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend in de
week. De Decanije, tel. (0575)
55 12 86. Graag bellen tussen
18-20 uur.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 4 uur per week
m.u.v. schoolvakanties. Tel.
(0575) 55 37 11 tussen 16.00
en 18.00 uur.

• Gezocht: woonruimte voor
twee personen. Tel. (0575) 55
6804.

• In de etalage van Reurles
Huus is Fries houtsnijwerk
tentoongesteld; eind oktober
start een cursus. Inlichtingen
en opgaven: KunstKring Ruur-
lo (0573) 45 20 75.

• Sinterklaas, nog niet. Wij
kopen al uw boeken, strips,
platen en CD's en kleine in-
boedels. Goede prijs. Tel.
(0543) 45 17 03.

• Bezoek Luna Luna in Gel-
selaar op de fiets met de
KunstKring. Vertrek zaterdag 6
oktober vanaf Reurles Huus
tussen 12.00 en 13.00 uur. To-
tale kosten f 12,50. Opgaven
vrijdag 5 oktober in Reurles
Huus.

• „Wist u dat? CDA Vorden
staat voor welzijn en het stimu-
leren van het verenigingsleven
in de hele gemeente".

• Te koop: mooie antieke
buffetkast met geslepen glas
en porseleinen laadjes. Teak-
houten eethoek met rieten
stoelen. Antieke secrétaire
geloogd grenen met 6 laadjes
en diverse vakken. Salontafel
teakhout. Antiek bed opknap-
per. 2 + 21/2 zits bank mooie
stof. Tel. (0575) 55 43 54.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Vrienden van de Hartstich-
ting comité Gorssel-Vorden or-
ganiseert in november 2001
een reanimatiecursus. Info
en opgave (0575) 55 26 18 de
heer R. te Vaarwerk,

Kijk voor meer
nieuws op;

www.contact.nl

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Nog volop

verse snijbloemen.
kalebassen, walnoten en

andere snuisterijen.
Open: alle dagen tot 22.00 uur.

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

ten

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

De zomer is voorbij, genieten kan nog steeds

HERFSTSPECIAL
Gebakken 't lekkerst

champignons -j QQ
per doosje 1 v/O

Veldverse

bospeen
per bos

Typisch najaar

witlofsalade
200 gram

Nieuwe oogst . . .

üafr

198

298

Volop vitamine uit Nieuw Zeeland

k'wi's 4QO
10 stuks *T%JO

Maak een grote pan vol

macaroni/spaghetti Qr06nt6
500 gram

Versgesneden

prei
500 gram

398

298
zonder pit mandarijnen 10 voor O%/O
,»̂  Aanbiedingen week 40

M *fc \ de échte epowtfcinmv/
ff -&ï i7s / ^ " o

-s/ J Fam.J.HUITINK
V:: f— -"̂  '2/ Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

Bosvruchtenvlaai
<fO95 4450

groot i Ou klein f f »
L' : : ' ' i : - ' J

Advocaat-
bavaroisevlaai

4450
klein iim

^: , :: : ! : •• : , : , -:• ; _ ' _ ____ - \':'J

Kasteeltje
heerlijk met rozijntjes, appeltjes

en kaneel

550
•

^ . . . ; • . . , . - . . . , • ; . ; . . ' - - , J

f "\

Echte Bakker ZMRi»viiw vunr\vi TS^^<>^

VAN ASSELTllh!
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

f|f f#f

YOGA
Bij voldoende belangstelling begint 10 oktober
a.s. (9.30-10.45 uur) in het Dorpscentrum in Vor-
den een

YOGA-CURSUS
o.l.v. Theo de Gans

12 lessen f 180,-.

Aanmelden: (0573) 44 11 38



Verwachting...
Verwondering...
Verandering...

Op 27 september 2001 is geboren onze zoon

Luuk
Doopnaam Harrie

De gelukkige ouders zijn:
Mark en Helma Sueters-Meijerman

Kerkweide 29
7251 LN Kranenburg
Tel. (0575) 55 67 97

l
(S ••

li
l

12-10-1951 12-10-2001

50 jaar getrouwd
Hendrik en Willemien Tjoonk

Dit willen wij samen met onze kinderen en
kleinkinderen vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u
van harte welkom op vrijdag 12 oktober
2001 van 15.00 tot 17.00 uur bij Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

't Garmel
Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

. . ..-. .............. ..... ..............v

. . ..... ------ . . . . ..... ----- ...........
l
lVoor de vele blijken van belangstelling, bloemen,

cadeaus en vele felicitaties, ontvangen bij ons 50-
jarig huwelijk, betuigen wij iedereen onze har-
telijke dank.

Wim en Willemien Wahl

Vorden, oktober 2001
De Boonk 51
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Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzonder mens.

Bernardus Albertus Bouwens
Ben

Langzamerhand komen wij tot het besef wat het le-
ven zonder hem betekent.
Maar ook beginnen wij ons te realiseren hoeveel
warmte en medeleven er spreekt uit de vele brieven
die wij mochten ontvangen.
De vele condoleances, zowel schriftelijk als per-
soonlijk, steunen ons nog steeds tijdens moeilijke
momenten.
De prachtige bloemen die Ben bij zijn uitvaart
kreeg, hebben ons veel goed gedaan.

Wij zijn u voor dit alles erg dankbaar.

Hierbij willen wij de Zorggroep Hameland „van Nis-
penhof" bedanken voor de liefdevolle verzorging
van Ben.

Hermien Bouwens-Nijenhuis
Sabine - Jowilco
Dieter - Liesbeth
Bart

Hengelo (Gld.), oktober 2001

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling die wij mochten ontvangen na het plotseling
overlijden van onze vader, groot- en overgrootvader

Johannes Bernardus Rouwenhorst

willen wij u hartelijk danken.

Vorden, oktober 2001

Familie Rouwenhorst

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard F.iji-rkamp)

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

o)@!L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 53730183

Wereldberoemd
bij u in de buurt

De Smaakvolle Streekweken
198

Filet americam, 700 gram.

Rundergehakt, 1 kilo.

Rundercourgette rol, 700 gr.

Hacheevlees, 500 gram + gratis uien

Sandwichsalade,700 gram

oo

798

189

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

1

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Vanwege uitbreiding van van ons takenpakket bij onze rela-

tie de Rabobank in Vorden zijn wij per direct op zoek naar:

part-tirne schoonmaak(st)ers

Van Bentum Schoonmaak B.V.

is gespecialiseerd in periodiek

schoonmaakonderhoud van

in- en exterieurs voor bedrijven,

instellingen, sportaccomoda-

ties, winkelcentra, kantoorge-

bouwen, overheidsgebouwen en

recreatieprojecten.

(Maast periodiek schoonmaak-

onderhoud is een vaste kern

van vakkundig personeel

voortdurend werkzaam in uit-

eenlopende projecten zoals

schoonmaak van bouwprojec-

ten, reinigen en impregneren

van gevels en schoonmaak als

gevolg van calamiteiten, etc.

Wij zoeken enthousiaste medewerk(st)ers die van aanpak-

ken weten en goed in teamverband kunnen werken.

Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer, voldoende

ruimte voor eigen initiatief en een bij de functie passend

salaris.

Ben je geïnteresseerd en ben je bereid de handen uit de

mouwen te steken? Neem dan zo snel mogelijk contact

op voor meer informatie of voor een afspraak met de

heer N. van Bentum, telefonisch bereikbaar onder num-

mer (0575) 46 36 40 of 06 52 85 06 73.

B.V.

Nijverheidsweg 13, postbus 76, 7255 ZH Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 36 40. Fax (0575) 46 20 73
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Burg. Gallee
straat 6

Galgengoor-
weg 17 O

Broekweg l (*)

F.M.J. Bosvelt

Mts. J.C. Kornegoor
& AA. Kornegoor-
Twellaar

P. Vaartjes

inhoud

vergroten
winkelpand

bouwen berg-
ruimte annex
ligboxenstal

veranderen
woning

datum

21-09-2001

24-09-2001

24-09-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijk-
heid om in de periode van 4 oktober tot en met 31 oktober 2001 een zienswijze in
te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor een ontwerp
tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeesteren wet-
houders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet
afhandelen omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het gel-
dend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Jr VERGUNNINGEN

bouwen

Plaats aanvrager

Schuttestraat 26 Mts. H.E. Bouwmeester

aanleggen

plaats

Kostedeweg 7

aanvrager

M. Eggink

inhoud

bouwen volièrestal

inhoud

aanleg vleermuis-
kelder

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

EKENDMAKEN VASTGESTELDE VERORDENINGEN

Op 25 september 2001 heeft de gemeenteraad van Vorden vastgesteld de:

1. "Archiefverordening van Vorden 2001, Ie wijziging"
2. "Verordening externe klachtenbehandeling gemeente Vorden 2002".

Vanaf heden liggen deze verordeningen voor iedereen in het gemeente-
huis ter inzage. Tegen betaling van de kosten zijn exemplaren van deze
verordeningen te verkrijgen.

De "Archiefverordening van Vorden 2001, Ie wijziging" treedt in werking
met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met
l januari 2000.

De "Verordening externe klachtenbehandeling gemeente Vorden 2002"
treedt op l januari 2002 in werking.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluiten inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de
openingstijden met ingang van 5 oktober tot en met 16 november 2001
ter inzage.

Het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B.J. Groot
Jebbink, Almenseweg 41, 7251 HN Vorden, op 13 juli 1993 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer
202/203, adres inrichting: Almenseweg 41 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, ge
deeltelijk in om (bruto) 504 kilogram NPL over te dragen aan het agra-
risch bedrijf van maatschap Ruesink-te Grotenhuis, Westendorpweg l,
7122 JT Aalten.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 1326,8 kilo-
gram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 27,6 % af van 126,1
naar 91 ,4 mol.

Het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer AJF. Flamma,
Hamminkweg 11, 7251 PZ Vorden, op 7 mei 1985 verleende vergun-
ning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief meldingen ex artikel 8.19
Wet milieubeheer van 24 februari 1995 en 30 mei 2000) voor een agra-
risch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N,
nummer 103, adres inrichting: Hamminkweg 11 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in om (bruto) 448,2 kilogram NH3 over te dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer J.M. Wijnbergen, Lochemseweg 4, 7231 PD
Warnsveld.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 162,3 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 73,5 % af van 319 naar
85 mol.

Beroep:
Tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben gead-

viseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben

ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 17 november
2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/
artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 5 tot en met 19 oktober 2001 ter inzage de
ontwerp-besluiten tot gedeeltelijke intrekking van de

aan Maatschap Tiessink, Deldensebroekweg 5,7251PL Vorden op 27
juli 1991 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf (inclusief melding 8.19 Wet milieubeheer van 29 april
1997) op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, num-
mer 238, adres inrichting Deldensebroekweg 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, in te trekken om (bruto):
- 455 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het

agrarisch bedrijf van maatschap van der Berg, Hofteweg 5, 7261 ND
Ruurlo;

- 60 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer GJ. Wilgenhof, Oude Larenseweg 109,
7217 PB Harfsen (gemeente Gorssel) en

- 75 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer J.W. Smale, Jufferdijk 9. 7216 GD Kring
van Dorth (gemeente Gorssel),

Na afronding van de 2e transactie houdt vergunninghouder 1154 kilo-
gram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 33,8 % af van naar
530,9 mol.

Aan de heer H.W. Nijlaml, ZeUedijk 5,7251 DN Vorden op 16 juli 1982
verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie F, nummer 2715, adres inrichting Zelledijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, in te trekken om (bruto) 252 kilogram NH., productie
ruimte over te kunnen dragen aan het agrarisch bedrijf van ae heer G.H.
Haijtink, Katgershoek 3, 7245 PC Laren Gld (gemeente Lochem).

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 541,6 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 32 % af van 75,3 naar 51,3
mol.

Aan de heer B.J. Groot Jebbink, Almenseweg 41, 7251 HN Vorden op
13 juli 1993 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie L, nummer 202/203, adres inrichting Almenseweg 41 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, gedeeltelijk in te trekken om (bruto) 586 kilogram NH3
over te kunnen dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer Th.GA Hol-
leman, Hazenpad l, 6942 NH Didam..
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 740,3 kilogram
NH? productieruimte. De depositie neemt met 45 % af van 91,4 naar 51
mol.



Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 20
oktober 2001.

Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

EKENDMAKING BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
woensdag 3 oktober 2001 voor een ieder bij de sector Middelen (kasteel)
kostenloos ter inzage ligt de:

- Tweede wijziging van de Rechtenverordening 2001

Deze verordening is vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente
Vorden van 25 september 2001. De verordening treedt in werking met in-
gang van 4 oktober 2001.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit
op 3 oktober 2001 in het register "Vastgestelde belastingverordeningen,
aanwijzings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastin-
gen". Een ieder kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van
het besluit.

Inhoud van het besluit:
Per l oktober 2001 geldt een nieuw Besluit paspoortgelden. De tarieven voor
reisdocumenten zijn verlaagd met uitzondering van de identiteitskaart.

^

J ERGROTEN WINKELPAND BURGEMEESTER
GALLEESTRAAT 6 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 8.8 sub c van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een winkel-
pand op het perceel Burgemeester Galleestraat 6.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter op de openbare weg te
bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
4 oktober tot en met woensdag 31 oktober 2001 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

r»

Opvallen in het donker is van belang in het verkeer, op de fiets zelfs van
levensbelang. Er gebeuren veel ongevallen met fietsers in schemer en
duisternis. Deze kunnen vaak voorkomen worden door een goede fiets-
verlichting. Geschat wordt dat als het aantal fietsers met een goede ver-
lichting stijgt met één procent, er 25 minder verkeersslachtoffers vallen.

Goede verlichting bestaat uit een koplamp, achterlicht en verschillende
reflectoren. De koplamp zorgt ervoor dat u zelf voldoende zicht hebt en
dat u door anderen gezien wordt. Doordat de lichtbundel naar links en
rechts straalt, bent u ook van de zijkant zichtbaar voor medeweggebrui-
kers. Het achterlicht dient als signaal voor achteropkomend verkeer. Re
flecteren zorgen ervoor dat anderen u ook zien wanneer u stilstaat.

Verlichting op de fiets is niet alleen veilig, maar is zelfs verplicht volgens
de wet als de omstandigheden dit nodig maken. Dat betekent dus wan-
neer u op de fiets zit in het donker of wanneer het zicht ernstig wordt be
lemmerd. Volgens de officiële richtiijnen moet verlichting aan een aan-

tal voorwaarden voldoen. Een brandend voorlicht dient een heldere witte lichtbundel af te geven. De lamp
moet zo afgesteld zijn dat u het overige verkeer niet verblindt. Het achterlicht behoort een helder rood licht uit
te stralen. Verder moet uw fiets voorzien zijn van een rode reflector aan de achterzijde, witte of gele reflectie
op de banden of in de wielen en vier reflectoren aan de trappers. Voor het achterlicht, de achterreflector en
wielreflectoren is een wettelijk goedkeuringsmerk voorgeschreven.

Moderne verlichting is eenvoudig aan te brengen en gaat niet snel stuk. Ook de dynamo's lopen tegenwoordig
lekker licht. U kunt bij elke fietshandel terecht voor de juiste verlichting. Zij geven advies en kunnen zelfs de
verlichting monteren.

NVALIDENPARKEERKAART

Op l oktober 2001 is de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in werking getreden. De Invalidenparkeer-
kaart (IPK) houdt op te bestaan. Wat is voor de houders van een IPK van belang?

* De huidige IPK blijft gelden voor de termijn die op de kaart staat.
* Enkele maanden voor de vervaldatum van de IPK moet een aanvraag om verlenging zijn gedaan.
* Bij een aanvraag om een GPK wordt de aanvrager voorgedragen voor een keuring. De keuringsarts zal bepalen

of u ook daadwerkelijk herkeurd moet worden of dat het dossier voldoende gegevens bevat om verlenging
van de kaart zonder keuring te adviseren. De keuringskosten komen voor rekening van aanvrager.

* De nieuwe GPK is geldig binnen de gehele Europese Gemeenschap. Als u regelmatig binnen de Europese
Gemeenschap reist dan mag u eerder een GPK aanvragen. Deze kaart krijgt de oude vervaldatum van de IPK.

" Bent u afwisselend bestuurder of passagier, dan kunt u een combinatiekaart aanvragen. U zult dan in elk
geval voor een keuring worden voorgedragen.

* Op de nieuwe kaart komt een pasfoto. Bij verlenging of vervanging van uw kaart zult u dus een recente pas-
foto moeten inleveren. De foto moet recht van voren zijn genomen.

* De nieuwe GPK is in beveiliging te vergelijken met een paspoort. Bij verlies of diefstal moet u aangifte doen
bij de politie.

" Heeft u de kaart niet meer nodig, stuur hem dan terug aan de gemeente.

'B EGRAVEN OP LANDGOEDEREN IN DE GEMEENTE VORDEN
Openbare voorbereidingsprocedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Steeds vaker krijgen gemeenten verzoeken van mensen die na hun dood begraven willen worden op eigen ter-
rein. In onze gemeente hebben burgemeester en wethouders een verzoek ontvangen om een bijzondere
begraafplaats op particulier terrein (één van de landgoederen in Vorden) te mogen maken. Burgemeester en
wethouders willen de gemeenteraad voorstellen om beleid voor deze bijzondere begraafplaatsen vast te stellen.
Zij stellen de gemeenteraad voor om bijzondere begraafplaatsen op de landgoederen De Wiersse, Wientjes-
voort, de Belten, het Medler, het Suideras, het Onstein, Den Bramel, de Wildenborch, de Brandenborch,
Hackfort en Kiefskamp toe te staan als de eigenaren daarom verzoeken, mits de bijzondere begraafplaats :

- op een afgesloten deel van het landgoed gesitueerd wordt;
- door afdoende in het landschap passende beplanting aan het zicht wordt/is onttrokken;
- voldoet aan de technische eisen die u, met inachtneming van het advies van de regionale inspecteur voor de

volksgezondheid, stelt en
- geen grotere oppervlakte heeft dan 150 m2.

De bijzondere begraafplaats moet dienen voor het begraven van het lijk dan wel voor het bijzetten van de asbus
van de eigenaar en de lijken danwei de asbus(sen) van de leden van zijn geslacht en van degenen die volgens de
eigenaar van het landgoed een band hebben gehad met het landgoed.

Voor dit beleid volgen burgemeester en wethouders de openbare voorbereidingsprocedure die in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht staat. Vanaf 4 oktober tot l november kan iedereen aan burgemeester en
wethouders mondeling of schriftelijk kenbaar maken wat hij of zij van dit voorgenomen beleid vindt. Een ont-
werp-raadsvoorstel ligt in het gemeentehuis bij de sector samenleving (units) ter inzage.

NZAMELING KLEIN WIT EN BRUINGOED

In de loop van dit jaar zijn bij de inzamelpunten voor klein wit- en bruingoed bij Super-de Boer, A & P, Welkoop,
Fa Barendsen en Sueters Kadoshop, 66 bakken met klein wit en bruingoed afgevoerd. De proefinzamelingsak-
tie die vorig jaar in de maanden oktober en november is gehouden leverde een respons op van 100 volle bak-
ken. Dat aantal kwam overeen met 2200 kilogram afval, dat niet in de grijze container terecht is gekomen. 66
volle bakken betekent dat een hoeveelheid van 1452 kilogram niet in de grijze container is terechtgekomen. De
materialen waar deze producten uit bestaan worden hergebruikt. U kunt uw bruin- en witgoed blijven brengen
naar de inzamelpunten.

arfval lts
MOOI MEEGENOMEN

Minister De Vries doet uitspraken over herindeling Achterhoek:

College niet blij met brief minister
Het college van burgemeester
en wethouders in Vorden is niet
blij met de uitspraken die mi-
nister Klaas de Vries doet over
de gemeentelijke herindeling
in de Achterhoek. In een brief
aan het college van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland zegt
De Vries dat het plan om Hum-
melo & Keppel bij Doesburg in
te delen evenwichtig overkomt.
Ook vindt de minister dat Doe-
tinchem en Zutphen zich in de-
ze regio verder moeten kunnen
ontwikkelen.

Zoals bekend zijn de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen
voorstander van een grote platte
landsgemeente in de Achterhoek.

Zij willen een fusie waarbij ook
Zelhem en Hummelo & Keppel be
trokken worden. Als het aan de Ge
deputeerde Staten van Gelderland
ligt wordt Zelhem echter inge-
deeld bij Doetinchem en Humme
lo & Keppel bij Doesburg.
„Maar dit is nog maar een voorlo-
pig voorstel", legt wethouder H.
Boogaard van de gemeente Vorden
uit. „De bedoeling van het voorstel
van gedeputeerde Van Boxem is
dat de gemeenten in de Achter-
hoek en Liemers nu eerst gaan re
ageren op zijn plannen. Daarom
vinden wij het ook heel erg raar
dat minister De Vries zich door
middel van zijn brief aan GS nu
plotseling met de herindeling in
deze regio gaat bemoeien. Hij

loopt daarmee voor de muziek
uit."

Wethouder Boogaard noemt het
niet passend dat de minister al een
reactie heeft gegeven op het voor-
lopige voorstel van de provincie.
„Hij gaat daarmee helemaal voor-
bij aan de tegenargumenten die
wij hebben om wel te komen tot
een grote plattelandsgemeente. In
een zorgvuldige procedure moe
ten al dat soort zaken worden
meegenomen. En dan heb ik het
nog niet eens over de bezwaren
die de inwoners van onze gemeen-
te bij de provincie kunnen indie
nen tegen het voorlopige voorstel
van de provincie. Daar gaat de mi-
nister nu helemaal aan voorbij.

Wij vinden dan ook dat hij voor
zijn beurt heeft gesproken."

Samen met de colleges van Henge
lo en Steenderen heeft de gemeen-
te Vorden een brief opgesteld die
straks naar de minister wordt ge
stuurd. De inhoud van de brief zal
de komende maand worden be
handeld in de gemeenteraadsver-
gadering. Verder hoopt wethouder
Boogaard dat de bevolking van de
gemeente Zelhem zich tijdens het
referendum van 17 oktober zal uit-
spreken voor een grote platte-
landsgemeente. "Op die manier
zouden we Zelhem binnen de boot
kunnen houden."

Op dit moment is een meerder-

heid van de Zelhemse gemeente
raad - acht tegen zeven stemmen
- voor een fusie met Doetinchem.
„Maar dat kan natuurlijk snel ver-
anderen als de bevolking voor de
VHS plus variant kiest", zegt Boo-
gaard. De gemeente Hummelo &
Keppel hoeft niet meer overtuigd
te worden. Zij gaan het liefst ver-
der als grote plattelandsgemeente
met Vorden, Hengelo, Steenderen
en Zelhem.
Alle gemeenten in de Achterhoek
en Liemers hebben tot l november
de tijd gekregen op te reageren op
de voorlopige herindelingsplan-
nen van de provincie. Het is de be
doeling dat Provinciale Staten be
gin volgend jaar een definitieve
beslissing neemt.



ANBO houdt "Open Dag" in Dorpscentrum

Muzikaal onthaal en een
beeldvormende expositie

Vrijdagmiddag 5 oktober houdt
de ANBO-afdeling vorden, in de
toneelzaal van het Dorpscen-
trum "Open dag" voor alle Vor-
dense senioren.

Doel van deze bijzondere gebeur-
tenis is om ook niet-leden op lu-
dieke wijze in de gelegenheid te
stellen nader kennis te maken met
de vele activiteiten van de plaatse
lijke en landelijke bond voor 50-
plussers.
Entertainment en een uitgebreide
expositie van beeldmateriaal en
diverse andere informatieve mid-
delen vormen de hoofdmoot van

het met zorg samengestelde pro-
gramma.
Het bekende muziek-ensemble "Ie
selquintet" uit Warnsveld verzorgt
een middagvullend programma
met vrolijke Tiroler muziek en
zang met hier en daar een humo-
ristische act. De optredens zijn
zeer afwisselend met vlotte pol-
ka's, walsen, maar ook Hollandse
nummers, die u mee kunt zingen.
En wie zin hebben om op de klan-
ken van het leselquintet te dansen,
die krijgen daarvoor ruimschoots
de gelegenheid.
Het leselquintet is een veel ge-
vraagd orkest voor optredens bin-

nen en buiten de provincie, maar
ook bij de oktoberfeesten in Duits-
land zijn zij met hun muziekre
pertoire geen onbekende.

De vijfmansformatie hanteert
naast zang een divers instrumen-
tarium bestaande uit tuba, fluit,
accordeon, piccolo, gitaar, trombo-
ne en slagwerk.

Ruim vóór de aanvang van het
"muzikaal onthaal" en tijdens de
pauze is er ruim gelegenheid voor
bezichtiging van de expositie in de
foyer van het Dorpscentrum. De
toegang is gratis!

Verweijmeren/Kruip voor
2e maal Nederlands Kampioen

De nieuwe Ned. Kampioenen zijspannen 2001 Wim Verweijmeren en Koen Kruip.

Afgelopen weekend werd in As-
sen de laatste wedstrijd verre-
den voor het Nederlands Kam-
pioenschap zijspannen.

Tijdens de training waren Wim en
Koen 3 seconden sneller dan de
concurrentie. Dit geeft goede
moed voor zondag. De wedstrijd
verliep voorspoedig, Wim en Koen
konden in de eerste ronden flink

uitlopen op de rest en met name
op de broers Bevers, die hun direc-
te concurrenten voor de Neder-
landse titel zijn.

De laatste ronden hoefden niet
voluit gereden worden omdat de
broers Bevers een verkeerde ban-
denkeuze hadden gemaakt, deson-
danks konden zij toch tweede wor-
den achter Wim Verweijmeren en

Koen Kruip, die als eerste over de
streep kwamen.
Door op Assen te winnen werden
Wim en Koen voor de 2e maal Ne
derlands Kampioen.
Overige klasseringen van regiona-
le rijders: 250 cc: 7e Jarno Boes-
veld; 8e Hans Smees; 18e Tonnie
Wassink. 600 cc: Torleif Hartelman
wist het seizoen af te sluiten met
een overwinning.

Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting
gaat niet door
Om organisatorische redenen
wordt dit jaar de collecte van
de Nederlandse Brandwonden
Stichting niet gehouden.

Uiteraard volgend jaar wel weer!
Mocht men toch een gift willen

geven, kan men dit storten op re
kening nr.: 70.70.70.643 of gironr.
202122. Nieuwe collectanten zijn
natuurlijk van harte welkom.

Voor informatie kan men bellen
naar: Rita Bulten (0575) 55 20 80.

Wat doet Bartiméus?
Dhr. L.T. v. Ingen uit Veenen-
daal, medewerker van Barti-
méus Zeist, op de P.C.O.B. leden-
middag.

Donderdag, 27 september hield de
P.C.O.B. afd. Vorden een zeer goed
bezochte ledenmiddag in het
Stampertje (Dorpscentrum).
De vice voorzitter, mevr. T. Ridder-
hof opende deze middag met een
ieder welkom te heten en in het
bijzonder dhr. v. Ingen uit Veenen-
daal. Hierna ging zo voor in gebed,
waarin ze bad voor deze wonder-
lijke wereld, mede doelend op de
vele doden bij de ramp in Ameri-
ka.
Hierna las ze een gedicht over:
"God is getrouw". Verder deelde ze
mee dat dhr. Johan Bobbink het se
cretariaat van onze afdeling heeft
aanvaardt, hetgeen met applaus
werd beantwoord. De leden wer-
den geattendeerd op de Cosbo
middag van 13 oktober a.s. in de
Herberg. De leden werd gevraagd
te verloten artikelen in te leveren
bij Jan Heyenk, Het Hoge 6a. Hier-
na werd het woord gegeven aan
dhr. v. Ingen, deze hield een zeer
boeiende lezing over: "wat bete-
kend het blind of slechtziend te
zijn", degene die met deze handi-
cap zijn geboren, of op een latere
leeftijd zijn geworden, leren kij-
ken met hun handen, iemands

stem te herkennen, de neus te ge
bruiken e.d. Men leert ze omgaan
met geld, boodschappen doen en
geeft mobiliteitstrainingen.

De computer is een onmisbaar
hulpmiddel voor deze groep. Het
ontbrak ook niet aan lachwekken-
de annekdotes, hierna werd een
film getoond over Janny, die op la-
tere leeftijd slechtziend was ge-
worden en hoe moeilijk haar ver-
werkingsproces was geweest; tref-
fend haar uitspraak: "Ik dacht
steeds maar aan wat ik had en niet
wat ik ging missen", hoewel ze
toegaf wel moeite te hebben gehad
met haar onmacht om dat te er-
kennen.

Na de pauze werd een film ver-
toond over de blinden en slecht-
ziende school in Zeist. Indrukwek-
kend!!! Ook liet hij verschillende
hulpmiddelen zien, waarna men
de gelegenheid kreeg om vragen te
stellen.
Nogmaals hield dhr. v. Ingen het
gehoor voor dat een blinde of
slechtziende niet als zielig moet
worden beschouwd!

Het was een fijne middag, die
werd besloten met het zingen van
lied 293 van Jacueline van der
Waals. De vice voorzitter wenste
een ieder veilig thuis.

Spaarpanactie bij de Keurslager
Vanaf maandag l oktober kan
men bij Keurslager Vlogman
sparen voor een schitterende
ovaalvormige gietijzeren braad-
pan van Noman t.w.v. f 189,-.

Bij de Keurslager te koop voor
f 149,- óf voor 5 snelspaarcoupons
en bijbetaling van f99,-. Voor 5 vol-
le Keurslagerzegelboekjes of 1250

punten is de pan gratis.

Weet u bij deze braadpan een
heerlijk zelfbedacht recept? Lever
dit in bij uw Keurslager en maak
kans op een fraaie SieMatic keu-
ken t.w.v. f 25.000,-!

Vraag in de winkel naar de actie
voorwaarden.

Back to the sixtie's
in Vierakker/Wichmond
In het Ludgerusgebouw naast
de kerk wordt op zaterdag 6 ok-
tober een Back to the sixtie's
avond gegeven. Deze muzikale
avond wordt verzorgd door de
band 'Seeburg*.

Het zijn hobbymuzikanten uit de
regio Zutphen/Warnsveld die ple
zier in het muziekmaken hebben
en bestaat uit 6 personen (al 10

jaar hetzelfde). Zulke avonden
zijn de afgelopen 5 jaar al vaker
georganiseerd en er blijkt meer
behoefte aan te zijn, vandaar dat
het 6 oktober wederom gebeurd.

Normaal verzorgd 'Seeburg' partij-
en voor particulieren en bedrijven,
maar deze avond in het Ludgerus-
gebouw is voor iedereen toegan-
kelijk en de entree is gratis.

Vespers van Rachmaninov
in St. Janskerk
Op woensdagavond 3 oktober
komt het Nationaal Koor van
de Oekraïne voor een uniek
concert naar Zutphen, waar zij
de schitterende Vespers van Ser-
ge Rachmaninov zullen uitvoe-
ren.

Dit magistrale a capella werk
wordt beschouwd als de bekro-

ning van de Russische Orthodoxe
kerkmuziek. De 60 zangers van
dit beroemde koor staan onder
leiding van Yevhen Savchuk.
Zutphen is de enige plaats in het
oosten des lands waar dit koor zal
optreden.
Het concert is in de St. Janskerk.
Kaartverkoop uitsluitend aan de
kerk.



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

De pianoservice
is verder uitgebreid.

Naast stemmen en reparatie:
• verhuur

• transport
• afbetalingsmogelijkheid

rente 0%

Voor ieder budget een prima,
piano op voorraad

met 2 jaar garantie.
Gratis transport etc.

C. KARELSE
pianotechniek Zutphen

al vanaf 1977 in de regio
(0575) 52 39 73

e hele maand oktober is het espressomaand.
Deze week:chte Bakker

VAN ASSELT KN l PKAART
bij aankoop van 6 Waldcornbroodjes of boerencake.

Koop heerlijk bakkerijprodukten en maak kans op de fantastische
espressomachine voor professionals (winkelwaarde f 1.000,-)!

Het plantseizoen
is weer begonnen

Coniferen voor haag als solitair

Diverse soorten heesters in container

Winter- en zomerbloeïende heide in pot

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Tip! Geef een cadeaubon
Gevraagd:

vlotte scholier(e)
min. leeftijd 16 jaar om op
ma/di/wo en donderdag

na schooltijd diverse werk-
zaamheden te verrichten

op ons architectenbureau.

Leeflang Architectuur
Raadhuisstraat 1a
7251 AA Vorden
Voor meer info

bel (0575) 55 27 37
of schrijf z.s.m.!

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. (0575) 55 32 96 of
06 20438118

ff Iedere dinsdag staan wij op het marktplein voor u

en bakken een lekker visje voor u gaar!

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!

Ruime keus: zalm, makreel, paling, garnalen,

zeetong, botervis, schol, kabeljauw, koolvis.

VISHANDEL

LM. & F. VAN DE GROEP v.o.f .
Spakenburg

tel ./fax (033) 29 86 610 • mobiel 06 22158903

specialiteit)
500 gr^m kibbeling f 10,-

naar keuze gratis.

nieue ves* van het i?ies

Graag tot ziens!
ledere dinsdag van 09-30 tot 17.15 uur

/ O O il <lï fr f

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Never Mind
First ShowBand

Van Gogh
Oliver

JODY BERNAL & Blue Dei

Flightcase
Tilt

DancePlanet
«.„ ARMIN VAN BUUREN

nsane
Go to the Max

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthóuders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

iedere z«
irrfolijn: <

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!



Nieuwe locatiedirecteur 't Beeckland:

'Ik voel me nu al thuis in Vorden'
Ontbijt broodnodig!

Dhr. S j aak Stans (voorletter "i")
had altijd al directeur van een
school voor "voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs"
willen worden. Zijn opmerking
"ik voel me zelf ook een VM-
BO'er", spreekt wat dat betreft
boekdelen. "Ik vind namelijk
dat dit soort leerlingen in de
contacten veel spontaner en di-
recter zijn". Het gevoel in dit
soort onderwijs "op eigen be-
nen" te kunnen staan, werd
voor hem eigenlijk in 1993 al-
leen maar sterker.

In 1990 kwam dhr. Stans vanuit
het westen in Winterswijk terecht,
de Mondriaan MAVO, een school
zo zegt hij, die op sterven na dood
was. In 1993 volgde een fusie met
"Schaesvoorde", een scholenge-
meenschap met vestigingen in
Aalten, Dinxperlo en vanaf dat
tijdstip dus ook in Winterswijk.
Dhr. Stans: "Die fusie was voor het
christelijk onderwijs in Winters-
wijk een goeie zaak. Ik werd in
Winterswijk (180 leerlingen) vesti-
gingsleider. Ik voelde mij daar
echter een soort filiaalhouder, die
telkens op instructies moest wach-
ten. Beroepsmatig werd het voor
mij steeds minder interessant en
kwam ik tot de conclusie, er zit
hier voor mij niets meer in", aldus
dhr. Sjaak Stans.

Bewust solliciteren deed hij niet.
Wel hield hij eventuele vacatures
in de gaten. Toen op t' Beeckland
in Vorden directeur W.Paas vanwe-
ge gezondheidsredenen, te ken-
nen gaf te willen afbouwen en in
2002 definitief afscheid te willen
nemen, zocht men daar een nieu-
we locatiedirecteur. Sjaak Stans
solliciteerde en kwam per l sep-
tember jongstleden in dienst en
voelt hij zich thans, amper drie we-
ken later, al thuis in Vorden.

Zo thuis zelfs, dat hij zich samen
met echtgenote en de kinderen
Tjade (18), Alma (14) en Rutger (13),
zo snel mogelijk in Vorden of di-
recte omgeving wil nestelen. "Ik

denk ook dat het gewoon goed is,
zoals in mijn functie, dat je zo
dicht mogelijk bij je werk woont.
Je moet aanspreekbaar zijn en we
ten wat er in de naaste omgeving
speelt. Wanneer hij hier naar toe
komt weet hij nog niet. "Eerst het
huis in Winterswijk verkopen,
maar wat zijn de huizen hier in
Vorden duur zeg", zo laat hij zich
ontvallen!!

Momenteel is dhr. Sjaak Stans zich
in t' Beeckland aan het inwerken.
Daarbij gesteund door Paas, die ui-
teraard alle ins- en outs van de
school kent. Verder voert hij veel
gesprekken met de dertien docen-
ten die 't Beeckland rijk is. Als
voornaamste taak ziet hij de voor-
bereiding van de leerlingen op het
4e schooljaar. Vervolgens schetst
hij uitvoerig wat er momenteel
allemaal gaande is in het VMBO-
onderwijs en op welke manier kan
t' Beeckland ermee uit de voeten.

Zegt hij: "De school heeft drie sec-
toren te weten Landbouw, Econo-
mie en Zorg en Welzijn. Wij willen
het voorbereidend beroepsonder-
wijs in de volle breedte aanbieden.
Neem de "Landbouw" met vakin-
richtingen als bijvoorbeeld plan-
tenteelt, dierhouderij en verzor-
ging, verwerking agrarische pro-
ducten, bloembinden, agrarische
technieken en agrarische econo-
mie etc. etc. Dit pakket bieden we
aan in het derde schooljaar. De
leerlingen zullen zo'n beetje hal-
verwege het schooljaar een keus
moeten maken, waar ga ik in het
vierde schooljaar mee verder, waar
richt ik mij definitief op.

De scholieren zijn dan circa 14
jaar. Je begrijpt een heel proces,
waarbij de school een belangrijke
taak vervult. Het gaat immers om
de toekomst van het kind. Beperk
ik me dus even tot de landbouw,
we voeren als school diverse ge-
sprekken met het agrarisch be-
drijfsleven e.d.", aldus Sjaak Stans
die over dit onderwerp nog wel
uren kan doorpraten. "Ik krijg bij

dit gehele proces eefi uitermate
goed gevoel", zo besluit de man
die ooit voorbestemd leek te zijn
om als leraar Duits door het leven
te gaan.

De geboren Rotterdammer werd
in 1975 leraar Duits aan een tech-
nische school in Gouda. Van bege-
leiding geen sprake, je werd als on-
derwijzer gewoon in het diepe ge
gooid. Dezelfde functie oefende
hij twee jaar uit aan de MAVO in
Delft. In 1978 werd hij benoemd
aan een VBO school in Zoetermeer.
Daar werkte hij tot aan zijn ver-
trek ( in 1990) naar Winterswijk.
"Daar in Zoetermeer ben ik pas
echt leraar geworden, daar ben ik
gevormd. Voor mij waren dat, zo-
als een Duitser dat zo mooi kan
zeggen "Die Wanderjahre".

Over tot de actualiteit van de dag.
Het kon niet missen of tijdens het
gesprek kwamen ook de terreur-
aanslagen in Amerika uitgebreid
aan de orde. School 't Beeckland
had net de "drie minuten stilte"
achter de rug. Sjaak Stans daar-
over: "Moet je je voorstellen, een
school met 420 leerlingen en dan
drie minuten muisstil. Geloof me,
voor de kinderen een hele lange
tijd. Gesprekken in de klas, ge
sprekken met de docenten, het is
mij opgevallen de leerlingen den-
ken heel genuanceerd over de re
cente gebeurtenissen in de wereld.
In hun ogen zijn niet alle moslims
slecht. Angst kennen de kinderen
gelukkig niet. Er was één leerling
die vroeg of zulke aanslagen ook
in Nederland zouden kunnen
plaatsvinden. Een collega van mij
beantwoordde deze vraag met
"uitsluiten kun je het natuurlijk
nooit, maar zullen de terroristen
dan eerst Vorden uitzoeken", zo
vroeg hij. "Nee, dat denk ik niet, zo
reageerde'de bewuste leerling ge
rustgesteld. Dhr. Stans: "Als ik zie
hoe kinderen met dit soort ter-
reurzaken omgaan, dan denk ik
bij mijzelf "als alle leerlingen zo
zijn, dan heb ik nog geloof in de
toekomst".

NIEUW (GRATIS) BOEKJE
LIGT IN DE WEEK VAN
HET BROOD BIJ DE BAKKER
Ontbijt broodnodig! is de titel
van een nieuw boekje dat vanaf
de Week van het Brood bij de
bakker ligt.

Het meer dan dertig pagina's tel-
lende gidsje is gratis en bevat alle
mogelijke wetenswaardigheden
over het belang van het ontbijt en
de rol die brood daarin speelt. Het
Voorlichtingsbureau Brood be-
sloot het uit te geven omdat uit di-
verse onderzoeken blijkt dat we
ons met het overslaan van een
goed samengesteld ontbijt letter-
lijk tekort doen. Een tekort dat ge
durende de rest van de dag niet
meer is in te halen. Een reden om
de komende Week van het Brood
(van l t/m 6 oktober) in het teken
van het ontbijt te stellen. In heel
Nederland vinden bij bakkers acti-
viteiten plaats.

Ontbijt broodnodig! legt uit waar-
om ontbijten belangrijk is. Het Ie
vert de voedingskundige onder-
bouwing van de titel van het boek-
je en van het bekende gezegde
'broodnodig'. Het bevat bijvoor-
beeld bondig beschreven details
uit de studie die TNO Voeding vo-
rig jaar verrichtte naar wat er zoal
bekend is over ontbijten in Neder-
land en de rol van brood in de to-
tale Nederlandse voeding. Naar
aanleiding van hun studie conclu-
deren ze dat brood een nog veel
belangrijker plaats inneemt dan
tot dusverre werd aangenomen.
Brood blijkt van alle voedingsmid-
delen de belangrijkste leverancier
van koolhydraten (zetmeel), voe-
dingsvezel, ijzer, koper, magnesi-
um en jodium. Met de laatste voe
dingsstof onderscheidt brood zich
van andere graanproducten, zoals
muesli, die geen jodium bevatten.
In dertig rijkelijk geïllustreerde
bladzijden kom je al lezende tot de
conclusie dat de eerste maaltijd,
vlak nadat je bent opgestaan, niet
zomaar bedacht is. Het ontbijt Ie
vert maar liefst 10 tot 15% van alle
benodigde voedingsstoffen en
energie. Brood vormt daarin de da-
gelijkse basis. Een broodontbijt
zorgt voor vrijwel alle voedings-
stoffen die je lichaam nodig heeft.
Je helpt je lichaam er als het ware
mee op gang. Eeuwen geleden
speelde brood die rol nog niet. Een
kadertje geschiedenis leert hoe
pannenkoeken, aardappelen of
brij het ontbijt vormden in Neder-
land. Het duurde nog zeker tot de
zeventiende eeuw dat de eerste
maaltijd van de dag werd samen-
gesteld op basis van diverse soor-
ten brood, kaas en soms boter.
Door de stijging van de graanprij-
zen aan het einde van de achttien-
de eeuw grepen we terug op onze
oude ontbijtgewoonten. Vanaf het
moment dat Amerika tarwe tegen
aantrekkelijke prijzen exporteerde
naar Europa kwam tarwebrood
binnen vrijwel ieders bereik. Brood
werd een maaltijd op zich. Het eten
van brood kreeg zelfs een zekere
status. Vanaf dat moment werd
het gebruik van een broodontbijt
als eerste maaltijd populair.

Droge kost is Ontbijt broodnodig!
geenszins. Het verhaalt ook van de
herkomst van het woord 'ontbij-
ten', dat van oorsprong uit twee
delen bestaat. Het Middelneder-
landse 'ont' betekent 'voorafgaand
aan'. Het woord 'bijt' is afgeleid
van bijten oftewel eten. Dat bete
kent dat het ontbijt gezien wordt
als 'het beginnen aan eten'. In an-
dere Europese culturen hebben de
woorden voor ontbijt een andere
herkomst. Het Engelse 'breakfast'
betekent letterlijk het doorbreken
van het vasten (break the fast). Ook
het Franse 'petit déjeuner' is daar-
op gebaseerd (rompre Ie jeune).
Het Duitse 'Frühstück' maakt dui-
delijk dat er in al vroeg een stuk(je)
gegeten wordt. Het Portugese 'café
da manh,,' combineert het koffie
drinken met de kleine ochtend-
maaltijd.

Ontbijt broodnodig! helpt ook een
aantal misverstanden uit de we-
reld. Zo zijn lijners vaak bang dat
brood geen goede keuze is. Ze den-
ken dat het een dikmaker is. Maar
dat is een fabeltje. Als het ontbijt
veel calorieën levert, komt dat
vooral door (veel) boter of margari-
ne en vette belegsoorten. Brood Ie
vert juist naar verhouding weinig
calorieïn. Wie een gezond gewicht
binnen bereik wil brengen, doet er
juist goed aan om de dag te begin-
nen met een ontbijt. Bij voorkeur
met brood want de voedingsvezels
erin zorgen voor een verzadigd ge
voel. Dat maakt het doorgaans ge
makkelijker om evenwichtig en
gezond te eten.

Ontbijt broodnodig! wijst voorts
op het belang van het ontbijt voor
schoolgaande kinderen. Uit een
onderzoek dat in ons land is ge
houden naar de relatie tussen li-
chaamsgewicht en niet-ontbijten
blijkt dat schoolkinderen die 's
morgens zonder eten de deur uit-
gaan vaak zwaarder zijn. Kinderen
zien het overslaan van het ontbijt
kennelijk als lijnen. Maar wie 's
ochtends niet eet pakt later op de
dag vaak een snack of een calorie
rijk tussendoortje. Daarom is niet-
ontbijten altijd af te raden. Temeer
omdat ook voor (dikke) kinderen
geldt dat ze het tekort aan voe-
dingsstoffen niet meer inlopen.
Ook houdt goed ontbijten kinde
ren bij de les. Bij kinderen die niet
hadden ontbeten signaleerden
leerkrachten hongerigheid en
slechte concentratie. Dat zou ge-
volgen kunnen hebben voor de
prestaties op school.

Met het huidige gezondheidsbe-
wustzijn kijken we vandaag de dag
op een heel andere manier naar
onze voeding. Dat maakt 'Ontbijt
broodnodig' dan ook een waarde
vol gidsje. Het bevat interessante
voedingskundige informatie zon-
der belerend te worden. De smake
lijk geïllustreerde ontbijtsugges-
ties en de tips halen zelfs de hard-
nekkigste niet-ontbijter over de
streep. Degenen die wel ontbijten
kunnen de geruststellende conclu-
sie trekken. Die weten na een
kwartiertje lezen precies waarom
ze het doen...

Kijk voor
meer nieuws op:
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Nieuw in ons assortiment
• ambachtelijk gemaakte worsten
• div. soorten broodbakmixen

rechtstreeks van de molenaar

• Div. soorten aardappelen
o.a. Bildtstar/Parel

• Bloembollen
Openingstijden:
ma. t/m do. 13-30 -19.00 uur
vrijdags 10.00 -19.00 uur
zaterdags 10.00 -17.00 uur
tussen 12.00-13.00 uur gesloten.

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

FONSjANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt per eind oktober voor Wichmond een

agent(e)
bezorger(ster)
Duur ongeveer 3 kwartier per ochtend!
Bezorging alleen in de kom.
PRIMA VERDIENSTEN.
Min. leeftijd 15 jaar. Ook ouderen zijn van
harte welkom.

Natuurlijk ontvangt u naast de prima verdiensten
ook regenkleding, diverse bonussen en een gratis krant.
Omdat u agent(e) bent, ontvangt u ook een
faxapparaat!

Inl. (0575) 44 11 88 of (0573) 25 36 95.

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
jjjjDMCbordüur/haakgarerts • haritf^ifoi

sfpffen • Kaaslinnen •Aida*Ajldaband
• Beiersbont *l/oöe/artifo^fen

• Badstofartikelen om te bordden
• Durable brei- en haakgarens

• Bórduurpakketten* Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook

uw stoomgoed

interieuradviseur

I
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

g
g
g
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen .. . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN s

oh schouderkarbonade
kilo 6.£98

Elstar handappel
kilo nu r.99

Lotus toiletpapier
w pak haf en ^ ̂  pak betalen

sssss
10 rol per pak a 7.09 nu

kilo nu f4.995

3 pak voor 5.c00

S
8
S
S

Dubbeldrank
diverse smaken, pak a 1 liter 3 pak voor 5.coo i

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.

Albert Heijn en Gall en Gall
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05

GALLSGALL

8
8
8
8
8
8
8

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
.*, Grondwerk
.* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

GRASSENDAGEN bij

KWEKERIJ OUDOLF
broekstraat 17 Hummelo

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol è la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Honingzoete

DRUIVEN 1.98
nieuwe oogst (zonder pit)

MANDARIJNEN
50 voor

98

nieuwe oogst

BILDSTAR 5kilo 3.98
hagelwitte

WITLOF 1
«f
lm

50

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
SAUCUZEN

KRENTENBOlUl BROODJES
'O VOOR H NU 10 VOOR

SPECULAAS
MOLENS

NU 20 VOOR

10S00

GEVULD
SPECULAAS

MET RMRNOEL
NU 2 VOOR

600
f

HABSBURGER BROODJES 4,c

RUNDERSUCADELAPPEN 1 kg 10,00

SPEKLAPPEN 1 kg 7,95

MAGER GEROOKT SPEK 500 gram 5,95

Verse, droge of rookworst
per stuk 3,50 3 voor 10.00

100 gr Boterhamworst
100 gr Achterham
100 gr Ontbijtspek

NU VOOR

Weekoakket vleeswaren

Elke week op de markt in Vorden

BIJ AANKOOP VAN F 10,00

10 EIEREN

Uw vakslager D IJ KG RAAF

VOOR F 100
£

Poelier H off m a n
Laren (Gld.)

Graag tot ziens, Hennie

De "R" is weer in de maand
en daarom hebben wij weer

volop pyjama's
in onze collectie!!

badstof *flanel *katoen
STERKEN nacht- en ondermode

elke week op de markt



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De Valeweide Bloemen en planten
3 KAAPSVIOLEN ...voor5,95

BOS ROZEN a 20 stuks 9,95

2BEGONIA'S 10,00

2 CYCLAMEN 10,00

10 VIOLEN 8,95

BOLCHRYSANT

A.S. VRIJDAG
5 OKTOBER
AKTIEMARKT!

Wij verkopen
dameslaarzen

van ƒ 100.-
tot/275.-

JtiBBi^fiifiBiïB
SCHOENMODE

Beatrlxplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vonten

KINDERBOEKENWEEK 2001
3 T/M 13 OKTOBER

GuusKuijcr

l Ik ben
Polleke

hoor!

Polleke van
Guuscadeau

Guus Kuijer schreef het Kinderboekenweek-
geschenk Ik ben Polleke hoor!

Over een meisje dat heel wat te stellen heeft met
de grote (en kleine) mensen om haar heen.

Cadeau bij aankoop van ten minste
ƒ 19,50/ € 8,85 aan kinderboeken,

zolang de voorraad strekt.

Met de trein njjr je habDy

Nog een cadeautje!
Railrunnerkaartje:
voor niets op reis
met de trein.

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Geef het door,
rechts gaat voor

drukwerk dat
gezien wordt
Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt OP. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wij ziin daarin uw partner.

drukke r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

VP
GI

Contactjes?
Het cement tussen vraag

en aanbod!



El in het nieuw

"We vinden het fijn hier in Vor-
den en onze jongens hebben
het erg naar hun zin bij de Voet-
balvereniging Vorden, we wil-
len iets doen."

Deze woorden sprak de eigenaresse
van het Pannenkoekhuis "De Vor-
dense Pan" tegen Gerrit Wentink.
En dat was niet tegen dovemans
oren gezegd. En zie hier het resul-

taat. De El in zijn geheel in het
nieuw gestoken. Met een bloemetje
overhandigd door jeugd voorzitter
Gerrit Koerselman werd de nieuwe
outfit in ontvangst genomen.

Wij denken met u mee
Bij veel gelegenheden

die voor u van grote betekenis zijn,
wilt u anderen daarvan

kennis geven.
Wij willen u daarbij graag

van dienst zijn
en doen dat vanuit een jarenlange

ervaring en kijk op individuele
wensen.

Een uitgebreide collectie kaarten
staat ons ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide
letterkeuze en ons vakmanschap
dan zult u er van overtuigd raken
dat uw boodschap bij ons
gestalte krijgt op een manier
die u het meest aanspreekt.

Wij denken met u mee
van begin tot eind.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575)551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Samen sterk!

Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen de kans

geven zich op evenwichtige en speelse wijze te ontwikkelen.

Dat is goed voor hen en voor uw eigen woonomgeving!

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op

onze site www.jeugdfonds.nl. N AT ION A AL

Postbus 85233, 35O8 AE Utrecht. Tel. (O3O) 244 7O OO

JantjeOBeton
E u a r» i? o N D » *r5 L̂

Biej ons in
d'n Achterhook
Zie zo, de kogel is deur de karke. Allange wodn d'r oaver epraot dat de
Pantoffel vekoch zol wodn. De eisen die de gemeente stelln an 't ge
bouw wat betrof 't geluud en 't milieu waarn zo hoge dat 't zovolle
kosten veur de eigenaars zol geevn dat t'r gin dreug brood meer in te
vedienen veel.

Ja, en dan wo'j veur 't blok ezet. Of ow diepe in de schulden zefn zo-
da'j d'r 's nachs van wakker ligt of vekoopn. En a'j dan neet in een ze
nuwinrichting trechte wilt kommen ko'j ,t beste maor veur 't leste
kiezen. Zowiet mo'w de luu maor geliek geevn.

Da'j dan gin koper vindt die 't bedrief op dezelfde meniere wieter wil
laotn draaien is neet zo vewonderlijk. Die zit jao namelijk met 't zelfde
prebleem van de kosten. En dan kump t'r vanzelf een projectontwik-
kelaar umme de hoek tóekn. Gezien de grootte van 't hele object ziet
die nog wel meugelijkheden umme hier iets neer te zetn waor eur potte
menee dikker van wod. Daor is op zich niks tegen, da's eur boterham.

At dat mooie gebouw, want dat is de Pantoffel, daor is iederene denk
ik 't wel met mien eens, maor veur de Dorpsstraote en Vodd'n behol-
den bleef. Of daor meugelijkheden veur bunt mo'w maor afwachten.
Meschien wod t'r een architect evonnen die de historische weerde
van dit pand ok zut. En dan iets wet te teikenen waor althans 't veur-
ste gedeelte an de Dorpsstraote neet onherkenbaor veminkt wod.

Hoppelij k bunt degenen die de bouwanvraoge straks behandeln mot,
in staot de architect de goeie richting uut te stuurn. Met goed oaver-
leg is t'r vake meer te bereikn dan metene maor hoge in de gediens te
vliegn. En wieters zu'w biej de ter inzagelegging de ogen los motn
hemmen um op de een of andre meniere toch te prebeern 't anzich
van de Pantoffel veur Vodd'n te beholn. D'r is al zat weg-emoderni-
seerd biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

OÜtle V Y7/'/V7
Vrijdag 21 september
Tijdens een alcoholcontrole op de
Raadhuisstraat zijn 9 bestuurders
gecontroleerd op het gebruik van
alcohol. Geen van hen had teveel
gedronken.

Zondag 23 september
Op de kruising Hengeloseweg, Hil-
verinkweg heeft zich een aanrijding
voorgedaan tussen een fietser en
een motorfiets. De fietser zag de
motorrijder over het hoofd en stak
de weg over. Het gevolg was dat de
motorrijder haar aanreed. Beiden
raakten gewond en zijn afgevoerd
naar het ziekenhuis te Zutphen. In
eerste instantie zagen de verwon-
dingen er ernstig uit maar dit
blijkt gelukkig mee te vallen.

Maandag 24 september
Tijdens het ündensefeest zijn er
een jas, regenjas en sweater weg-
genomen uit een fietstas.

Op het Wiemelink is ingebroken
in een bedrijfswagen die daar ge
parkeerd stond. Men is binnenge
komen via het achterportier. Uit
een bus zijn in ieder geval een
compressor en een drietal kisten
met handgereedschap weggenomen.

Op het Biesterveld is een motorfiets
gestolen die te koop werd aange
boden. De eigenaar is even naar
binnengelopen en toen heeft de
potentiële koper de sleutel gepakt
en is er met de motor vandoor ge
gaan.

Er is een auto uit het verkeer ge
nomen waaraan van alles man-
keerde. Twee weken terug is de be
stuurster van deze auto gewaar-
schuwd de auto op te laten knap-
pen, maar hier had ze niets mee
gedaan. De auto is van de weg ge
haald en zal technisch onderzocht
worden.

Woensdag 26 september
Op de rotonde Rondweg, het Hoge
is een automobiliste met haar
auto tegen een verkeerspaaltje ge
reden. Ze is vermoedelijk onwel
geworden. Ze is met de ambulance
naar het ziekenhuis in Zutphen
vervoerd.

Op de Zutphenseweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. De eerste be
stuurder wilde ter hoogte van het
tankstation keren om te gaan tan-
ken. Hierbij zag hij de naderende
auto over het hoofd en reed deze
in de flank. Er raakte niemand ge
wond.

Donderdag 27 september
Bij een handelaar in metaalwer-
ken is tussen woensdagmiddag en
donderdagochtend ingebroken in
een fabriekshal. Er is ongeveer
3000 kg koper, RVS, gereedschap,
ook duur digitaal gereedschap en
werkschoenen weggenomen.

Op de Rondweg heeft zich een kop
staart aanrijding voorgedaan
waarbij 3 personenauto's betrok-
ken zijn geraakt. De eerste be
stuurder wilde linksaf slaan. De
auto erachter stopte, maar de der-
de auto kon niet op tijd tot stil-
stand worden gebracht. Er raakte
niemand gewond.

Gevonden voorwerpen mi.v. 2O9:
sleutelbos met 3 sleutels

Verloren voorwerpen m.i.v. 2O-9:
l sleutel met sleutelhanger.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 -13.00 uur. het algemene
telefoonnr. is 0900-8844.

Word donateur: giro 1247

Expositie 'Ruhelos' in
Galerie Agnes Raben
Zondagmiddag 7 oktober wordt in
de Galerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad een expositie met schil-
derijen geopend van, Anna Schrie-
ver, Eberhard Bitter, Rainer Storck

en Jürgen Marose, vier kunste-
naars uit het duitse Ruhrgebiet.
De titel die aan de expositie is ge
geven luidt 'Ruhelos'. Wit, grijs,
bruin en zwart domineren de ex-
positie. De expositie is te bezichti-
gen vanaf 7 oktober t/m 11 novem-
ber van donderdag t/m zondag.
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BEPAAL ZELF DE KASSAKORTING

DOOR MIDDEL VAN TREKKING VAN
EEN GELUKSLOT, ALTIJD PRIJS VOOR

HUISDIER EN BAASJE. &

KLUVERS VORDEN
ZUTPHENSEWEG 39
7251 DH VORDEN
TEL. 0575-551318

Jansen-Hubersbv is een regionaal opererend dienstverlenend bedrijf
met ruim 100 medewerkers, actief op het gebied van schoonmaak,
glasbewassing, gevelreinigen en impregneren. Jansen-Hubers is een

open en dynamisch bedrijf waar een goede kwaliteit zich kenmerkt.
Ter versterking van ons team zoeken wij:

Interieurverzorgsters
voor een representatief project in Ruurlo. Zelfstandig en kwaliteits-
bewust. De werkzaamheden vinden plaats in de avonduren.
Het gaat hierbij om ongeveer 10 uur per week.

JANSEN-HUBERS BV

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen:
(0314)65 1371.

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weevers

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

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

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

nachtzorg.

Verpleegkundigen m/v
Ziekenverzorgenden m/v

Wij zoeken:

Gediplomeerde medewerkers met ervaring, die zelfstandig kunnen werken en

flexibel inzetbaar zijn.

Wij bieden:

Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden, deskundigheids-

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

rekening houdt met uw agenda.

Informatie:

Bel voor meer informatie over Bureau Thuiszorg én deze vacatures met

mevrouw llja ten Brink, telefoon 0314-340407.

Direct solliciteren?

Ons adres is

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland,

Frielinkstraat 1, 7001 CW Doetinchem.

Bureau|ThuiSZOrg
Oost-Nederland

Telefoon (0573) 45 13 06

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

sfi KANTERS
BELLEN!

Tonny Jufuërfs
AUTOSCHADE
STELBeORUF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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



Kleurwedstrijd Kinderboekenweek 2001
3 -13 oktober 2001

Fietsspecialist Profile Bleumink
aan de Dorpsstraat, organiseerde
onlangs een kleurwedstrijd.
Tijdens een speciale bijeenkomst

kregen de 3 prijswinnaars woens-
dagmiddag uit handen van mevr.
Bleumink een step aangeboden.
De gelukkigen waren: 3 t/m 6 jaar:

Jordi Beerning, De Voornekamp
69; 7 t/m 9 jaar: Sophie Wullink,
Het Heyink 1; 10 t/m 12 jaar: Liane
van Langen, Hoetinkhof 145.

Wereld Hartdag, 165 deelnemers

In het kader van de Wereld
Hartdag werden zondag in tal
van gemeentes in Nederland
wandeltochten gehouden met
als doel geld in te zamelen voor
de Nederlandse Hartstichting.
Zo komt de vijf gulden die elke
deelnemer betaalt, in zijn ge-

heel aan deze Hartstichting ten
goede. De totale opbrengst van
deze Hartdag zal wereldwijd
worden aangewend voor de be-
strijding van hart- en vaatziekten.

Zondagmorgen gingen 165 deelne-
mers van start voor een wandel-

route van 5,2 kilometer. De organi-
satie was in handen van Joanne
Hendriksen van Indoorsport Vor-
den, de sportschool die tevens als
sponsor optrad. Hero Mulder van
de plaatselijke VW had in de om-
geving van het landgoed Enze-
rinck een fraai parcours uitgezet.

WOENSDAGMIDDAG:
LEES OVER JE HOBBY

Boeken zijn leuk, ook als het
gaat om boeken met informa-
tie, bijvoorbeeld over je hobby.
Wie alles wil weten over zijn
hobby kan niet zonder boeken.
Deze haal je uit de bibliotheek,
als het even kan op woensdag-
middag. Natuurlijk komen de
boekwinkel en de bibliotheek
weer met iets waar je aan mee
kunt doen. Let op !

Alle groepen krijgen in de klas een
kleurplaat of een puzzelplaat. Als
je die gemaakt hebt lever je die in.
Hiermee zijn weer mooie boeken-
prijzen te winnen. Inleverdatum:
voor 6 oktober bij boekhandel
Bruna. Ook voor alle groepen: op
woensdagmiddag 10 oktober van-
af 2 uur is er knutselen en voorle-
zen in de bibliotheek. Kom jij ook?

GROEP 5 EN 6
Voor jullie komt er een goochelaar.
Hij treedt op met zijn magisch
theater in het dorpscentrum. (Hij
is kampioen Goochelen voor kin-
deren). Waar gaat het over. 'Het
is woensdagmiddag. Hilbert ver-
veelt zich- heel erg. Hij rommelt
wat hier, hij frummelt wat daar en

na veel gehang belandt hij op zol-
der. Daar vindt hij een koffer die
eens van zijn opa was en ontdekt
hij hoe zijn opa de woensdag-
middagen doorkwam '. Datum:
maandagochtend 8 oktober in het
Dorpscentrum.

GROEP 8
Doe mee aan een tentoonstelling
in de bibliotheek. Lever een foto
van.jezelf in of een tekening die
gaat over: 'Ik en mijn hobby'. Maat:
ongeveer 15x12 cm. Plak dit op een
A-4 papier. Schrijf je naam en leef-
tijd erbij en hoe je hobby heet.
Ook waarom het je hobby is, wan-
neer het begon en ook welke boe
ken je daarover leest, enzovoort.
Lever dit werkstuk op school in;
dan brengt de school ze voor 6
oktober bij de bibliotheek. Tot 4
november kan iedereen je werk-
stuk komen bekijken in de galerie
van de bieb.

Ook dit jaar zijn er weer prijzen
uitgereikt (Griffels en Penselen)
aan de mooiste kinderboeken-
schrijvers. Deze liggen in de etala-
ge van de boekhandel en op de
boekentafel van de jeugdbiblio-
theek. Ook zijn er veel hobbyboe
ken op een aparte tafel neerge
legd.

De R.T.V.er Raymond v. Hal uit
Doesburg won in Vorden de
Graafschap omloop, hij reed in
de laatste 3 kilometer weg en
hield aan de finish nog enkele
seconden over net genoeg om
met de overwinning naar huis
toe te gaan.

De tweede plaats was voor Johan
Hoekstra uit het noorden des
lands. Als derde kwam Jacco Tette
laar uit Leiden over de streep, de
Warnsveldse R.T.V.er Reynold
Harmsen behaalde een 8e plaats.
In het ploegen klassement ging de
R.T.V. ook met de Ie plaats naar
huis.

's Morgens om 10 uur gingen de
veteranen van start, ook zij reden
de dik 100 kilometer 3 omlopen
van 34 km. In deze wedstrijd ont-
stond er half cours een kopgroep
van 17 renners, deze liepen 11/2
min uit op het peleton.

In de zware finale met vele dema-
rages kwam uiteindelijk niemand
meer weg.

Kees Vernooy uit Woerden won
voor Frank Nijssen en Theo Joosten
alle twee uit Haarlem.

Rudi Peters werd 5e in de spurt.
Tussen de bedrijven door was er
ook een Rabo dikkebandenrace.
De deelname was goed te noemen,
de uitslagen zullen volgende week
vermeld worden.

Afgelopen zaterdag stonden de
R.T.V.ers in Dronten aan het ver-
trek voor het nationaal clubkam-
pioenschap. De A ploeg behaalde
daar een 51e plaats, meer zat er
niet in voor de R.T.V. Een teleur-
stellende plaats, een troost ze wa-
ren wel de beste regio club voor
Zutphen en Deventer.

De B ploeg deed het goed, met
pech (kabel breuk) reden ze naar
een 32e plaats, dit alles was zeker
boven verwachting.

Komend weekend beginnen de
R.T.V.ers weer aan een crosssei-
zoen, de eerste opening wedstrijd
wordt verreden in Harderwijk.

Expositie
Grafisch Museum
Op zaterdag 6 oktober en don-
derdag 11 oktober zullen mevr.
Leonie Vollenberg en mevr.
Trudie Demoed, alsmede een
aantal leerlingen exposeren
met hun kalligrafisch werk.

Ondanks het gebruik van compu-
ters begint de belangstelling voor
de oude schoonschrijfkunst weer
op te bloeien. Het kalligrafisch ver-
vaardigen van teksten blijkt vele
toepassingsmogelijkheden te ken-
nen: van voorname oorkondes in
klassieke stijl tot tekstuele versie
ringen in een eigen genre op bij-
voorbeeld de verpakking van een
cadeau.

De beide dames zijn gediplomeer-
de, ervaren kalligrafen die met

hun werk willen tonen wat er alle-
maal mogelijk is in deze kunst.

Het aardige van deze tentoonstel-
lingen is bovendien het feit dat de
bezoekers, als zij dit willen, zelf
met enige begeleiding een kalli-
grafiepen ter hand kunnen ne
men.

De demonstraties vinden plaats in
het Grafisch Museum, Kerkhof 16
te Zutphen en wel op zaterdag 6
oktober en op donderdagavond 11
oktober a.s.

Op de zaterdag bestaat er dan te-
vens de gelegenheid om het gra-
fisch museum zelf te bezichtigen.
De toegang tot de tentoonstelling
komt ten gunste van het museum.



'Wilde tuin' van de Wiersse

De herfst is een seizoen van ple-
zierige melancholie, nergens
beter tastbaar dan in de 'wilde
tuin' van de Wiersse.

Onder hoge bomen, aan de oevers
van grachten, beek en vijvers, wan-
delt men langs beelden, fontei-
nen, barokke hekken en bruggen,
met vergezichten door de coulis-
sen van het kleinschalige Achter-
hoekse landschap. Geheel onver-
wachts geeft een poortje in een
heg toegang tot een ouderwetse
moestuin. Naast het huis is een

buxusparterre waarin de rozen
nog in bloei staan. Aan het talud
van de slotgracht staat een mar-
kante oude tulpenboom (Lirio-
dendron tulipifera), waarvan de
goudgele herfstkleur met de tui-
nopening samenvalt. In de 'wilde
tuin' zijn de heesters getooid met
bessen. Dit is het seizoen van zaad-
pluizen, spinnenwebben en pad-
destoelen; maar ook van herfstas-
ters en rijpende mispels.

OPEN DAG HERFST 2001:
zondag 21 oktober. Kinderen tot 9

jaar gratis. Honden niet toege-
staan. Koffie onder de luifel van
het koetshuis. 16 ha tuinen om het
omgrachte huis, fonteinen en
beelden, moestuin en verdiepte
tuin, berceau en pergola. 31 ha.
landschapspark in een 300 ha.
landgoed, bestaande uit kleinscha-
lige Achterhoekse bossen, weilan-
den en akkers, lanen en beken.
Inlichtingen, reserveringen voor
rondleidingen, afspraken voor een
groepsbezoek buiten de open da-
gen: 0573^51409, fax 0575-556240
of VW Vorden 0575-553222.

Groezelen op
het Erve Kots
Erve Kots is wijd en zijd bekend
om z'n openluchtmuseum en
pannenkoeken, en regionaal om
z'n bruiloften en partijen.
Je kunt vanaf nu ook groezelen op
Erve Kots; een mix van cultuur en
avontuur op de landerijen van
boerderij Kots waarbij de legendes
uit het Achterhoekse volksleven
weer tot leven komen zoals b.v.de
Bullebak, waar je niet te dicht bij
moet komen, anders trekt hij jou
de kolk in!! Pas ook op voor de Ho
homennekes, ze springen op je
rug en laten niet meer los!
En als „de Oele Röp", dan valt d'r
ne dooien"!!
De primeur is deze zomer al ge
weest, twee groepen toevallig bei-
de uit Apeldoorn.
Leuk was te constateren dat de
mix van cultuur en avontuur hier
duidelijk zichtbaar was.

De ene groep mensen van FNV
duidelijk meer geïnteresseerd in
het museum en de opdrachten, de
andere groep uitzendbureau start
(voornamelijk dames) die kwa-
men meer om te lachen en te grie-
zelen.

Met het oog al weer op de nade
rende feestdagen binnenkort
komt Prins Frederik Hendrik Pils-
ner op fles. Er is veel vraag naar en
het leek ons een toepasselijk idee
voor een origineel Achterhoeks ge
schenkpakket.

In de nieuwe folder groepsarran-
gementen van Erve Kots staat dit
en andere programma's met be
trekking tot Museum, Herberg en
Brouwerij.

Zie ook de advertentie in dit blad.

Tijdens clubshowen pluimvee- en konijnenvereniging Vorden

Kind en Dier
De tentoonstellingen van konij-
nen, hoenders, sierduiven, ca-
via's en kleine knagers zijn in
onze regio in volle gang.

Ook P.K.V. is al weer druk bezig
met de voorbereiding van de jaar-
lijkse clubshow, die gehouden zal
worden op 3 en 4 november as. in
Kapel de Wildenborch, Kapelweg l
te Vorden. Ook dit jaar wil P.K.V. de
jeugd weer betrekken bij deze
show. Kinderen van 5 tot 14 jaar
kunnen zich weer opgeven om
met hun lievelingsdier (konijn,
kip, duif, cavia of hamster) deel te
nemen aan een wedstrijd. Deze
wedstrijd bestaat uit de volgende
onderdelen: 2 juryleden komen lx
een huisbezoek afleggen en gaan
de dieren beoordelen op huisves-

ting, omgang en verzorging en ge
ven hier punten voor. Op zaterdag
3 november worden de dieren in
Kapel De Wildenborch in een kooi
geplaatst en nogmaals door 2 jury-
leden beoordeeld op verzorging en
conditie van de dieren. Ook hier-
voor krijgt men punten.

Daarna worden de punten van de
2 beoordelingen bij elkaar opge
teld en degene met het hoogste
aantal punten is winnaar of win-
nares in zijn of haar diergroep.

Iedere deelnemer/deelneemster
krijgt een prijs. De deelname is
gratis. Men kan zich opgeven bij D.
Kuiper, De Bongerd 30 te Vorden,
tel. 0575-552931. Opgave graag
vóór 7 oktober a.s.

1904 - 2001

School- en
Volksfeest

Varssel
Vrijdag 5 oktober:

13.30 uur:
Spelencircuit

basisschooljeugd.
19.15 uur:
Blijspel

FEENSTRA
MET EEN LANGE F

door het
„Varssels Volkstoneel"

NA AFLOOP
DANSEN

Zaterdag 6 oktober:
12.45 uur:
Inschrijven

voor de vogels.
13.30 uur:

Opening Volksspelen.
20.00 uur:

DANSFEEST
m.m.v.

„REAL-TIME"

Univé: een veilig idee!

Besparen op uw woonverzekeringenï

NATIONALE
BRAND
PRWINÏII
WEEK

Bij Univé staat brandpreventie hoog in het vaandel.
Wij zijn er immers niet alleen om financiële schade af
te handelen, maar wij zetten ons ook in om leed te
voorkomen. Daarom is Univé hoofdsponsor van
de landelijke Brandpreventieweek die 5 tot en met
13 oktober wordt gehouden. Op het Univé-

kantoor bij u in de buurt ligt een gratis boekje voor u klaar,
boordevol met nuttige tips om brand te voorkomen en met
een checklist om de brandveiligheid van uw eigen huis
te controleren. En als u toch langskomt: vraag dan
ook eens naar onze voordelige woonverzekeringen
of kijk op www.unive.nl.

Univé: hoofdsponsor
van de landelijke

TJNTVEV-X VKR/KKKR1NÜKN m -*

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Stationsstraat 12. 7261 AD Ruurto, tel (0573) 45 16 35
Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem. tel (0573) 29 81 00



Bisschop van Burgsteden
breelct lans voor Eucharistie!

Met de blik gericht op de toe-
komst hield hulpbisschop (pa-
ter Jan) Van Burgsteden uit
Haarlem op woensdag 26 sep-
tember in het Ludgerusgebouw
te Vierakker een inleiding over
de plaats van de Eucharistie.
Kijk altijd vooruit, klaag niet
over iets wat voorbij is, het
heeft allemaal geen zin. Leef en
handel NU en met de blik ge-
richt op de TOEKOMST, dat is
het devies van de monseigneur.

Omdat God de wereld lief heeft is
Christus mens geworden. Door de
kruisdood heelde God de schei-
ding tussen Hem en de mensheid.
Daar moeten we altijd bij stilstaan
en dat kan het best via het bijwo-
nen van de Eucharistievieringen.
Eucharistie is Jezus, de goede Her-
der, de wijnstok, de deur, het le-
ven, het licht, het water, het zout.
Als wij opzien naar het Kruis her-
denken we dit en tevens "evangeli-
seer" je jezelf. Daardoor zal het je
duidelijk worden, dat de Eucharis-
tie onontbeerlijk voor j e is, zonder
Eucharistie geen Kerk, geen pa-

rochie. Ieder moet Jezus worden
en zijn d.m.v. de Eucharistie. Dan
is de Kerk een levend lichaam met
meerdere ledematen, dan is er een
levende Kerk. Gooi desnoods alle
papieren parochieplannen de deur
maar uit en begin opnieuw via de
Eucharistie, aldus de bisschop.

Naschrift en commentaar JM.
Als we bijvoorbeeld vandaag eens
naar de Verenigde Staten kijken is
opvallend de functie, die de gods-
dienst daar vervulde en nog steeds
vervult bij het stichten van een
(hechte) gemeenschap. Gemeen-
schap is een wezenlijk effect van
het geheel van religieuze activiteiten
en op sociaal terrein zien we ban-
den ontstaan tussen parochianen.
Eucharistie werkt daar, en zeker
in deze sombere tijden, erg posi-
tief en krachtig en geeft hoop op
een veilige haven.fln de Verenigde
Staten is het kerkbezoek voor on-
geveer 85 % van de Christenen nog
steeds een bijna wekelijks gebeu-
ren!) Misschien heeft de bisschop
gelijk. Hij vermeed echter ant-
woord te geven op bv. de vraag wat

je dan moet doen als er, wegens
gebrek aan personeel, niet vol-
doende Eucharistievieringen
meer zijn. Ook over Woord- en ge-
bedsdiensten werd niet gespro-
ken. De mensen in de zaal zagen
deze avond een van nature harte-
lijk, vriendelijk en eenvoudig
mens veranderen in een Japanse
Keizer op een troon achter een
door hemzelf neergelaten scherm.
Alvorens met de lezing te begin-
nen raadde hij de mensen dan
ook aan zich "leeg" te maken, om
zo meer ontvankelijk te worden
voor zijn woorden. Woorden, on-
getwijfeld ingegeven door de Al-
lerhoogste, maar of het kerkbe-
zoek in Vierakker daardoor zal
gaan stijgen is een grote vraag. Het
was een zeker oprecht goed be-
doelde avond, maar ook een moei-
lijke avond voor de modale katho-
liek. Bovendien kon je duidelijk
merken dat deze bisschop een
kloosterleven leidde, daar zou hij
waarschijnlijk veel bijval krijgen,
maar parochianen zijn nou een-
maal geen kloosterlingen
en ze^cer in Vierakker niet.

Frater Broekman
beleeft 'Gouden Tijden'

Vrijdagavond waren de naaste
buren van frater Broekman aan
de Vierakkersestraatweg niet
voor middernacht naar huis te
krijgen. Eerst was er "mooige-
maakt" bij hem aan huis en

daarna hield de jubilaris me-
teen maar "open huis".

Zaterdag om 17.00 uur was er in de
St.Willibrorduskerk van Vierakker

ding op. de plechtige viering van
het 50-jarig kloosterjubileum op
zondagmorgen 10 uur.

Die zondagmorgen verliep voor-

send. Zo tegen kwart voor 10 dren-
telden er al een twintigtal kinde
ren, met bosjes bloemen in de
hand, rondom de woning van de
frater. Stralend volgde deze de
jeugd op weg naar "zijn" kerk.
Daar werd hij opgewacht door o.a.
deken Geurts en dominee Hag-
oort. Gedrieën, voorafgegaan door
misdienaars met fakkels en in
feestelijk rood en de schoolkinde
ren met bloemen, trok men tij-
dens het intredelied door het mid-
denpad naar voren in de door de
bloemengroep prachtig versierde
kerk. Ook het koor liet zich niet
onbetuigd. Zij zongen b.v. het bij-
na in onbruik geraakte MAGNIFI-
CAT nog weer eens.

Honderden belangstellenden en
genodigden hadden zich in de
knusse kerk verzameld. Oude tij-
den herleefden, de kerk zat weer
eens vol. Onder de aanwezigen be
vonden zich o.a. collega fraters uit
Indonesië, pastor Braam uit Brazi-
lië en kloosterzusters uit Brazilië,
veel pastores uit de regio, de fami-
lie van de frater en Burgemeester
Kamerling met echtgenote. Na een
sfeervolle dienst en een preek van
de frater over een klokkenmaker,
die er de nadruk op legde dat je
een klok wel steeds opnieuw moet
opwinden wil hij blijven lopen,
volgde een grote receptie bij Con-

stance en Bennie in het Ludgerus-
gebouw.

Na een welkomstwoord, waarin in
vogelvlucht aan de levensloop van
de frater werd gememoreerd door
de vice-voorzitter van het kerkbe
stuur, mevr.Bonga, volgden nog
een aantal sprekers, zoals deken
Geurts, de heer Haggeman van de
parochieraad, de heer Lubbers
van "de pers" uit Hengelo en bur-
gemeester Kamerling, die de jubi-
laris een gemeentewapen aanbood
in glas en lood.

De dominees Hagoort uit \Vich-
mond en Seelemeyer uit Steende
ren voerden een act op. En al had
het geheel een hoog "parodie" ge
halte, toch bleek duidelijk, dat oe
cumene hoog in het vaandel werd
gevoerd.

Ondertussen hadden de aanwezi-
gen allemaal op eigen wijze hun
waardering voor het werk van de
frater laten blijken. Om half twee
kwam er een eind aan de receptie.
Frater Broekman kan voldaan te
rugzien op deze dag. Geld, dat
hem is geschonken stelt hij ter be
schikking van het Kitale-project
van de Vierakkerse arts Bea Schip-
per in Kenya en de jubilaris
heeft dinsdag weer gewoon
spreekuur.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaal tuin.

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

OKTOBER
3 HVG Vierakker-Wichmond: ou-

derenmiddag.
3 HVG Linde: reis Israël.
3 Welfare De Wehme Mandwerk-

middag.
3 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
4 Bejaardenkring: reisje.
5 ANBO: opreden leselquintet in

de grote zaal Dorpscentrum.
8 Bridgeclub Vorden.

10 Bridgen BZR Vorden.
10 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
13 HSV De Snoekbaars: afsluiting

seizoen.

15 Bridgeclub Vorden.
17 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
17 Welfare De Wehme: handwerk-

middag.
17 BZR Vorden: bridgen.
18 Bejaardenkring: bijeenkomst

Dorpscentrum.
18 HVG Linde: ringmiddag.
18 HVG Wichmond-Vierakker:

ringsamenkomst.
18 HVG dorp Vorden :ringvergade

ring.
20 Kleine Axen: Yoka Braber, Ie

zing/workshop.
20 Boekenbeurs in de Voorde.
22 Bridgeclub Vorden.
23 Passage: mevr. De Vries over

'Vrouwen in China'.
24 ANBO: Klootschieten bij Kleine

Steege.
24 HVG Wichmond-Vierakker:

knipkunst.
24 BZR Vorden: bridgen.
25 HVG dorp Vorden: 'Horen'.
25 PCOB, dhr. Zijlstra.
29 Bridgeclub Vorden.
31 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
31 Welfare De Wehme: bazar.
31 BZR Vorden: bridgen.-
31 HVG Linde: dames Coops.

Pieterpad Vorden-Laren:
opbrengst circa 3500 gulden!
Vorig jaar hebben de gezamen-
lijke Lionsclubs in Nederland
een wandeltocht langs het ge-
hele Pieterpad van Sint Pieters-
berg naar Pieterburen georga-
niseerd, met als resultaat dat er
een flink bedrag naar een goed
doel kon worden overgemaakt.
Gestimuleerd door dit succes
werd besloten om afgelopen za-
terdag wederom een dergelijke
tocht op touw te zetten.

Zo was de Lionsclub Zutphen gast-
heer voor een gedeelte van de rou-
te te weten het traject vanaf Hotel
Bakker tot aan Hotel Stegeman in
Laren. De club zorgde er onder
meer voor dat de in Vorden gestar-
te wandelaars weer per auto van-

een vesperviering, als voorberei- spelbaar, maar toch ook verras- uit Laren werden teruggebracht.

Deze wandelaars hebben, net als
overal elders in het land, sponsors
gezocht.

Volgens de heer S. Koopman, me
de organisator zullen de lopers
van de route Vorden- Laren zo'n
2000 gulden bijeengebracht heb-
ben. (Het exacte bedrag is nog niet
bekend). Dit bedrag wordt door de
Lionsclub Zutphen aangevuld tot
3500 gulden. Het totale bedrag
van de gezamenlijke Lionsclubs in
Nederland wordt overgemaakt
naar "Flight for Sight". Een organi-
satie die zich bezig houdt om circa
110.000 kinderen in onder meer
Pakistan en India het "zicht" terug
te geven. "Dat kan veelal middels
een kleine operatie", aldus de heer
Koopman.



Zojuist gepubliceerd:
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Jansen's
Metaalu/aren bv

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

•tankstation en ofehandel
Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

De planken-vloer is 'in'.
Paarom biedt Europa Parket u een keur aan

deze vloeren, voor lage, zo niet abnormaal lage prijzen.
Overtuig uzelf!!

planken-vloeren
Grenen: n,*i,f
22 mm. dik, I5.5 om. breed. 2 meter lang:

planken-vloeren
Grenen:
22 mm. dik, 17 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken:
22 mm. dik, breedtes tot 19.5 cm.

Nog enkele voorbeelden: - ̂
Lamelparket toplaag 4 mm. v.a. 11.39. .-•
Massieve stroken 14 mm. Maple f [.39.??

Europa Parket
Bremstraat 23 Neede

Tel. 0545-292907
Geopend: dl t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur

zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

VREEMANMODE

TRADITIONELE

VERKOOP-
SHOW

donderdag 4 oktober
en vrijdag 5 oktober

Extra grote
wintercollectie.

Deurtje ^reeman ^ffisé flakkert
Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02

Elke woensdag gesloten.

PEUGEOT

I/ ^\ LEEUWEKEURË
i^ O> GEBRUIKTE \
M • AUTO'S

• Nationale Auto Pas j

f * PEUGEOT 1
MASSISTANCEl

PEUGEOT- RIDDERHOF
I063D .0 Accent 48.000 km 1995
I063D .1 Accent 120.000 km 1995
I063D .1 XN, Imv.A.spoiler, mlv. 8 1.000 km 1996
I063D .5 D Accent, trh.stb.elsp.cpv.elr. 77.000 km 1998
I063D .1 Sport, Imv 26.000 km 1999
I063D .1 Sport, lmv,A.sp.,sch.k.dak 2 1.000 km 2000

205 3 D .4 Géneration, cpv.elr. 60.000 km 1997
205 3 D .4XR 175.000 km 1991

206 3 D .4 XR, cpv. el.r. st.bekr. 14.000 km 2000
206 3 D .4 XS, cpv. elr. airb. org.radio 15.000 km 2000

306 3D .4 Plus, A.spoiler 9 1.000 km 1994
306 3D .4 Plus, radio.sch.k.dak 72.000 km 1994
306 3D .4 SX,cpv.,el.r.,st.bekr.,ab. 25.000 km 1998
306 3D .6 XR.afn.tr.haak. 87.000 km 1994
306 5D .9 XRD, cpv.erv.reg.s.mlv 72.000 km 1998

406 5D 2.0 ST HDi 90pk Break 53.000 km 2000

605 4D 2.0 SLi . trekh. stblok. 1 56.000 km 1 994

Partner 1.9 170 C 125.000 km 1999

Expert 1 .9 TD Comfort 1 0 1 .000 km 1 999

Openingstijden; Maandag-donderdag: 0800 - 18.00 u.: Vrijdag: 08.

- Selectie ?EFUGÉOTL
DEALER

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 206 I.4XS
Deze Peugeot is oranje metallic en heeft een 1.4 Itr.
motor voor sportieve prestaties. Electrische ramen.

en fraaie 15 inch lichtmetalen velgen en mistlampen

heeft slechts 41.000 km gereden en is van februari 1999.
Voor f. 24.950,— bent u de nieuwe eigenaar
inclusief 1 jaar volledige garantie.

fljdBiB
— *™BHHBHPI

00 - 20.00 u.: Zaterdag: 09.00 - 1 6.00 u.

| Meer informatie over gebruikte occasions: WWW.PEUGEOT-RIDC F.NL 1

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 1 9 47 PT^^

JE V O E L T JE L E K K E R D E R IN EEN P E U G E O T PEUGEOT

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

damesblouse
mt. M-XXL
in 4 mode
kleuren
norm. 35,00 nu:

modekoopjes
lange denim
damesjas

van 85,00 voor:

damessweater
met ronde hals

van 29,95 voor:

mt. 38-46
uni kleur en
streep motief
norm. 49,95 nu

pantalon
mt. 38-46
uni kleur en
streep motief
norm. 37,50 nu

F A S H I O N
mode voor het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Ulft - Oldenzaal
Ommen - Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Lezers schrijven... | Paardensport
Buiten verantwoording van de redactie

Bodega
't Pantoffeltje
In 'Contact' van woensdag 26 sep-
tember jl. lazen we dat het Hore
capand "t Pantoffeltje' en de er
naast gelegen dubbele woning te
gen de vlakte gaan. "Dit is eeuwig
zonde voor Vorden" merkt me-
vrouw Hendriksen terecht op.
In Velp (bij Arnhem) is ongeveer
hetzelfde gebeurd. Ook daar wer-
den aan de Hoofdstraat enkele ka-
rakteristieke panden gesloopt om
plaats te maken voor een AH-vesti-
ging met appartementen erboven.
Het is een afzichtelijke, rechthoe-
kige 'bunker' geworden en het
heeft enorme afbreuk gedaan aan
het dorpskarakter, waarbij we in
aanmerking moeten nemen dat
Velp tijdens de bevrijding al zoveel
karakteristieke panden had verlo-
ren. Wij hopen van harte dat Vor-
den een dergelijke misère be-
spaard blijft! Lees het Vordense
volkslied er nog eens op na
A. Snijders, De Decanije 20, 7251
CH Vorden.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op woensdag 10 oktober
a.s.. De inwoners van Vorden wor-
den daarbij in de gelegenheid ge-
steld om op een gemakkelijke wij-
ze contact te leggen met de leden
van de CDA-fractie voor vragen, op-
merkingen of gewoon eens iets
kwijt te willen over gemeentelijke
zaken. Iedereen die dat wil kan
zich tot de CDA-fractie wenden,
hetzij voor zichzelf danwei na-
mens een vereniging of instantie.
Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en ieder geval diegene
van de CDA-fractie aanwezig is, die
het betreffende onderwerp in zijn
portefeuille heeft.
Het spreekuur is op woensdag-
avond 10 oktober a.s. op het Ge-
meentehuis. Om vooraf telefo-
nisch aan te melden dient men
contact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorzitter CDA) tel. 55 11 57.

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte
voor de Nierstichting heeft het
mooie bedrag van f 11.368,80 op-
gebracht. Heel veel dank voor uw
gaven, en de collectanten voor de
inzet, om tot dit resultaat te ko-
men.

Zonnebloem naar
Theatertournee
Op zaterdagmiddag 27 oktober a.s.

* komt het Zonnebloem theater-
tournee weer naar de "Hanzehof1

in Zutphen met de show: Een Lach
en een Lied. Medewerkers zijn o.a.
Carry Tefsen (Zeg 'ns AAA) en Dick
Rienstra (Medisch Centrum West).
Vanzelfsprekend is er koffie met
cake, een drankje en een hapje en
een helpende hand, voor wie dat
behoeft. Kaartjes zijn verkrijgbaar
bij de medewerkers van de Zonne-
bloem afd. Vorden en met name
bij: Mevr. T. Klein Kranenborg, Mo-
lenweg 4, tel. 55 13 47 en mevr. R.

* Klein Kranenborg, Hackforterweg
31, tel. 44 12 69.

Bazar/Rommel-
markt
Zaterdag 6 oktober wordt de jaar-
lijkse bazar/rommelmarkt gehou-
den in het Achterhuus achter de
Gereformeerde Kerk. Voor tijden
zie Contactjes in dit blad.

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Bij de wedstrijd, voor Paarden en
Ponies, in Geesteren werden de
volgende prijzen behaald.
Inge Regelink met Maxim twee-
maal een tweede en derde prijs
met 165 en 170 punten in de B. An-
nie Kornegoor met Kristel twee-
maal een tweede prijs met 165 en
165 punten in de L2. Anita Beren-
pas met Laika een derde en vijfde
prijs met 166 en 164 punten in de
Ml. Annemieke Mulderije met
Gardman een eerste prijs met 171
punten in de B. Janneke Heuvelink
met Lombardo een eerste prijs met
174 punten in de L2. Rodie Heuve-
link met Matthew een tweede prijs
met 167 punten in de Ml.

Bij de wedstrijd in Empe werden
de volgende prijzen behaald.
Annie Kornegoor met Kristel een
derde prijs met 166 punten in de
Ml. Anita Berenpas met Laika
tweemaal een eerste prijs met 172
en 170 punten in de Ml. Irene Re-
gelink met Lea en een eerste prijs
met 171 punten in de M2. Fredrie
ke Gotink met Amber tweemaal
een eerste prijs met 174 en 161
punten in de L2. Lisette Bijenhof
met Survivor een derde prijs in de
L2.

Voetbal

WVORDEN

Vorden - DVC 2-2
Vorden ging voor drie punten,
maar moest uiteindelijk toch ge-
noegen nemen met een punt. DVC
'26 heeft aspiraties om weer snel
naar de 2e klasse van de KNVB te-
rug-te keren. Vorden moet het nog
steeds stellen zonder de gebles-
seerde Dennis Wentink en Ronald
Visser. Joris Plateeuw speelde een
sterke partij tegen de gevaarlijke
en snelle rechtervleugelspits van
DVC. De gelijke stand gaf de ver-
houding goed weer, waarbij DVC
wat al te gemakkelijk aan beide
doelpunten kwam.

In het begin van de wedstrijd was
het over en weer aftasten. Beide
ploegen kenden elkaar niet. Bij
Vorden hadden nogal wat omzet-
tingen plaats gevonden. Erik 01-
denhave speelde weer in de ach-
terste linie. Ronald de Beus speel-
de als spelverdeler en Rutger Wul-
link was doorgeschoven naar het
middenveld. DVC '26 hanteerde de
lange bal en het stoorde vroeg,
waardoor Vorden niet goed van
achteruit op kon bouwen.

Beide ploegen waren niet in staat
zich echte kansen te creëren. De
corners van DVC waren gevaarlijk,
vanwege de kopsterke spitsen. In
de 20e minuut gaf Rob Enzerink
een steekpass op Rutger Wullink.
Wullink kopte de bal door op de
vrijstaande Sandor Verkijk, die ver-
volgens met een bekeken schot de
1-0 aantekende.

Lang kon Vorden niet van deze
voorsprong genieten, want vijf mi-
nuten later stond de stand al weer
gelijk. Jurgen Bruggink kwam te
ver uit zijn doel, waarna de spits
eenvoudig de bal over hem heen
kopte in het lege doel. 1-1. Vorden
probeerde meer overwicht te krij-
gen, maar kwam niet verder dan
twee afstandsschoten van Rob En-
zerink. Op slag van rust kwam Vor-
den op achterstand, doordat keep-
er Bruggink een afstandsschot on-
der zich door zag glippen en dat
betekende 1-2.

In de tweede helft drong Vorden
sterk aan en speelde overwegend
op de helft van de tegenstander.
DVC maakte gebruik van de coun-
ter op de snelle linkervleugelspits,
maar Joris Plateeuw stond danig
zijn mannetje. De Vordense ach-

terhoede liet in verdedigend op-
zicht geen steken vallen. Rob En-
zerink was heel dicht bij een
treffer, maar DVC heeft een sterke
sluitpost. Met een mooie safe haal-
de hij schieronmogelijk de bal uit
de kruising. De Vorden spitsen
hadden moeite met de kopsterke
verdediging.

Met het inbrengen van Andre
Kamperman in de spits ontstond
er meer gevaar en het wachten
was op de gelijkmaker. Toen Rob
Enzerink de bal over de uit zijn
doel gekomen keeper kopte veer-
den de Vorden supporters op,
maar de lat stond een treffer in de
weg.

Even later had een actie van Ron-
nie de Reus de gelijkmaker ver-
diend. Hij omspeelde twee verde
digers en probeerde met een boog-
bal de keeper te verschalken, maar
deze redde opnieuw voor DVC.
Toch zou Vorden het verdiende
punt binnenhalen.

In het slotoffensief kopte Rutger
Wullink uit een cornerbal on-
houdbaar raak. De goedleidende
scheidsrechter vond dit kennelijk
ook een terechte uitslag, want hij
maakte de 45 minuten niet geheel
vol. Komende zondag vindt de
streekderby Pax-Vorden plaats.

Uitslagen 29-30 september
Vorden Dl - Rohda D2 6-0; Gaz.
Nieuwl. D2 -Vorden D2 10-1; Brum-
men D2 - Vorden D3 13-0; Warnsv.
Boys E2 - Vorden El 3-2; Vorden E2
- Voorst El 4-3; Warnsv. Boys E3 -
Vorden E3 1-1; Gaz. Nieuwl. E4 -
Vorden E4 12-0; Vorden E5 -
Warnsv. Boys E7 4-4; Almen Fl -
Vorden Fl 4-1; Vorden F2 - Be Quick
F3 2-0; Erica F3 - Vorden F3 6-7; Vor-
den F4 - Warnsv. Boys F7 3-2.
Harfsen Al - Vorden Al 3-0; WHCZ
C3 - Vorden Cl 0-4; WHCZ C4 - Vor-
den C2 1-1.
Vorden l - DVC l 2-2; Neede 3 -Vor-
den 2 1-3; Warnsv. Boys 2 - Vorden
3 3-0; Vorden 4 - WW 4 1-3; Vorden
5-Vosseveld30-5.

Programma 6-7 oktober
Overwetering Dl - Vorden Dl;
Warnsv. Boys D2 - Vorden D2;
Zutphen Dl - Vorden D3; Vorden
El - Be Quick E2; Vorden E2 - Al-
men El; Dier. Boys El - Vorden E3;
Eefde E2 -Vorden E4; Brummen E4
- Vorden E5; Eefde F2 - Vorden Fl;
Vorden F2 - Warnsv. Boys F3; Be
Quick F4 - Vorden F3; Vorden F4 -
Zutphen Fl.
Vorden Al - Epse Al; Vorden Cl -
Warnsv. Boys C2; Vorden C2 -
Warnsv. Boys C3.
Pax l - Vorden 1; Vorden 2 - Wit-
kampers 2; Vorden 3 - Steenderen
2; Reunie 6 - Vorden 4; Deo 3 - Vor-
den 5.

SVRATTI
Programma zondag 7 oktober
Ratti l - Carvium 1; Ratti 2 - Loch-
huizen 2; Ratti 3 - Ruurlo 6; WVC 8
- Ratti 4; H en K l - Ratti l (dames).

Programma zaterdag 6 oktober
Ratti 5 - SSSE 3; Terwolde BI - Ratti
Bl;RattiCl-OekenC2.

STEENDEREN - RATTI
Afgelopen zondag speelde Ratti
uit tegen koploper Steenderen. Na
een wat afwachtende beginfase
ontspon zich een leuk en sportief
duel, waarbij de ploegen goed aan
elkaar gewaagd waren. Beide ploe
gen crelerden zich een aantal mo-
gelijkheden, maar grote kansen
waren er niet te noteren. Zo werd
er lekker gevoetbald, maar een mi-
nuut voor rust verslikte de Ratti-
verdediging zich bij een opbouw;
de bal werd zo bij een speler van
Steenderen in de voet gespeeld die
vervolgens een medespeler in staat
stelde de 1-0 binnen te schieten.

Na de rust moest Ratti een schepje
erboven op doen om een goal te

forceren. Maar na zo'n 10 minuten
kreeg Steenderen een vrije trap
even buiten de 'zestien'.

De bal werd goed ingeschoten en
even zo goed uit de goal gehouden
door keeper Sander Roelvink,
waarbij hij echter voor de voet van
een aanvaller van Steenderen
kwam die hierdoor makkelijk de 2-
0 kon binnentikken. Hierna zakte
Ratti even weg en nog geen twee
minuten later was het al 3-0 door
een scherpe voorzet die bij de
tweede paal zo de goal in viel. Rat-
ti probeerde zich te hervinden en
kreeg mogelijkheden.

Maar bij een corner kon Steende
ren uit een counter zelfs de 4-0 sco-
ren en dit was tevens de eindstand.
Een flinke domper voor Ratti en
een stand die ook niet zo hoog uit
had hoeven vallen. Volgende week
speelt Ratti thuis tegen Carvium
uit Herwen.

SOCII
Uitslagen
Diepenveen B2 - Socii BI 0-7; DZC
'68 D5 - Socii Dl 1-4; Socii El - Con-
cordia Wehl E2 2-9; Socii Fl - Brum-
men F5 18-0.

Socii - Warnsveldse Boys 1-1 (ge-
staakt); Socii 2 - KI. Dochteren 2
1-1; Socii 3 - AZC 5 2-6; SCS 2 - Socii
4 2-3; Drempt Vooruit 5 - Socii 5
3-1.

Programma
Socii BI - Markvogels BI; Socii Dl -
Wolverveen Dl; Socii El - Zeddam
El; Socii Fl - Warnsveldse Boys F6.
Klein Dochteren - Socii; Be Quick 3
- Socii 2; SHE 3 - Socii 3; Socii 4 -
Warnsveldse Boys 4; Socii 5 - de
Hoven 4.

Volleybal

Bridge

BRIDGECLUB BZR
Datum: 26-09-2101
Groep: A
I Mw. N. Hendriks - Mw. K. Vrug-
gink 144 60,00%; 2 Mw. R. den
Ambtman - Mw. R. Thalen 136
56,67%; 3 Mw. A.W. van Gastel - Hr.
G.G. Bergman 131 54,58%; 4 Mw.
M.H. Scholten - Dhr. J.H. Scholten
131 54,58%; 5 Mw. Fuhri Snetiage -
Hr. Fuhri Snethlage 129 53,75%; 6
Dhr. J.W Costermans - Dhr. H. Ent-
hoven 119 49,58%; 7 Mw. C.E. Smit
- Hr. B. Kloosterman 119 49,58%; 8
Hr. G. Gille - Hr. H. Groot Bramel
115 47,92%; 9 Dhr. P.R.J. den Elzen -
Dhr. G. Hissink 115 47,92%; 10 Mw.
A. Rossel - Mw. E. Kamp 115 47,92%;
II Mw. J. Klaasen - Mw. M. Mouwen
95 39,58%; 12 Mw. M.J.T. Steenbeek
-Hr.J. Post91 37,92%.

Groep: B
l Dhr. H. Wagenvoorde - Dhr. H.
Holtslag 149 62,08%; 2 Mw. I. v.
Alphen - Mw. W. Warnaar 138
57,50%; 3 Mw. T. Speulman - Hr. P.
Speulman 134 55,83%; 4 Mw. W.
Gerichhausen - Mw. A. den Elzen
133 55,42%; 5 Dhr. J. Duinkerken -
Mw. A.W. van Manen 125 52,08%; 6
Mw. UJ. de Bruin - Dhr. K. Snel 120
50,00%; 7 Mw. H.M. de Jonge - Hr.
D. v.d. Berg 116 48,33%; 8 Mw. H.
Stertefeld - Dhr. F. Stertefeld 110
45,83%; 9 Mw. JJ. Vreeman - Dhr.
G.H. Vreeman 110 45,83%; 10 Mw.
L. Polstra - Dhr. S. Polstra 109
45,42%; 11 Dhr. A. de Bie - Dhr. L.W.
Harmsen 103 42,92%; 12 Mw. L. La-
mers - Dhr. HJ. Kip 93 38,75%.

Groep: C
l Mw. J. Machiels - Mw. M. de
Leeuw 52 65,00%; 2 Mw. T. Hooy-
veld - Mw. V. v. Leuvensteyn 51
63,75%; 3 Mw. P. v.d. Ven - Mw. M.
Koekkoek 45 56,25%; 4 Mw. J. de
Vries - Dhr. H. Lenderink 45
56,25%; 5 Mw. H. Dam - Mw. R.F.
Vredenberg 53 55,21%; 6 Mw. W.
Tolkamp - Hr. J. Bosboom 25
31,25%; 7 Mw. M.B. Brinkman - Mw.
H. Coppiëns 17 21,25%.

VOLLEYBALVERENIGING
PELGRUM/DASH
Uitslagen
Dames beker; Gorssel l - Pelgrum/
DASH 0-3.
Dames competitie; Pelgrum/DASH
1 - DVO l 3-1 (25-23, 21-25, 25-13 en
25-15); Pelgrum/DASH 2 - Orion 3
4-0; Dijkman/WSV 2 - Pelgrum/
DASH 5 3-1; Pelgrum/DASH 6 - Re
voc 3 1-3.
Heren competitie; Pelgrum/DASH
2 - Mevo l 1-3.
Jeugd competitie; Meisjes C; Pel-
grum/DASH Cl - Longa '59 Cl 2-3;
Mix C; Pelgrum/DASH XC1 - Revoc
XC l 04; Mix C; Pelgrum/DASH XC
2 - Labyellov XC1 1-3.

Pelgrum Makelaars/Dash dames
l - DVO l
Zaterdag 29 september speelde
Pelgrum Makelaars Dash dames l
tegen DVO uit Hengelo Gld. Bal-
sponsor van deze wedstrijd was Ra-
bobank Graafschap West. Ook de
ze keer beloofde de streekderby
een spannende wedstrijd te wor-
den. Na de ergste zenuwen tijdens
de warming-up een beetje wegge
speeld te hebben, begon Dash vol
goede moed aan de eerste set. De
ze set ging vrij gelijk op tot de 18
punten. Daarna ging DVO beter
spelen waardoor ze een voor-
sprong opbouwden. Na een oppep-
pende time-out van de coach pak-
te Dash de draad weer op en won
de set uiteindelijk met 25^23. In de
tweede set begon DVO meteen met
goed spel. Ze liepen snel uit en
Dash kon het gat niet meer dich-
ten. DVO won met 25-21. In de der-
de set waren de rollen omgekeerd.
Hierin liep Dash snel uit en DVO
kwam adem te kort om nog bij te
kunnen komen. De set eindigde
met 25-13 voor Dash mede doordat
DVO veel eigen fouten maakte. De
vierde set verliep vrijwel het zelfde
als de derde set. Dash was weder-
om de betere, maar DVO sprokkel-
de op het laatst nog wat punten
waardoor de set eindigde met 25-
15. Een mooie 3-1 voor Dash dus.
De eerste vier punten zijn binnen
en Pelgrum Makelaars Dash da-
mes l hoopt de rest van het sei-
zoen net zo voorspoedig voort te
zetten. Volgende week speelt Pelg-
rum Makelaars Dash dames l te
gen Pelgrum Makelaars Dash da-
mes 2. Een echte verenigingswed-
strijd dus.

Competitiewedstrijden voor
komend weekend
Heren; Wevoc 2 - Pelgrum/DASH
l (Ie wedstrijd heren l, Wevoc is
Kampioenskandidaat); Wik l - Pel-
grum/DASH 2.
Dames; Pelgrum/DASH l - Pel-
grum/DASH 2; Pelgrum/DASH 3 -
Avanti 3; Pelgrum/DASH 4 - Ver-
hoeve/Focus 2; KSV 2 - Pelgrum/
DASH 5; Sparta 4 - Pelgrum/DASH
6; Overa 2 - Pelgrum/DASH 7.
Jeugd; Meisjes C; Pelgrum/DASH
Cl - Dijkman WSV/C1; Mix C; Wik
XC1 - Pelgrum/DASH XCl; Mini;
Pelgrum/DASH Dl - Harfsen D2.

Opbrengst collecten
In Vierakker Wichmond heeft de
collecte voor de Nierstichting
f 1935,- opgebracht. Hartelijk dank
aan de gevers, maar ook aan de
collectanten.

De opbrengst van de collecte van
het Beatrixfonds in Vorden be-
draagt ƒ 4.376,-. Alle gevers en ook
de collectanten hartelijk dank.

NBvP - Vrouwen
van Nu
De afdeling Vorden van NBvP -
Vrouwen van Nu organiseert dit
jaar een cursus "Boeken antie
ken", in het Dorpscentrum. In te
genstelling tot wat in het pro-
grammaboekje vermeld staat, is
de eerste avond niet op 4 maar op
donderdag 11 oktober a.s.



NATUURST EN

oan

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28

(0573) 452 000

TERCOATS

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
uth/er

Onze nieuwe collectie

wintercoats is prachtig

om te zien en nog fijner

om te dragen. Zoals

hoogwaardige outdoor-

jacks van wolvelours

met kashmir; Sportief

ogende en praktische

coats met rits en capu-

chon; Jacks met dubbel-

effect in 'Kiretta-de-

luxe'-kwaliteit. Kom nu

naar onze winkel, u

bent van harte welkom!

mode
z u t p h e n Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

G R A T I S P A R K E R E N

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

TEGELHANDEL

mullcf-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar do vele mogelijkheden van doorplaatsing in moordoro edities zowel In Ml color als mot stounklour.

£«) mh Min cultuur «n avontuur t»er
lf la»<lrrij«i v:n lahs;i, degfaf-
l uu t r vu inkitliiig vut)

HKNDRIK-MNKOTS/
Onlutociiity, nu l <<f Bulk-lnik f» :»(IÜ«T<
\chUjhorkvt SpoUdl roals
riftho-intniMkn ra Ut >\ î t* \Vkvt-.
•N;i .illini|i cc.n kwui/wftrm hU(f<< naar t
of st(imp(>olb(illi*.

tyinnenkyrt
ook Prints Fre<lerikÈvhdrik Pi Is n er

op/U*!!!

De keukeq v«n Erve K;öt* t* d;igelijk* geopend van
12. 00 u u»\ t o t 2CÖO- uu r

voor1 pannenkoek^l» on sf'i
Verder geopend op fti|r>r;iak. laaanchigs gefloten

- Ltevekte - Tel. 0544 - .17 16 91
www.ervekots.nJ

oneri|

L ie fhebbe rs van s f e e r v o l wonen z i t t en b- i j 'De Wonérij
goed. C o m f o r t a b e l e fau teu i l s en banken, sa lonta fe ls ,
smaakvo l le eethoeken en dresso i rs z i jn slechts voor -
bee lden van wat u bi j De Woner i ) zoal zult v inden.
Maar ook voor uw raamdeco ra t i e , ver l icht ing of v loer
bedekk ing bent u bij De Woner i j aan het j u i s te adres
De accesso i res van De Woneri j zijn s feermakers bij
u i ts tek en zorgen voo r een persoonl i jk ka rak te r in
ieder huis.

woonmaand-

Bij besteding vanaf
ƒ ?50,- ontvangt U h(

WOONMODE
stylingboek 2002

GRATIS ,
(normilt prijs ƒ 28,95)

i n s f e e r v o l l

Adre$

Telefoon
Internet

i n r i c h

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl
i n g e n



TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • 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

LIJSTEN
Bijzondere dingen en spe-

ciale gebeurtenissen ver-

dienen een gouden randje.

Kom dan eens kijken naar

de uitgebreide collectie

wandlijsten bij Deco Home

Harmsen. Maatwerk met

of zonder ontspiegeld glas.

In goud of één van de vele

andere kleuren. Statig van

stijl of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u vindt

steeds de juiste omlijsting

voor een dierbare foto,

fraaie zeefdruk, fijn bor-

duurwerk of lang gekoes-

terd diploma. Wij maken

van uw trotse bezit een

sieraad aan de wand!

xdecox

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo

Tel.: (0575) 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

Gospelzanggroep

„INTERCHRIST"
te Vorden

zoekt met spoed een

pianist/
toetsenist

Voor meer informatie:
Henny Smallegoor

Telefoon (0575) 55 26 57

Het is bijna niet te geloven. Alles wat u ziet is wat
u krijgt. Een super complete badkamer voor een
hele scherpe prijs. We nemen het even met u door:
prachtige badcombinatie (180 x 90 cm), Sphinx
toiletcombinatie, rvs designradiator, 5-hoekige

Baden in luxe voor
een héél zacht prijsje

douchecabine (100 x 100 cm), douchekop met
glijstang, thermostaatkranen, robuuste wastafel-
combinatie, spiegel, zeepdispenser, glazen tanden-

borstelhouder, handdoekhouder en alsof dat
nog niet genoeg is kunt u voor maar liefst
/ 750,- (€ 340,-) aan tegels uitzoeken!
Let op: de actie is geldig t/m 30 november 2001
(zolang de voorraad strekt).

BouwCenter JCI-UBI61
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.J, tel. 0575 468181, fax 0575 461082.

Openingstijden: ma. t/m vr. van 8.30 -17.30 uur,
vr. koopavond van 19.00 - 21.00 uur, za. van 10.00 • 16.00 uur.

cYc. o. 9,1(9.

Benieuwd naar de nieuwste woontrends?
Kijk dan eens bij Helmink Meubelen! ,

De nieuwste
woontrends

vindt u bij
Helmink.

Met tientallen
woonideeën,

van modern tot
klassiek. En een

enorme keus in
woningtextiel plus

een complete afde-
ling slaapcomfort

met diverse slaap-
systemen, matrassen

en bedlinnen. Kortom,
comfortabel en mooi

wonen begint bij
Helmink Meubelen.

Z i t c o m f o r
Een ruime collectie fauteuils voor jong
en oud met zitcomfort op maat. MeJ
rugverstelling, zitlift, relax-
stand hoog of laag, handbe-
diening, elektrisch, opstahulp
of massage.

\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

E i b e rep e n
J.W. Hagemans t raa t 3
Tel. 0545-474190

Helmink is ook gerenommeerd
slaapspecialist.
Met een enorme

keuze in ledikanten,
boxsprings, water-

bedden, bedtextiel etc.

meubelen
H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R

profiteer van
de diverse

koopzondag
aanbiedingen!

www.helminkmeubelen.nl

B I J U T H U I S .

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden
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