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Tijdens Limonadeconcert "Sursum Corda ":

4400 Gulden voor aanschaf saxofoons

Kopij: vóór maandagmorgen 09.00 uur:
Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden

Tel (0575) 551010 • Lid NNP

Overname advertenties berichten verboden

BEDREIGEND
Burgemeester E.J.C. Kamerling liet
weten dat de huidige situatie - de
kampeercamping - veel bedreigender is voor de agrariërs dan bij bungalows op Wientjesvoort. "Op dit
moment liggen de recreatieve eenheden op de zuidzijde van de Wientjesvoort binnen de stankcirkels van
bedrijven Ruurloseweg 46 en 48. Bij
de nieuwe situatie is een zodanige
afstand gecreëerd dat de bangalows
net buiten de stankcirkels komen ie
liggen. In zoverre dus een verbetering - en zeker geen verslechtering voor de agrarische bedrijven", aldus
de heer Kamerling. De heer I). Norde van de Ruurloseweg 48 was het
daar niet mee eens. "De 270 kampeereenheden zijn tot stand geko
men naar een heel lange gedoogperiode. Hoeveel tenten en caravans er

mochten staan was lange tijd formeel nooit echt duidelijk. In onderling overleg met de eigenaar van
Wientjesvoort hebben wij destijds
bij de uiteindelijke vergunningverle
ning geen bezwaar gemaakt. Mevrouw Vbn Mengden kon verder
met de camping en wij konden verder. Maar lèit blijft natuurlijk dat
het maximale aantal kampeereeiv
heden op een vreemde manier tot
stand is gekomen. Wij sluiten dan
ook niet uit dat we schadeclaims bij
de gemeente /uilen indienen als de
plannen zoals die er nu liggen doorgaan." De provincie zal de komende
maanden gebruiken om alle bezwaren op een rijtje te zetten en te onderzoeken. Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland zullen
uiterlijk 11J januari van het nieuwe
jaar uitspraak doen.

ANBO opent seizoen
ANBO, de Vordense afdeling
van "de bond van vijftig-plussers" opent vrijdag 6 oktober de
serie ledenbijeenkomsten van
het seizoen 2000-2001 met een
dialezing en aansluitend een
rijk voorziene koffïetafel.

Tijdens het limonadeconcert
dat de jeugd van de muziekvereniging "Sursum Corda" zaterdagmiddag in het Dorpscentrum gaf, kreeg voorzitter Erna
ten Pas een cheque van 4400
gulden aangeboden, voor welk
bedrag twee saxofoons aangeschaft kunnen worden. De cheque werd overhandigd door Johan Morde van het gelijknamig
assurantiekantoor in Vorden.
Om er een mooi "rond bedrag"
van te maken bood Norde een bijdrage aan voor het jubileumconcert met de zanger Ernst Daniel
Smid. Het bedrag voor de aanschaf
van de saxofoons was een gift van
het Monuta Charity Fund. De doelstellingen van dit Charity Fund
werden toegelicht door de heer
Pieters.Dat deze saxofoons goed
besteed zullen worden, bleek overigens deze middag toen het saxofoontrio Nick Euling, Timmy van

Lingen en Geeske Menkveld de
"Caribean Wals" ten gehore brachten en daarmee bewezen duidelijk
talent te hebben voor dit instrument. Het trio speelde het nummer "Donna-Donna".
Het concert dat werd bijgewoond
door burgemeester Kamerling begon met een optreden van het
leerlingenorkest. Onder leiding
van Gerald Roerdinkholder werden de nummers "Antonius Nwe
World" en "Friend for live" gespeeld. Voorts een optreden van de
solisten op klarinet Samantha Kornegoor en Maartje Bosma. Zij werden op piano begeleid door Arend
Jan Bosma.
Het fluittrio Elske Hartelman,
Marjolein Pennings en Anneleen
Bosma speelden op onbevangen
wijze het nummer "Country Gardens". Deze middag niet alleen
muziek, ook was er een optreden
van de minirettes onder leiding
van Erna Wolsink. Om jeugdleden

ervaring op te laten doen heeft
"Sursum Corda" een Kabouterorkest opgericht dat liet horen wat
na een ruim een maand samen
musiceren bereikt kan worden.
Ook deze kabouters onder leiding
van Gerald Roerdinkholder. Een
van deze kabouters Arjan Helmink
ging tevens met zijn trompet op de
solistische toer. Na de pauze werd
het programma vervolgd door de
blokfluitgroepen die sinds kort
onder leiding van Ruth Brinkhorst
staan.
Jeanine Heijenk, alt saxofoon en
Lianne Heijenk, cornet speelden solo enkele nummers, alsmede het
clarinetduo Rina Nijland en Inge
Bokkers. Het concert werd besloten
door het leerlingenorkest o.l.v. Gerald Roerdinkholder. Er werden een
drietal werken gespeeld waaronder
"Fascinating Drums" waarbij Geert
Jan Dijkerman op voortreffelijke
wijze de drumpartijen voor zijn rekening nam.

der de aanwezigen in woord en
beeld mee voor een wandeling
door het land van meester l lendrik
W. Heuvel. De/e, in 1846 in Oolde
bij Lire n (G.i geboren boeren/oon,
heelt zich onder andere ontpopt
tot een vermaard schrijver van artikelen en boeken over historie en
's Middags begint de I-arense archi- natuur. Ken van zijn bekendste
tect, de heer J.L Hartgers, in 't
werken is het boek: "Oud AchterStampertje met een gevarieerd dia- hoeks Boerenleven, het jaar rond".
programma. Voor de pauze staat
Ook niet-leden zijn van harte welzijn dialezing in het teken van zijn
kom bij de seizoensopening van de
werkervaringen als plattelandsar- ANBO. Na alloop van de dialezing
chitect in het algemeen en zijn be- is er voor degenen die zich daar
levenissen met het herstel van mo- tijdig voor hebben opgegeven - gelegenheid om deel te nemen aan
numenten en overige merkwaardige bouwsels in het bijzonder. Ter een uitgebreide koffietaiel met
warme en koude gerechten. Wie in
afwisseling besteedt hij met een
praatje en een plaatje aandacht verband met een functiebeperking
aan de wijde omgeving van Lo- graag gehaald en gebracht wil worchem in het verleden en het he- den adviseren wij tijdig te bellen
den. Na de pauze neemt de inlei- met teleloonnr.: 552003.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. J. ter Avest, gezinsavondmaal.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. 11 Pot. Rozendaal m.m.v. zwo.

Provinciale hoorzitting over recreatieplan Wientjesvoort:

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 oktober 10.OQ uur ds. H. Westerink. Na alloop koffiedrinken.

Agrariërs vrezen voor toekomst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. I). Westerneng; 19.00 uur ds. Ü. Westerneng.

De agrariërs rondom landgoed
Wientjesvoort vrezen voor hun
toekomst als op deze locatie straks 172 vakantiebungalows worden gebouwd. "Met het oog op de
nieuwe dierenwelzijnswet moet
ik straks een nieuwe stal bouwen
om mijn varkens de wettelijk
voorgeschreven vierkante meters te geven. Maar zo'n uitbreiding is met het oog op de stankcirkels helemaal niet mogelijk.
Het enige wat ik kan doen is de
veestapel afbouwen of me laten
uitkopen", aldus agrariër H.
Meekes maandagmorgen op de
hoorzitting van de Provincie Gelderland over het nieuwe bestemmingsplan Wientjesvoort.
Er waren maandagmorgen maar
liefst twintig insprekers - voornamelijk omwonenden - op de hoorzitting van de provincie die ge

houden werd in de raadszaal van
het gemeentehuis. Agrariër H.
Pardijs van de Mosselseweg 4 pleitte voor het terugbrengen van het
aantal recreatiebungalows. "Plan
Wientjesvoort is gebaseerd op het
huidige aantal kampeereenheden
van 270 plaatsen. Maar die worden
in de praktijk nooit allemaal ge
bruikt. Het is in onze ogen veel
eerlijker om de cijfers van de toe
ristenbelasting van de afgelopen
jaren erbij te pakken. Je komt dan
op een heel ander aantal uit. Mijn
voorstel is dan ook om het aantal
recreatiebungalows rondom het
landhuis te beperken tot vijftig en
de noord- en zuidzijde van het
landgoed met rust te laten". Verder is de heer Pardijs bang dat de
gemeente nooit kan nagaan of de
recreatiebungalows nu wel of niet
permanent bewoond zijn. "Dat

valt gewoon niet te controleren".
Ook de heer H. Meekes - agrariër
aan de Ruurloseweg - maakte zich
hard voor het terugdringen van
het aantal recreatiebungalows.
"Als de huidige plannen doorgaan dan belemmert mij dat in
de bedrijfsvoering. Zeker met het
oog op de nieuwe dierenwelzijnswet die eraan zit te komen. Op dit
moment heb ik 2.500 varkens.
Wil ik dit aantal houden dan
moet ik in de toekomst uitbreiden. In de dierenwelzijnswet is
namelijk vastgelegd hoeveel vierkante meters een varken minimaal moet hebben. Dat betekent
in mijn geval dat ik voor 2008 een
nieuwe stal van duizend vierkante meter moet bouwen om het
huidige aantal varkens te kunnen
behouden. Maar ik zit hier aan alle kanten op slot".

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. 30+ Koor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
8-9 oktober past. F. de Heus, Zutphen, tel. 52 69 65.
Weekenddienst huisartsen
7-8 oktober dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
7-8 oktober?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spit taal, Ooyerhoekscweg 8^ tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45~19.00 uur. Hartbewaking én
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). KraamafdeUng 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.3.0-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochcrii. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)2992 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden; maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijdc>n uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bollen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zclhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTNThuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Hvers-jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummcr 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Moauta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 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.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitlecnpost Vierakker/Wichmond St. Ludgemsgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtenmininicr 0900-2021210.
Terminale thuiszorg'Noaberhulp' lel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00ll.OOtiur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
PiTsonenalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
'i'afeitjodek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
d ag van tevoren bij 'de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbyt-n op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meor Bewegen voor Ouderen {M.B.v.0.} Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoscweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

• Wereldwinkel Vorden deze
week bij u in de BUS!
• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde manier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. 0543451311
• Te koop: noten. Zelf rapen.
Zaterdag 7 oktober van 9-12
uur. Huize Zelle, Ruurloseweg
92, Hengelo (Gld.)
• Jong stel zoekt: zelfstandige woonruimte. Tel. 0650582625
• Verse snijbloemen van eigen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zonnebloemen en andere snuisterijen J. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.
• Denk aan onze bazar/rommelmarkt op zaterdag 7 oktober a.s. van 10-14.30 uur in en
bij het Achterhuus achter de
Gereformeerde kerk te Vorden
• Maandag-, donderdag- of
vrijdagmiddag nog vrij? De
Wereldwinkel is nog op zoek
naar u. Voor info bel 554130
• Leuk werk heb ik al, nu nog
een leuk huis. Wie weet iets te
huur voor zelfst. vrouw? W. de
Hoog, tel. 030-2888612

• Te koop wegens verhuizing:
diepvrieskist 78 cm br, 85
cm hoog f 50,-; diepvrieskastje 55 cm br. 50 cm hoog,
als nieuw f 100,-; massief eiken salontafel 900 f 50,-; 2
eiken seniorenfauteuils samen f 50,-; 3 eiken eetkamerstoelen streepstof samen
f 75,-; stapelbed 84 x 194 cm
met 2 prima matrassen f 50,-;
gasfomuis f 50,-; TV 51 cm
beeldb. f 100,-; staande
schemerlamp getorste poot,
eiken f 50,-; toiletkast met 3delige spiegel f 25,-. Tel. 0575556892

• Te koop: scooter Aprillia
Amico, 3 jaar, in zeer goede
staat. Tel. 0573-454022
• Te koop: verse walnoten;
5-laden diepvries (4 sterren);
2 kunststof vijvers (1.6 x 1.6
m); 1 wasmachine. Wilhelminalaan 4, Ruurlo (na 17.00 uur)
• Gezocht: woonruimte Vorden e.o. Brieven onder nr. V
32-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden
• Te koop: antieke comtoiseklok met harpslinger f 800,-;
antieke mahonie ovale salontafel 85 x 115 cm f 1500-;
antieke ladenkast met 3 laden 108 cm breed, 50 cm diep,
83 cm hoog f 750,-. Tel. 0575556892
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• Heeft u oud ijzer? Bel dan
Frits Peppelinkhausen, telefoon
0575-552916

Nieuw nieuw nieuw nieuw

• Bent u op zoek naar een
schoonmaakster voor de
maandag of donderdagmiddag? Tel. 0575-553839

muesli-sneetjes
A 96
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prolink.nl

Vrijdag en zaterdag

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk
Internet Diensten

alle broodjes

INTERNET
cursussen
en trainingen!

halen

betalen

Eerstkomende Cursussen

Avondopleidingen
Cursus Internet basis
(3 avonden)
- start woensdag 20 september
en woensdag 18 oktober

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 22 september
- vrijdag 20 oktober
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 decemeber
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 28 september
- woensdag 11 oktober
- donderdag 9 november
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 6 oktober
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 27 oktober
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl

Elke donderdag

44 4 5

5 broden vanaf | O •

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Prolink punt Nederland b. v.
Internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop
partner van

m A

.1H.HI11.1I..H.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
email: info@prolink.nl
Tel: 0575 -441344

puur sap, sap, sap . . .

PERSSÏ N AASAPPELEN
15 gróóóote

• Verhuisd: mevr. J.M. Wolbrink-Rouwenhorst van Broekweg in Wichmond naar: De
Wehme, kamer 120, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, tel.
0575-553007
• Met de KunstKring Ruurlo
kunt u op zaterdag 14 oktober een excursie onder deskundige leiding maken naar
Paul Klee in Schlosz Moyland (Kleve). Niet-leden zijn
ook welkom. Vertrek om 10.00
uur vanaf het parkeerterrein
van de Rabobank; terugkeer
rond 16.00 uur. Kosten: ongeveer f 15,-. Telefonische opgave: 0573-452075

Sinaasappelbavaroisevlaai
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WITLOF-I
500 gram
zoete

ROSAKI DRUIVEN
hele kilo
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onze overheerlijke

WITLOFSALADE

298

200 gram
een ware specialiteit van het huis

HEKSENMIX
mengsel van bospaddestoelen
200 gram

REIKI
is een natuurlijke manier
om jezelf en anderen te helen
die iedereen kan leren!
Belangstelling voor een cursus?
Bel Lia van 't Veen-Koek
Reikimaster, tel. 0575-513380

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

versgesneden:

KOOLRAAPJES

500 gram

298
149

het is er weer voor: bloedrode

STOOFPEERTJES
]
1 /2 kilo

398

Voor de lekkerste stamppotten
gaat u naar

Keuze uit 50 loerbussen

Fam. J. HUITINK
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
Aanbiedingen week 40
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Op zaterdag 14 oktober hopen wij met f
onze kinderen en kleinkinderen ons '4
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, de vele kaarten, felicitaties, bloemen en cadeaus bij
ons 40-jarig huwelijksfeest op
9 september.

Herman Regelink
Miep Regelink-Wunderink

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Hackforterweg 34
7234 SH Wichmond

WILLEM JANSEN

De vele hartverwarmende reacties na het zo plotseling
overlijden van mijn lieve man
en onze zorgzame vader en
opa
BENNIE REUGEBRINK
waren en zijn voor ons een
grote troost.
Het is fijn te voelen en te weten
dat Bennie niet alleen voor ons
maar voor velen zoveel heeft
betekend.
Hettie ReugebrinkZweverink
Marian en Henk
Thomas
Wilma en Remge
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60 jaar getrouwd

1940

2000

Op woensdag 11 oktober a.s. hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen ons 60-jarig huwelijk te gedenken.

G. Harmsen &
B. Harmsen-Groot Jebbink

Wichmond, oktober 2000
'Scheurweide'
Het leven gaat door, maar
wordt nooit meer zoals het
was. Groot is de leegte die
Bennie achterlaat. Mooi zijn de
herinneringen die blijven.

l

7251 HG Vorden, oktober 2000
Warkenseweg 2

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.
Uit aller naam,
Familie Jansen

l

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Wim en Roelfine
Onstenk-Wullink

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

We geven 4 rondjes
één keer

leder die ons hiermee wil feliciteren, is
van harte welkom op onze receptie
van 15.30 tot 17.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 26 te Vorden.

10ÖQ

4 varkensoesters
Griglia,

rauwe ham,
grillworst,
boerenmetworst,

700 gr.

varkensfricandeau, CQQ

(100 gr. per soort), samen
Oktober 2000
Schimmeldijk 4a
7251 MX Vorden
•••-•-•-•
|•-

D^^C
UADOTI\

- -— ................. ,.» • . .•».».. « . ..-•,»

kalkoenrol Firenze,
(kalkoenschnitzel,
Italiaanse groentemix,
kaas, katenspek), 100 gr.

garnalensalade,
700 gr.

Gezellige middag voor Vordense senioren

Het Cosbo-Vorden (ANBO-KBO-PCOB)
organiseert op zaterdag 14 oktober
14.00 uur in Hotel Bakker
een gezellige middag
m.m.v. 'De Bouwmeesters'
Entree f 10,- (= 2 consumpties + lot)

Keurslager
%^r
Zutphcnscwcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

De week van het brood
Zie de gezamenlijke advertentie
-HUIS DE VOORST-

Hengelo (Gld.), oktober 2000

AFWEZIG

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

Woensdagmiddag open huis.
Komt u ook een kijkje nemen?
De koffie staat klaar met wat lekkers erbij.

van 9 t/m
27 oktober

Dr. Haas
huisarts

Kinderboekenweek 2000
4 t/m 14 oktober

Voor patiënten van
A t/m K
neemt waar
dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32
Voor patiënten van
Lt/mZ
neemt waar
dr. Sterringa,
Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

Gezocht:

43 mensen
die serieus hun gewicht
willen beheersen.
Tevens parttimers gevraagd
Bel Marian
Tel. 0544-464164

ia«*!
HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Bij aankoop van elk brood
een broodje cadeau.
Zaterdag voor de eerste 50 klanten
een leuke attentie

EEFDE (bij Zutphen)
Huis IV Voorst in liefde biedt cru
iinii'kt 1 en sfeervolle ambiance voor:
«• huwdtyksplechüghdd
«• recepties en (brullofts)paity's

«• produktpresentatfès
«• vergaderingen en congressen
«•
«•

besloten diners
bniidsliuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 1 0 . 7 2 1 1 MA lufde
Td: (0575) 54 54 54/51 5S 20
l-a.\: ( O S 7 S ) S I ,^()S
l! mail: linisdevoorsKC'iiniversal.nl
www.hulsdevoorst.nl

voor uw

Vaarvakantie
gaat u naar:

Voor niks
Sjoerd Kuyper schreef het Kinderboekenweekgeschenk. Het heet Eibert en het ligt op jou te
wachten.*
Bij aankoop van ten minste f 19,50 aan kinderboeken krijg je het gratis en voor niets.
'Altijd goed omhoog kijken, kinderen.
De Eiber komt altijd van boven ..."
Elke kikker kent deze regel. Maar wat doe je
als je vriendje even niet oplet?
Eiber! is het verhaal
over vriendschap en heidendom.
* Zolang de voorraad strekt.

Rabobank
reizen

cii, Zutphenseweg 26
tl-ldooil: OS
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

StLTiuIm-n, Bui};. Sinitstraai
Iddoon: OS7S.5SH10S

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

www.kinderboekenweek.nl

bruna

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Ik-ngelo, Itiadhnisslr.ui 2\
k-Hoon: 057V5SH.S i < >

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

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

•£ QEMEENTE
WVW^^

".':" - ' • ; - • .

;

" : •

" - • • . •'•'-"•• -; -•:'-•-'• •

•

'

•

.

•

'

fiULLETIN

.

EGROTING 2001 EN MEERJARENBELEIDSPLAN 2001-2004
Op 31 oktober 2001 behandelt de gemeenteraad de begroting 2001 en het
meerjarenbeleidsplan 2001-2004. In deze uitgave van Gemeentebulletin
geven burgemeester en wethouders u informatie over de begroting en
het meerjarenbeleidsplan. In de uitgave van 11 oktober geven de raadsfracties hun belangrijkste punten aan over de begroting en het meerjarenbeleidsplan. Ook geven burgemeester en wethouders dan informatie
over de overige onderwerpen die op de agenda voor de raadsvergadering
staan. Op 25 oktober staat de reactie van burgemeester en wethouders op
de belangrijkste punten van de raadsfracties in Gemeentebulletin.
Gemeentehuis:
Postbus 9O01
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstij den
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste 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
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur
woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur
donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur
vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

yORDEN

De begroting heeft een nadelig saldo van f 686.000,—. Burgemeester en
wethouders verwachten dat de uitkering van het Rijk zal toenemen met
f741.000—. In totaal ramen burgemeester en wethouders f 10.841.000,—
aan bijdragen van het Rijk. Omdat het goed gaat met de economie in Ne
derland gaan de uitkeringen voor de gemeenten ook omhoog. Voor de
uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan, waarin de nieuwe beleidsvoornemens staan van burgemeester en wethouders, is voor het jaar 2001 net
geld genoeg. Voor de jaren 2002 tot en met 2004 ontstaan er tekorten.
De reservepositie van de gemeente was zwak en blijft zwak. In vergelijking met vorige jaren is er sprake van een lichte verbetering. Burgemeester en wethouders blijven dus heel voorzichtig met het inzetten van
de reserves. Zo beperken zij zich voor wat betreft het onderhoud aan we
gen uitsluitend tot het groot onderhoud. Het totaal van reserves en voorzieningen is f6.600.000,-.
BELASTINGEN: WAT MOET U AAN DE GEMEENTE BETALEN IN
2001
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de onroerende zaakbelasting te verhogen met 10 procent. De totale opbrengst is f 1.738.000,— . Ook in volgende jaren is een verhoging van deze
belasting onontkoombaar.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad ook voor om de
hondenbelasting af te schaffen. Dit kost de gemeente f 50.000,—. Ge
beurt dit, dan gaat de onroerende zaakbelasting met 13 procent omhoog in plaats van met 10.
De afvalstoffenheffing daalt met 5 procent. Het verwerken van afval is
wat goedkoper geworden. Eenpersoonshuishoudens betalen in 2001
f390,—, meerpersoonshuishoudens f519,—.
De rioolrechten gaan met f45,— omhoog. Dit is nodig om de percelen
in het buitengebied op de riolering aan te kunnen sluiten. Het tarief is
per aansluiting f462,—.
Gemiddeld gaat een huishouden in 2001 f 56,— meer betalen aan de ge
meen te.
De toeristenbelasting handhaven burgemeester en wethouders op f l,—
per overnachting.
De gemiddelde belastingdruk in vergelijking met gemeenten in de omgeving ligt op een redelijk peil. De onroerende zaakbelasting in Vorden
is iets lager dan in vergelijkbare gemeenten, de rioolrechten zijn hoger.
De begrafenisrechten veranderen niet. Het tarief is kostendekkend. De
tarieven van de Rechtenverordening gaan met 3 procent omhoog. In de
Rechtenverordening staat wat u moet betalen voor paspoorten, rijbe
wijzen, huwelijken, vergunningen en andere diensten die u individueel
afneemt van de gemeente.
VORDEN HENGELO STEENDEREN
Burgemeester en wethouders wijzen de gemeenteraad op het grote be
lang van de effecten die de mogelijke fusie tussen Vorden, Hengelo en
Steenderen kunnen hebben. In het najaar zal het onderzoek naar de ge
volgen van fusie met andere gemeenten een indicatie kunnen geven van
de wenselijkheid van eventuele vervolgonderzoeken. Burgemeester en
wethouders ramen f 100.000,—. Dit zal nog maar een klein deel zijn van
het uiteindelijk voor een fusie tussen drie of meer gemeenten uit te ge
ven bedrag.
GROOT ONDERHOUD WEGEN
In 2000 is behalve aan de Wildenborchseweg geen groot onderhoud aan
wegen uitgevoerd. Wel zijn in de Almenseweg plateaus aangebracht. Op
basis van inspecties zullen burgemeester en wethouders onderhoud
gaan uitvoeren. Kosten: f2.066.000,—.
DUURZAAM VEILIG WEGENNET
Op l mei treedt de landelijke maatregel "Voorrang voor Fietsers van
Rechts" in werking. Burgemeester en wethouders onderzoeken op welke
kruispunten mogelijk gevaar ontstaat en geven aan welke maatregelen
nodig zijn om deze kruispunten zo veilig mogelijk te maken. De kosten
willen zij betalen uit de reserve eenmalige bestedingen.
Burgemeester en wethouders willen ook de volgende gebieden als 30 km
zone inrichten:
- gebied het Joostink - de Boonk (f 500.000,-)
- Kranenburg, in combinatie met het woonrijpmaken van de Kerkweide
f 113.000,-)
- Wichmond, in combinatie met het woonrijpmaken de Wogt en het vervangen van het riool in de Beeklaan (f481.000,—).
Op de Broekweg en een deel van de Baakseweg tussen de grens met
Steenderen en de rotonde Beeklaan willen burgemeester en wethouders
een 60 km zone instellen. Dit kost f220.000,—.
ONDERHOUD BRUGGEN EN DUIKERS
Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan bruggen en duikers willen burgemeester en wethouders een bedrag van f 520.000,— ge
bruiken. Het normaal onderhoud aan bruggen kost f 142.500,—.
BEDRIJVENCONTACTFUNCTIONARIS
Aanstellen van een bedrijvencontactfunctionaris willen burgemeester en
wethouders samen met Hengelo en Steenderen doen. Een bedrijvencon-
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tactfunctionaris moet onder andere de schakel zijn tussen de bedrijven
en de gemeente. Voor alle zaken moeten de bedrijven bij deze persoon
aan kunnen kloppen, die hun ideeën doorgeeft aan de bestuurders en
ambtenaren van de gemeente. Voor 2002 ramen burgemeester en wethouders een bedrag van f 30.000,—.
NIEUW INDUSTRIETERREIN
De verkoop van gronden op het nieuwe industrieterrein verloopt voorspoedig. Het ontwikkelen van nieuw industrieterrein zal volgens burge
meester en wethouders samen met Hengelo en Steenderen moeten ge
beuren.
ONDERZOEK NAAR WINKELVOORZIENINGEN IN VORDEN
Het bureau MKB-Reva heeft een onderzoek gedaan naar de winkelvoorzieningen in Vorden. Aandachtspunten die dit bureau noemt zijn:
-

parkeren in het centrum
de grootte van het winkelgebied
de uitstraling van de winkels
het verkeer in het centrum.

Het rapport is nu in studie bij de gemeente. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een voorstel dat met de Vordense Ondernemers Vereniging zal
worden besproken.
DE BREDE SCHOOL
Het idee van een brede school is het combineren van onderwijs en jeugdbeleid. Sportieve, culturele of andere buitenschoolse activiteiten zijn
goed voor de ontwikkeling van de jeugd. Dit kan leiden tot betere schoolprestaties. Een schoolgebouw hoeft niet persé het fysieke middelpunt te
zijn. Om dit beleid te ontwikkelen is een coördinator nodig en een budget om projecten in de aanloopfase te financieren. Burgemeester en wethouders willen voor de brede school een bedrag van f 30.000,— beschikbaar stellen.
GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID
Burgemeester en wethouders willen het monumentenbeleid heroverwe
gen en stellen de gemeenteraad voor om voor 2001 en volgende jaren het
subsidiebudget op O te zetten.
RECREATIE EN TOERISME
Drie onderwerpen zijn actueel:
- het vestigen van een bezoekerscentrum de Graafschap/het Groote Veld;
- recreatieve ontwikkeling zwembad in de Dennen en omgeving en
- een slecht weer voorziening.
Burgemeester en wethouders ramen f 100.000,— om te bezien of uitvoe
ring haalbaar is en aan eventuele bijdragen voor de uitvoering.
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
De regio Stedendriehoek doet niets meer aan natuur- en milieueducatie.
Voor het onderwijs vinden burgemeester en wethouders een. ondersteuningsmogelijkheid van belang. Daarom zoeken zij nu aansluiting bij de
regio Achterhoek. Dit kost f 160.000,—.
RIOLERING
In 2001 herzien burgemeester en wethouders het gemeentelijk riole
ringsplan. Kosten: f45.000,—. In 2003 moeten de overstorten in het zuidelijk deel van Vorden worden vervangen. Dit kost f 1.800.000,—. Om dit
te betalen gaat het rioolrecht omhoog. In 2001 wordt een deel van de riolering in de Molenweg vervangen en een deel van de pompen van de
drukriolering. Kosten: f249.000,—.
PLATTELANDSONTWIKKELING
WAARDEVOL CULTUURLANDSCHAP DE GRAAFSCHAP
In 2001 stopt de subsidie. Daarom dient de stuurgroep geen nieuwe projecten meer in voor 2001, maar gebruikt zij het geld dat er nog is voor
projecten die al begonnen zijn. Gemeenten zullen 50 - 60 procent van de
kosten moeten betalen om nieuwe projecten te kunnen starten.
SERVICECENTRUM PLATTELANDSONTWIKKELING ACHTERHOEK (SPA)
Het SPA zorgt samen met het Platform Achterhoek voor een uniek kennis- en informatienetwerk en steunpunt voor de plattelandsontwikke
ling. Het SPA is opgezet als steun en toeverlaat voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en vernieuwing van het landelijk gebied van
de Achterhoek. Deze zorg is voor iedereen zonder directe kosten be
schikbaar. In 2001 wordt het SPA geëvalueerd. Burgemeester en wethouders vinden dat het SPA in een duidelijke behoefte voorziet en willen ermee doorgaan.
RECONSTRUCTIEWET
Deze wet beoogt het verbeteren van de kwaliteit en de ruimtelijke inde
ling van het platteland in het oosten en het zuiden van Nederland. Het
gaat om een samenhangende aanpak van natuur, milieu en landbouw.
Het platteland moet daardoor nog interessanter worden voor recreatie.
Zoveel mogelijk maatwerk is het devies. Individuele belangen worden
niet uit het oog verloren.
EUROPESE SUBSIDIES
Voor de ontwikkeling van het platteland is veel geld nodig. De provincie
Gelderland heeft in 1999 het Plattelands Ontwikkelings Plan vastgesteld,
voor het hele gebied van de provincie. De belangrijkste punten uit het
plan zijn:
- ontwikkelen duurzame landbouw
- verhogen kwaliteit natuur en landschap
- duurzaam waterbeheer
- bevorderen recreatie en toerisme
- bevorderen leefbaarheid op het platteland door het op peil houden van
de voorzieningenniveau, de culturele en de streekeigenheid.
Voor het uitvoeren van deze plannen zullen de provincie en de gemeenten zoveel mogelijk subsidies, waaronder Europese, proberen te krijgen.

MILIEUBELEIDSPLAN
Op korte termijn leggen burgemeester en wethouders de gemeenteraad het Milieubeleidsplan en -programma
2000-2003 voor. In elk geval staat daarin:
-

het opstellen van een meerjaren-milieucommunicatieplan
gebiedsgericht stankbeleid
handhaving milieuwetgeving
toepassen duurzaam en milieuvriendelijk bouw- en renovatiebeleid en stimulering gebruik milieuvriendelijke materialen
- gemeentelijk afvalbeleid
- geluidhinder
- energiebeleid.
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
Burgemeester en wethouders werken samen met Hengelo aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitenge
bied. f 253.000,— is beschikbaar, f 183.000,— is al uitgegeven. De kosten kunnen nog oplopen omdat nog geen
inzicht is over te vragen adviezen naar aanleiding van reacties op het ontwerp-bestemmingsplan.
WONINGBOUW
De bouwkavels in de nieuwbouwwijk het Joostink zijn uitgegeven. Bijna alle woningen zijn klaar. Van de provincie Gelderland mag Vorden geen woningen meer bouwen. Wel bestuderen burgemeester en wethouders de
mogelijkheden om woningen uit de provinciale pot te krijgen voor inbreidingsplannen in Wichmond en Vorden.
BEDRIJFSVERPLAATSINGEN
Burgemeester en wethouders voeren overleg over het verplaatsen van enkele bedrijven. Bij de provincie kan de
gemeente projecten indienen. De provincie bekijkt dan of zij geld beschikbaar stelt. Ook het Rijk stelt geld beschikbaar. Over de omvang van de gelden van Rijk en provincie hebben burgemeester en wethouders geen hoge verwachtingen. Gemeenten zullen projecten met anderen moeten ontwikkelen (woningcorporaties, projectontwikkelaars).

EGIOTAXIIJSSELSTREEK

VAN START

Sinds l oktober 2000 rijdt de Regiotaxi IJsselstreek.
U heeft thuis informatie ontvangen. In het Dorpscentrum is de informatieavond goed bezocht.
De Regiotaxi IJsselstreek in het kort.
- Regiotaxi IJsselstreek rijdt vanaf l oktober elke dag van 's morgens
06.00 uur tot 's nachts 24.00 uur.
- U reserveert een rit door tenminste één uur voor vertrek te bellen
naar nummer: 0900-8015.
- Wilt u overstappen op trein of bus: dan belt u twee uur van tevoren om de rit te bestellen.
- Bij het reserveren van een rit moet u doorgeven hoe laat en waar
u moet worden opgehaald, hoeveel personen er reizen en waar u
naar toe moet.
- De centralist spreekt met u af hoe laat u wordt opgehaald en wat
de rit kost.
- De Regiotaxi kan tien minuten voor of tien minuten na de afgesproken tijd komen.
- U betaalt contant (het liefst gepast) aan de chauffeur.
Strippenkaarten, abonnementen en OV-jaarkaarten zijn niet geldig.

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN OP 31 OKTOBER
Burgemeester en wethouders werken aan een nota over het verbeteren van de voorlichting. Onderdeel daarvan
is het maken van een internetsite voor Vorden. In 2003 moet iedere gemeente een internetsite hebben. BurgeOp 31 oktober 2000 is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 uur geopend voor
meester en wethouders kunnen nog niet aangeven welke kosten daarmee gemoeid zijn. Voorlopig is f 15.000,—
alle lokethandelingen.
geraamd.
EURO
Ook de gemeente bereidt zich voor op de komst van de Euro in 2002. De belangrijkste automatiseringspakketten worden aangepast. Tot en met 31 december 2001 hanteren burgemeester en wethouders de gulden als rekeneenheid. De kosten voor het aanpassen ramen burgemeester en wethouders op f25.000,—.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

OUWAANVRAAG
Plaats
aanvrager
inhoud
datum ontvangst
Insulindelaan 13
GJ. Masselink
vergroten garage/berging 25-09-2000
Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het
koetshuis.

ERGUNNINGEN
Bouwen
Plaats
Vierakkersestraatweg
ongenummerd,
nabij nr. 19, Vierakker
Nieuwstad 14

aanvrager
DJ. Brummelman
RH. Rötgers

inhoud
gedeeltelijk
vernieuwen opslagannex stallingsruimte
inpandig vergroten
woonkamer
bouwen bergruimte
bouwen vierroedige
hooiberg

vnjstelling

Biesterveld 53
Holskampweg 3

H.W. Olthaar
H. Post

Aanleggen
Heidepolweg 2

J.W. Wolters

aanleggen mestbassin

DJ. Brummelman

gedeeltelijk slopen opslagloods

Slopen
Vierakkersestraatweg
ongenummerd,
Vierakker
Kappen
het Jebbink 9a

bestemmingsplan

Voordat wethouder Henk Boogaard op dinsdag naar het gemeentehuis
gaat voor de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders,
zet hij nog snel even de groene GFT-container aan de weg.
Uit een recente sorteerproef van de firma De Straat Milieuadviseurs
blijkt dat maar liefst dertig procent van het groente-, fruit- en tuinafval
in Vorden nog steeds in de grijze restcontainer belandt. En dat is natuurlijk veel te veel! Zeker als u weet dat het afvoeren van groente, fruiten tuinafval via de grijze container veel duurder is dan via de groene container. Ook voor uw eigen portemonnee is het dus van belang dat u het
afval gescheiden aanbiedt en dus het GFT-afval altijd in de groene container gooit.

Wooncentrum De Zon

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

ROSTTTUTIEBELEID VAN KRACHT
De gemeenteraad heeft op 26 september 2000 het prostitutiebeleid voor de gemeente Vorden vastgesteld en ingestemd met het Handhavingsarrangement (afspraken met politie en justitie over hoe het beleid te handhaven), opgenomen als bijlage III van de regionale nota prostitutiebeleid.
Uit een mede door de politie ingesteld onderzoek is gebleken dat er in Vorden geen prostitutiebedrijven zijn.
Het geheel verbieden van prostitutiebedrijven is verboden. De Grondwet verzet zich daartegen. Burgemeester
en wethouders staan maximaal één bedrijf toe, bij voorkeur in het buitengebied.
U kunt de nota "Prostitutiebeleid in de gemeente Vorden, van regionaal naar lokaal beleid" en het Handhavingsarrangement, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis inzien bij de sector Samenleving in
de units. Tegen betaling van de kosten kunt u kopieën krijgen.

IJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN INTREKKEN
SPEELAUTOMATEN

VERORDENING

De gemeenteraad heeft op 26 september 2000 de "Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening" vastgesteld. Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening is noodzakelijk omdat de Wet op de
Kansspelen is gewijzigd en het Speelautomatenbesluit in werking is getreden. De gemeenteraad heeft eveneens
de Verordening speelautomaten van 21 december 1993 ingetrokken. Alle bepalingen over speelautomaten
staan nu in de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en de Algemene plaatselijke verordening.
U kunt de Wijzigingsverordening inzien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis bij de sector Samenleving in de units. Tegen betaling van de kosten kunt u afschriften krijgen.

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL
OP 17 OKTOBER 2OOO
Op dinsdag 17 oktober 2000 kunt u grof snoei- en tuinafval aanbieden. In
de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het
snoei- en tuinafval huis-aan-huis opgehaald. Woont u in het buitenge
bied, dan moet u even bellen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 13 oktober
2000. Het telefoonnummer is (0575)545646 en is bereikbaar van 09.00 tot
12.30 uur en van 13.00 -16.00 uur.
U moet op de volgende spelregels letten:
- uiterlijk 07.00 uur moet het afval aan de weg staan
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter
- takken gebundeld met touw aanleveren
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 2 m3
- bladafval alleen in speciale gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm
- Snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen.
Houdt u zich niet aan deze spelregels, dan neemt Berkel Milieu uw afval
niet mee.
Is uw snoeiafval niet weggehaald en heeft u zich wel aan de regels ge
houden, bel dan uiterlijk woensdag 18 oktober de Afval-InformatieLijn
van Berkel Milieu (0575)545646.

MOOI MEEGENOMEN
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Nationale Brandpreventieweek
Van 6 tot 14 oktober

Driekwart van de huishoudens
heeft geen rookmelder

Er ts in Nederland nog heel wat te verbeteren aan de brandveiligheid.

Brandveiligheid in woning zwaar onderschat

Daarom hebben de Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlands

Veiligheid in huis. De meeste mensen denken dan meteen aan inbraakbeveiliging of

Instituut Voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra), Stichting

aan traphekjes en deurstoppers voor de kinderen. Pas later schiet hen ook de

Consument en Veiligheid en de Nederlandse brandweer hun krachten

brandveiligheid te binnen. Minder dan een kwart van de Nederlanders, ouder dan

gebundeld. Gezamenlijk met twee sponsors (First Alert en AM E V)
hebben zij de Nationale Brandpreventieweek in het leven geroepen.

dertig met een eigen huis of kinderen, heeft een rookmelder in huis geplaatst.Toch
rukt de brandweer ongeveer 7000 keer per jaar uit naar een woningbrand met vaak
ernstige gevolgen.

In de week van 6 tot 14 oktober zullen zij
op allerlei manieren aandacht vragen voor
de gevaren en de consequenties van brand
en de noodzaak om preventieve maatregelen te nemen.
Omdat wij als weekblad dit initiatief van
harte öndersteunenUeest u op deze pagina
over allerlei zaken die uw eigen veiligheid
kunnen verbeteren.

Brandweer in de weer
Tijdens de Nationale Brandpreventieweek
zullen de meeste korpsen allerlei preventieacties ondernemen. De kans is groot dat er
bij u in de buurt ook een korps een leuke

actie onderneemt. Dit kan een opendag zijn,
het verspreiden van folders, spuitwedstrijden, gratis woning-inspecties, etc.
Wilt u weten of uw brandweerkorps deze
week ook iets organiseert, bel dan even
naar de plaatselijke brandweer of bezoek
de site; www.nibra.nl. U treft daar een lijst
aan van alle deelnemende korpsen.
www.brandgevaar.nl
Wilt u meer weten over brandpreventie en
wat u zoal kunt doen om uw eigen
veiligheid te verbeteren, ga dan naar:
www.brandgevaar.nl.

Brandwondenwijzer

Receptenboek voor brandveiligheid
Wellicht kent u de bekende Gifwijzer en de Wondwijzer. Aan deze succesvolle uitgaven
is recentelijk de Brandwondenwijzer toegevoegd. Een 32 pagina tellend boek met
uitgebreide informatie over wat u allemaal kunt doen om uw huis en huisgenoten te
behoeden voor brand en brandwonden.
De Brandwondenwijzer bevat o.a.:
informatie over preventie van brandwonden (bij kinderen)
tips over brandpreventie voor thuis
productinformatie over veiligheidsproducten (rookmelders, vluchtladders,
blusdekens, etc....)
directe hulpregels voor brandwonden
de oorzaken van brand en brandwonden
op een rijtje.
Het is een handzaam boekwerkje dat eigenlijk
in geen enkel huishouden zou mogen
ontbreken. Het boekje is verkrijgbaar bij elke
apotheek in Nederland en kost ƒ 9,95. Met
de aankoop van dit boekje steunt u tevens de
Nederlandse Brandwonden Stichting.
Zie ook: www.brandwondenwijzer.nl

Veilige producten
Om de schade van brand te beperken en voldoende tijd te bieden voor het
vluchten, zijn een aantal producten van groot belang.
Een deurdranger. Een gesloten deur houdt
brand ongeveer 10 tot 15 minuten tegen.
Een rookmelder. Een rookmelder wekt u
voor dat de rook u bedwelmt. Verkrijgbaar vanaf 15 gulden. Test regelmatig de
batterijen. Als u rookmelders aanschaft,
kies dan melders die voorzien zijn van het
"Goedmerk" of het Engelse keurmerk BS
5446 Part l (voor informatie zie:
www.keurmerk.nl).
Wanneer u op een bovenwoning of in een
flat woont, is het verstandig om naast een
blusapparaat ook een vluchtmiddel aan te
schaffen, bijvoorbeeld een touwladder.
Hiermee komt u snel op de begane grond.
De ladder moet opgevouwen bij de
vluchtopening (deur of raam) worden
gemonteerd, zodat de ladder bij gevaar
meteen naar buiten kan worden gegooid.
Deze rolt dan vanzelf uit. Vluchttouwladders zijn verkrijgbaar vanaf 175
gulden.Word geen rat in uw eigen val. Zorg
voor een alternatieve vluchtroute.
Een brandblusser. Er zijn verschillnde
soorten. Laat u goed voorlichten door uw

bouwmarkt of doe-het-zelf-zaak voordat u
een brandblusser aanschaft.
Lees regelmatig de gebruiksaanwijzing.
Maak uw huis inbraakvrij, maar maak er
geen dodelijke val van. Hang bij elke deur
die naar buiten gaat een sleutel (kosten
extra sleutel 5 gulden).
Een blusdeken is nuttig voor in de keuken.
Bijvoorbeeld bij vlam in de pan of als
iemands kleren vlam hebben gevat.Verkrijgbaar voor ongeveer 50 gulden.
Koop een Brandwondenwijzer bij uw apotheek. Dan heeft u alle informatie op een
rijtje.

Elke willekeurige brandweerman zal hetzelfde
zeggen: Nederlanders onderschatten het risico
van brand in hun woning. Sterker nog, uit
onderzoek van Trendbox in opdracht van First
Alert, fabrikant van brandbeveiligingsproducten,
blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders
nooit stil staat bij de kans op brand. Van de
ondervraagden heeft maar 24% het huis
beveiligd met rookmelders. In Engeland ligt dat
percentage veel hoger. Daar is in 86% van de
huizen een rookmelder geplaatst.
Brand, en daarmee rookontwikkeling, ontstaat
vaak zonder dat de bewoners van een huis
het in de gaten hebben. De meeste doden
vallen 's nachts, als mensen slapen.
Giftige gassen
Bij brand komen giftige gassen vrij, die
slapende bewoners in een diepere slaap
brengen, waardoor het reukvermogen drastisch vermindert. Het gevolg hiervan is dat
mensen rook niet kunnen ruiken. Als een
bewoner toch wakker schrikt, kan rook
binnen drie minuten verstikken. Rook is heet,
pikzwart en zeer giftig. Het inademen ervan
leidt tot snel verlies van het bewustzijn.
Ondanks deze feiten denkt 38% van de
mensen dat ze wel wakker worden door de
geur van rook. Eenmaal wakker meent 74%
van de ondervraagden minder dan vijf
minuten nodig te hebben om zichzelf en het
gezin uit het brandende pand te krijgen.

Kostbare seconden
In de praktijk kost het wakker maken van
gezinsleden en kinderen en daarna het op de tast
vinden van de buitendeur, veel meer tijd. En dat
terwijl vuur zich in 2 a 3 minuten door het hele
huis kan verspreiden. Het is dan ook zaak zo
vroeg mogelijk te worden gewaarschuwd bij
brand. Een goed geluidsalarm is de enige manier
om slapende mensen te waarschuwen.
Alle huizen
De bij deze Brandpreventieweek betrokken
organisaties dringen al jaren aan op het
plaatsen van rookmelders. Als alle huizen in
Nederland voorzien zijn van rookmelders,
daalt volgens hen het jaarlijks aantal van 60
doden door woningbranden met minstens 20.
Het aantal gewonden daalt nog veel meer.
Gelukkig heeft de Overheid dit nu ook
ingezien. Per 2001 zijn rookmelders bij wet
verplicht in alle nieuwbouwhuizen.

Een vluchtplan kan levens redden
Als er thuis brand uitbreekt, gaat het er heel anders aan toe dan in de film. Je ziet niets,
het is bloedheet en waarschijnlijk is iedereen in paniek. Daarom is het van
levensbelang om van tevoren een vluchtplan te maken. Je denkt dat je het huis op je
duimpje kent, maar als je niets kunt zien, is alles heel anders. Probeer maar eens met
een blinddoek voor een weg naar buiten te vinden. U zult merken dat het zwaar
tegenvalt. Om ervoor te zorgen dat u meteen weet waar u naartoe moet, moet u
samen met eventuele andere familieleden de volgende dingen goed afspreken:
• Bepaal wat de snelste en veiligste route is om het
huis te verlaten. Zorg dat de uitgangen makkelijk
open te krijgen zijn. Hang bijvoorbeeld een sleutel
in de buurt van de voordeur.
• Bedenk een tweede vluchtroute. Het kan zijn dat
de eerste vluchtroute (bijv. via de voordeur)
geblokkeerd is.
• Zorg ervoor dat er nooit fietsen of kratten in de
vluchtroute staan, deze moet vrij blijven.
• Rook stijgt altijd op. Zorg er daarom voor dat de
vluchtroute altijd van boven naar beneden loopt.
Als er zich rook in de vluchtroute bevindt, zorg
dan dat je laag bij de grond blijft. Daar is
waarschijnlijk nog de meeste zuurstof.
• Als beide vluchtroutes geblokkeerd zijn, spreek
dan af om naar een kamer te gaan die aan de
straatkant ligt. Op die manier kun je beter om
hulp roepen en kan de brandweer je makkelijker
redden.
• Spreek een plek af waar je elkaar ontmoet, als je
uit het huis gekomen bent Zo kun je zien of
iedereen er is en voorkom je dat iemand opnieuw
het huis binnengaat om verder te zoeken.
• Spreek van tevoren af wie er zorgt voor een
eventueel aanwezige baby, een oudene of een
minder valide.
• Spreek ook af wie de huisdieren mee naar buiten
neemt
• Vlucht je uit een brandend pand, sluit dan deunen
achter je. Dat voorkomt een snelle verspreiding
van het vuur.
• Waarschuw de brandweer (liefst bij de buren): bel
l-l-l

Belangrijk
• Oefen de vluchtroute met je medebewoners.
• Is er voldoende tijd dan gaskraan dichtdraaien,
elektriciteit uitschakelen en ramen en deuren
sluiten.
• Neem huissleutels mee (brandweer kan daarmee
dichtgevallen deuren openen).

Bel 1 1 2
• Roep alleen woonplaats en brand
• Geef pas uitleg als u de brandweer aan de lijn krijgt

In Vorden gaan op maandagavond 9 oktober veel vrijwilligers en brandweerlieden collecteren. Maar ook op de andere dagen wordt nog gecollecteerd! Nieuwe collectanten zijn van
harte welkom. Geef U gerust op bij Rita Bulten, tel.nr. 552080.

BOUWEN AA

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon 0575-551426

OPEN HUIS
woensdag 11 oktober van 20.00 tot 23.00 uur.
Wij nodigen u uit onder het genot van een
drankje en een hapje kennis te maken met ons
en ons prachtige bedrijf.

WIM EN ALBERT POSTMA

Klaassen Bouwgroep met vestigingen in Arnhem, Dinxperlo en Deventer realiseert woningen,
utiliteitsgebouwen en renovatieprojecten.
Binnen de Klaassen Bouwgroep opereert een zelfstandige afdeling: Totaal Onderhoud.
Specialiteiten zijn o.a.: verbouwingen, renovatiewerk, klantenwerk, servicedienst,
bouwkundige ondersteuning van diverse multinationals, restauratiewerk en speciale opdrachten.

Horeca-medewerker m/v
voor een theater en congrescentrum in Zutphen. Het
gaat om het verzorgen van vergaderingen, congressen en
partijen. Hiervoor heb je bijvoorkeur ervaring in de
horeca.Verder ben je klantvriendelijk ingesteld en representatief. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar. Deze parttime baan biedt mogelijkheden voor overdag en in de
avonduren.
lnformatie:(0575) 54 28 33, Gertrud van deVosse
Zutphen, Stationsstraat 20

Voor het gebied Oost- en Midden-Nederland /.oeken wij contact met:

ALLROUND TIMMERLIEDEN
ALLROUND METSELAARS
Wat bieden wij:
• Een prettige, collegiale sfeer.
• Een bij de functie passend salaris.
• Interne opleiding binnen de afdeling
Totaal Onderhoud met doorgroeimogelijkheden
naar zelfstandige medewerker.
• Ingerichte bus/auto behix>rt tot de uitrusting.
• Grote /eltstandigheid in functioneren.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
volgens CAO.

Wat vragen wij:
• Zelfstandig kunnen werken.
• Flexibele instelling.
• Ervaring in gelijksoortig werk.
• Rijbewijs B (E).

Medewerker huishoudelijke dienst m/v
voor een horeca gelegenheid in Zutphen. Het gaat om
schoonmaakwerkzaamheden waarbij een combinatie
met afwassen of garderobe werkzaamheden ook kan
voorkomen. Hiervoor ben je dienstverlenend ingesteld
en ben je een doorzetter. Wij zoeken mensen voor
zowel ochtend- als avonduren.
lnformatie:(0575) 54 28 33, Gertrud van deVosse
Zutphen, Stationsstraat 20

\td€tassen

tempo-team uitzendbureau
www.tempo-team.nl

Bouwgroep

Voor nadere informatie over bovenstaande functies kunt u contact
opnemen met de heer RH. Mombarg (Technisch manager), telefonisch
bereikbaar onder nummer 06 - 558.373 53, of (tijdens kantooruren)
0315 - 65 72 00.
U kunt ook schriftelijk reageren:
Klaassen Bouwmaatschappij ninxperlo H.V.
t.a.v. de heer Ru. Mombarg, postbus 39, 7090 AA DINXPLRLO

HORSTMAN
Fysio - fitness

A. HEITKONIG

'%/voor 35 plussers en oudere

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

'HOM-DA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. O65373O183

.». Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk

* Containers
*. Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

dames-, heren- en echtparen.

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

Autotelefoon 06-55135503

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

Welkom bij

Anthony's
Country Store

V.O.F. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Vorden • Tel. 0575-551583

Hebt u onze kledingspecial al wel gezien,
maar u bent nog niet in de winkel
geweest?
Kom dan geheel vrijblijvend kijken naar ons nieuwe assortiment
winterjassen, fleece-jassen en thermohemden.
Zowel voor dames als heren.
U kunt bij ons natuurlijk ook terecht voor:

• werkkleding en veiligheidsschoeisel
• bloemschikbenodigdheden • bloembollen
• diervoeders ... en nog veel meer.

Op vrijdag 6 oktober a.s. van 16.00 uur tot ± 20.00 uur willen wij
u graag verwelkomen in ons voormalige 'winkeltje', welke nu een
kompleet andere uitstraling heeft gekregen.
Een nieuwe naam met een verrassend assortiment o.a. Wax jassen,
Wax hats, Fleecetruien, Engelse country truien, laarzen, kadoartikelen. En ... in samenwerking met Kettelerij Bloembinderij en
Lammers Woonservice wordt het een aanvullend geheel met hun
gespecialiseerde kwaliteiten op dit gebied.
Dus . . . Voor Elck wat Wils.

Tot ziens bij Anthony's
Onze openingstijden zijn:
Dinsdag
10.00 tot 18.00 uur
Woensdag
10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag
10.00 tot 20.00 uur
Zaterdag
9.00 tot 17.00 uur
Maandags gesloten

Berty Schurink-Meenink
Floran en Ernst
Burg. Galleestraat 22
7251 EB Vorden
Tel. (0575) 55 18 77

Eerste lustrum zaterdag 7 oktober in Zutphen:

Werelddierendag woensdag 4 oktober 2000:

Laat uw huisdier chippen!
De 4e nationale bokbierdag in
1999 was een doorslaand succes
met ruim 50.000 bezoekers hetgeen de organisatie, Zutphense
ondernemersvereniging/Horeca
en Zutphen Promotie inspireerde dit evenement dit jaar nog
grootser op te zetten en rekent
dit jaar op ruim 60.000 bezoekers.
Een aantal dagen eerder dan zaterdag 7 oktober, maandag 2 oktober wordt officieel het eerste bokbier uitgeleverd vanuit de diverse
Brouwerijen. Bokbier is een donkerder en zwaarder bier door toe
passing van speciale mouten bij
het brouwproces en heeft daardoor een iets hoger alcoholpercentage dan gewoon pils.

vaten bij de Horeca nog werden afgeleverd met paard en wagen en
een 5-tal muziekkorpsen completeren het geheel. Ook een aantal
historische motoren nemen deel
aan deze optocht. De optocht vertrekt 's middags vanaf het industrieterrein De Mars en trekt daarna door een groot gedeelte van de
oude binnenstad van Zutphen
met z'n honderden monumentale
panden.

Op de Houtmarkt is dan inmiddels de officiële opening verricht
van dit festijn door Burgemeester
Gerritsen middels het tappen van
het eerste glas Bokbier. Op deze
markt de presentatie van bijna alle bekende merken. Vanuit prachtig, in herfst-sfeer en kleuren, uitgeruste stands zal menig een zich
Dit jaar zijn de meeste grote brou- tegoed doen aan een heerlijk bokwerijen vertegenwoordigd met biertje. Vanaf een groot podium
prachtige aanspanningen in een speelt de dialectgroep "de Slepgrootse optocht door het centrum pers" en zullen een aantal schipvan Zutphen. Hieronder bevinden perskoren op verschillende lokazich brouwerij-voertuigen met 2,4 ties zeemans-liederen ten gehore
of 6 paarden van o.a. Brand, brengen.
Grolsch, Oranjeboom, Heineken,
Amstel, Lindeboom, Dommelsch Verder op deze markt: -oude amen Palm.
bachten en diverse kramen met
ruil- en verzamelartikelen alwaar
Veel belangstelling zal er ongetwij- men terecht kan voor in- of verfeld zijn voor de wagen van Jo Laan koop of ruilen van bierviltjes, glauit Midden-Beemster, een wagen zen etc. Ook een groot aantal binmet een aantal kinderen getrok- nenstad-ondernemers doen hun
ken door een 8-tal ezels. Ook de ou- best om de vele bezoekers te verde brandweerspuit van Heineken maken en brengen een groot moBrouwerijen zal aan de optocht despektakel op lokatie "de Schupdeelnemen + diverse oldtimers en stoel".
ook een aantal trakteren met landbouwmachines uit de begin-jaren Gezien de landelijke belangstelvan 1900.
ling en de enorme files vorig jaar
voor de 2 IJsselbruggen wordt
Verder in deze optocht vele door vroegtijdig van huis te vertrekken
paarden getrokken koetsen en een ten zeerste aangeraden (zie ook de
aantal auto's uit de tijd dat de bier- advertentie).

Weeramateur vertelt op PCOB-ledenmiddag

Het weer is niet voorspelbaar!
De PCOB afdeling Vorden hield
een goed bezochte ledenmiddag. Bij afwezigheid van de voorzitter leidde Tinie Ridderhof de
vergadering.
Zij gaf bij de opening voorbeelden
uit de Bijbel die met het weer te
maken hebben en las een gedeelte
uit Matth. 16 en opende de vergadering met gebed. Als gast werd de
heer B. Bekman bijzonder verwelkomd.
Bij de mededelingen deelde zij mede dat de voorzitter mevr. C. van
Reeuwijk aan het eind van dit seizoen (mei 2001) zal aftreden.
Zij riep de aanwezigen op uit te
zien naar een goede opvolger(ster).
Gelukkig kon zij meedelen dat Jan
Olthaar aan het bestuur is toegevoegd.
Verder attendeerde zij op de gezamenlijke gezellige ledenmiddag
van de COSBO (gezamenlijke Ouderenbonden) op zaterdag 14 oktober
a.s. in Hotel Bakker (en niet in het
Pantoffeltje zoals eerder de bedoeling was).
Zij riep de leden op voor de a.s. vergadering op 26 oktober a.s. antieke
spullen mee te brengen. Dan zal de
heer Visee, antiquair een inleiding
houden. Ook vroeg zij om het meegezonden vragenformulier in te
vullen. Hierna hield de heer Tij l uit
Borne een boeiende causerie over
het verband tussen weerverschijnselen en de natuur. De heer Tijl is
gedurende 10 jaar weeramateur en
weerwaarnemer. Hiervan zijn er
ongeveer 1000 in Nederland, waarvan er ca. 200 actief functioneren.
Een keer per kwartaal vindt er een
bijeenkomst in De Bilt bij de afdeling Meteorologie plaats om de
laatste informatie te ontvangen.
Vroeger waren de boeren, tuinders
en schippers erg afhankelijk van

het weer. De weerwaarnemer beschikt over een weerhut in de tuin
(KNMI-model) met de volgende instrumenten: thermometer, thermograaf en hydrograaf en een regenmeter. Naast de metingen geeft de
heer Tijl ook de bijzonderheden
van die dag door aan de weerman
van radio Oost, de heer Ton ten Have uit Zwolle.
Het weer speelt zich af in de atmosfeer, de lucht, die veelal in beweging is. Hierdoor ontstaat er wind
of zelfs storm. Verder kennen we de
luchtdrukgebieden; hoge met
mooi weer en de lage met depressies.
Gedurende de laatste 10 jaar treden
er belangrijke veranderingen op in
het klimaat in vergelijking met de
30 jaar ervoor. In deze laatste periode is het veel warmer dan in de
voorgaande periode. Dit is in heel
Europa en in de wereld zo. De oorzaken hiervan zijn moeilijk aan te
geven. Gedurende de jaren negentig krijgen we 15% meer neerslag
dan in de periode ervoor. Als belangrijke overstroming in 1985 in
de Betuwe. We kennen weinig
strenge winters meer. In 1963 en in
1979 waren er strenge winters en in
1985 en 1986. In de laatste twee jaren waren er elfstedentochten,
evenals in januari 1997.
De heer Tijl zegt dat aan geen enkel
verschijnsel mooie zomers of strenge winters zijn af te leiden. Hij besloot zijn inleiding met: "Het weer
is dan ook niet voorspelbaar". Na
de pauze werden prachtige dia's
vertoont, die prachtige weerbeelden te zien gaven, vooral mooie opnamen met ijzel en schitterende
wolkenpartijen. De voorzitter was
dan ook de tolk van iedereen toen
zij de heer Tijl hartelijk bedankte
voor zijn boeiende lezing omlijst
met prachtige dia's.

De vermissing van een geliefd
huisdier is voor eigenaar en
hond of kat een bijzonder nare
gebeurtenis.

dier en eigenaar, gekoppeld aan de
chipcode, worden verstuurd naar
een nationale databank en zijn
daar dag en nacht opvraagbaar. Er
is zelfs al een internetpagina waarop men de gegevens kan vinden
als de unieke chipcode bekend is
(www.petlook.com).

Jaarlijks worden ook vele gevonden dieren aangeboden aan politie of asiels en kan de eigenaar
niet opgespoord worden. Gelukkig
is een identificatie met behulp
van een microchip nu mogelijk.
Politie, asiels en dierenartsen hebben afleesapparatuur en kunnen
zo eigenaar en huisdier weer bij elkaar brengen. Een goede identificatie van het huisdier is ook van
belang bij diefstal en malafide dierenhandel.

Chipactie bij De Graafschap Die
renartsen. Woensdagmiddag 4 oktober is er op alle vestigingen van
De Graafschap Dierenartsen de ge
legenheid om het huisdier tegen
een gereduceerd tarief te laten
chippen. Werelddierendag is een
goede dag voor een goede daad in
het belang van uw huisdier!

Hoe gaat dit nu?
De dierenarts brengt per injectie
de microchip onderhuids in. Deze
prik is vrijwel pijnloos en te vergelijken met het jaarlijkse vaccinatieprikje. De gegevens van huis-

De Graafschap Dierenartsen:
locatie Hengelo (Gld.) 0575-461420;
locatie Ruurlo 0573-451200; locatie Steenderen 0575-451266; locatie Vorden 0575-551277; locatie
Leesten 0575-571101.

Sport, spanning en sfeer tijdens
menwedstrijdln Hengelo
Ook dit jaar zal de vereniging
van het aangespannen paard
"In Stap en Draf' te Hengelo
Gld. een samengestelde menwedstrijd organiseren.
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten: * dressuur, *
vaardigheid, * marathon. Naar verwachting zullen aan de wedstrijd
80 aanspanningen deelnemen
waaronder: enkel- en tweespannen, tandems en vierspannen.
Er wordt gestreden om de hoogste
eer in de klassen l, 2, 3, 4 en 5,
alsmede voor beginners de hobbyklasse. Op zaterdagmorgen 7 oktober zal de dressuur beginnen en
vaardigheid (kegeltjes rijden), te
vens kunnen de trajecten voor de
marathon (zondag) worden verkend.
Op zondagmorgen 8 oktober zal

het startsein worden gegeven voor
de marathon. Wanneer de stap- en
draftrajecten zijn verreden komen
in het laatste traject de hindernissen aan de beurt, welke allemaal
zijn gelegen op en rond het terrein
"De Hietmaat".
Het evenement zal worden omlijst
door diverse stands, terwijl er voor
de jeugd op een afgescheiden terrein naar hartelust kan worden ge
fietst op rare fietsen en skelters.
De organisatie van "In Staf en
Draf' hoopt dat veel paardensportliefhebbers mee zullen genieten
van dit prachtige evenement op 7
en 8 oktober a.s. in het Gelderse
Hengelo.
De toegang tot het terrein is geheel
gratis. Voor inlichtingen kunt u
terecht bij mw. Steenblik-Rietman,
Dennendijk 13, 7231 RD Warnsveld,
tel. 0575-552810 (zie advertentie).

Biej ons in
d'n Achterhook
Wiej leaft maor in een raar wereldjen. Een wereldjen dat an mekare hengk van veurschriften en verordeningen waor gin mense
van af dörft te wiekn.
Nem now de sanering van de Baokse bekke hier in Vodd'n. Daor
kwam an 't lechte dat t'r ok asbest in 'n boam zat. Neet zo heel volle, maor toch, daor zat wat in.
Dus mos alles afezet wodn met grote hekkens en volle borden d'r
biej. A'j d'r nao kekn wodn iej al haos ziek, zo slim zaog 't t'r uut.
Now wet iederene onderhand wel dat t'r met asbest niks an de
hand is a'j 't maor nat hold. En nat was 't wel in de Baokse bekke.
In dit geval hadn ze die grote hekkens dan ok rostig konnen laotn
waor ze waarn. 't Schealn al gauw weer een paar duuzend gulden.
Maor nee veurschrift is veurschrift ok al zeg de veurlichster van 't
Waterschap dat t'r niks gin gevaor biej is.
En hoovolle zat t'r now eigenlijk in de bekke?. Een emmer vol of
maor een bloempot vol. In 't leste geval was 't natuurlijk helemaols te dol umme zo tegange te gaon. Maor dat zo'w wel nooit te
wetn kommen.

Traditionele
Reikicursussen
Reiki is een heel natuurlijke en
simpele manier om jezelf en om
anderen te helen. Iedereen kan
het leren! Door het volgen van een
cursus krijg je blijvend meer energie beschikbaar. Een cursus wordt
verzorgd in 4 opvolgende dagde
len en is daarmee een afgerond ge
heel! In het Centrum voor Reiki in
Eefde verzorgt üa van 't VeenKoek, Reikimaster, traditionele
Reikicursussen volgens de traditie
van het Usuisystem of Natural He
aling. Zij is ook lia van The Reiki
Alliance, de internationale beroepsvereniging van Reikimasters.
De cursusfolder is vrijblijvend aan
te vragen of bel gerust voor nadere
informatie, tel. 0575-513380 (zie
advertentie).

Gebouwen
op landgoed
Hackfort
Op zaterdag 7 oktober organiseert Vereniging Natuurmonumenten een dagexcursie rondom het thema 'gebouwen', op
landgoed Hackfort te Vorden.
Ontvangst is 's morgens op het
kasteel aan de Baakseweg. Deelname (excl. kosten voor evt. consumpties) is gratis voor leden.
Deelnemers dienen zelf te zorgen
voor een lunchpakket en een goe
de fiets.
Reservering is gewenst, dit kan bij
de Ledenservice van Natuurmonumenten, tel. 035 - 6559911.
DIALEZING
De boswachter ontvangt de deelnemers met koffie op het kasteel.
De heer T. de Haan, bouwkundig
medewerker van de vereniging,
zal vervolgens aan de hand van
dia's het een en ander vertellen
over de gebouwen op Hackfort, en
wat er bij komt kijken om deze
goed te onderhouden. Daarna
volgt een gecombineerde fiets/wandelexcursie over het Achterhoekse landgoed. Tijdens de middagpauze kan het meegebrachte
lunchpakket worden genuttigd,
de boswachter verzorgt iets te
drinken. Afsluiting van deze dag is
bij het kasteel.
CULTUURHISTORIE
Tijdens de excursie kunnen de
deelnemers de verschillende ge
bouwen met eigen ogen aanschouwen. Het bijzondere kasteel, de watermolen en niet te vergeten een
aantal prachtige oude boerderijen
met bakhuisjes en hooischelven.
Op Hackfort is veel cultuurhistorie
bewaard gebleven. De excursieleiders kunnen er boeiend over vertellen.
=225

PESTEN:
NEE!

Net zo min a'w te wetn komp wat veur kedootjen wetholder
Boogaard in Zutphen hef ekoch. 't Jonge jonge, wat een man. Stapt
in Zutphen van 't station umme een kedootjen te koopn in de stad.
Dat mo'j veural in de krante zetn. Dat alle luu uut Vodd'n dit veurbeeld maor meugt volgen. En de leugloop onder de winkeliers in
Vodd'n maor zo groot meugelijk mag wodn!!!
•,lr( h u - I . |c W o l l l

Welk college van B. en W. steln ok al weer een smak geld beschikbaor umme te onderzuukn wat t'r an edaon mos wodn umme de
winkelstand hier op peil te holn? Juustement,*'t college van onder
andere wetholder Boogaard.
Wetholder Boogaard mag dan wel 't beste veur hemmen met 't milieu, veur de winkelstand in Vodd'n is e zo nog gin dubbeltjen
weerd. Meschien mo'w de handelwieze van de wetholder wel heel
ruum zien. Maor dat volt neet altied met, biej ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman
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GRATIS INFOBROCHURES
8e) NFGV (090) 2971197 of schrijf naar
NFGV. postbus 5103, 3502 JC Utrecht
ol info^ nfgv.nl Internet: www.nfgv.nl

OPEN HUIS
Het Stroo 14

VORDEN

Op aantrekkelijke plek
aan de rand van de
bebouwde kom gelegen
goed
onderhouden

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN

VLOERTEGELS
NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

half-vrijstaand
woonhuis
met garage en besloten
tuin met zonneterras.
Indeling: entree, hal met plavuizen vloer, toilet, lichte woonkamer, open keuken met
oven, gaskomfoor en koelkast, bijkeuken met wasmachine-aansluiting en achteruitgang.
Verdieping: overloop, hoofdslaapkamer met dakkapel en kurkvloer, twee kinderkamers en badkamer met douche, vaste wastafel en 2e toilet.

RU U R! .O

SPOORSTRAAT 28

2e verdieping: (bereikbaar via vaste trap) zolderberging.

(0573) 45 20 00
De woning is volledig voorzien van kunststof kozijnen en ramen met isolerende beglazing • CV-gas • Dak-, muur- en vloerisolatie • Grondoppervlakte: 251 m2 • Aanvaarding
in overleg.
OPEN HUIS:

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21 .OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

donderdag 5 oktober a.s. 1 7.00- f9.00 uur
zaterdag 7 oktober a.s. 12.00-14.00 uur

€194.000,-

f 428.000,-k.k.

Garantiewoning = inclusief BouwTechnokeuring en gratis

Garantieverzekering

JLTHOMA A
MAKELAARS

'

MAKELAARS & TAXATEURS, PR. BERNHARDWEG 7, LOCHEM. TEL. 0573 222 444, FAX 0573 222 445
INTERNET: WWW.THOMA.NL - EMAIL: INFO@THOMA.NL
VESTIGING RUSSEN: ENTERSTRAAT 25A, RUSSEN

GARANTIE
MAKELAARS

De bezem gaat er door
en hoe!
Drie weken lang
gaan we stevig

horloges

Opruimen

bnlmonturen
zonnebrillen

Opruimen

Gegarandeerd meer service en zekerheid

Km somlicir hui krui irdrrrrn. Bij mnfliden op hri wrik of in een relatie of...
Mresial gaal dal ovri. v>im wordt 'i ri^n. |r komt nergens mrrr lor rn vorli je- .illrrn.
MandcMilang. Hel wordt erp dwaaltocht tiixsrn dr on n Herkent u iets?

verrekijkers
enz.

INFORMATIE: OM U TIJDIG TE HELPEN.
HetttFOV heeft vete grütis Infobrochurw,
Voor uzelf of iemand d» u k*nt.
Bol (030) 29711 97 of schrijf naaf NFGV,
postbus 5103, 3S02JCU«r«cmof
intoenfgv.nl Internet: www.nfgv.nl

De Wonerij

• zilver

Opruimen

NVM

DEPRESSIE

• goud

. enz.

Zutphenseweq 7
7251 DG Vorden, tel. 0575-55! 505

n «t

v e n

in sfeervolle
Liefhebbers van sfeervol wonen zitten
bij De W o n e r i j goed. C o m f o r t a b e l e
fauteuils en banken, salontafels,
smaakvolle eethoeken en dressoirs
zijn slechts voorbeelden van wat
u bij de W o n e r i j z o a l zult vinden.
Maar ook voor uw r a a m d e c o r a t i e ,
verlichting of vloerbedekking

bent

u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e adres.
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n
sfeermakers bij uitstek en zorgen voor
een p e r s o o n l i j k karakter in ieder

Bij iedere
ƒ löoo,besteding,
ontvangt u
een waardebon
tw.v. f 100,-

huis.

Groenloseweg 9
7261 AM Rüurlo
(0573) 45 12 39

v o l l e

i n r i c h t i n g e n

N
Najaarscollectie Visser Mode in Vorden:

Heel verfrissend en kleurrijk
AANBIEDING HEREN:

Visser

BIJ AANKOOP VAN EEN
CO$TUUM OF COMBINATIE:

M O D E

BASSEND VEELZU

OVERHEMD + STRIK

BUR6. G A L L E E S T R A A T 9
VORDEN
TEL. (0575) 551381
4

KADO*

DEZE ACTIE LOOPT T/M 14 OKTOBER 2OOO

schildersbedrijf

verfhandel

Binnenschilder- en

. BOERSTOEL BV
*Zr

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

Mddk HU dlVdSt B6H d f Spraak O/T7 C/6

.
De SCHILDER en *ie/*3*4 iKclerf i

komende winter uw interieur weer
een perfecte uitstraling te geven,
uiteraard met Winterschilderpremie.

Doorlopende
HAARDEN

BAR€NDS€N

&
KACHEL
SHOW
KI N D E R - R E S T A U R A NT

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 0575-552159/551261

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of
0575-551519
van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN, FIJN VOOR DE OUDERS!
Pannenkoeken - Restaurant

De najaarsmode van Visser Mode in Vorden is in twee woorden
samen te vatten: verfrissend en
kleurrijk. Het grijs is naar de
achtergrond verdrongen en
heeft plaats moeten maken
voor uitgesproken kleuren als
bordeaux, steenrood, aubergine, turkooisblauw, lila en
warm- en gifgroen. Kleur is dus
helemaal terug van weggeweest
en - eerlijk gezegd - ook veel leuker dan dat saaie grijs!
Dat laatste vinden ook Henco en Tineke Elbrink van Visser Mode in Vorden. "Je merkte ook heel duidelijk
aan de klanten dat ze na twee seizoenen dat grijs gewoon beu waren.
De mensen wilden wat anders en
zijn dan ook heel enthousiast over
de nieuwe modekleuren", vertelt Tineke Elbrink. Haar man Henco
knikt instemmend. "Ik zie bij de
mannen dat ze vergeleken bij een
aantal jaren geleden ook veel eerder
een opvallende kleur uit de rekken
halen. Blijkbaar hebben we hier met
z'n allen op zitten wachten", lacht
hij. Op de herenafdeling zijn er geen
nieuwe merken. Wel is de collectie
van de merken Stylemaster, Cottonfield en For Fellows flink uitgebreid.
De verwachtingen van Henco Elbrink ten aanzien van For Fellows

Kranenburg'
Ki.uiïoscwo' 61. ~2SI IA

Vordt-n • lel. ()S"S-SS6289

Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannenkoek van de
Achterhoek!
•feestjes • recepties • rei^tifleringen • buffetten

WEEVERS
ISO 9002

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

het échte plaatselijke
weekblad

DAMESMODE
Als we naar de damesmode kijken
dan zien we dat de rokken weer
net tot over de knie zijn. Lange
rokken kunnen ook nog steeds,
maar de korte rok is uit het modebeeld verdwenen. De pantalons
hebben bijna allemaal een 7/8
lengte en worden veelal gecombineerd met laarzen. Tineke Elbrink:
"Dit voorjaar had je veel broeken
met zakken, stiksels en andere bewerkingen. Bij de huidige pantalons zit dit bewerkelijke nu hele
maal onderaan de broek. Je moet
dan bijvoorbeeld denken aan spitjes, ritsen of omslagen. Echt heel
leuk!". Verder zien we veel ondershirts in contrasterende kleuren.
Nieuw dit najaar is de driekwartsmouw voor zowel ondershirts als
pullovers.
Met de koude maanden in het
vooruitzicht is het misschien ook
een tip om eens een gebreide
broek of rok te kopen. Helemaal
van deze tijd! Datzelfde geldt voor
de mantels en jassen van Visser
Mode. Poncho's, capes, sjaals en
omslagdoeken bepalen het mode
beeld. Een ding staat vast: het is
zwierig en supervrouwelijk!
KIDS
Ook de kindermode van Visser Mode mag er zijn. Bij de meisjes be
palen winterwit en ecru de najaarstinten. Opvallend is de grote
collectie stoer en functionele kle
ding. Ook bij de jongens is dit het
geval hoewel hier nog meer de nadruk ligt op sportswear. Alles bij
elkaar is het meer dan de moeite
waard om de komende dagen eens
binnen te lopen bij Visser Mode
aan de Burgemeester Galleestraat
9 in Vorden, telefoon (0575) 55 13
81. U kunt dichtbij de winkel gratis parkeren.

certificeerde drukker uit Vorde
bent u beslist de winnaar
•U^ • ^ ^ _ > ' H m H m H _ H ^ H X ^

zijn hooggespannen. En dat is niet
zo gek als je weet dat de Olympische
zwemmer Pieter van den Hoogenband het gezicht is van deze kle
dinglijn. "Ik noem het dan ook gekscherend een merk met een gouden
randje", zegt Henco Elbrink.

Evenementen Vorden
22 oktober:
11 november:

Openstelling tuinen "de Wiersse"
Jubileumconcert Muziekver. Jubal
sporthal De Lankhorst, Wichmond

Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22

;
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Giesen Schoenmode in Vorden:

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. 0575-553006
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
Tel. 0314-681378
Laarzen zijn weer volop in de
mode. Zelfs zo erg dat ze bij
sommige schoenenzaken in
het land bijna niet aan te slepen zijn.
"De schoenenbranche heeft
zich wat dat betreft helemaal
verkeken op de enorme populariteit van laarzen. Maar gelukkig hebben wij ze nog wel
in de winkel", lacht Robert
Giesen van Giesen Schoenmode in Vorden.
Als we de schoenenwinkel van
Robert Giesen aan de Dorpsstraat 4 in Vorden binnenlopen
valt gelijk de grote collectie
boots en laarzen op.
"Met name de boots hebben het
afgelopen jaar erg goed gedaan",
begint Robert Giesen zijn verhaal. Laarzen zijn de nieuwe
trend waarbij zwart de modekleur is.
"In onze winkel hebben wij bewust gekozen voor laarzen tot
tweehonderd gulden. De meeste mensen kopen laarzen voor
erbij. Je gaat daar niet hele dagen op lopen. Daarom vind ik
ook dat de laarzen betaalbaar
moeten zijn. Je kunt wel laarzen van drie- of vierhonderd
gulden in de etalage zetten,
maar daar zit niemand op te
wachten".
Giesen Schoenmode kiest daarom heel bewust voor de wat min-

der bekende merken uit Duitsland en Italië.
"Deze merken zijn misschien
niet zo bekend", zegt Robert Giesen, "maar kwalitatief doen ze
zeker niet onder aan de meer bekendere namen".

SCHOEIMIVIODE

VORDEN

NAJAARSCOLLECTIE

Ook op het gebied van schoenen
is de nieuwe najaarscollectie binnen.
Giesen Schoenmode heeft een
breed assortiment aan schoenen
in huis voor zowel heren, dames
als de jeugd: van klassiek tot
sportief.
Zwart bepaalt hier eveneens het
modebeeld.
Verder kunt u aan de Dorpsstraat
4 terecht voor allerlei andere artikelen zoals pantoffels, paraplu's, handschoenen, sokken,
tassen en portefeuilles.
"Heel veel mensen weten niet
dat wij naast schoenen ook andere artikelen verkopen. Eigenlijk
is het teveel om op te noemen.
De mensen moeten maar gewoon eens een kijkje komen nemen in onze winkel".

De nieuwe bloembollencollectie is er weer!!
Zoekt u de narcis, tulp of hyacint, bij Gardenmaster
Vorden weet u dat u de juiste vindt
Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: 0575-553671

DE

Vanaf oktober zijn we elke maandag weer geopend en
vrijdags weer koopavond tot 20.00 uur.

Fl ETSS PECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12, Vorden, tel. (0575) 551393

Giesen Schoenmode is gevestigd
aan de Dorpsstraat 4 in Vorden,
telefoon (0575) 55 30 06.
Het bedrijf is ook op internet te
vinden:
www.giesen.shoes.nl en het
e-mailadres is giesen@shoes.nl.

Laat uw fiets niet in de kou staan!
TIJD VOOR EEN WINTERBEURT
fl 69,50 / e 3154*

Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden
Tel. 0575-554195

Ketting, balhoofdspeling, bandenspanning,
remmen, buitenbanden, verlichting, versnelling,
naaf-speling, trapas-speling, wielen/spaken.

'n Goed idee
pannenkoeken van
e ten zijn oké

Dagelijks geopend van 11.00 - 20.00 uur

Chipknip

m

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden
Telefoon 0575- 551272
Fax 0575 -551272

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS

(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

LAAT DE WINTER NU MAAR KOMEN
*
Dames en heren loden jassen
*
Wollen truien en broeken
*
Thermo warmtelaarzen
p.s. wist U dat de nieuwe winter-dames collectie van
JERRY WILLIAMS ook binnen is.

ö
P; 7231 AJ Vorden, telefoon 0575-553405
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uirr en 's middags op afspraak.

\7Y~ÏP T\ï* TVT

STICHTING
WEL ZIJN
OUDE REN

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In dezerubriek
geeft dé Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en óver
liet ouderenbeleid in het algemeen.

HERSENBLOEDING
De medische benaming voor
een hersenbloeding ( beroerte)
is Cerebro Vasculair Accident
(CVA). Letterlijk betekent dit:
ongeluk in de bloedvaten van
de hersenen.
Zo'n 'ongeluk' ontstaat meestal
wanneer een bloedstolsel een vernauwde slagader in de hersenen
afsluit. Hierdoor krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof, waardoor hersencellen kunnen beschadigen of afsterven. We
spreken dan van een herseninfarct.
Een beroerte kan ook een hersenbloeding zijn; dan barst een bloedvat open en komt er bloed vrij in
de hersenen.
Jaarlijks worden 24.000 mensen in
Nederland getroffen door een beroerte en hiervan overlijdt 40 procent binnen een jaar. Beroerte is
de derde doodsoorzaak en de be
langrijkste oorzaak van invaliditeit in ons land.
Gevolgen
De plaats in de hersenen waar een
beroerte zich voordoet, bepaalt de
gevolgen. In elk deel van de hersenen bevindt zich een ander regelcentrum voor bepaalde lichaamsfuncties, emoties en gevoelens.
Naast lichamelijke gevolgen, zoals
éénzijdige verlamming, is er vaak
sprake van minder zichtbare ge
volgen, bijvoorbeeld vergeetachtigheid, spraakstoornissen, depressiviteit en gedragsverandering.
Stelt u zich eens voor dat u zich intens verdrietig voelt, alleen u weet

vertrouwelijk gesprek, waarbij ze
kunnen rekenen op geheimhouding. Indien gewenst kan de Oude
rentelefoon ook de weg wijzen
naar andere hulp. U kunt informatie ontvangen over instellingen
op het gebied van welzijn, psychosociale hulpverlening, juridische
en financiële problemen, etc.

niet waarom. Of u weet niet meer
hoe u uw trui moet aantrekken. Of
u zegt alles wat er in u opkomt
zonder te beseffen hoe u hiermee
mensen kwetst. Deze onzichtbare
gevolgen maken het leven na een
beroerte extra moeilijk. Voor de
patiënt zelf, maar ook voor de
naaste omgeving, die vaak een ander mens tegenover zich ziet.

U kunt bellen als u problemen
hebt waar u alleen niet uitkomt of
om een gesprek te voeren om door
een moeilijk moment te komen. U
kunt bellen over problemen met
relaties, de contacten met volwassen kinderen, ziekte of overlijden
van uw partner. Ook kunt u bellen
over de zorgen die u heeft over een
demente partner die verzorgd
moet worden, over eigen gezondheidsproblemen, oorlogstrauma's,
het moeilijk rond kunnen komen,
over eenzaamheid en dagelijkse
zorgen. Of misschien wilt u graag
eens praten over de zin van het Ie
ven. En heeft u gewoon even be
hoefte aan contact, ook dan kunt
u de Ouderentelefoon bellen.

Risicofactoren
De belangrijkste risicofactoren die
u zelf kunt beïnvloeden, zijn hoge
bloeddruk en roken.
Voor hoge bloeddruk geldt: laat
uw bloeddruk eens meten als u
toch bij de huisarts bent.
Een gezonde leefstijl verkleint de
kans op een beroerte. Dat wil zeggen: gezond eten, niet roken, meer
bewegen en zo ontspannen moge
lijk door het leven gaan.
Wilt u meer weten over een be
roerte, de voortekenen en wat u er
zelf aan kunt doen om een beroerte te voorkomen?
Vraag de gratis risicotest en/of de
brochure 'Heb hart voor je hoofd'
aan bij de Nederlandse Hartstichting, Postbus 300, 2501 CH Den
Haag.
Voor vragen over een beroerte
kunt u op werkdagen (9.00 tot
17.00 uur) gratis bellen met de informatielijn van de Hartstichting:
0800-3000300.

Anoniem
De vrijwilligers van de Ouderente
lefoon zijn er om naar u te luiste
ren, met u te praten en u te helpen. Zij hebben hiervoor alle tijd
en beschikken zelf over veel Ie
venservaring. U kunt anoniem bellen en hoeft uw naam dus niet te
noemen.
U kunt de Ouderentelefoon bellen
(basistarief) op het moment dat
het u het beste schikt.
De Ouderentelefoon is dag en
nacht bereikbaar.

OUDERENTELEFOON
De Ouderentelefoon Oost-Nederland is er voor alle ouderen die be
hoefte hebben aan een veilig en

VEILIGHEID IN HUIS
Volgens de statistieken gebeuren
de meeste ongelukken in huis.
Vooral ouderen en kinderen zijn
daarbij betrokken. Voor ouderen is
vallen een groot risico omdat de
gevolgen zeer ernstig kunnen zijn.
U kunt er zelf heel veel aandoen
om valpartijen te voorkomen.
Kijk eens kritisch rond in uw eigen
huis en let dan op de volgende zaken:
Zijn de vloeren niet te glad? Bij
gebruik van losse kleden of kleedjes kunt u ze van anti-slip materiaal voorzien waardoor ze niet
gaan schuiven.
Liggen er geen losse snoeren?
Snoeren moeten worden wegge
werkt of vastgezet op de plint. Ook
zijn er snoerverkorters in de handel, waardoor een snoer dat te
lang is gemakkelijk en veilig opge
rold en weggewerkt kan worden.
Hoe staat het met de verlichting in huis? Er is niet alleen goe
de verlichting nodig in woonkamer en keuken. Ook in de gang en
op de trap moet voldoende licht
zijn zodat u goed kunt zien waar u
loopt. Laat in de gang constant een
klein lampje branden, u komt dan
nooit van een verlichte in een totaal donkere ruimte. Dit is belangrijk omdat uw ogen tijd nodig hebben om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.
In de slaapkamer is het van belang
dat u vanuit uw bed gemakkelijk
een lamp kunt bedienen. Als u

's nachts even het bed uit moet,
dient u die lamp ook altijd aan te
doen om te voorkomen dat u in
het donker ergens tegenaan loopt
en valt. Ook in slaapkamer moe
ten losse kleedjes van anti-slip materiaal voorzien zijn.
Ook goede buitenlampen kunnen veel ongelukjes voorkomen.
Zgn. sensorlampen die reageren
op beweging, schrikken niet alleen ongewenst bezoek af, maar
zorgen er ook voor dat u zelf nooit
in het donker staat waardoor u bijvoorbeeld de sleutel gemakkelijker in het slot krijgt en het risico
op struikelen beperkt.
De trap naar boven of eventueel
naar de kelder moet voorzien zijn
van een goede leuning. Gebruik de
trap nooit als tijdelijke bergplaats
van zaken die naar boven moeten,
een keer extra lopen is beter dan
vallen.
Voor informatie kunt u terecht
bij de Stichting Welzijn Oude
ren Vorden. Tel. 553405
Kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur.
TEKENEN/SCHILDEREN
VOOR OUDEREN
Evenals vorig jaar wordt ook dit
jaar weer de mogelijkheid geboden op maandag een teken-schildercursus te volgen.
Op veler verzoek zal de cursus in
twee delen worden aangeboden: 8
lessen in 2000 en 10 lessen in 2001.
De lessen zijn voor iedereen toe
gankelijk dus zowel voor beginners als de gevorderden. De kosten
zijn afhankelijk van de grootte van
de groep (maximaal 12 personen).
De begeleiding is in handen van
Rien Overvelde en bij hem kunt u
terecht voor informatie, telefoonnummer 524734. Opgave zo spoe
dig mogelijk bij de Stichting Welzijn Ouderen te Vorden, Nieuwstad 32 7251 AJ Vorden. telefoonnummer 553405 of faxnummer
552537. U kunt zich voor respectievelijk één of beide cursussen opgeven.
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Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Actieve senioren genieten
meer van het leven!
Het beste pensioen is een gezond pensioen!
Indoor Sport Vorden organiseert
op woensdagochtend 11 oktober
een informatie bijeenkomst speciaal voor 55+ers, om te laten zien
wat het sportcentrum aan de overweg voor hen te bieden heeft.
Want structureel bewegen kan het
leven verlengen.
Regelmatig sporten op een middelmatig niveau zal diverse ouder-

domskwaaltjes verminderen. Re
gelmatig sporten reguleert ook de
bloeddruk, het lichaamsgewicht,
het cholesterol en vermindert het
risico op verdikking van de bloedvatwanden, hartaanval en flauwte.
Een goed gebalanceerd sportprogramma heeft nog andere voorde
len: het houdt de spieren, pezen
en banden in conditie, maakt de
botten sterker en gaat osteoporose
tegen, houdt het lichaam soepel,

BANKETBAKJCERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden
Telefoon 551750
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OPEN
DAG
van 14.00 tot 18.00 uur
bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Kom sfeer proeven achter de schermen!
stabiliseert de gewrichten en vermindert het risico op blessures bij
alledaagse ongevalletjes.
Het kan zelfs helpen om minder
afhankelijk te worden van ande
ren. Sporten is hoogstwaarschijnlijk het beste (en geheel natuurlijk)
laxeermiddel. Ook lage rugklachten en artritis worden minder.
Maar de meest belangrijke reden
om te gaan sporten is wel dat men
zich dan beter voelt, contact met

leeftijdgenoten heeft en meer van
het leven geniet. Kortom, regelmatig sporten is investeren in een ge
zond pensioen. Een goed fïtnessprogramma voor senioren onder
deskundige begeleiding is een programma met onder andere bewe
gen op muziek, spierconditie en
flexibiliteittraining.
Er moet op een laag niveau gestart
worden en dit mag langzaam opgevoerd worden. De sleutel tot een
succesvol seniorenprogramma is

lage tot gemiddelde intensiteit en
weerstand. Een goed pensioen is niet
alleen een goede financieel zekere
toekomst maar ook de mogelijkheid om daar zo lang mogelijk in
alle gezondheid van te genieten.
Kom op woesdagochtend 11 oktober naar de informatiebijeenkomst aan de Overweg 16 in Vorden men kan dan geheel vrijblijvend rondkijken en vragen stellen
de koffie staat klaar (zie advertentie elders).

Voor dierendag gaje natuurlijk naar
de dierenspeciaalzaak
KLUVERS VORDEN

Wil jij met je liefste huisdier

DIERENSPECIAALZAAK

9.

Bij ons ruim 40 speciale dierendagaanbiedingen voor hond, kat, vis
en knaagdier

op de foto?

PROFITEER NU!

^

Kom dan woensdagmiddag tussen 2 en 5 uur naar

DOBEY KLUVERS VORDEN C. V.
en ... zaterdag 7 oktober kun jij de foto afhalen bij

DORPSSTRAAT 20 • VORDEN

De dierenspeciaalzaak

NIEUWE OOGST

Oudheidkundige vereniging

f

Oud Vorden1

appels en peren uit eigen boomgaard o.a.
Elstar, Jonagold en Doyenne

Uitslag puzzel t.g.v. Floralia

OKTOBERACTIE

Uit meerdere goede inzendingen kwamen na loting de
volgende prijswinnaars uit de bus:

mooie Goud reinet
kg 1,50

kiste 12 kg 10,—

1e prijs: Mv. G. Dijkerman, De Doeschot 8
2e prijs: Mv. A. Menkveld, Het Jebbink 61
3e prijs: Hr. A. Knoef, Margrietlaan 4

uw adviseur
Bram Lammers

Maandag en woensdag gesloten
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 19 39, fax (0575) 55 21 61

f 25,f 15,f 10,-

De prijzen zijn hun inmiddels thuisbezorgd.

H O R STINK
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
Telefoon 0575-451643

Volleybalverenigirtg
Pelgrum-Makelaars/DASH
zoekt nog

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen

voor de woensdagavond
van 20.15-21.15 uur.
Voor informatie bel 55 29 59

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer
|>

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

recreanten

leder z'n
eigen wens.
i'
^
G

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

v
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THEO TERWEL

interieuradviseur

AUTOSCHADESPECIALIST
Bel bij oen s UT! geval gratis: ()«()() - 023 05 50 (dag en n a c h t )

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Monuta S7
Uitvaartverzorging en -verzekering

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
.CAROSSERIEBEDRIJF

Rommelmarkt
Zaterdag 7 oktober a.s. wordt weer
de jaarlijkse bazar/rommelmarkt
gehouden in en bij het Achterhuus
achter de Gereformeerde Kerk in
Vorden. Voor tijden zie de contactjes in dit blad.

NBvPVrouwen van Nu

De maandelijkse avond is deze
keer op woensdag 11 oktober in De
Herberg. Op bezoek komt de heer
Keikes uit Laren, bekend van het
televisieprogramma 'Schatgraven'
van TV Gelderland. Hij houdt voor
de pauze een inleiding over 'kunst
of antiek'. Na de pauze beoordeelt
hij graag de meegenomen antieke
voorwerpen.

Opbrengst collecte
kankerbestrijding

De jaarlijkse collecte van de Ne*derlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
heeft in Wichmond-Vierakker een
bedrag opgebracht van ƒ 2.053,15.
Het geld wordt besteed aan projecten op het terrein van wetenschappelijk kankeronderzoek, opleiding, patiëntenbegeleiding en
voorlichting.
De organisatoren van de collecte
bedanken alle vrijwilligers heel
hartelijk voor hun bijdrage. Speciale dank gaat uit naar de collectanten. Zij hebben zich geheel belan* geloos ingezet voor dit goede doel.

Opbrengst collecte
Nierstichting

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft in Wichmond-Vierakker ƒ 1.851,70 opgebracht. De organisatoren van de collecte bedanken alle gevers voor hun bijdrage.
Speciale dank gaat uit naar de collectanten die zich geheel belangeloos hebben ingezet voor dit goede
doel.
*-

Gezellige middag
voor senioren

Het Cosbo - het samenwerkingsverband van de drie in Vorden
werkzame ouderenbonden ANBO,
KBO en PCOB - organiseert dit jaar
een gezellige middag voor alle se
nioren uit Vorden.
De middag wordt gehouden op zaterdag 14 oktober a.s. in de zaal
van Hotel Bakker aan de Dorpsstraat 24.
KEr zal die middag een leuk amuse
mentsprogramma worden geboden met medewerking van De
Bouwmeesters. De jaarlijkse loterij
met mooie prijzen zal niet ontbre
ken. De toegangsprijs is inclusief
twee consumpties en een lot.
Informatie: 0575-554168. Zie de advertentie.

Reisorganisatie
vakantieweek
senioren
* In Vorden bestaat al meer dan 25
jaar een reisorganisatie die voor
senioren een vakantieweek in Ne
derland organiseert. Meestal in de
maand juni. De deelnemers zijn
allemaal 65 plussers.
Dinsdagmorgen 10 oktober wordt
er voor belangstellenden om 10.00
in het Dorpscentrum een informatiebijeenkomst gehouden.
Voorts kan men voor nadere informatie kontakt opnemen met dhr.
en mevr. Bekman, Horsterkamp 13
(telf. 551850) of met mevr. Groot
'JJebbink-Luimes, Het Hoge 57 (telf.
552981).

Opbrengst Beatrix
Fonds

De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds heeft in Vorden
f 5.669,40 opgebracht. De organisatie dankt alle collectanten en de
plaatselijke bevolking voor haar
giften.

Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

OVERPEINZINGEN VAN EEN
INWONER VAN VORDEN (2)
Tot mijn grote genoegen heeft onze
wethouder Boogaard gereageerd
op mijn overpeinzingen. Helaas vertelt hij maar het halve verhaal. Het
zal best zo zijn dat het verwerken
van groen afval slechts 15 tot 20
cent per kilo kost. Overigens wel
een marge van 33%, dat verschil.
Zou hij het niet precies weten.
In zijn reactie houdt de wethouder
geen rekening met de kosten van
strakkere scheiding van afval.
Weging van afval en verdere scheiding, brengt fors hogere kosten
met zich mee. Investering in weegcomputers, ingebouwde chips in afvalbakken, administratieve verwerking. Misschien goed voor de werkgelegenheid als de gemeenten samengaan, maar wel kostenverhogend. Het zou aardig zijn als de wethouder de kosten eens echt uitrekende. En dan niet ongeveer, maar
exact. Contact zou een goed medium zijn om ons dat uit te leggen.
Misschien eens met de trein naar
een gemeente die dat ingevoerd,
en waarschijnlijk inmiddels afgeschaft, heeft.
Verder stond in Contact een foto
van een glunderende Heer Boogaard per trein onderweg naar Arnhem om onze belangen te behartigen. Zou hij geluk hebben gehad
met die trein. Je hoort nogal eens
op de verkeersinformatie, geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Gebrek aan materieel, kapot
materieel, seinstoring etc. Over
naadloos aansluiten gesproken.
Overigens kun je nog een balletje
opgooien over de milieuvriendelijkheid van de betreffende trein.
Een paar passagiers.in een lange,
dieselolie slobberende en vervuilende trein. Een auto, die rookt als
onze onvolprezen boemel, was al
lang van de weg gehaald. Dus op
zijn minst vraagtekens bij die milieuvriendelij kheid.
Ik vraag me trouwens af of het wel
zo'n genoegen is, om als je in
Zutphen wilt winkelen, per trein
te gaan. Zeker met een gezin ook
nog behoorlijk kostbaar. Hoe zou
de wethouder dat doen, per trein
of per auto?
Ook stond er in Contact een reactie op de kommotie ontstaan door
de komst van de slibopslag. Goed
zou zijn als de wethouder wist
waarover hij spreekt. Dit is wel iets
groter dan het gemeentereinigingsbedrijf. Hier wordt slib opgeslagen uit de hele omtrek en echt
niet alleen uit de gemeente Vorden. Verdere onwaarheid is, dat
het slib niet zou stinken. De provinciale milieugrootheden hebben ons als bewoners verteld, dat
het onder bepaalde omstandigheden, wel degelijk kon stinken. Dit
is ons meegedeeld op een bijeenkomst op het gemeentehuis, waar
de wethouder schitterde door afwezigheid, dat was overigens ook
het geval op de hoorzitting voor de
Commissie bezwaarschriften. De
enige plek waar ik de wethouder
heb mogen aanschouwen was op
de voorlichtingsbijeenkomst bij
Hotel Bakker van het betreffende
bedrijf. Toevalligerwijs zittend aan
de tafel van dat bedrijf. Verkeerde
plaats misschien? Het heeft inderdaad weinig zin om al die koeien
nog uit de sloot te halen, De race
zal al wel gelopen zijn.
Een schoonheidsprijs verdient de
gang van zaken in ieder geval niet.
Politicus zijn is een ding, maar het
behartigen van de belangen van
degenen die men vertegenwoordigd en het omgaan met degene
met de kiezers die hen daar neergezet hebben, is kennelijk een heel
ander verhaal.
Iemand heeft ooit eens gezegd;
"Wij regeren over u en zonder u".
Postbus 51 laat ons houdt ons
voor: "De overheid dat zijn wij".
Laat dat ook maar eens voor Vorden gelden.
A.]. Heitling
Industrieweg 6

Dertig jaar in vuur en vlam

Brandweer Vorden zoekt nieuwe leden, de plaatselijke brandweer zit te springen om nieuwe
vrijwilligers
Dat was de tekst welke Rilde Bijenhof haar man in 1970 uit het plaatselijke contact voorlas. Da.s noe
net wat veur oe, opperde Rikie,
Och ik wet niet Rikie of dat wel
wat veur mien is, sputterde Wim.

Maar het kwam er toch van, Wim
trok de stoute schoenen aan en
ging eens informeren. Het resultaat is dat Wim tot op de dag van
vandaag druk in touw is voor
"zijn" brandweer. Diverse avonden in week besteedt hij aan de
brandweer, (het is niet bekend of
Rikie spijt heeft dat zij Wim destijds de advertentie heeft voorgelezen) Naast zijn functie van bevel-

voerder is hij o.a. verantwoordelijk
voor de uren en oefen registratie
van het korps. Kortom, dertig jaar
in dienst van de brandweer komt
zeer zelden voor.
Het is dan ook een moment om bij
stil te staan en onze waardering
uit te spreken. We willen Wim dan
pok bedanken voor zijn inzet en
collegialiteit.

Brand bij meubelfabriek Bijenhof

Op woensdag 27 september, om
ongeveer 10.15 uur, werd brandweer Vorden gealarmeerd voor
een binnenbrand bij meubelfabriek Bijenhof aan de Industrieweg.
Al snel was het eerste voertuig ter
plaatse. Bij de verkenning bleek
dat er brand was ontstaan in de afzuiginstallatie van een zaagmachine.
Een deel van de pijpen van de afzuiging stond inwendig in brand
en de brand had zich inmiddels
uitgebreid naar een stoffilter, net
buiten de fabriek.
De eerste inzet was gericht op het
evacueren van het personeel van
de fabriek en het bestrijden van de
brand in het stoffilter. Vanuit

Zutphen was inmiddels de officier
van dienst (OvD) gearriveerd. Na
een gezamenlijke verkenning be
sloot de OvD "middel brand" te geven.
De brand in de afzuiging was nog
niet onder controle. Er bestond
nog steeds kans op branduitbreiding in de fabriek. Door het vele
houtstof in de fabriek was er ook
een risico dat zich een stofexplosie
zou voordoen.
Om bij branduitbreiding snel op te
kunnen treden verzocht de OvD
assistentie van de korpsen Warnsveld en Zutphen.
Na aankomst van deze korpsen
werden diverse slangleidingen uitgerold om bij uitbreiding meteen
op te kunnen treden.
Vanuit Deventer kwam een voertuig met reserve ademluchtfles-

sen. Door het blussen van het stoffilter kwam de productiehal onder
rook te staan.
Het bestrijden van de brand in de
afzuiginstallatie werd hierdoor
lastig.
Vanuit Zutphen en Lochem kwamen voertuigen met rookgasafzuigers naar Vorden.
Toen deze enige tijd ingezet waren, kon een begin worden gemaakt met het blussen van de afzuiginstallatie.
Door dit met koolzuursneeuw te
doen (CO2 blussers) kon de schade
in de fabriek worden beperkt.
Tegen kwart over twee gaf de OvD
het sein "brand meester". Er zijn
ruim 40 brandweermensen inge
zet.

ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt
ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altlld VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:

RUNDER SUCADELAPPEN

Weekpakket vleeswaren

11,95

1kg

100 gr SCHOUDERHAM

1,95

SCHOUDERKARBONADE
1 kg
6,95

100 gr VARKENSROLLADE

1,95

3 ROOKWORSTEN

lOOgrONTBIJTSPEK

1.95

Q o_

grof of fijn O,Uu

a 500 gram •

NU VOOR

vishandel
L M & F .VAN DE GROEP
spakenburg

4,95

5,95

tel.-fax (033)29866 l O
mobiel (06) 221 58 903

3 KOGELBIEFSTUKJES
4e gratis
10,00

Uw vakslager D IJ KG RAAF

•Elk

O BOLCHRYSANT
0 2 CYCLAMEN
*

l^Jp™ + GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag van 9.30 tot 17.00 uur op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor U zijn!

5,85

Er is weer BALKENBRIJ,
BAKLEVERWORST,
BAKBLOEDWORST
_ n_
kilo

Gezinszak kibbeling

10 WINTERVIOLEN

4,95

Valeweide

10,00

Bloemen en planten

5,95

« 2 BOS BLOEMEN

9,95

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT W NIET OMHEEN

0 grote bos ROZEN, 20 st 9,95
a.s. vrijdag:
VERLOTINGSMARKT

\V^'ASWAV%VSV%%VÉ\S\W.%SS\\\WA\V\W.V,X

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De Toppertjesdag Ol\l

Een Nieuwe Verkoopwagen

Dus!!!

VARKENSFILETLAPJES
kg van 25,98 voor

FEEST bij:

POTCHRYSANTEN
3 stuks voor

Wesselink
Noten - Zuidvruchten - Zoetwaren

DUBBELDRANK
1 liter, diverse smaken, 3 pakken voor

Tegen inlevering van deze bon

250
gram
Pinda
s
^
t of zonder zout
me

voor

125

Het plantseizoen
is weer begonnen
•
•
•
•

Coniferen voor haag en solitair
Diverse soorten heesters in container
Winter- en zomerbloeiende heide in pot
Speciale aanbieding rhododendrons en
haagconiferen 140/160 cm hoog

Iets te vieren? Geef een cadeaubon van ons bedrijf!
BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24
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COCA COLA

. .

1,5 liter, 2e fles voor de

ilcÊlVG

AMSTELBIER

95

krat 24 flesjes, van 17,95 voor

Y4;

99

Maandag, dinsdag en woensdag

DlOO Cl VlClCjC II

wit, bruin en volkoren, BOD gram 3 halen Z betalen
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 -17.00 uur
Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

/\^t

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 ^Jf

Bridgen
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 25 september.
Groep A: 1. dames Arnold/Warnaar
65,2%; 2. dames v. Burk/Hendriks
59,7%; 3. hr. Bergman/mv. Walter
Kilian 56,3%.
Groep B: 1. echtpaar Koekkoek
72,4%; 2. heren Gr. Bramel/Gille
57,5%; 3. dames den Ambtman/
Thalen 50%.
Groep C: l. dames Gr. Bramel/Hartman 62,5%; 2. heren Den Ambtman/Kip 59,7%; 3. dames De
Bruin/Lamers 59,0%.
BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 27 september.
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 66,1%;
2. Smit/Kloosterman 60,4%; 3.
mv./hr. Scholten 59,4%.
Groep B: 1. De Vries/Lenderink
68,1%; 2. Klaassen/Mouwen 66,9%;
3. Lamers/Kip57,l%.

Velocitas
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De Vordense zaalvoetballers speelden vrijdagavond in sporthal 't Jebbink de thuiswedstrijd tegen Voorwaarts Kranenburg uit Wijchen.
Dit team wat vorig jaar degradeerde uit de eerste divisie heeft de
doelstelling om zo snel mogelijk
weer terug te keren op het niveau
van vorig jaar. Velocitas was voor
deze wedstrijd weer compleet, ie
dereen was blessurevrij.
In de eerste helft was goed te zien
dat de tegenpartij meer dan regelmatig traint in de zaal. Voorwaarts
liet veel ingestudeerde spelhervattingen zien, maar kon de verdediging van Velocitas niet verrasssen.
Men beet zich vast in de tegenstander en zodoende hoefde keeper
Gerrit Wenneker weinig hande
lend op te treden. De keeper van
Voorwaarts kreeg de handen wel
warm. Eerst keerde hi een vrije trap
van Jeroen Tijssen, en ook kreeg hij
de handen achter een prachtige volley van Rob Enzerink. Tot de rust
werd er niet gescoord, alhoewel Ve
locitas toch de betere kansen kreeg,
maar er werd te slordig met de mogelijkheden omgesprongen.
De 2e helft gaf hetzelfde beeld als
de Ie. Voorwaarts Kranenburg met
veel snelle en behendige spelers
probeerde de Velocitas verdediging
te slopen, maar deze gaf geen
krimp. Sterker nog, weer waren de
betere kansen voor het team van
leider Hans ten Elshof.
Na een sterke actie van Dennis
Wentink kon Huberto Eykelkamp
van dichtbij intikken. Veel vreugde
had Velocitas niet van de voorsprong. Eén moment van concentratieverlies was genoeg voor Voorwaarts om de stand gelijk te trekken. Velocitas kreeg nog meer te
genslag te verwerken. Erik Oldenhave en Rob Enzerink moesten beiden geblesseerd de strijd staken,
waardoor het Vordense team een
kwartier lang zonder wisselspelers
verder moest terwijl Voorwaarts
Kranenburg nog over 4 wisselspe
Iers beschikte. Met z'n vijven vocht
Velocitas als een leeuw en gaf geen
kansen weg, sterker nog, het had
zelfs op voorsprong moeten komen. Eykelkamp en Wentink
mochten beiden vanaf eigen helft
alleen op de keeper van de tegenstander af lopen, maar ze kwamen
net dat beetje kracht te kort om de
kans af te ronden. De stand bleef 11, wat door Velocitas als een overwinning werd gevierd. Voorwaarts
Kranenburg was technisch de bete
re ploeg, maar als Velocitas wat be
ter met de kansen was omgesprongen, dan had er misschien meer in
gezeten. Toch kon Velocitas op een
goede wedstrijd terugkijken als je
je bedenkt dat het laatste kwartier
zonder wissels werd gespeeld.

Voetbal
WVORDEN
Uitslagen 30 september -1 oktober
Schalkhaar Dl - Vorden Dl 9-0;
Warnsv. Boys D3 - Vorden D2 4-1;

Vorden El - AZC E2 2-7; Eefde E2 Vorden E2 1-6; Be Quick Fl - Vorden Fl 3-7; Vorden F2 - Warnsv.
Boys F2 5-3; Voorst Fl -Vorden F3 12; Zutphen Fl - Vorden F4 0-8; SCS
Fl -Vorden F5 10-1; Vorden E3 - De
Hoven E2 3-1.
Vorden Al - AZC Al 3-3; Vorden BI
- WHCZ B2 6-3; Vorden Cl - Beekbergen Cl 2-5.
Vios B l - Vorden l afgelast; Witkampers 2 - Vorden 2 2-2; ABS 3 Vorden 3 1-1; Vorden 4 - Reunie 5 13; Vorden 5 - Veldhoek l 5-1.

Paardesport
Tijdens het Nederlands Kampioenschap Samengestelde menwedstrijden te Hengelo G. is afgelopen
zondag onze plaatsgenoot Bertus
Pellenberg met zijn menteam, bestaande uit José Smeenk en Wim
Arendsen en de paarden Lionne en
Hanouk, in de klasse 1-2-3 tweespan paarden als tweede geëindigd. Proficiat daarvoor!!!

Volleybal
Programma 7-8 oktober
Vorden Dl - Witkampers Dl; Vorden D2 - Oeken Dl; Gaz. Nieuwl. PELGRUM-MAKELAARS
D3 - Vorden D3; WHCZ E2 - Vorden DASH/DAMES l
El; Vorden E2 - Brummen E3; Vor- Na een jaar vol tegenslagen speelden E3 - Erica E4; Gaz. Nieuwl. Fl - den de dames van Dash afgelopen
Vorden Fl; Vorden F2 - WHCZ F3; zaterdag hun eerste wedstrijd van
Vorden F4 - Eefde F2; Warnsv. Boys het nieuwe seizoen. Gesponsord
F5-Vorden F5.
door Pelgrum-Makelaars liepen de
Be Quick Al - Vorden Al; de Hoven dames trots rond in hun nieuwe
BI -Vorden BI; Erica Cl -Vorden Cl. trainingspakken. De eerste set
Vorden l - Lochem 1; Vorden 2 - won Dash overtuigend met 25-14.
Grol 3; Vorden 3 - Zutphen 2; Lo- Dit enthousiasme zakte de tweede
chem 6 - Vorden 4; Wolfersveen 3 - set iets weg, maar werd toch nog
Vorden 5.
binnengehaald met 26-24. De derde set verloren ze met 23-25. En de
vierde set werd mede door het puANADOLU - RATTI
Afgelopen zondagmiddag moest bliek weer gewonnen, 25-21. De
Ratti het opnemen tegen de Turk- balsponsor was Super de Boer.
se voetbalclub Anadolu uit Eer- Aankomende donderdag speelt
beek. Deze ploeg stond even hoog Dames l tegen Site-Out in
op de ranglijst, maar heeft een Zutphen.
groot scorend vermogen. Daar
staat tegenover dat hun aantal te PELGRUM MAKELAARS /
gendoelpunten behoorlijk is. Zaak DASH HEREN BEGINNEN
was dus om snel druk te zetten en NIEUW SEIZOEN GOED
zelf het initiatief te pakken. Dit Na een voorbereiding van 6 weken
lukte echter niet goed de eerste trainen en oefenwedstrijden spe
helft, men liet de tegenstander te len, is de kompetitie afgelopen zaveel voetballen en er werd slordig terdag weer begonnen. Een vooromgesprongen met balbezit. Na bereiding die voor het eerste heren
een half uur spelen was het dan team niet geheel vlekkeloos is verook Anadolu dat via een hard af- lopen. Met drie nieuwe spelers in
standsschot op 1-0 kwam. Ratti de ploeg (Richard Bijenhof, Johan
kon daarna wel iets meer druk zet- Boerman en Hans Leunk) begon
ten, maar echte kansen werden er op 22 augustus de eerste training
niet gecreëerd. In de rust maakte zonder Mark Droppers. Hij is zeker
trainer Anton Peters duidelijk dat tot januari uitgeschakeld met een
er met meer felheid gevoetbald knieblessure. Ook Richard Bijenmoest worden en dat het tempo hof en Johan Boerman konden
omhoog moest. Het resultaat was niet volop trainen door lichte endan ook dat Arjan Berenpas zo'n kelblessures. Door de wisselende
tien minuten na rust via een goed resultaten in de oefenwedstrijden
uitgespeelde aanval de 1-1 aante was het de grote vraag hoe het
kende. Ratti bleef nu druk zetten team er nu eigenlijk voorstond.
en kreeg goede mogelijkheden. Zaterdag was de eerste wedstrijd
Vijf minuten later al viel ook de 1- in Varsseveld tegen V.C.V. 2. Coach
2; het was wederom Arjan Beren- Mark Droppers (hij zal zolang hij
pas die hem maakte via een van niet kan spelen de coaching voor
richting veranderd afstandsschot. zijn rekening nemen) stuurde de
Even leek Ratti door te gaan druk- eerste set Robert Ellenkamp, Sanken, maar het was Anadolu dat der Spaarwater, Arjan Bikkel,
het initiatief weer overnam en Hans Leunk, Daan Vrieler en Herrond de 70e minuut de 2-2 scoor- man Vlogman als basis team het
de. De wedstrijd was nu geheel veld in. Na een wat moeizamere
open en beide ploegen kregen mo- start kwam Pelgrum Makelaars /
gelijkheden. Maar naar het einde Dash goed op dreef. De pass liep re
van de wedstrijd toe was het Ana- delijk goed waardoor alle aanvaldolu dat beter voetbalde en het ge lers aangespeeld konden worden.
vaarlijkst was voor de goal. Vijf mi- V.C.V. bleek echter over een goede
nuten voor tijd scoorden zij de 3-2. blokkering te beschikken waarop
Nu moest Ratti wel komen en er veel aanvallen stranden. Hierdoor
werd een slotoffensief ingezet, uit kon ondanks het goede spel geen
een van de tegenaanvallen scoorde grote voorsprong opgebouwd worAnadolu echter 4-2 en daarmee den. Mede door de nieuwe spelre
gels, alle sets worden nu volgens
was de wedstrijd gelopen.
het rallypointsysteem gespeeld,
waardoor elke score direkt een
SV RATTI
Programma zaterdag 7 okto- punt opleverd, bleef het de eerste
ber: Gendringen 6-Ratti 5; Gazel- set lang spannend. Aan het eind
le Nieuwland B2-Ratti BI; Ratti van de set gaf het betere spel van
de ploeg uit Vorden de doorslag.
C3-WHCZ C5.
De eerste set werd gewonnen met
Programma zondag 8 oktober: 20-25. Ook de tweede set begon
Ratti I-De Hoven 1; Longa'30 Pelgrum Makelaars / Dash met een
9-Ratti 2; Ratti 3-Pax 10; Marien- lichte achterstand. Maar ook nu
gingen de heren steeds beter spe
veld 4-Ratti 4.
len en trokken ook de tweede set
naar zich toe met 22-25. In de derSOCIÏ
Uitslagen: Sociï Cl - Loenermark de set kwam Herman Ellenkamp
C2 8-1; Sociï El - Keyenburgse Boys in het veld voor Hans Leunk. Het
El 0-10; Sociï E2 - Doetinchem E 4-11; team kon het goede spel vasthouden maar liep halverwege de set
Baakse Boys F - Sociï F 6-1.
Heren: Elsweide l - Sociï l 2-6; Epse 3 tegen een grote achterstand op.
- Sociï 2 6-2; Erica 76 7- Sociï 3 2-0; So- V.C.V. zette alles op alles om niet
de wedstrijd te verliezen. Toch was
ciï 4 - Pax 7 0-3; Sociï 5 - Ratti 3 1-11.
Programma 7 oktober: Sociï E - het de ploeg uit Vorden die aan
DZC 68 E; Sociï E2 - Keyenburgse het eind van de set sterk terug
Boys E; Wolfersveen F - Sociï F; kwam en ook mentaal over een
Baakse Boys Al - Sociï Al; Groen- goede conditie bleek te beschikken. De winst in de derde set ging,
Wit C5 - Sociï Cl.
al was het kantje boord, naar Pelgrum Makelaars / Dash met 24-26.
Programma 8 oktober
Sociï l - Anadolu 90 1; Sociï 2 - SHE Men zal denken een mooie 3-0
2; Sociï 3 - Be Quick Z. 4; BQZ 6 - So- overwinning, maar nee, mooi niet
dus, een heldere geest bij de NeVo
ciï 4; Drempt Vooruit 5 - Sociï 5.

Bo heeft bedacht, dat na een 3-0
stand er nog een set gespeeld moet
worden. Was het al moeilijk om na
twee gewonnen sets de concentratie vast te houden, na drie gewonnen sets blijkt dit nog moeilijker,
ondervonden ook de heren van
Dash.
Met Johan Boerman in het team
voor Daan Vrieler begon Pelgrum
Makelaars / Dash de vierde set wel
goed en nam een behoorlijke voorsprong. Bij een stand van 12-19
ging het mis bij de Vordense man-

nen. Er lukte niets meer en de set
werd verloren met 25-21. Gevolg
van deze idiote spelregelwijziging
is een ooie 3-1 overwinning maar
een kater van de laatste set!
Bij een 3-1 overwinning krijgt een
team nu 4 punten, bj 4-0 waren dit
5 punten geweest en bij 3-2 worden de punten per gewonnen set
verdeeld.
Met de eerste 4 punten op zak kan
Heren l zaterdag in de eerste
thuiswedstrijd aan het eigen publiek laten zien wat ze waard zijn.

Publiek welkom op woensdag 4 oktober

Bakkers klaar voor eerste
open dag

Zo'n vierhonderd ambachtelijke brood- en banketbakkers
in Nederland bereiden zich
voor op de komst van het publiek op woensdag 4 oktober.

staat brood meestal op het rooster voor thematische lessen in de
eerste oktoberweek.
De deelnemende bakkers zijn
herkenbaar aan hun versierde
winkels met het beeldmerk van
Dan wordt voor het eerst de Dag de dag: de gele bakkersmuts met
van de Warme Bakker gehouden. de aankondiging.
Consumenten kunnen op die Op de internetsite www.warmedag een kijkje nemen achter de bakkers.com zijn de adressen
schermen bij de bakker. De ini- van de deelnemers gerangschikt.
tiatiefnemer is de Stichting In samenwerking met Radio 10
DAMP, een samenwerkingsver- FM houden de deelnemende bakband van de organisaties in de kers een actie waarbij klanten
brood- en banketbranche.
kunnen schrijven welke bijzonZij wil het publiek graag meer dere band ze hebben met hun
betrokken maken bij de ambach- ambachtelijke bakker.
telijke bereiding van brood en Bij de deelnemende bakkers en
op www.radiolO.fm zijn wedbanket.
strijdformulieren beschikbaar.
De organisatie verwacht dat veel De deelnemers maken kans op
consumenten van de gelegen- de hoofdprijs van een jaar lang
heid gebruik zullen maken om gratis brood en banket ter waarsfeer te komen proeven in de de van ƒ 1.250,-.
Op 4 oktober zullen de prijswinbakkerij.
naars op Radio 10 FM bekend
Er zal veel te zien of te doen zijn worden gemaakt.
bij de deelnemende bakkers.
Sommigen laten hun klanten Coördinator Kees van het Hof
plaatsnemen aan de werkbanken van de Stichting DAMP verwacht
waar ze onder begeleiding deeg dat heel veel mensen 'achter'
zullen gaan kijken. "Een unieke
maken en hun eigen brood leren
bakken. Banketbakkers tonen de kans", zegt Van het Hof, "want
bezoekers bijvoorbeeld hoe taar- normaal gesproken kom je naten worden opgemaakt en hoe tuurlijk niet verder dan de winuit marsepein rozen worden ge kel. Nu kan iedereen eens ervaren wat er bij komt kijken, voorvormd.
dat je een vers brood of een lekEr worden ook veel scholieren ker gebakje hebt."
verwacht. De Dag van de Warme Ook de Vordense Bakkers van AsBakker valt namelijk in de Week selt en Joop heten iedereen van
van het Brood. Op basisscholen harte welkom.

Grote keuze
moderne en
klassieke
tuinverlichting
en brievenbussen
De specialist in
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen

WEULEN KRANENBARG

Ruurloseweg 45-47 • Vorden

Wie legt er voor 37° p.m.2 een
LAMINAAT-VLOER?? JOoP

Lochem

Parket 6 Tapijt

Ö) a tu u rsteTenrrqj juij ken
•••••^::„.

.,'

X •<....

Dus nu tijdelijk:
tiideliik:
Quick-Step klik-laminaat 69.95 p.m.2
Gelegd incl. folie, foam, platte plinten
Bel: Lochem 258952/nK 9nn„Kfm
BaliRuurio 453501/06-20886028

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

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

• 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, J||, ;
Telefoon (0575) 552928

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

van 14.00 - 20.00 uur (op de Hoütmarkt en Groenmarkt):

B O K. B l E R IVI A R KT
• 12 soorten bokbier • diverse kramen met ruilartikelen • oude ambachten
• dweilorkesten en live muziek
Aanvang 14.30 uur:

met oude bierkarren van'ö.a. Brand, Grolsch, Lindeboom, Heineken, Amstel,
Dommelsch, Oranjeboom en een zesspan van Palm.
Verder oldtimers, klassieke motoren, tractoren en diverse aanspanningen en muziekkorpsen

TEGELHANDEL

vanaf 1-2.00 uur (locatie de Schupstoel):

mullcf-vofden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

verzorgd door een groot aantal mode- en speciaalzaken uit Zutphen.
Showtijden: 12.30 - 13.30 - 15.30 - 16.30 uur.

Het beste pensioen is een gezond pensioen!

Informatiebijeenkomst voor 55+ers

Indoor Sport Vorden
NISSAN. DESIGNED TO I M P R O V E YOUR PERFORMANCE
F 41.495. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

Overweg 16, Vorden, telefoon 0575-553433
op woensdag 11 oktober om 10.30 uur.

DOETINCHEM Rakhorsrweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
M

HENGELO G.
ZEVENAAR

Hummelosaweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampérestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

^t

ZUTPHEN

De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

AUTOBEDRIJF

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Wij geven dan o.a. antwoord op de volgende vragen:
• Wat heeft Indoor Sport Vorden te bieden voor mij als 55+er.
• Kan ik sporten met de eventuele lichamelijke beperkingen die ik heb.

de Toegankelijkheid
Het Landelijk Bureau Toegankelijkheid heeft de periode van
2 t/m 6 oktober uitgeroepen tot
de week van de toegankelijkheid.
Onder het motto: "Toegankelijkheid voor iedereen" wordt gedurende dit tijdsbestek in het gehele
land op diverse manieren de aandacht gevestigd op het belang van
een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van
alle openbare gelegenheden.
Toegankelijkheid is van en voor ie
dereen. Ouderen, kinderen, lange
mensen, korte mensen, mensen
met kinderwagens en degenen die
zijn geconfronteerd met tijdelijke
of structurele functiebeperkingen.
Toegankelijkheid voor iedereen
wordt ook steeds belangrijker
naarmate de deelnemers aan de
samenleving ouder worden. Dat
dit in toenemende mate gebeurt
• wordt als vaststaand aangenomen.
Volgens het Landelijk Bureau Toegankelijkheid wordt op grond van
onderzoeksgegevens verwacht dat
rond het jaar 2010 éénderde deel
van de Nederlandse bevolking
(veel) meer moeite zal hebben met
het zich verplaatsen dan nu het
geval is.
KWALITEIT LEEFOMGEVING

Toegankelijkheid is de kwaliteit
van de leefomgeving, die mensen
in staat stelt om voorzieningen te
bereiken en te gebruiken. Toegankelijkheid heeft dus op bijna alles
betrekking zoals bijvoorbeeld de afwerking van haltes tot het stellen
van voorwaarden aan een lift, de
inrichting van winkels en de afwerking en begaanbaarheid van trottoirs.
Het Gehandicaptenplatform Vorden heeft begin 1999, in samenwerking met de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente, een
onderzoek afgerond naar de be
reikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid van 31 openbare ge-

legenheden in de dorpskern van
Vorden. Bij dit onderzoek werd in
het bijzonder rekening gehouden
met de volgende categorieën: - personen die zich per duwwagen of
(electrische) rolstoel verplaatsen;
personen met loop- en evenwichtsstoornissen en zij die beperkt zijn
in hun uithoudingsvermogen (zoals hartpatiënten); - blinden en
slechtzienden. Voor het opstellen
van de criteria, waaraan een toegankelijk gebouw dient te voldoen
is gebruik gemaakt van het "Handboek voor Toegankelijkheid".
Uit het onderzoek is naar voren ge
komen dat de bereikbaarheid van
de gebouwen over het algemeen
goed is. De toegankelijkheid van de
meeste locaties wordt redelijk ge
noemd. In zowat de helft van alle
onderzochte gebouwen zijn echter
obstakels in de vorm van drempels,
te smalle doorgangen of losse spullen aangetroffen die een vlotte passage verhinderen. Tevens zijn sommige bezoekersruimten door hun
ongelijkvloerse ligging niet of nauwelijks toegankelijk voor mensen
met een functiebeperking. Het rapport signaleert een negatief beeld
inzake de bruikbaarheid van de
aanwezige voorzieningen. Van de
82 onderzochte voorzieningen is
slechts 42.7 procent bereikbaar én
op rolstoelhoogte. Een gelijk percentage is wel bereikbaar, maar
niet op rolstoelhoogte en 14.6 is
niet bereikbaar. In totaal bleken er
op 20 locaties sanitaire voorzieningen aanwezig waaronder 4 met een
goed aangepast gehandicaptentoilet. In de horecasector bleek slechts
één bedrijf over deze faciliteit te be
schikken. Volgens de onderzoekers
zijn in veel gevallen simpele aanpassingen voldoende om de bereikbaarheid en bruikbaarheid van het
voorzieningenniveau te verbeteren.
De beheerders van de 31 onderzochte Vordense openbare gelegenheden en het gemeentebestuur zijn
in het bezit gesteld van de onderzoeksresultaten.

Burgemeester Kamerling:

In de Reep'n prima P.R.
voor Vorden
Burgemeester Kamerling zei
zondagavond tijdens de receptie van "In de Reep'n" dat deze
vereniging van het aangespannen paard, veel goodwill
^kweekt.
"De jaarlijkse Kastelenrit heeft altijd
ontzettend veel bekijks en dat bete
kent dat "In de Reep'n" veel PK. be
drijft voor de gemeente Vorden. De
club neemt daardoor binnen de ge
meente een belangrijke plaats in",
aldus burgemeester Kamerling. De
heer Rob v.d. Berg, voorzitter van de
Nederlandse Bond van Verenigingen van het aangespannen paard (
NBVAP) noemde "In de Reep'n" een
trouw lid. Voorts ging de preases

nog even in op de aangespannen
sport in zijn algemeenheid. "Zoveel
mogelijk bij elkaar houden, dus de
dressuur, het kegeltjes rijden en de
marathon niet splitsen. Alleen moe
ten wij het "klassementsgebeuren"
zoals bijvoorbeeld vandaag de
bondskampioenschappen, de kaste
lenrit e.d. wel apart houden", aldus
de heer V.d. Berg. De receptie van de
zilveren "In de Reep'n" waarvoor
veel met name "paardesportdubs"
uit de regio aanwezig waren, werd
gehouden na afloop van de bondskampioenschappen die deze zondag in Vorden werden gehouden.
"In de Reep'n" mocht dit evenement
namelijk ter gelegenheid van haar
zilveren jubileum organiseren.

Culturele rondreis Roemenie
In het kader van de nieuwe plannen van de werkgroep partnergemeenten Oosteuropa wordt er
eind april een 10-daagse reis georganiseerd naar Roemenie
waar dit keer niet het accent ligt
op de contacten in SighetfVorden's partnergemeente] maar
op het kennismaken met een
groot gedeelte van Roemenie,
• met name Transsylvanie.
Rond 20 april vertrekt men uit Vorden en na een overnachting zal
men 's middags op de tweede dag
in Oradea aankomen. Daar bezoekt
men de volgende dag een landbouwproject van de stichting Dorcas. Vervolgens wordt de stad ClujNapoca aangedaan. Deze stad is be
kend vanwege haar vele schitterende oude gebouwen. Bovendien is

het een belangrijke studentenstad.
De reis gaat verder naar Tirgu Mures waarna men naar het noorden
afbuigt om via Bistrita en Borsa
[mijnstad] in Sighet te eindigen
.Daarna volgt de tweedaagse terugreis en komt men rond 29 april te
rug in Vorden. Uiteraard zal op de
heen of terugweg de Hongaarse
hoofdstad Boedapest niet worden
overgeslagen. Deze 10-daagse reis
zal onder begeleiding staan van Ie
den van de werkgroep ,die dit ge
bied goed kennen. Bovendien zal
in Roemenie dhr. Alexander Barna
uit Sighet de rondreis begeleiden.
De werkgroep partnergemeenten
Oosteuropa werkt namens de drie
Vordense kerken. Voor vragen over
deze reis en eventuele opgave kunt
u bellen naar Arend Jan Menkveld
telnr.551712.

Nederlandse Bondskampioenschappen Klassementsrijden

A.Middelkoop uit Wierden
algeheel kampioen van Nederland

Wat zullen de de deelnemers
aan de Nederlandse bondskampioenschappen klassementsrijden zondag met jaloerse bukken naar de ruiters in Sydney
hebben terug gedacht. Met name naar Anky van Grunsven die
zaterdag onder prachtige weersomstandigheden goud behaalde! In Vorden onder druilige
weersomstandigheden zondag
het nationaal kampioenschap
met het "autenthieke gerei".
Zondagmorgen tegen 4.00 uur al
gestommel in de "Wildenborcher
Hof'. Daar waren zaterdag al enkele deelnemers neergestreken
om zodoende zondagmorgen niet
in alle vroegte van huis te hoeven
te gaan. Wel van slapen kwam
niets, dus toch vroeg uit de veren.
De spanning was op dat tijdstip al
duidelijk voelbaar. Dus nog even
met de poetsdoek langs de aanspanning, nog even een aai over de
bol van het paard.
En dan eindelijk is het zover. Je
rijdt weg uit de Wildenborch, richting start aan de Enkweg te Vorden. ( Vanwege de drassige toe
stand van de weide voor kasteel
Vorden, waar in eerste instantie de
start zou plaatsvinden, werd gekozen voor de Enkweg). Door de re-

gen toch wat vlekjes op "het gerei"
en dan op naar de jury.
Een jury bestaande uit de heren
P.de Boer, Giekerk; E.Eshuis, Reutum en P.W. van Kesteren, Egmond, had zich in eerste instantie
geposteerd rondom het rozenpark
bij kasteel Vorden. Daar werden de
aanspanningen met argusogen be
keken. Hoe is de conditie van het
paard; het hoefbeslag, het tuig,
het rijtuig etc. Zo keek de jury ook
of de kleding in overeenstemming
was met de aanspanning.
Het gehele jaar door worden er in
Nederland klassementsritten ge
houden. Zo ook bijvoorbeel in Vorden waar in de maand augustus
de bekende Kastelenrit plaats
vindt. Wie uit twee van zulke klassementsritten 50 punten of meer
heeft gescoord, werd uitgenodigd
om aan deze Bondskampioenschappen in Vorden deel te ne
men. De Vordense aanspanning
"In de Reep'n" mocht deze wedstrijden namelijk vanwege haar
zilveren jubileum organiseren.
In totaal gingen er zondagmorgen
16 rijtuigen van start. Zij hadden
het vereiste puntentotaal behaald.
Toch wel een beetje zielig alle
maal. Fraai uitgedost, en dan gooit
het weer roet in het eten. Zo erg
zelfs dat de tweede rit, s'middags

werd geannuleerd. Nu werd volstaan met een ochtendrit over een
afstand van 12,5 kilometer.
Toen de jury klaar was met de telling bleek dat de heer AMiddelkamp uit Wierden tot algeheel
kampioen kon worden gekroond.
DE VERSCHILLENDE UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Categorie Stads- en Dienstrijtuigen: l en kampioen van Nederland de combinatie van Rijn/Paus
uit Hengelo 55,56 punten; 2 H.Kessels Epen/Valkenswaard 55,35; 3
P.Schaap, Bellingwolde 51,87.
Categorie Sportrijtuigen: l A.
van Oudheusden, Neeritter 53,31
punten; 2 A.Balster, Beekbergen
52,81.
Categorie Streek- platteland- en
jachtrijtuigen: l A.Middelkamp,
Wierden 58 punten; 2 A en J. Korver, Obdam 56,18; 3 J. Vrolix, België
55,66; 4 J. Maathuis, Weerselo
54,97; 5 S. Rij-ploeg, Schijndel
53,81 punten.
Categorie Park en Familie rijtuigen: l H. Homan, Goor 53,70; 2
familie Hoftijzer, Aalten 52,83; 3 R.
Woering, Baarn 51,27.
Categorie Bedrijfsvoertuigen: l
R. Hoekman, Markelo 52,60 punten.

.Samen werken aan de zorg voor anderen

Alpha-helpenden m/v
Thuishulpen A m/v

LIJSTEN

ZorgGroep Oost-Gelderland is een

Bijzondere dingen en

stelt. Onze klanten hebben

speciale

verschillende leeftijden, cultu-

Wat bieden wij?
Ons uitgangspunt is niet alleen kwaliteit
in zorg voor onze klanten, maar ook
kwaliteit in de zorg voor onze medewerkers. Wij bieden de alphahelpende bemiddeling, waarna jein dienst komt bij de klant voor
max. 15 uur per week tegen een
uurloon van max. ƒ 16,24 (incl.
doorbetaalde vakantie en 8%
vakantietoeslag). Wij bieden
de thuishulp A een vaste aanstelling, een salaris van max.
ƒ 21,11 bruto per uur, scholingsmogelijkneden, goede begeleiding, collegialiteit en veel waardering voor het werk wat je doet.

thuiszorginstelling die in haar dienst
verlening de klant steeds centraal
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sen verdienen een gou-
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wandlijsten bij Harmsen
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Vakschilders. Maatwerk

werkers die gemotiveerd

met of zonder cntspie-

zijn is essentieel!

geld glas. In goud of één
van

de

vele

andere

Ben jij op zoek naar een
zelfstandige baan met veel
afwisseling?

kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern.

Kortom,

u

Kom dan bij ons werken als alphahelpende of als thuishulp A. De
alpha-helpende is in dienst van de
klant, de thuishulp A is in dienst van de
ZorgGroep. Beiden verrichten voornamelijk
huishoudelijke taken bij de klanten thuis.

vindt steeds de juiste
omlijsting
dierbare

voor
foto,

een
fraaie

zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd

diploma.

Informatie
Voor meer informatie of het aanvragen
van een aanmeldingsformulier voor de functie
van alpha-helpende kun je contact opnemen met
mevr. A. Hassink, alpha-bemiddelaar, tel. (0543) 54 64 74.
En voor de functie van thuishulp A met mevr. C.E. Kaemingk,
operationeel manager thuiszorg, tel. (0543) 54 64 74.

Wij

maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wand!

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?
Je draait je hand niet om voor huishoudelijk werk en je
beschikt over goede contactuele eigenschappen. Daarnaast
vind je eigen inbreng in je werk en overleg met de klant
belangrijk. Je neemt zelf initiatief en je voelt je betrokken
bij de ontwikkelingen in de zorg.

ZorgGroepOostGelderland

HOME
HARMSEN

VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21
Tel. 0575 46 40 00
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"Welke
sierbestrating

past bij mijn
tuinwensen?
Ik vraag het
gewoon aan
BouwCenter."
U

HEEFT

GEKOZEN

OM

UW

TUIN

TE BESTRATEN

DE MOGELIJKHEDEN ZUN NAGENOEG ONBEGRENSD

VAN

GEWASSEN

VAN

GRINDTEGELS

TOT

KINDERKOPJES

EN

MOLENSTENEN TOT TERRAZZOTEGELS. HET RUIME ASSORTIMENT
TEGELS EN STENEN GEEFT U DE GELEGENHEID VAN IEDERE
TU|N IETS BIJZONDERS TE MAKEN. U DOET GEGARANDEERD
LEUKE IDEEËN OP TUDENS EEN BEZOEK AAN BOUWCENTER ECB.

«BouwCenter»ECB
m
w
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Eibergen
Nieuwstraat 83, 7151 CD, Telefoon: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïstraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 - 37 25 65

Ruurlo

m

= ZAALVERHUUR =
l VAN ZEEBURG
& VISSER

Abbink
-i ! i m i i v , h ' i l > i ' l

Mini camping

'Warnstee'

Zutphenseweg 31
Vorden
Tel. (0575) 551531

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-467343

Telefoon 0575-441654

Zaagmolenpad 113, Doetinchem
Telefoon 0314-392351

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon 0313-476311 - 06-23734580

bergskelters
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.
Telefoon 0575-467278

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Rabobank
Graafschap-West

Hengelo (Gld.) Zelhemseweg 21
Telefoon 0575-464000

TROEFMARKT VAN DER MONDT HENGELO (GLD)
RUURLOSEWEG 52 - TEL. 0575-461392

bouwmanagement
bossenbroek

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD EEN TROEF

3 BRODEN

Ruurloseweg 49, Hengelo (Gld.
Tel./Fax 0575-463132

VOOR MAAR

F 6.00

ELKE DAG VERS GEBAK

Team Boerboom, deelnemer aan deze wedstrijd, lid van In Stap en Draf.

7 en 8 oktober 2000

Hoveniersbedrijf
Lankhorsterstraat 25, Wichmond
Telefoon 0575-463507

' Nederlandse Bond van Verenigingen

het jaarlijkse evenement
in het 2e weekend
van oktober

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

VERZEKERINGEN.

hypotheken

pensioenen

Univé Oost
Stationsstraat 12, Ruurlo
Telefoon 0573-451635

VERHEY TOLDIJK
Raadhuisstraat 11-13, Hengelo (Gld.
Telefoon 0575-461469

HALFMAN B.V.

SAMENGESTELDE M EN WEDSTRIJD
HENGELO (GLD.)
ORGANISATIE: IN STAP EN DRAF
TERREIN DE HlETMAAT

BouwGenterSHCI-UBI
Kruisbergseweg 13
Postbus 27. 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-468181
Fax 0575-461082

voor het beste bronwater
Telefoon 0575-452041
Fax 0575-452051
Aannemersbedrijf

boomkwekerij • tuinaanleg
hoveniersbedrijf
Rondweg 2a, Hengelo (Gld.
Telefoon 0575-461424

WATERTECHNIEK

ZATERDAG 7 OKTOBER: DRESSUUR EN VAARDIGHEID
ZONDAG 8 OKTOBER: MARATHON (V.A. 9.30 UUR)

ENTREE GRATIS

'DE KWINKWEERD' B.V.
de Kwinkweerd 10a, Lochem,
tel. 0573-256900
Inl. B.J. Steenblik, tel. 0575-552810

WEULEN KRANENBARG

tuinhuisjes • natuurstenen
Ruurloseweg 45-47, Vorden
«n 0575-551217 of 551811

AMPIBronkhorst
aanhangwagens • paardentrailers
Onderstraat 13 - Tel. 0575-451532

St. Janstraat 3 • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 67

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel
Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-467555

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467278

Warnsveld (0575) 431204
Borne
(074) 2669577
Arnhem
(026) 3637934*
Zat. open tot 13.00 uur
*Arnhem zaterdag gesloten

Kwaliteit in oogzorg

len

Lens-vestigingen
vindt LI in:

Team Pellenberg, deelnemer aan deze wedstrijd, lid van In Stap en Draf

N j Arnhem, Utrecht,
^•^ Deventer

Tel. Deventer 0570-613737

GAZELLE

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door.

verkoop - inruil - verhuur
van aanhangwagens, bagagewagens,
paarden- en veetrailers, enz.
Onze site: www.wittesmid.nl
aannemersbedrijf 'de Timmerije'

////

AUTOBEDRIJF

Zelhemseweg 19, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 47 93

b o uw & t i m m e r b e d r i j f v. o . f .

Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-467588

//ff

Ruitersport Sueters
Fa. Groot Roessink
Onstenk
Th.J. Sloot B.V.
't Hoekje
Bosman groenspecialist
Univé Oost
KWS
Vriezen Wegenbouw bv

speciaalzaak ruitersport
loon- en grondverzetbedrijf
eiken meubelen
accountants en belastingadviseurs
café - restaurant - slijterij
hoveniersbedrij f
verzekeringen, hypotheken, pensioenen
wegenbouwers
wegenbouwers Varsseveld

HENDRIKS
Kruisbergseweg 1'0 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461448
BLOKHUTTEN - TUINMEUBELEN - SPEELTOESTELLEN

Hoefsmederij

M. Schiphorst
Bel voor afspraak
0575-461687

