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Aftrap Nationale Brandpreventieweek bij De Kraanvogel:

Brandweeroefening op school

Basisschool De Kraanvogel in
Kranenburg had vorige week
vrijdag de primeur. In het kader
van de Nationale Brandpreven-
tieweek werd hier in samenwer-
king met de plaatselijke brand-
weer een ontruimingsoefening
gehouden.

Onder toeziend oog van burge-
meester E.J.C. Kamerling en com-
mandant Bennie Hekkelman
stormden rond half tien enkele
brandweermannen het schoolge-
bouw aan de Eikenlaan binnen.

Daar was zogenaamd brand uitge-
broken nadat de verwarmings-
monteur, gespeeld door corpslid
Martij n Kornegoor, tijdens het
schoonmaken van de centrale ver-
warming 'brand' veroorzaakte.

Vlak daarvoor hadden de leerlin-
gen de school al verlaten. Deze ver-
zamelden zich op het veld van
voetbalvereniging SV Ratti. 'Het is
jammer dat de kinderen zo niets

van de oefening kunnen zien',
merkte de burgemeester op. 'Aan
de ene kant wel', antwoordde com-
mandant Hekkelman. 'Maar als
het om een echte brand zou gaan,
gaat het ook op deze manier. Dan
laat je de kinderen ook niet op
straat naar de brand kijken. We
proberen zoveel mogelijk de echte
situatie na te bootsen. Daar is ie
dereen het meest bij gebaat', ver-
telde hij.

Op dat moment bevonden zich
nog twee kinderen op de zolder
van de school. Deze werden op vak-
kundige wijze door de Vordense
brandweer bevrijd. Het uitzicht
was daarbij zeer beperkt omdat de
hele gang vol rook stond. Het rook-
kanon had zo zijn werking goed
gedaan.

Na afloop van de oefening moch-
ten alle kinderen, als extraatje,
nog even door de met rook gevul-
de gang lopen. Zij werden daarbij
begeleid door de brandweer.

VEILIGHEIDSBESEF
De Nationale Brandpreventieweek
wordt gehouden van 4 tot en met
12 oktober.

Dit jaar staat deze week in het te
ken van ontruimingsoefeningen
bij scholen. Ter gelegenheid hier-
van heeft de Vordense brandweer
alle basisscholen uitgenodigd hun
ontruimingsplannen te oefenen.

Doel van de actie is het vergroten
van de veiligheid binnen de school
en het stimuleren van het veilig-
heidsbesef van de kinderen.

Alle basisscholen in de gemeente
Vorden doen mee aan de actie. Na
de aftrap bij De Kraanvogel zullen
ook de andere scholen in de loop
van deze week aan de beurt zijn.

De kinderen weten van tevoren
niet op welke dag er 'brand' uit-
breekt. De brandweer rukt tijdens
deze oefeningen met vol materieel
uit.

Herdenkingsdienst Prins Claus
"De ander ontwikkelt zichzelf"
Ook de Gereformeerde Kerk Vor-
den is bedroefd om het overlijden
van Z.K.H. Prins Claus. Daarom is
besloten op zondagmorgen 13 ok-
tober een speciale herdenkings-
dienst te houden. Men wil samen
bidden voor koningin Beatrix en
de kinderen en zo symbolisch om
hen heen staan in deze voor hen
zo verdrietige dagen.

Zondag 13 oktober is het zondag
voor het werelddiaconaat, het
werk van de kerk voor en in lan-
den waar armoede heerst. In de
preek staan we stil bij het ontwik-
kelingswerk, waarvoor Prins Claus
zo'n warm hart had. Zijn motto
was: "Jij ontwikkelt niet de ander,
de ander ontwikkelt zichzelf'. Het

is niet de bedoeling dat de ander
alleen maar zijn hand ophoudt; jij
helpt hem om zichzelf te ontwik-
kelen en verder te komen.

In Johannes 5 lezen we hoe Jezus
een verlamde man helpt in Bethes-
da, die het na 38 jaar ziek-zijn niet
meer ziet zitten. Jezus zegt tegen
hem: "Je moet opstaan en je mag
weer leven".

Naast de gebeden zullen ook de lie
deren worden gekleurd door het
overlijden van de prins.

Aan deze bijzondere dienst wordt
meegewerkt door Chr. gem. koor
"Excelsior". Voorganger is de eigen
predikant, ds. D. Westerneng.

Men is allen van harte welkom
deze dienst bij te wonen.

NOG DRIE WEKEN

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD. - TEL. (0575) 46 25 11 - FAX (0575) 46 30 89

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

-~ c-fé K«..««n, ' zalen tot 1 °°° Personen
' ""»<""" • schietkelder

De Mteliwe Aanleg . bowlingbanen
^̂ K l'(i*s,irili'ohuvcn1 <mi • kegelbanen

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

VLOERTEGEL
Gres 30x60 cm
Grijs of brons genuanceerd
eerste kwaliteit, vorstbestendig.

€29,50 per m
(zolang de

voorraad
strekt)

TEGELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

NIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
(0529) 48 46 61

HENGELO
Geerdinksweq 297
(074) 291 60 23

MUNTENDAM*
Middenweg 55
(0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
(0512) 5 f "*-

Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

De Noord 45
(0321)3381 18

* Maandag gesloten

Weekenddiensten
AIARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden zondag werelddiaconaat
Zondag 13 oktober 10.00 uur Dhr I IJ. van Es uit Zutphen.

Kapel Wildenborch
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. J.C. de Bruine.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 oktober 10.00 uur Werelddiaconaat. ZWO dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng, m.m.v. chr. zangver-
eniging "Excelsior"; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur Pastor Hogenelst, m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 oktober 17.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
Zondag 13 oktober 10.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
13-14 oktober E. Wassink, Zutphen, tel. (0575) 51 53 77.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
12rl3 oktober GM. Wolsink. Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 'en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uuren 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 9.30- 17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
.Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

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

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

• Te koop: walnoten. Zelf ra-
pen. Zaterdag 12 oktober van
9-12 uur. Huize Zelle. Ruur-
loseweg 92, Hengelo (G).

• „De Tol" is weer begonnen
met de inbreng en verkoop van
gebruikte kinderkleding. Tel.
(0575) 55 1956.

• Te koop: landgeiten, zwart
en zwartbont. Ook bok be-
schikbaar. Inl. (0575) 54 29 37.

• Te koop: gekloofd open
haardhout. Tel. (0575) 55 67
23.

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

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

• Pijnvermindering. Goede
nachtrust. Reumapijn, artros-
epijn, hoofdpijn, rugpijn, ande-
re pijn, slecht slapen, weinig
energie. Magneet- en Ver-
infraroodtoepassingen. Info-
avond 10 okt. 20.00 uur. Tel.
(0575) 52 05 43.

• Tijdelijk (3-6 maanden)
woonruimte beschikbaar in
buitengebied van Ruurlo. In-
lichtingen (0573) 46 12 21.

• Te koop: tulpenbollen voor
de tuin. €0,10 per stuk. Keus
uit diverse soorten, ook grote
hoeveelheden. Redstar aard-
appelen 20 kg €6,-. G. Wol-
sink, Tolhutterweg 11, Ruurlo.

• Man (40) zoekt woonruimte
in Vorden of omg., liefst platte-
land, €300,- p.mnd. Raymond
(0575) 52 22 28.

• Iets speciaals doen? 1, 2 en
3 november 2002 vrijhou-
den! Wordt vervolgd.

• Te koop: walnoten. Fam.
Knoef, tel. (0575) 55 65 06.

• Tijdelijk te huur in het bui-
tengebied van Vorden: volle-
dig ingericht appartement
bij boerderij. Eventueel met in-
pandige garage. Brieven onder
nr. V 32-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Te koop: Puch Maxi, zwart,
opknapper. €60,-. Tel. (0575)
55 26 63.

• Voor een te organiseren ten-
toonstelling vraagt de N.H. ge-
meente gebruik van: trouw-
en doopfoto's gemaakt in
de dorpskerk; kunstwerken
gemaakt door gemeentele-
den. Reageren tot uiterlijk 12
oktober. Tel. (0575)5517 12.

• Voor een goed gesprek bij
de koffie. Deze maand koffie-
babbelaars extra voordelig.
Wereldwinkel Vorden.

• Verhuisd: Annie en Reint
Wesselink, van Baakseweg 5
naar Dr. W.C.H. Staringstraat
17,7251 AL Vorden.

• Te koop wegens omstandig-
heden: keurige Volvo 340 GL
automaat, bouwjaar 1991, km-
stand 92.000, 'APK tot 5 okt.
2003. Prijs €975,-. Tel. (0575)
55 39 14 (na 18.00 uur).

• 27 oktober 10.00 uur Willi-
brorduskerk Ruurlo speciale
jubileummis t.g.v. 25 jaar koor
Markant.

• Te koop: vierdels van een
koe. Tel. (0575)551324.

• Verloren: fietstas, type
Agua Pasadena. Tel. (0575) 55
21 01.

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortef les 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Sneeuw scooteren
in

Lapland?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vordc-n, /uiphensfweg 26
Tdclboii: (0575) 55 82 .47

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 1T 69,
www.tcrenovatie.com

Veel gezondheid van de Echte Groenteman in ..

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 7 t/m zaterdag 12 oktober.

Alleen opwarmen...
stamppot zuurkool
100 gram € V/i

Alleen even bakken...

bistrokrieltjes
500 gram

149
Heerlijk zoet, witte vitamientjes ...

pitloze druiven
500 gram €\

199. i •

Koningin van de handperen ...
Doyenné
du Comice A go
héle kilo € Ui

Verraderlijk lekker...

tropicalsalade
200 gram

149

O?9

Lekker stamppotje? Versgesneden

fijne andijvie

Hagelwitte...

bloemkool
per stuk

De Echte
Groenteman Vorden

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

Spaart u al mee voor de KEUKENHULPJES?

Kersen-
bavaroisevlaai

5m
90

groot €
090
Om

Appel-kaneelvlaai
90
V

Dinobrood
f 60

•

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 oktober 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

BREIEN!
Voor nieuwe wintergarens

en breiboeken:
kom naar Warnsveld!

Profiteer van onze opruiming
van verschillende zomergarens.

Nu met 50% korting!

interieuradviseur
® A -

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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tf; Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze »

zoon en mijn broertje

l 'Daanl
$ Hij is geboren op 21 september 2002.

Daan weegt 3690 gram en is 50 cm lang.

Steven, Erna en llse Smit

Zuivelweg 18
7021 CS Zelhem

:{! Tel.(0314)624727

,.': ......... ...................... .^

Wij zijn erg blij met onze zoon en mijn broertje

Koen

Hij is geboren op 6 oktober 2002.

•

l
l
l
-.............«.

-

Erik, Renate en Timo
Dimmendaal-Smallegoor

Kerkweide 5
7251 LN Vorden
Tel. (0575) 55 91 09

ii... ...........—"
a'?' •
:|; Harold Kolkman & Margreet Smid

trouwen op vrijdag 11 oktober 2002 om 12.00
uur in Huis Nieuw Rande te Diepenveen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
13.15 uur in de Rooms Katholieke kerk te
Bussloo.

Het adres blijft:
Bernard van Dierenhof 7
7425 HN Deventer

'j!! bernard van uierennor f ;
{{J 7425 HN Deventer
i *i»; ..»•
, . *

„De Heer is mijn Herder"

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft en dat zij tot het laatst toe betrok-
ken mocht zijn bij alles wat haar dierbaar was, is rustig
ingeslapen na een arbeidzaam en gelovig leven onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Gerritjen Hobelman-Klein Kranenberg
weduwe van Dirk Hendrikus Hobelman

in de leeftijd van 82 jaar.

Dinxperlo:

Keijenborg:

Hengelo (Gld.):

Henk Hobelman
Patrick

Aly Janssen-Hobelman
Eef Janssen
Wendy en Dick

/var
Marcel en Oerwil

Iris
Herman Hobelman
Marjan Hobelman-Doornink

Frank
René

7255 MN Hengelo (Gld.), 27 september 2002
Hazenhutweg 12

De begrafenis heeft woensdag 2 oktober plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, na het plotseling overlijden van onze
vader, opa en vriend

Hendrik Rietman

betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Tinus Smallegoor

7251 RJ Vorden, oktober 2002
De Eldersmaat 1

„Verhef Gij over
ons het Licht Uws
aanschijns, o Heere".

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons heeft be-
tekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma

Hermina Everdina Pardijs-ten Bosch
weduwe van Marinus Hendrikus Pardijs

op de leeftijd van 91 jaar.

Zutphen: Nel Pardijs
IJsselstein: Henk Pardijs

Puck Pardijs-Edelman
Alexandra en Marcel

Lisa, Joost en Matt
Mare en Mirell

Daan en Menno
Esther en Serge

Vorden: Annie Star-Pardijs in herinnering
Dick Star
Jelly Star-Bultsma

Marlies en Erik
Mariska

Bastiaan en Sanne
Anita en Joris

Baarn: Evert Pardijs
Tilly Pardijs-van Luin

Marije en Vincent
Tijmen

Breukelen: Arie Pardijs
Bernardien Pardijs-Termaat

Suzanne en Michael
Wouter

6 oktober 2002
Nieuwstad 32 - kamer 118
7251 AJ Vorden

Correspondentieadres:
Caro van Eycklaan 12
7207 GG Zutphen

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 11 okto-
ber om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.
Voorafgaand aan de rouwdienst is er in de kerk van
12.30 tot 12.50 uur gelegenheid tot afscheidnemen.
U kunt de familie condoleren na de begrafenis in restau-
rant „De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Jubileumavonden
„25 jaar Markant9

in „De Keizerskroon"
op l, 2 en 9 november.

Aanvang 20.00 uur - Zaal open 19.30 uur.

Voorverkoop:
„De Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te Ruurlo

tel. (0573) 45 14 16 en
Ineke Wopereis, W. Alexanderlaan 15 te Ruurlo

tel. (0573) 45 32 54.

Prijs € 5,- volwassenen en
€ 2,- kinderen t/m 12 jaar.

Weekaanbieding van Boomkwekerij Menkhorst

c7.95Prachtige pampusgrassen
80/120 hoog

c4.95

€8.95

Japanse wilgjes op stam
van 80 cm hoog

Skimmia
met minimaal 25 bloemtrossen

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.

Particuliere verkoop op donderdag,
vrijdag en zaterdag tot 16.00 uur.

Saksische leverworst A48
100 gram € \Jm

4 houthakkers-
+ 5 punten gratis € m

( 100 gram

(met groente)

Rundercourgette * 70
rol, 100 dram € l •

o?5

Aardappel speksalade A49
100 ram € \Jm

100 gram

Aai
WO g,

i At,

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds l < ) < ) 8

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'levens uw ven rouwde :ulres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf" cn showroom: Gerritsenweu 6
(Industrieterrein ' l)c Mars' t.o. Woonhuulcvnnl lujcrkamp)

7202 BP /utphcn
Tel. (0575) 52 (H 56 / 5 i 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE Kv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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



G B VoRDEN

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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 2030 uur
woensdag
van 14.00 tot 1730 uur
donderdag
van 14.00 tot 1730 uur
vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ONDOLEANCEREGISTER

Vanaf maandag 7 oktober kunt u op het gemeentehuis het condo-
leanceregister voor Prins Claus tekenen. Dit kan van maandag tot
en met donderdag van 9.00-12.00 en 14.00-16.00 uur en op vrijdag
van 9.00-12.00 uur.

RANDPREVENTIE: VEILIG DE WINTER DOOR

Na een mooie en lange nazomer wordt het langzaamaan kouder. En bij
koud weer doet u er natuurlijk alles aan om er warmpjes bij te zitten.
Soms kan dit echter minder goed uitpakken dan u had gedacht. Elk jaar
weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en hand-
doeken in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen dodelijke
slachtoffers op. Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld
aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide. Een zeer giftig gas dat 250
maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Koolmonoxide
is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het
weet ben je bewusteloos. Hierbij van de brandweer enkele tips op een
rijtje.

(Bad)geiser
Een geiser moet het aardgas, dat toegevoegd wordt, kunnen verbranden.
Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan verbrandt niet
alles en vormt zich koolmonoxide. Hoe kunt u zien dat dit gebeurt?
• De ramen beslaan door de vrijkomende waterdamp, die niet via de af-

voer verdwijnt
• De vlam in de geiser is oranje en brandt hoger dan normaal

Preven tie tip
Het jaarlijks laten controleren van uw(bad)geiser door een erkend instal-
lateur is een goede preventiemaatregel. De vlam van een goed afgesteld
gastoestel is blauw. Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn.
Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Tegenwoordig
zijn er zogenoemde gesloten geisers op de markt. Deze apparaten zorgen
zelf voor voldoende zuurstof, zodat er nooit sprake kan zijn van koolmo-
noxidevorming.

Centrale verwarmiiigsinstallatie/gaskachel
Voor de centrale verwarmingsketel in uw huis of een gaskachel in uw
woonkamer geldt hetzelfde als voor een (bad)geiser. Nog niet zo lang ge
leden deed zich een dodelijk ongeval voor in een nieuwbouwwijk. Een
jong gezin kwam om het leven. Hun woning was net eenjaar oud en uit-
stekend geïsoleerd. Een centraal afzuigsysteem zorgde voor het afvoeren
van de lucht uit de woning. In verband met de kou werd echter de aan-
voerbuis van frisse lucht met een handdoek dichtgestopt. In zo'n geval
heeft de cv-ketel binnen een paar uur alle zuurstof uit de woning ver-
brand en wordt koolmonoxide gevormd.

Preven tietip
Vooral in nieuwbouwwoningen is door goede isolatie geen natuurlijke
ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. Daarom mogen luchtaanvoer
en -afvoer nimmer worden afgesloten. Ook niet bij een zeer koude win-
ter. Let ook op de afzuigventilator van de keuken en de centrale afzuiging
van keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op
het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Bewo-
ners van oudere huizen blijken bij extreme koude regelmatig kieren en
gaten dicht te stoppen met kranten of lappen. Natuurlijke ventilatie is
dan niet meer aanwezig. Dit is gevaarlijk omdat er op geen andere ma-
nier geventileerd wordt. Het structureel dichtmaken van kieren en na-
den met behulp van kitafdichting en tochtstrips levert gevaar op als er
geen alternatief lucht aan- en afvoersysteem is.

Schoorsteen
Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of een slechte kwaliteit
van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt
raakt. Ook door het stoken kan het schoorsteenkanaal verstopt raken. Bij
een verstopte schoorsteen stromen de verbrandingsgassen rechtsreeks
uw kamer in.

Preven de tip
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt, moet u ten-
minste lx per jaar laten vegen. Ook een schoorsteen voor een gasgestookt
kanaal moet u ieder jaar laten nakijken en zonodig vegen. Informatie
over aangesloten schoorsteenvegers in uw buurt vindt u in de Gouden
Gids of via de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond in Amsterdam.

Koolmonoxidemelder
Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn sinds kort elektrische koolmonoxide
melders verkrijgbaar. Bij een te hoog percentage koolmonoxide in de
lucht gaat de melder af met een krachtige sirene. Volg de montagevoor-
schriften goed op!

Keuringen gasinstallatie
U kunt door uw energiebedrijf tegen een geringe vergoeding een veilig-
heidsonderzoek laten uitvoeren.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze preventiemaatregelen kunt u contact op-
nemen met de afdeling preventie van de brandweer, telefoonnummer
0575-593300.

S

RIJSTELLING VOOR VERVANGING GSM-MAST

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 14, lid 8 van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost
1994" vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een GSM-mast aan het
Wiemelink nabij nummer 40 (het betreft het vervangen en iets verplaat-
sen van de bestaande mast). De op de vrijstelling betrekking hebbende
stukken liggen van donderdag 10 oktober tot en met woensdag 13 no-
vember 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen
in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar ma-
ken.

EGLEMENT BURGERLIJKE STAND (2002) VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders hebben op l oktober het Reglement burger-
lijke stand (2002) vastgesteld. Het Reglement ligt ter inzage op het ge
meentehuis en is tegen betaling verkrijgbaar. Het Reglement burgerlijke
stand (2002) treedt in werking op de dag volgende na die van de bekend-
making.

m^ CTT7
ERSTE OPENINGSDAG AFVALBRENGPUNT

STEENDEREN SUCCES

Het nieuwe afvalbrengpunt in Steenderen opende op 28 september haar
deuren en deze eerste dag was direct een succes. 97 inwoners brachten
hun grof huis- en tuinafval naar het brengpunt, waaronder verschillende
Vordenaren. Om zich ervan te vergewissen dat het inleveren op het nieu-
we brengpunt op de Dr. A. Ariënsstraat 33b goed verliep, waren onder
meer enkele raadsleden en de burgemeester van Steenderen aanwezig.
Zij zagen dat de doorstroom goed was, mede door het feit dat er een apar-
te in- en uitgang op het terrein is en slechts enkele mensen afval aanbo-
den dat niet op het brengpunt ingeleverd kon worden (gipsplaten, ma-
trassen, autobanden en piepschuim). Deze aanbieders zijn doorverwezen
naar de Afvalbrengpunten in Zutphen en Doetinchem.

/W,
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'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied (bureau milieu
in het koetshuis) en in de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-
de de openingstijden, ligt met ingang van 11 oktober tot en met 8 novem-
ber 2002 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van J.T.
Groot Enzerink, Deldensebroekweg 21, 7251 RD voor het wijzigen van
een melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Deldensebroekweg 21 te
Vorden.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied (bureau milieu
in het koetshuis) en in de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-
de de openingstijden, ligt met ingang van 11 oktober tot en met 8 novem-
ber 2002 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van V.O.F.
Peters, Ruurloseweg 35, 7251 LA voor het van toepassing worden van het
Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige in-
richting, voor een detailhandel van verf en verfproducten, het verwerken
van verf en voor een werkplaats en spuitinrichting, op het perceel plaat-
selijk bekend als Ruurloseweg 35 in Vorden.

Inhoud Datum
ontvangst

Christinalaan 6 J.H. Harmsen Bouwen carport 30-09-2002

Deze bou waan vraag kun t u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

J1 VERGUNNINGEN

Diversen

Plaats Aanvrager Inhoud

Marktplein, E.H. Hulshof Standplaats voor verkoop van fruit
Dorpsstraat op donderdagen in 2002

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



RIJSTELLING VOOR VERNIEUWEN EN VERGROTEN WONING LINDESEWEG 31

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met vrijstelling ex artikel 19, lid l van de.Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Lindese molen 1980', medewerking te willen verlenen aan het
plan voor het geheel vernieuwen en vergroten van een woning op het perceel Lindeseweg 31 in Vorden. De op
het bouwplan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling liggen met
ingang van donderdag 10 oktober tot en met woensdag 6 november 2002 voor een ieder ter inzage in de bibli-
otheek en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mo-
gelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar te maken.
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Wim en Koen samen in actie in het seizoen 2001

Afgelopen weekend werd in
Assen een wedstrijd verreden
voor de Dutch Open.

De vaste bakenist van Wim Ver-
weijmeren, Bernold Schagen, is
nog steeds geblesseerd waardoor
een beroep werd gedaan op Koen

Kruip. Het leek Koen wel wat, te
meer omdat er nog gestreden
word om de Nederlandse titel. De
training verliep niet al te goed (7e
plaats) onder andere vanwege een
verkeerde bandenkeus. In de wed-
strijd eindigden ze als 3e, achter
het Engelse duo Moleyneux/Hal-

lom (zij wonnen driemaal de wed-
strijden op het eiland Man) en de
Belgen Hanquet/Sebastien. Over
drie weken rijdt Koen ook nog op
het circuit van Spa Francor-
champs. Misschien weer samen
met Wim, als Bernold nog gebles-
seerd is en anders met Ad Joosen.

B-junioren in het nieuw

j

Steun de strijd tegen littekens!

Collecteweek Nederlandse
Brandwonden Stichting
In de week van 6 t/m 12 oktober
gaan weer ruim 55.000 mensen
op pad om geld bijeen te brengen
om brandwondenslachtoffers
te helpen in hun strijd tegen
littekens.

Al meer dan 30 jaar /et de Brand-
wonden Stichting zich in voor
mensen met brandwonden. Zij
houdt zich bezig met onderzoek
ter verbetering van de behandeling
van brandwonden, het opzetten
van preventiecampagnes en het
instandhuden van de Huidbank.

De Brandwonden Stichting doet
steeds meer aan nazorg voor brand-
wondenslachtoffers. Bij brandwon-
den ontstaan in veel gevallen ont-
sierende littekens die voor een
slachtoffer zowel lichamelijk als
geestelijk blijvende gevolgen heb-

ben. Goede nazorg is voor veel
slachtoffers van groot belang.
Steun daarom hun strijd tegen
littekens en geef een bijdrage aan
de collectant die in de collecte-
week (6 t/m 12 oktober) langs de
deuren komt. Uw gift is ook wel-
kom op giro 202122 of banknr.
707070463 Nederlandse Brand-
wonden Stichting Beverwijk.

Of kan men eventueel helpen met
collecteren? Het kost maar een
uurtje in uw eigen buurtje. Men
kan zich opgeven door contact op
te nemen met de Nederlandse
Brandwonden Stichting, tel. (0251)
27 55 55 of Ritu Bulten 55 20 80.

Ook veel Vordense brandweer-
mannen, -vrouwen en andere
vrijwilligers gaan deze week weer
collecteren.

Onlangs bood schildersbedrijf Vorden B een geheel nieuw te- en begeleiders waren zeer in hun
Peters het combinatieteam van nue aan. Zowel spelers als bestuur nopjes met deze puike aankleding.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (9575 )55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Geen extra's peuterspeelzaal
'OtenSien'

Zatermorgen werd er in en
rondom de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' een fancy fair gehou-
den.

Alle opbrengst, minus de gemaakte
kostenc, de winst dus, zou worden
aangewend om de peuters in de
peuterspeelzaal nog meer 'peuter-
plezier' te verschaffen.

Helaas voor de organisatie, kosten
en opbrengst hielden elkaar in
evenwicht, dus geen extra's voor
'Ot en Sien'.

De plenzende regenbuien bij de
aanvang van de fair, had daar ui-
teraard alles mee te maken. Toch

nog vele vaders en moeders met
hun kroost, maar net niet genoeg
voor dat kleine beetje extra waar-
op gehoopt was.

Bestuursleden, leidsters en vrijwil-
ligers hadden hun beste beentje
voorgezet om er een gezellige sfeer
van te maken. En dat lukte, on-
danks de aanwezigheid van Pluvi-
us, voortreffelijk

Er was voor de peuters plenty te
zien en te doen. Zo konden de kin-
deren pony rijden, er was een
draaimolen. In het kader van 'Peu-
terzaal pipo plezier' konden de
kinderen als clown naar de fair
komen. Elk uur werd de mooiste

uitgezocht en beloond met een
prijsje. Verder konden de kinderen
zich laten schminken, in de water-
tafel een eendje uitscheppen en
net als op de kermis, altijd prijs.

Stenen schilderen, men kon zelf
middels een echte verfspatter, een
kunstwerk maken. Er liep een
grappige clown rond die van dun-
ne lange ballonnen iets moois
maakte en dat uitdeelde en na-
tuurlijk de nodige lekkernijen die
genuttigd konden worden.

Ook zijn er van alle dagdelen
video-opnames gemaakt die men
tegen een kleine vergoeding kon
bestellen.

Prijsuitreiking schoolfolder Sueters

Schrijfactie Amnesty
Vorden voor Timur Florez
uit de Oekraine
Deze week wordt de maande-
lijkse schrijfactie van Amnesty
International weer gehouden.
De vaste brievenschrijvers heb-
ben de brieven weer thuis-
bezorgd gekregen door de
werkgroep van Amnesty Vor-
den. Een van de brieven is ge-
richt aan de autoriteiten van de
Oekraine en heeft betrekking
op de mishandelingen van de
19-jarige Timor Florez Lopez.

Op 14 juni werd Timur Florez Lo-
pez in het bijzijn van zo'n dertig
andere gevangenen geslagen door
een groep gemaskerde politieagen-
ten en in een kleine isoleercel ge-
stopt. Er loopt een onderzoek naar
de politie in Vinnytsa, omdat Lo-
pez hen beschuldigd heeft van
marteling in september 2000.

Amnesty International denkt dat
het motief van de gemaskerde
agenten was om Lopez voor deze
aanklacht te straffen en hem er-
van te weerhouden zijn aanklacht
tegen de lokale politie door te zet-
ten.

Lopez werd twee jaar geleden gear-
resteerd op beschuldiging van

diefstal. Om een 'bekentenis' los te
krijgen, werd hij gemarteld. Hij
kreeg een gevangenisstraf van vijf
jaar. Amnesty vroeg de Oekraïense
autoriteiten om Lopez' aanklacht
te onderzoeken.

In apjil 2002 liet het hof van be-
roep in Vinnytsa weten dat de zaak
verder onderzocht dient te worden.
Nu er een onderzoek gaande is,
vreest Amnesty dat Lopez gevaar
loopt om weer gemarteld en mis-
handeld te worden.

Er wordt gevraagd om onmid-
dellijke acties om de veiligheid
van Timur te garanderen en te
voorkomen er opnieuw mishan-
deling plaatsvindt. Ook wordt ge-
vraagd een onderzoek in te stellen
naar de onvrijwillige betekenis
van Timur Florez.

De brieven en nadere informatie
daarover, kan ook verkregen worden
bij de website: www.amnesty.nl op
de 'kom in actie' pagina. Daar kunt
u zich ook opgeven voor een gratis
abonnement op de schrijfacties. U
ontvangt dan iedere maand drie
voorbeeldbrieven in electronische
vorm thuis.

Gunstig tussenvonnis voor
De Stiepel in zaak Pastorieweg
Het tussenvonnis dat door de
Zutphense rechtbank donder-
dag 3 oktober is uitgesproken,
geeft aanleiding tot optimisme
bij Woningcorporatie De Stie-
pel. De rechter constateert dat
de woningcorporatie de 16
woningen aan de Pastorieweg
op het Wehme-terrein in Vor-
den nodig heeft voor dringend
eigen gebruik. De Stiepel wil
hier 42 appartementen voor se-
nioren realiseren.

In december 2001 kwam deze zaak
voor het eerst voor de rechter. De,
toen nog 7, bewoners maakten be-
zwaar tegen de sloopvergunning
die door de gemeente Vorden ver-
strekt was. De rechter verklaarde
het opzeggen van de huur in eer-
ste instantie onrechtmatig. Hierop
ging De Stiepel in hoger beroep. In
juni 2002 zou uitspraak volgen,
maar het geduld van de betrokken
partijen werd verder op de proef
gesteld.

Herman van Arragon, manager
Vastgoed en Projecten, van De
Stiepel is blij met de voorlopige
uitspraak. 'Ook al is het vonnis
nog niet definitief uitgesproken,
er is een hele belangrijke vraag
beantwoord. Als wij kunnen bou-
wen, dan betekent dat een enorme
verbetering voor de seniorenhuis-

vesting in Vorden. Er staan zo'n
200 woningzoekenden op de
wachtlijst voor een senioren-
woning in Vorden. Voor deze
groep hebben we onvoldoende ge
schikte woningen. Op dit moment
is het Wehme-terrein de enige
locatie waar we kunnen bouwen.
Bovendien is deze locatie zeer aan-
trekkelijk, omdat personeel van
De Wehme aanwezig is om zorg te
verlenen.'

GESPREK
Het is de bedoeling dat er voor het
einde van het jaar onder voor-
zitterschap van de rechter een ge-
sprek plaats vindt tussen beide
partijen waarbij De Stiepel moet
aangeven hoe zij de bewoners tij-
delijke of andere huisvesting wil
aanbieden.

Mevrouw M. Tissing, woordvoer-
der namens de bewoners van de
Pastorieweg benadrukt dat het er
nog geen definitief vonnis is uit-
gesproken. 'De rechter kan na dat
gesprek ook nog heel wat anders
beslissen. De belangen moeten
goed worden afgewogen. De vraag
is dan ook wat De Stiepel te bieden
heeft en of je het de bewoners in
geval van tijdelijke huisvesting
kunt aandoen om twee keer te ver-
huizen', zegt ze.

Veldbijeenkomsten GLTO

In de schoolfolder stond een
prijsvraag waar iedereen aan
mee kon doen. Er werden vele
goede antwoorden gegeven.

Door loting zijn dit de gelukkige
prijswinnaars geworden. 1. Arjan
Knoef (Vorden); 2. Wendy Beeftink
(Vorden); 3. Julie van Heusdingen

(Zutphen), niet op de foto; 4. Bon-
ny Groot Obbink (Vorden). Veel
plezier met jullie mooie prijs!

De DLV Adviesgroep van de afd.
Vorden-Warnsveld-Zutphen van
de GLTO gaat een excursie or-
ganiseren op een deelnemend
bedrijf aan het Verbredingspro-
ject Nitraat.

Tijdens dit bedrijfsbezoek staan de
behaalde resultaten op het gebied
van mineralenmanagement van
het deelnemende bedrijf centraal.
Het programma ziet er als volgt
uit: presentatie door de DLV-advi-
seur van de resultaten van de
verschillende mineralenprojecten.
Ook vindt er een rondleiding op
het bedrijf plaats met aandacht
voor de aanpassingen op het ge-

bied van het mineralenmanage-
ment. In de zomer volgt dan een
bezoek aan een grasland (met zijn
allen grasland beoordelen); terwijl
in de winter de nadruk zal liggen
op de voeding (het gezamenlijk
beoordelen van het rantsoen).

Tijdens de bijeenkomst zal er
ruimte worden ingepland om vra-
gen te stellen. Om deze veldbijeen-
komsten doorgang te laten vinden
dienen zich minimaal 12 veehou-
ders op te geven.

De deelname is gratis. Men kan
zich opgeven bij dhr. H.E. Rietman
tel.(0575)441313.
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Van sier^rind tot
getrommelde stenen

Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen • Tuinhuisjes eri tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

SCHOENMODEI/W
Beatrtxpteln6,7031AJWehl / /
Dorpsstraat 4,7251 BB Vonten / /

www.Gtosen.Shoes.nl 0 Giesen@Shoes.nl//

H.K. van Gelreweg 1 2
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

NageCstudio

De EHBO
afdeling Warnsveld
start binnenkort bij voldoende
deelname met de opleiding tot

gediplomeerd
EHBO'er
De lessen, verdeeld over 18 avonden, worden
gegeven te Warnsveld in de Eekschuur aan de
Bonendaal.

Voor verdere informatie kunt u overdag contact
opnemen met: Gerald Schut, tel. (0575) 52 22 33
of 's avonds na 18.00 uur met Truus Oostenenk,
tel. (0575) 51 00 17.

Eet vis,
omdat het 20 gezond is!

Blijvend in prijs verlaagd!

Hollanse nieuwe
per stuk € 1,4-Q 4 stuks € 5,00

VISHANDEL
LM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 0622158903

Profiteer nu van de introductie-
aanbieding van

10% korting
op alle manicure- en parrafine-
behandelingen, het zetten van
gel, acryl; en fiberglassnagels.

Deze aanbieding is geldig tot en met
31 december 2002!

NageCstucCio Jftngéfique
Middenweg 54 • 7255 WT Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 35 35

' H01WEJA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 5373O183

VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

SCHILDERWERK

iel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaakbedrijf

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

PRAXIS
• l 5% korting op baden en whirlpools

• 15% korting op douchecabine Palermo en Allegro

• 15% korting op eigen merk kranen en douchegarnituren

• l O% korting op maatwerk raamdeco

• l 5% korting op gordijnroedes traditonol, basic en

natura!

• l O% korting op alle Avanzza keukens

Kijk voor meer aanbiedingen in de Praxis-folder.

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



Jan Groot Jebbink van gelijknamig a u tobedrijf: AA/PI Tl f\ f*\ 1~Of"1l t"

'Goeie Idantenbehandeling zit in je Isendoorn College
genen, daar ben je mee opgegroeid' Het Isendoorn College viert op

donderdag 10 oktober zijn ver-
jaardag met een groots opgezet-
te wandeltocht, waaraan het
goede doel War Child verbon-
den is.

van de grote inzamelingsactie, die
begon met het verzamelen van
'oude muntjes'. Die actie leverde
toen ruim 1000 Euro op.

Zonder daar zelf bewust de na-
druk op te leggen, liet Jan Groot
Jebbink, directeur van het ge-
lijknamig autobedrijf, in een
vraaggesprek met 'Contact' dui-
delijk merken dat hij normen
en waarden hoog in het vaandel
heeft staan. Sprekende over
'serviceverlening' zei hij name-
lijk: 'Een goeie klantenbehan-
deliiig zit in je genen, daar ben
je mee opgegroeid'. Met daarbij
een hommage aan zijn ouders
die hem dit aspect altijd heb-
ben voorgehouden, zo bleek uit
zijn woorden.

In 1990 nam Jan Groot Jebbink de
dagelijkse leiding van het garage-
bedrijfin handen. In 1997 werd hij
eigenaar en kon pa (in de volks-
mond 'Driekus') Groot Jebbink, die
bijna 40 jaar geleden, samen met
zijn vrouw Gerda het garage-
bedrijf opstartte, het wat kalmer
aan gaan doen. In de afgelopen ja-
ren heeft junior zich steeds bezig
gehouden met de toekomst van
het bedrijf. En nog steeds, als de
gemeente Vorden de helpende
hand wil bieden, dan wil hij het
bedrijfsterrein aan de Rondweg
verder uitbreiden. 'Om de klanten
nog meer van dienst te kunnen
zijn, wil ik meer gebruikte auto's
op voorraad gaan houden, zodat
de klant uit meer types en kleuren
kan gaan kiezen', zo merkte hij op.

SHOP
Afgelopen weekend werd de ge-
heel vernieuwde Shell-shop offici-
eel geopend. Dat ging gepaard met
de presentatie van de nieuwe auto
'Daewoo Kalos'. Tussen twee haak-
jes garagebedrijf Groot Jebbink is
dealer van dit automerk. Het dea-
lerschap bestrijkt een gebied vanaf
Markelo tot Eerbeek.

Met deze nieuwe Shell-shop is Jan
Groot Jebbink duidelijk in zijn ele-
ment. Zegt hij: 'Ons bedrijf is al
vanaf 1971 dealer van de Shell en
betrekken we de brandstof van de-
ze maatschappij. In 1992 hebben
we het tankstation laten verbou-
wen en zijn we overgegaan op
'self-tank' met daarbij tevens een
kleine shop met fris, snoep e.d.

In de loop der jaren werd het lang-
zamerhand normaal datje ook ar-
tikelen als tabak e.d. bij een tank-
station kon kopen. Binnen Shell
werd in het kader van 'Partners in

business' geconstateerd dat we in
de shop achter bleven met de om-
zet. Je vraagt je dan af, hoe is dat
ontstaan, waar ligt het aan. Dus
gingen we samen analyseren en
kijken hoe we één en ander kon-
den verbeteren. Uit de analyse
bleek dat door een betere presenta-
tie en een beter product-aanbod,
een omzetgroei van 20 tot 25 pro-
cent mogelijk zou moeten zijn', al-
dus Jan Groot Jebbink.

De nieuwe shop werd jongstleden
mei in gebruik genomen. Met een
uitbreiding van het assortiment:
broodjes, snacks, zoetwaren en
met producten, zoals Jan Groot
Jebbink formuleert, 'service-artike-
len die de klant bij het boodschap-
pen doen in de supermarkt is ver-
geten'. Denk aan kofïïefilters,
tandpasta, voer voor honden en
katten e.d. Zelfs voor maandver-
band kun je in de shop terecht!

Jan Groot Jebbink: 'Wat bleek, te
gelijkertijd nam ook de omzet
brandstof met tien grocent toe.
Door deze service, even snel een
broodje kopen, kregen we er ook
nieuwe klanten bij. Hetzelfde
geldt voor een andere neven-acti-
viteit. We hebben namelijk een de
al met de Palthe Stomerij.

Een voorbeeld: een automobilist
neemt 's morgens bij het weggaan
van huis een pak mee in de auto,
geeft het pak bij ons af om te laten
stomen (twee dagen later heeft hij
het alweer terug) tanken en koopt
wellicht ook nog een broodje. Op
die manier komt er de gehele dag
door 'kleingeld' binnnen'!

AUTOBRANCHE
De hoofdmoot van het bedrijf, de
naam zegt het al, is uiteraard de
autobranche. Garagebedrijf Groot
Jebbink is, zoals al aangegeven, de
aler van het merk Daewoo, maar
'handelt' daarnaast ook in andere
merken. In de showroom is het
wel 'Daewoo' wat de klok slaat.
Afgelopen weekend werd de
nieuwste loot aan de 'Daewoo-
autostam' geshowd. De 'Daewoo
Kalos', een auto in de populaire
prijsklasse vanaf 12.500 euro/

1400 CC met een benzinemotor,
vijf-deurs, 'hoge zit', veel ruimte
van binnen. Keuze uit elf kleuren.
Styling, accoustiek, veiligheid, al-
lemaal aspecten, die zoals Jan

Groot Jebbink het aangeeft, het tot
een auto maakt die het predicaat
'vier sterren auto' terecht heeft
verdiend!

Inmiddels heeft het garagebedrijf
er al tien verkocht. 'Dat betekent
nu nog beperkt op voorraad, maar
wanneer de verkoop stijgende
blijft en daar ziet het ook naar uit,
dan ontkomen we niet aan een
bepaalde levertijd', zo zegt Groot
Jebbink. Tegenwoordig lees je vaak
in de krant dat de omzet in Neder-
land in diverse 'grote' producten,
dalende is. Ook de autobranche
ontkomt niet aan deze tendens.

Jan Groot Jebbink: 'Gelukkig mer-
ken wij daar niets van. Wij ver-
kopen jaarlijks ruim 300 auto's, de
omzet is nog steeds stijgende.
Daarvoor zijn wel een paar argu-
menten aan te wijzen, We hebben
sinds vorig jaar, voor het eerst in
de historie van het bedrijf, een
'vaste' verkoper in dienst en dat
merk je duidelijk in de verkoop-
resultaten. In zijn totaliteit jaar-
lijks een stabiele verkoop.

De Achterhoeker is een nuchter
mens, laat zich de kop niet gek
maken en koopt pas een andere
auto wanneer het nodig is'.

SERVICE
De persoonlijke benadering rich-
ting klanten, de goeie naam die
het bedrijf in al die jaren, op het
gebied van service heeft opge-
bouwd, werpt volgens Jan Groot
Jebbink ook zijn vruchten af.
Goeie coördinatie tussen verkoop
(showroom) en werkplaats, de
unieke locatie en een team van
tien hardwerkende en betrouwba-
re medewerkers, verklaren vol-
gens hem mede het succes van het
bedrijf.

Vervolgens pakt hij nog een 'A-
viertje' met daarop enkele
'stokpaardjes'; werkplaats-specia-
lisme (APK), 'Stek'-erkenning (repa-
ratie airco's), banden, schade-
afhandeling.

En zo zegt Jan Groot Jebbink: 'Wij
zijn kundig om de klanten goed te
adviseren in de vele vormen van
financiering, verzekering e.d'.
Richting 2003 zegt de Vordense
ondernemer: 'Ik denk dat we de
target die we gesteld hebben, door
hard werken wel zullen halen'!

De leerlingen wordt gevraagd 22,
18 of 8 kilometer te wandelen voor
het goede doel. De verste afstand
van 22 kilometer start in Zwiep, de
middelste afstand van 18 kilome-
ter begint bij hotel Bonaparte aan
de Barchemseweg. De kortste af-
stand bedraagt 8 kilometer en
start halfweg Vorden-Almen. De
leerlingen worden naar de start-
plaatsen gebracht met bussen van
Oad en ze lopen terug naar school,
via een uitgestippelde en mooie
route.

In de afgelopen week hebben de
mentoren en coaches hun leerlin-
gen gestimuleerd om op zoek te
gaan naar gulle sponsors en om
zich in te schrijven voor de langst
mogelijke afstand. Om het voor de
leerlingen extra aantrekkelijk te
maken, heeft de organiserende
commissie enkele prijsvragen aan
de wandeltocht verbonden. Dege
ne die het meeste sponsorgeld bij-
een brengt, staat een interessante
prijs te wachten. Ook degene die
tijdens de tocht zijn ogen heel
goed richt op de omgeving en tege
lijkertijd de juiste hoeveelheid ver-
stopte attributen raadt, kan mee
dingen naar een mooie prijs.
Zowel personeelsleden als leerlin-
gen hopen op deze manier een ge
zellige dag te beleven, maar ook
een flink bedrag bij elkaar te
'lopen' voor War Child.

BEWUSTWORDING
Al tijdens de kerstviering in 2001
werden de leerlingen van het Isen-
doorn College gewezen op het be
staan van deze jonge, snel groeien-
de hulporganisatie die kinderen in
oorlogsgebieden helpt. Tijdens die
viering werd het startsein gegeven

In het kader van Pasen 2002 heb-
ben alle leerlingen op Goede Vrij-
dag een videoband bekeken, met
daarop een reportage van de zan-
ger Marco Borsato die als ambassa-
deur van War Child Nederland bij
een kinderproject in een oorlogs-
gebied is gaan kijken. De Isen-
doorn-leerlingen zijn zich dus in-
middels bewust van het goede
werk dat War Child verricht. De
sponsorwandeltocht op 10 oktober
is de slotactiviteit van bijna een
jaar actie voeren voor War Child
op de Warnsveldse school.

WAR CHILD
Het doel van War Child is bij te
dragen aan een vreedzame toe
komst voor oorlogskinderen, onge
acht leeftijd, nationaliteit of etni-
sche afkomst. De organisatie
maakt in haar hulpverlening ge-
bruik van creatieve therapieën die
kinderen helpen om uiting te ge
ven aan emoties of trauma's die zij
moeilijk onder woorden kunnen
brengen. Door te sporten, zingen,
dansen, muziek te maken en te te
kenen, gaan ze zich vrijer voelen.
Hun zelfvertrouwen groeit en hun
communicatieve en sociale vaar-
digheden worden gestimuleerd.
Tevens leren ze spelenderwijs kin-
deren met een ander geloof, huids-
kleur of etnische achtergrond te
respecteren.

FEAST FOR PEACE
Het grote toeval wil dat op 10 okto-
ber een grote landelijke actie voor
War Child gehouden wordt: de ac-
tie Feast for Peace. Honderden ca-
fés en restaurants doneren dan
een deel van hun dagomzet aan de
hulp aan oorlogskinderen. De
deelnemende horeca-ondernemin-
gen zijn te herkennen aan een wit-
te vlag: het teken van de vrede.

Lindon week
bij Langeler Mode
Van donderdag 10 oktober t/m
zaterdag 12 oktober wordt er
een aantrekkelijke gimmic
week gehouden waarbij Mode
Langeler Lindon graag onder de
aandacht brengt.

De najaarscollectie en de eerste
winterkleding is binnen en de win-
kel straalt een gezellige najaars-
sfeer uit. We zien er naar uit de
nieuwste stijlen en materialen van
Lindon te presenteren.
Iedereen die langs komt heeft de
mogelijkheid deel te nemen aan
de wedstrijd waarbij de winnares
een waardebon ontvangt ter
waarde van € 165,-.

Naast het welbekende basispro-
gramma introduceert Lindon vele
aantrekkelijke modenieuwtjes zo-
als stretchdenim, heerlijke truien
en shirts. Kwaliteit, comfort, uit-
stekende pasvormen en de vele
combinatiemogelijkheden maken
Lindon tot een merk voor je leven.
Niet voor niets staat Lindon voor:
Close to You - kleding voor iedere
gelegenheid.

Kom langs en laat je verrassen!
Graag biedt men een helpende
hand bij het invullen van het wed-
strijdformulier.
Tot ziens bij Mode Langeler, Kerk-
straat 11, Hengelo Gld.

CDA houdt thema-avond
over vluchtelingen probleem
Op donderdagavond 17 oktober
a.s. organiseert het CDA van de
afdeling Vorden in het Dorps-
centrum een thema-avond over
de vluchtelingen problematiek.

Dit thema is geen 'ver-van-m ij n-
bed-show' meer, vroeg of laat krijgt
iedereen er mee te maken. Ook al
gaat het klooster op de Kranen-
burg binnenkort als de 'Vordense
opvang' dicht, het probleem van
de uitgeprocedeerde asielzoekers
blijft de aandacht vragen. Op deze
thema-avond wil het CDA deze
kwestie in al zijn facetten belich-
ten, en daarvoor zijn afgevaardig-
den van diverse instanties uitgeno-
digd, zoals de IND (Immigratie en

Naturalisatie Dienst en INLIA (een
Interkerkelijke Organisatie). Ui-
teraard zal ook de locale hiervoor
verantwoordelijk wethouder de
heer Wichers aanwezig zijn. Men
doet ook pogingen om iemand
vanuit de landelijke politiek bij de
ze gedachtenwisseling te betrek-
ken. Ook zijn asielzoekers zelf uit-
genodigd om te vertellen van hun
ervaringen met de asielprocedures
in Nederland. Het wordt dus een
verhaal met veel kanten.

Iedereen die zich betrokken voelt,
maar ook instanties die hier mee
te maken (kunnen) krijgen, zoals
kerken, diaconieën, e.d., zijn van
harte welkom.



Wees en Vleeswaren

Runderriblappen ug c 4."

Varkenslappen kg €3.£99

Dikke vleesribben ug c2.25

SRookworsten g r o f o f t y n c 3."

Balkenbrij ug c 2."

£lke week optie markt in Vorden UW Vakslager UI JKuKAAl

100 gr.

Weekpakket vleeswaren:

SHOARMAROUADE € 1 .40

100 gr KATENSPEK

100 gr BOTERHAMWORST

NU VOO

l."

€3.M
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« bos rozen
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0 10 violen

« 2 cyclamen
» sierfruit
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Valeweide

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

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

vraagt met spoed

bezorgers
(in bezit van auto) voor diverse buitenwijken

in Vorden.

Goede beloning.
• Startpremie.

• Diverse extra's.

Inlichtingen: (0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29

GEMEENTE
VORDEN

" ^ '

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 10 oktober tot en
met woensdag 23 oktober 2002, ter gemeentesecreta-
rie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van
de Monumentenwet 1988 van het Geldersch Land-
schap, voor het bouwen van een hooiberg op het per-
ceel Schimmeldijk 4 (activiteit binnen begrenzing bui-
tenplaats Huis Vorden, waarvoor aanwijzingsprocedure
loopt).

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 9 oktober 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
A.H.B. van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

^^ Diabetes fiw*

Ouderdomsdiabetes treft *t8«ds m«w jpflj» twnsen Diabstas de wereld uit. Giro 5766. Diabetes Fonds, Amersfoort.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.
U kunt dan

uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.
Als presentje

mag u een leuk
cadeautje
uitzoeken.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: infoC'öweevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang,
gordijnstof, vloerbedekking en raamdecoratie.

Deze actie is geldig t/m 31 oktober 2002.

Wijziging Algemeen reglement voor het waterschap
Rijn en IJssel op het punt van bestuurssamenstelling
De provincies Gelderland en Overijssel maken het
volgende bekend:

De provincies Gelderland en Overijssel hebben het
voornemen het bestuur van het waterschap Rijn en
IJssel aan te passen. Het waterschap Rijn en IJssel heeft
vorig jaar een wijziging aangebracht in de percentages
voor belastingheffing en is thans voornemens nog een
wijziging aan te brengen. De nieuwe percentages voor
de belastingheffing geven aanleiding om een
bestuurswijziging door te voeren.

De huidige bestuurssamenstelling voor het waterschap is
9 zetels voor ongebouwd, S zetels voor gebouwd,
l l zetels voor ingezetenen en 5 zetels voor bedrijfs-
gebouwd.
De nieuwe bestuurssamenstelling wordt 7 zetels voor
ongebouwd, 6 zetels voor gebouwd, 12 zetels voor
ingezetenen en 5 zetels voor bedrijfsgebouwd. Volgend
jaar worden verkiezingen gehouden.

De bestuurswijziging is neergelegd in een ontwerp-
besluit met toelichting. Dit ontwerpbesluit ligt van l l
oktober tot en met 8 november 2002 ter inzage.

provincie
GELDERLAND

De stukken kunnen tijdens kantooruren worden
ingezien bij het kantoor van het waterschap Rijn en
IJssel, de provinciekantoren van de provincies
Gelderland en Overijssel en in de gemeentehuizen van
de gemeenten Aalten, Angerlo, Arnhem, Bathmen,
Bergh, Borculo, Deventer, Didam, Dinxperlo, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Eibergen, Gendringen, Gorssel,
Groenlo, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente,
Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde, Lochem, Neede,
Rheden, Rijnwaarden, Rijssen, Rozendaal, Ruurlo,
Steenderen, Vorden, Warnsveld, Wehl, Westervoort,
Winterswijk, Wisch, Zelhem, Zevenaar en Zutphen.

Op grond van artikel 4, derde lid, van de
Waterschapswet kunnen belanghebbenden binnen de
termijn van terinzageligging tegen het ontwerpbesluit
schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het
college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Arnhem, l oktober 2002 -
nr. MW2002.35086

Gedeputeerde Stoten von Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin

KM. D. Brouwer - griffier



Bij de 'Bejaardenkring Vorden'
draait het om de sociale contacten!

De drijfveer om mede leiding te
geven aan de 'Bejaardenkring
Vorden' heeft alles te maken
met de sociale contacten. 'Iets
willen doen voor de ouder
wordende medemens', zo klinkt
het bijna eensluidend uit de
mond van Erna Bloemendaal
en Berend Beltman. Samen met
Willemien Hulshof, Hennie
Koning en Reina Scheffer geven
zij leiding aan de plaatselijke
bejaardenkring. 'Een dankbaar
werk', zo stellen Erna en Berend.

Er wordt zo bleek uit het gesprek,
door de leiding veel tijd ingestopt,
maar het geeft aan de andere kant
heel veel voldoening. 'Bejaarden-
kring Vorden' voorziet dan ook
zeer zeker in een behoefte. De
mensen vinden het prettig elkaar
regelmatig te ontmoeten. Jaarlijks
zoin twintig keer. Behalve in het
zomerseizoen, elke eerste en derde
donderdagmiddag van de maand,
van kwart over twee tot circa
kwart over vier in het Dorpscen-
trum. De opkomst is gemiddeld
zo'n 85 procent!

'Het leuke is, zo zegt Bererd Bek-
man, dat de meesten al ver voor
de aanvang aanwezig zijn'. Erna
Bloemendaal: 'Als leiding begroe-
ten we ze allemaal persoonlijk.
Even een praatje maken, vragen
hoe het gaat. Dan merk je dikwijls
dat ze toch wel even over bepaalde
dingen met je willen praten. Over
zaken, die ze liever nog niet met
de kinderen willen bespreken.
Bang om oud te worden hebben de
bejaarden niet. Wel hebben som-
migen moeite om hulp te vragen.
Ze willen niet klagen. Dan is even
een praatje maken o zo belangrijk.
Wanneer we horen dat er 'ergens'
iemand eenzaam is, gaan we er
ook af, zo zegt Erna.

ONTSTAAN
De 'Bejaardenkring Vorden' is ont-
staan uit de diaconie van de Ned.
Hervormde Kerk. Wijlen ds. J.H.
Jansen was in 1958 de initiatief-
nemer. Toen werd er gesproken
over een 'Bejaarden-vereniging'.

Op 20 april van hetzelfde jaar is de
naam gewijzingd in 'Bejaarden-
kring Vorden'. De kring telt ruim
70 leden. Opvallend, dat het me-
rendeel van de leden (circa 75 pro-
cent) uit wouwen bestaat.

Volgens Erna Bloemendaal en Be-
rend Bekman heeft dat ook te ma-
ken met het feit dat veel vrouwen
op leeftijd 's avonds niet graag
de deur uitgaan. Dan komt de 'Be-
jaardenkring' als geroepen, omdat
de bijeenkomsten altijd overdag
plaatsvinden. Het 'gekke' doet zich
voor, dat de 'Bejaardenkring Vor-
den' niet of nauwelijks leden heeft
in de leeftijd tussen de 65 en 70
jaar. Berend Bekman: 'De zgn. 65
Plussers voelen zich nog niet be-
jaard. Ook hebben ze op die leef-
tijd een bepaalde drempelvrees.
Tegen de tijd dat ze 70 jaar worden
melden ze zich bij ons als lid aan',
aldus Bekman.

Momenteel hoor je overal in ons
land de roep om 'vijftigers en zesti-
gers' die al van de VUT gebruik
hebben gemaakt of al met ver-
vroegd pensioen zijn gegaan, weer
in het arbeidsproces terug te ha-
len. Lekker goedkoop en veelal
mensen die in hun leven veel erva-
ring hebben opgedaan en die daar
de jongeren van mee kunnen la-
ten profiteren. Niet iedereen wil
dat. Er is een categorie die vindt
het gewoon prettig om niets meer
te doen. Minpunt daarbij kan
zijn dat de verveling (bijvoorbeeld
door het niet hebben van hobbies)
kan toeslaan. Voor hen is de
'Bejaardenkring Vorden' natuur-
lijk een prachtig alternatief, al-
thans dat kun je zo stellen.

MISVATTING
'Het klinkt misschien heel raar,
maar dat is een misvatting. Juist
deze personen melden zich niet
bij ons aan. Mensen die niets te
doen hebben krijg je er niet bij.
Het zijn juist de personen die het
normaliter toch met allerlei din-
gen druk hebben en dan nog wel
een 'gaatje' vinden om een mid-
dag bij ons door te brengen', zo

zeggen Erna Bloemendaal en
Berend Bekman. Wat betreft het
'druk' zijn is Bekman daar zelf.een
goed voorbeeld van. Toen wij hem
namelijk belden voor een afspraak
is er in zijn agenda heel wat afge
bladerd om een datum te vinden,
ija, zo gaat dat bij gepensioneer-
den, die hebben nooit tijd. Mijn
agenda is altijd vol', zo klonk het
verontschuldigend.

Als hoofd gemeentewerken bij de
gemeente Vorden kon hij vanwege
zijn langdurig dienstverband bij
de overheid al op 58 jarige leeftijd
met werken stoppen. 'Ik was er
ook aan toe. De computer had zijn
intrede gedaan en op mijn leeftijd
viel het niet mee om daarin mee
te groeien. Ik heb dan ook geen
moment spijt gehad van mijn be-
slissing. Absoluut niet bang voor
verveling. Ik zat al volop in het vrij-
willigerswerk. Leiding geven en or-
ganiseren van een vacantieweek
voor senioren. Voorzitter van het
bejaardencentrum 'De Wehme',
monumentencommissie, kerkeraad.
Kortom in al die jaren genoeg om
handen gehad;, zo zegt de thans
69 jarige Berend Bekman.

Sinds 1992 is hij voorzitter van de
'Bejaardenkring Vorden'. We wor-
den direct door hem gecorrigeerd,
ilk ben geen voorzitter, we hebben
geen bestuur, wij noemen ons 'de
leiding'. Ik ben alleen de woord-
voerder', zo zegt Bekman met een
brede grijns! Nog even terug naar
de opmerkelijk grote opkomst tij-
dens de middagen van de be-
jaardenkring. Het gehele jaar door
wordt er door de leiding een af-
wisselend programma in elkaar
gesleuteld. Op het gebied van ont-
spanning (muziek en zang), voor-
lichtingsbijeenkomsten op allerlei
gebied. Diapresentaties van de na-
tuur, geheugentraining.Berend
Bekman: 'We vertellen de mensen
van te voren nooit wat er komt.
Daar is bewust voor gekozen. De le-
den willen zich graag laten verras-
sen!. De datum voor het jaarlijkse
reisje dat vorige week werd gehou-
den, was uiteraard wel van te vo-
ren bekend!

Familiedag
Sinds jaren wordt er weer een
familiedag georganiseerd. Dit
gebeurt op 12 oktober a.s.

Tegelijkertijd zal de heropening
van de groepsopvang 'de Klimroos'
op de nieuwe locatie gevierd
worden. (De Delle 1). Inmiddels is
de werkgroep druk bezig met het
organiseren van de verschillende
activiteiten die op deze familiedag
zullen plaatsvinden.

Het doel van deze familiedag is om
u en uw familieleden en andere
kennissen een leuke, gezellige dag
te bezorgen. Daarnaast willen wij
de opbrengsten van deze dag ge-
bruiken voor de aanschaf van een
ibusjei voor de bewoners. Met dit
busje kunnen wij dan verschillen-
de activiteiten organiseren, zoals
bijvoorbeeld een museumbezoek,
een bezoekje aan intratuin enz.

Wanneer u niet in de gelegenheid
bent om op deze dag aanwezig te
zijn en u wilt toch uw medewer-
king hieraan verlenen, dan kunt u
uw vrijwillige bijdrage storten op
bankrekening 39.67.54.031 t.n.v.
personeelsbus de Wehme te Vorden.

De reacties zijn tot nu toe erg leuk!
Iedereen verheugd zich op déze
dag. Deze dag, zoals eerder ver-
meld, bestaan uit verschillende ac-
tiviteiten. Er zullen verschillende
kraampjes met drank opgesteld
staan. Eigengemaakte bloemstuk-
jes zullen verkocht worden. Een
puzzeltocht doof het hele woon-
zorgcentrum.

Daarnaast zullen er verschillende
raadspelletjes zijn, een rad van for-
tuin en er zal een mooie dame
rondlopen die een 'grabbeljurk' aan
heeft. Uiteraard kunnen alleen
kinderen in deze jurk grabbelen!

De bedoeling is dat er een clown
aanwezig zal zijn die onder andere
zijn kunsten zal vertonen. Er is
een speciaal kinderhoek met ver-
schillende activiteiten, waaronder
het schminken en het invlechten
van een gekleurd koord in het
haar.

De dansgroep de 'Knupduukskes'
heeft zijn medewerking verleend
op deze dag, inclusief 2 accordeo-
nisten. Het belooft een gezellige
dag te worden.

olitie varia GROEP

Vrijdag 27 september
Er is ingebroken in een personen-
auto, die geparkeerd heeft gestaan
bij Super de Boer. Men is in de auto
gekomen door een ruit in te tik-
ken. Uit de auto is een mobiele
telefoon weggenomen.

Op de kruising Mispelkampdijk,
Almenseweg heeft zich een aanrij-
ding voorgedaan waarbij drie
auto's betrokken waren. De be-
stuurder wilde linksaf slaan, de Al-
menseweg op. Hij kreeg daarbij
geen voorrang van een van links
komende personenauto. Om een
aanrijding te voorkomen reed de
eerste bestuurder een stuk achter-
uit. Hij zag niet dat achter hem
een andere auto stilstond. Hier-
door ontstond een aanrijding met
alleen materiële schade.

Zaterdag 28 september
Er is ingebroken in een personen-
auto, die geparkeerd stond bij het
gemeentehuis. Men is in de auto
gekomen door het portierslot te
forceren. Uit de auto is een suede
tas weggenomen.

Op de kruising Zutphenseweg,
Rietgerweg heeft zich een aanrij-

ding voorgedaan. Een bestuurder
moest wachten op een naderede
auto. De achterop komende auto
zag niet op tijd dat de auto voor
hem stil stond en botste bovenop
zijn voorganger. Beide auto's raak-
ten beschadigd. Er was alleen ma-
teriële schade.

Maandag 30 september
Tijdens het Lindese feest zijn diver-
se diefstallen gepleegd. Er zijn een
aantal fietsen en jassen wegge-
nomen.

Gevonden/verloren voorwerpen
met ingang van 25 september
GEVONDEN: sleutel met wil label;
zwart leren portemonnee; rugtas
met toiletartikelen, zwarte jas.
VERLOREN: zonnebril op sterkte,
met leesdeel, goudkleurig mon-
tuur, bruine glazen in groene etui;
zwarte portemonnee, klapmodel,
met inhoud; fietssleutel.

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

€ 1.068,56 voor
kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de
Nederlandse Kankerbestrijding/
Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) heeft in Wichmond/Vier-
akker € 1.068,56 opgebracht.

Hiermee kan het KWF ook dit jaar
weer een bijdrage leveren aan we
tenschappelijk kankeronderzoek
en aan voorlichting en begeleiding
van kankerpatiënten en hun
naasten. Informatie over de beste
ding van de ontvangen gelden
staat op www.kankerbestrijding.nl
en in het KWF-Jaarboekje 2002.
Speciale dank gaat uit naar de

collectanten die zich dit jaar weer
geheel belangeloos hebben inge-
zet voor dit goede doel.

Iedereen met vagen over preven-
tie, erfelijkheid, vroege ontdek-
king, behandelingen of begelei-
ding, kan bellen met de KWF-Hulp-
en Informatielijn (gratis): 0800 -
022 66 22. Via een zogeheten voice
response systeem is het mogelijk
om 24 uur per dag brochures te be
stellen.

Deze zijn ook verkrijgbaar via de
website: www.kankerbestrijding

VRAAG
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Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



vaste keus of verrassend alternatief
VLEES

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

RIBBETJES

GROENTE

REDSTAR
AARDAPPEL

zak 3 kilo van 1.89

voor ̂ ^H

GULDEN KRAKELING

Bij aankoop van 2 pakken
speculaasbrokken

1 pak gevuld specu/aas

gratis

PERSIL
MEGAPERLS

pak 1,35 kg a 7.29

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

LOTUS
TOILETPAPIER

18 rollen van 6.39

voor

GROLSCH
BEUGELS OF

PIJPJES

krat nu B4.49

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

25%
KORTING OP
HERFSTBOCK

BIEREN!

GALL^GALL
Grant's Family Reserve

BLENDED SCOTCH
WHISKY 100 c

13"van 17.69 nu l ̂ ^ •

GALLEGALL

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

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

Blad-
blazers

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Reparatie • in- en verkoop
• radio en iv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 15 14

(O
c
G)
JD
O

CD
PARADE TAPIJT

MOET JE VOELEN

t.fll

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1200 Mh*.
AMD Athlon XP 16004-,
AMD Athlon XP 180M
AMD Athlon XP 210Qf,

SpelletjesPC
AMD Athlon XP 1600*,
AMD Athlon XP 18(k>+,
AMD Athlon XP 2100*.

128 Mb intern geneugen, 40 QB harddisk
2ö6 Mb intern geheugen, 40 GB harddisk
256 Mb intern geheugen, 60 GB harddisk
256 Mb intern geheugen, 60 GB harddisk

128 MB. GeFprce2 64 MB, 4Q GB harddisk
256 MB, GeForce2 64 MB, 6C|GB harddisk
256 MB DDR,: G0Force4 64 MB, 80 GB HDD

V.a. € 649,-
€ 649,-
€699,-
€779,-
€849,-

€ 759,-
€759,-
€839,-
€999,-

v.a.

PC-266 MHz. ATX Moederbord, 128-bit 3p AGP VGA, AC '97 Sound, 52X CDRom,
56K6 Modem, 10/100 Mbps Netvyerkkaart, 2 X USB, 1,44M8 Diskdrive, Midi-Tower
ATX 300W, Trust Powör Keybórd, ü f̂téch Scrollv^heel Muis.

•̂gÉjj Actie:
Prijsdoorbraak: TFT monitoren vanaf €349,-

(prijs is inclusief energieprpriie)
Opties:

17 inch monitor € 189,- • 40x12x48 CD-ReWnter € 69,- • 16/48 DVD-speler €
• HP 3420 Printer € 99,- • Mustek Scanner € 79,- • 600W speakers € 29,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

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

Openingstijden:

Donderdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-10.00 uur
Vrijdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-21.00 uur

Zaterdag:
10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport Hot Pakhuiö 2o°om,meub
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 51 96 • Privé (0543) 45 20 32 • Mobiel 06 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten



Eindejaarsactie Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

Gratis kaarten voor kerstcircus
Thema-avond 'Babyverzorging'

Super De Boer Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys heeft weer een
spectaculaire eindejaarsactie
voor haar klanten in petto. Van-
af deze week krijgen de klanten
bij aankoop van honderd euro
aan boodschappen een gratis
kaartje voor het kerstcircus.

Het Super De Boer Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys kerst- en winter-
circus vindt plaats op maandag
30 december in sporthal 't Jebbink.
Op deze dag is de sporthal omge-
bouwd tot een echte circuspiste.
Er zijn in totaal twee voorstellin-
gen. De middagvoorstelling is met
name bedoeld voor kinderen tot
en met acht jaar en de avondvoor-
stelling voor het hele gezin. In to-
taal kunnen er veertienhonderd
mensen op kosten van Super De
Boer naar het circus. 'Wij hadden
dit idee al jaren in ons hoofd zit-
ten. Vooral rond die periode als
heel veel mensen vakantie heb-
ben, is het gewoon erg leuk om
zoiets weg te geven', aldus Wilbert
Grotenhuys.

De eindejaarsactie werkt heel een-
voudig. Bij de aankoop van hun
boodschappen ontvangen de klan-
ten een envelop. Vervolgens spaart
men net zolang de kassabonnetjes
totdat men in totaal voor honderd
euro aan boodschappen heeft
gedaan. Deze kassabonnen stopt
men dan in de envelop welke daar-
na kan worden ingeleverd bij de
infobalie van Super De Boer. Wil-
bert Grotenhuys raadt de mensen
die graag naar het circus willen
aan om zo snel mogelijk met het
sparen van de kassabonnetjes te
beginnen. 'Per keer kunnen er
zevenhonderd mensen komen
kijken. Het aantal kaarten is dus
beperkt', zegt hij. De kassabonnen-
actie loopt, zolang er kaarten voor-
radig zijn, tot en met zaterdag 28
december.

PROGRAMMA
Sporthal 't Jebbink zal op maandag
30 december niet weer te herken-
nen zijn. Diverse artiesten zullen
op deze dag hun opwachting ma-

ken. Het duo Los Augustos brengt
een tango- en illusieshow en miss
Djura laat gewaagde trucs aan het
verticaalkoord zien. Dave Moore
brengt als gentleman jongleur een
jongleeract met ballen, kistjes en
hoeden. Dit nadat hij de afgelopen
zomer nog een optreden verzorgde
voor de Koninklijke familie.

Terug van een toernee uit Noorwe-
gen en Frankrijk zijn Les Indians.
Zij verzorgen een super spannende
werpact met messen, werpsterren
en bijlen. Ook het kruisboogschieten
beheersen zij tot in de perfectie.
Ook voor de dierenliefhebbers is
het volop genieten. Zo is er een
reptielenshow met slangen, spin-
nen en krokodillen en miss Tamara
verzorgt een paardendressuur.
Geen circus compleet zonder
clowns. In het kerstcircus van
Yvonne en Wilbert Grotenhuys zit
zowel de komische magi show van
Ali Nablo als de vertederende re
prises van Clown Carlo. Tot slot
ontvangen alle bezoekers ook nog
eens twee consumptiebonnen.

Haalbaarheidsonderzoek naar vrijliggend fietspad:

Wildenborchseweg 60 kilometer
De Wildenborchseweg tussen
Vorden en Lochem wordt vanaf
volgend jaar een zestigkilome-
terweg. Wethouder Dorien Mul-
derije verwacht dat nog dit na-
jaar de inspraak wordt gestart.
In de loop van 2003 kunnen dan
de bijbehorende verkeersmaat-
regelen worden genomen.

Aanwonenden klagen al jaren
over de toenemende onveiligheid
op de Wildenborchseweg. Volgens
hen wordt er te hard gereden en
bevinden zich op de verbindings-
weg tussen beide gemeenten veel
te veel vrachtwagens. De gemeente-
besturen van Vorden en Lochem
hebben nu besloten om een maxi-
male snelheid van zestig kilome-
ter in te stellen.

'Onze ambtenaren zijn bezig om
de plannen verder uit te werken',
zegt wethouder mevrouw Dorien
Mulderije van de gemeente Vor-
den. Behalve het invoeren van een
zestig kilometerweg worden ook
fysieke maatregelen genomen
waaronder het aanbrengen van
wegversmallingen. De Vordense

wethouder kan nog niet zeggen
wat voor verkeersmaatregelen er
nog meer komen. 'Dat kan van al-
les zijn. Van plateaus tot slingers
in de weg. Dat laten we aan onze
verkeersdeskundigen over', aldus
Mulderije.

Verder beginnen beide gemeenten
volgend jaar met een haalbaar-
heidsonderzoek ten aanzien van
een vrij liggend fietspad op de
Wildenborchseweg.

'Daar zijn wij als college een groot
voorstander van', zegt wethouder
Mulderije. 'We gaan eerst kijken
naar de noodzaak daarvan en als
blijkt dat zo'n fietspad er moet ko-
men, dan moeten we ook alle zei-
len bij zetten om dat te realiseren.

Natuurlijk hangt daar een bepaald
kostenplaatje aan. Maar dat is een
kwestie van prioriteiten stellen.
Maar laat ik niet teveel op de
zaken vooruit lopen.'

VERKEERSTELLING
De gemeente Vorden heeft on-

langs een verkeerstelling gedaan
waar het aantal vrachtwagens is
geteld. Op een donderdag reden er
vanuit Lochem 322 vrachtwagens
de Wildenborchseweg op richting
Vorden.

Slechts 104 vrachtwagens passeer-
den ook daadwerkelijk de afslag
bij zwembad In de Dennen. 'Er is
op deze route dus veel minder
sluipverkeer dan wij aanvankelijk
dachten. Heel veel vrachtwagen-
chauffeurs moeten hier ook daad-
werkelijk zijn', aldus Mulderije.

In het verleden leken er stemmen
op te gaan in de gemeente Lochem
om de Wildenborchseweg af te
sluiten voor het vrachtverkeer.

De Lochemse wethouder Alwi
Pompe"komt daar nu op terug. 'Als
we het doorgaande vrachtverkeer
op die weg gaan verbieden dan cre-
ëer je een valse veiligheid.

Want het bestemmingsverkeer
blijft dan wel rijden en dan praat
je over ruim tweehonderd vracht-
wagens', aldus Pompe.

Yunio Oost Gelderland organi-
seert de thema-avond 'Baby-
verzorging' voor aanstaande
ouders.

Een deel van deze bijeenkomst
staat in het teken van veiligheid
op het gebied van speelgoed, baby-
artikelen, slapen en verantwoord
vervoeren van de baby. Tevens
leert u op praktische wijze hoe ba-
by's verzorgd kunnen worden. Het
baden van de baby en het verzor-
gen van de navel wordt voorge-

daan, waarna u zelf de gelegen-
heid krijgt om te oefenen. De in-
formatie van deze avond is gericht
op vrouwen/partners vanaf de der-
de maand van de zwangerschap.
De locatie is het wijkgebouw, Zut-
phenseweg Ic-d en de avond wordt
gehouden op 5 november.

Heeft men interesse in deze the-
ma-avond, die men alleen of mét

\de partner kan volgen, reageer
dan zo snel mogelijk. Men kan in-
schrijven tot uiterlijk 26 oktober.

Brandpreventieweek
4 tot en met 12 oktober
De Brandpreventieweek 2002
(BPW) is dit jaar van vrijdag 4
tot en met zaterdag 12 oktober.
Een aantal brandweerkorpsen
binnen de regio Stedendrie-
hoek heeft zich voor deelname
aangemeld bij de Stichting
Nationale Brandpreventieweek.
De landelijke start was vrijdag
4 oktober op een grote basis-
school in Utrecht.

Deelnemende gemeentelijke brand-
weerkorpsen kunnen, afhankelijk
van andere (lopende) activiteiten
op dit terrein, zelf bepalen of en
hoeveel aandacht wordt besteed
aan de BPW. Vorig jaar deden ruim
200 korpsen mee, dit jaar zijn het
er 300. Binnen de Brandweer Regio
Stedendriehoek doen de volgende
korpsen mee: Apeldoorn, Brum-
men, Epe, Gorssel, Lochem, Vorden
en Warnsveld.

THEMA *VLUCHTPLAN VOOR
BASISSCHOLEN'
Het thema dit jaar is "Vluchtplan
voor basisscholen'. De noodzaak
van het hebben van een ontrui-
mingsplan en het belang van re-
gelmatig oefenen daarvan staat
centraal. Dit is in eerste instantie
de verantwoordelijkheid van de
scholen zelf. Het thema is gekozen
om scholen, kinderen en ouders
bewust te maken van het belang
van het oefenen van een ontrui-
mingsplan. In het verlengde hier-
van is het ook belangrijk om kin-
deren te stimuleren om thuis over
brandpreventie te praten.

OVERZICHT ACTIVITEITEN
TE VORDEN
De brandweer verzorgt ontrui-
mingsoefeningen op scholen die
hebben aangegeven dat te willen.
Op 4 oktober zal de burgemeester
de aftrap verzorgen.

ALGEMEEN
De Stichting Nationale Brandpre-
ventieweek is in 1999 opgericht en
verantwoordelijk voor de organisa-
tie van de BPW. Het doel is het
rechtstreeks of via de brandweer
voorlichten van 'het publiek' over
brandveiligheid en -preventie. Ver-
tegenwoordigd in de Stichting zijn
het Nederlands Instituut voor
Brandweer en Rampenbestrijding,
de Stichting Consument en Veilig-
heid, de Nederlandse Brandwon-
denstichting en vertegenwoordi-
gers van de brandweer. Het mi-
nisterie van BZK ondersteunt de
Stichting en de organisatie van de
BPW.

Jaarlijks organiseert de Stichting
in oktober de BPW. Specifieke doe
len zijn: het voorkomen van brand
in woningen en het voorkomen
van brandwonden; het voorkomen
van de uitbreiding van brand
(rookmelders, blusmiddelen); het
voorkomen van de gevolgen van
brand, tijdig kunnen vluchten
(vluchtroutes, vluchtmiddelen).

De brandweer fungeert als inter-
mediair tussen de Stichting en
'het publiek' om deze doelen te
bereiken.

Vorden praat met minister over herindeling:

Wethouder krijgt 2,5 min.
Minister Johan Remkes komt
maandag 14 oktober a.s. naar
Arnhem om te praten over
de gemeentelijke herindeling.
Veel tijd om hun verhaal te
doen krijgen de Achterhoekse
gemeenten niet. Per gemeente
is slechts een paar minuten
uitgetrokken. Wethouder Henk
Boogaard van de gemeente
Vorden vindt dit volstrekt on-
voldoende.

In totaal zal de minister van
Binnenlandse Zaken twee uur op
het provinciehuis zijn. Het blik-
semverhoor heeft een strakke
planning. De eerste groep met
onder andere Zutphen, Warnsveld
en Lochem krijgt slechts veertig
minuten de tijd. De gemeente
Vorden is samen met elf andere
gemeenten ingedeeld in groep
twee. Hier staat een half uur voor
gepland. Per gemeente komt dat
neer op slechts 2,5 minuut. De
laatste groep van vijf Liemerse
gemeenten en Arnhem moet het
doen met twintig minuten.

Volgens wethouder Henk Boogaard
van de gemeente Vorden is de 2,5
minuut die hij krijgt veel te kort
om uit te leggen waarom Vorden
het niet eens is met het advies van
de provincie om Doesburg in
plaats van Zelhem aan de VSH++

combinatie toe te voegen. 'Wij
hebben niets met Doesburg en
willen graag met Zelhem verder.
Maar vertel zoiets maar eens in
een paar minuten', zegt hij. De
wethouder begrijpt dan ook niet
waarom er voor deze aanpak is
gekozen. 'Zo kun je toch niet een
serieus gesprek voeren?'

REGEERAKKOORD
Het nieuwe kabinet zegt in het
regeerakkoord dat een eventuele
herindeling van onderaf moet
komen. Plannen die al door de
provincie zijn ingediend, zullen
alleen wel zo veel mogelijk wor-
den doorgevoerd, aldus de mi-
nister. Wethouder Boogaard gaat
de minister erop wijzen dat de
nieuwe VHS++ gemeente niet
wordt gedragen in deze regio.

'Het heeft gewoon heel veel onrust
veroorzaakt. Ik hoop dan ook dat
de minister de stekker eruit trekt
en ons de kans geeft om niet met
Doesburg maar met Zelhem ver-
der te gaan', zo zegt hij. Boogaard
benadrukt dat ook de gemeente-
raad zich grote zorgen maakt over
de voortgang van de gemeente-
lijke herindeling. 'Op dit moment
is het volstrekt onduidelijk hoe
het verder gaat', aldus de Vordense
wethouder.



Koopt u vóór 27 oktober 2002 een Pharo

Comfort douchepaneel van Hansgrohe,

dan krijgt u GRATIS de Hansgrohe Oyster

doucheradio t.w.v. € 123,-,

Het Pharo Comfort douchepaneel is een-

voudig te installeren op de bestaande

leidingen in de hoek of op de vlakke wand.

Bevat 5 zijdouches, een hand-

douche met 3 straal soorten

en een thermostaat met

heetwaterbégrenzer. £} 0

>ouchepaneel
Q Comfort

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795?°

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

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

prijzen vanaf £ 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Ontwerp en
realisatie internetsites

Weevers Net

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

Zuivelweg 8, Ruurlo, tel. / fax. (0573) 45 26 94
is een Snackbar met Mini-resto en café

Wij /ocken een

medewerkster
voorJOtot 40 uur

die /elfsiandig kan werken en k lan tvr iendel i jk is.
Min imale leeftijd 18 jaar.

Wij /ij n ook op y.oek naar

weekendmedewerkers m/v
voor in tic snackbar

die kunnen helpen in de keuken.

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:

Jan of Hennie Laamers
Telefoon (0573) 45 26 94

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

HOLKHMOKO

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nedertandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind «,
Onderhoudsarm ^» .
Eenvoudig schoon te houden C
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Opening men- en ruiterroutes door het Grote Veld
Afgelopen vrijdag werden de
men- en ruiterroutes door het
Grote Veld feestelijk geopend.
Het Grote Veld is het grootste
aaneengesloten bos- en natuur-
gebied in de Achterhoek. Het
project Ruiterrecreatie is ont-
wikkeld door de gemeenten Lo-
chem, Vorden, Warnsveld en
Gorssel, de Vereniging Natuur-
monumenten, het Recreatie-
schap Achterhoek Liemers,
WCL de Graafschap en het
Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme. Zij hebben uitgebreid
overlegd met de potentiële ge-
bruikers van de routes. Deze
groep heeft een belangrijke bij-
drage geleverd aan het project
en is van mening dat de routes
een meerwaarde oplevert voor
het toeristisch product van de
regio en haar bewoners.

Er is een menroute uitgezet van 29
kilometer en drie kortere routes
rondom Vorden (15 km), Lochem
(12 km) en Almen (15 km). De rui-
terroute loopt over een traject van
23 kilometer. Deze kan worden in-

gekort door gebruik te maken van
doorsteken via de menroutes. In
de omgeving zijn diverse mogelijk-
heden om te overnachten voor de
paarden en de ruiters of menners.
Folders met informatie over de
route, een gedragscode voor de rui-
ters en menners en belangrijke
adressen zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke WV's. Daarnaast zijn
informatiepanelen langs de route
geplaatst.

FEESTELIJKE OPENING IN DE
ZONNEBLOEM
De officiële opening vond plaats in
café de Zonnebloem aan de Zut-
phenseweg in Lochem. Na de toe
spraken door wethouder Hunge-
rink van Lochem en de heer Wub-
bels, voorzitter RAL, opende wet-
houder Mulderije van Vorden de
routes. Het officiële gedeelte werd
gevolgd door een huifkartocht
over een deel van de route en een
feestelijke borrel.
Het routestelsel wordt gezamen-
lijk gefinancierd door de gemeen-
ten en de Provincie Gelderland. Lo-
chem en Vorden nemen met beide

een aandeel van 40% het grootste
gemeentelijke bedrag voor hun re
kening. Gorssel en Warnsveld be-
talen beide 10% van de kosten. De
Provincie Gelderland heeft een
subsidie toegezegd in het kader
van Waardevol Cultuur Landschap
De Graafschap. Om de WCL-subsi-
die in de wacht te slepen was haast
geboden, daarom heeft de ge
meente Lochem het project voor-
gefinancierd.

NATUURGEBIED
GROTE VELD
Het Grote Veld heeft de status van
natuurgebied binnen het Waarde
volle Cultuur Landschap De Graaf-
schap. Het gebied kent hoge na-
tuurwaarden, die bestaan uit bos-
sen, droge heideachtige vegetaties,
natte vegetaties en fauna. De rivier
de Berkel stroomt door het Grote
Veld en ten noorden van het na-
tuurgebied ligt het Twentekanaal.
Verder kent het Grote Veld bijzon-
dere cultuurhistorische elemen-
ten waaronder de landgoederen
het Waliën, Den Bramel, de Vel-
horst en de Boekhorst.

v.o.f.
sc h oo r st e e n ve e g b e d r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Veel risico
in donkere dagen
De herfst heeft zijn intrede ge
daan. Dagen worden korter en
dat merkt men 's morgens al
wanneer men naar het werk
gaat of de kinderen naar school
brengt.

En wat staat ons nog meer te wach-
ten? Regen en mist. Weersomstan-
digheden die de zichtbaarheid in
het verkeer verminderen. Het is
daarom zeer belangrijk dat men

iets aan de zichtbaarheid doet.
Maak je zelf zichtbaar, want zien
en gezien worden is overleven.

Reflecterende materialen zijn een
praktische oplossing voor alle ver-
keersdeelnemers. Fietsers, Skaters,
Joggers, Schoolgaande Kinderen.
Reflecterende armbanden, vestjes
of spaakreflectoren verhogen de
veiligheid enorm. (Verkrijgbaar bij
de Fietsspecialist of Halfords).



Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 30 sept.
Groep A:
Het dames Wullink en Hendriks
met 67,7%; Het dames den Ambt-
man en Thalen met 56,8%; Het
echtpaar Hoftijzer met 55,7%.

Groep B:
De heren den Ambtman en Kip
met 63,8%; Het echtpaar Vreeman
met 61,3%; De heer Fey en mevr.
v.d. Ven met 60,8%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 2 oktober
Groep A:
l Mw. N. Hendriks/Dhr. J. v.d. Veen
66,00%; 2 Dhr. J.W. Costermans/
Dhr. H. Enthoven 62,08%; 3 Dhr.
P.R.J. den Elzen/Dhr. G. Hissink
58,83%.
Groep B:
l Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 45,00%; 2 Mw. H. Dam/Mw.
G. Nulden 45,31%; 3 Mw. J. Ma-
chiels/Mw. E. Kamp 37,71%.

Voetbal

WVORDEN
RKZVC l - Vorden l: 1-0
Vorden heeft in Zieuwent een onte
rechte nederlaag geleden gezien
het spelbeeld van de wedstrijd.
Niettemin tellen de doelpunten bij
het laatste fluitsignaal van de
scheidsrechter. In blessuretijd
haalde RKZVC toch nog de volle
winst binnen. Vorden trad aan met
de jeugdspeler Renz Cornegoor
voor de geblesseerde Rob Enzerink.
Het speelde een enthousiaste pot
voetbal, maar verzuimde te scoren.
Door deze overwinning blijft
RKZVC zonder puntverlies de lijst
aanvoeren.

Het was het eerste halve uur een
gelijkopgaande wedstrijd met Vor-
den wat meer in de aanval. Echte
uitgespeelde kansen deden zich
niet voor. Een vrije trap van Niels
Siemerink werd door keeper Wope-
reis miraculeus uit de bovenhoek
getikt. De daarop volgende corner
werd door Joris Plateeuw in een
keer ingeschoten, maar de bal
miste de juiste richting.
Vorden had hierna de wedstrijd
volledig onder controle, maar de
spitsen kwamen tegen de kopster-
ke verdedigers uit Zieuwent te kort
om echt gevaarlijk te worden. Het
gevaar moest dan ook uit de twee-
de lijn komen. Rutger Wullink bij-
voorbeeld, die na een lange rush
vrij voor de keeper kwam. De han-
den van de Vordense supporters
gingen al omhoog, maar Rutger
raakte de bal verkeerd, waarna de-
ze mooie actie in schoonheid stierf.
Of Erik Oldenhave die met af-
standsschoten de keeper op de
proef stelde.

De Zieuwentse ploeg verdedigde
met man en macht en zocht bij tij d
en wijle de counter. Ronald de
Beus kwam vanwege een blessure
niet terug voor de tweede helft. Ro-
nald Visser kwam de voorste linie
versterken en zijn eerste actie was
direct gevaarlijk. Hij passeerde zijn
opponent en trok de bal voor op de
vrijstaande Kamperman, die rake-
lings naast het doel knalde. Even
later zag Erik Oldenhave zijn
schuiver rakelings over het doel
gaan. Geleidelijk aan vocht RKZVC
zich weer in de wedstrijd, wat het
kijkspel overigens ten goede
kwam. Ronald Hoevers behoedde
Vorden in die fase van de wedstrijd
voor een achterstand door een
schier onhoudbare vrije trap toch
uit zijn doel te werken.

In blessure tij d kreeg Vorden toch
nog de kous op de kop. In een

_ scrimmage passeerde een verdedi-
ger ongelukkigerwijs zijn eigen
doelman. In de nog resterende mi-
nuten probeerde Vorden de stand

nog gelijk te trekken, maar kwam
niet verder dan een kopkans voor
Erik Oldenhave. Een jammerlijke
nederlaag. Anderzijds werd ook in
deze wedstrijd weer duidelijk, dat
Vorden qua spelniveau met de
besten in deze klasse mee kan
komen.

Uitslagen 5 en 6 oktober
Vorden El - DZC '68 Fl 0-8; Vorden
F2 - Concordia-W 6-1; Reunie F6 -
Vorden F3 0-18; WHCZ E2 - Vorden
El 0-4; Keijenburg Boy E2 - Vorden
E2 3-5; Vorden E3 - VIOD E8 4-0; Vor-
den E4 - Doetinchem E5 2-6; Vor-
den Dl - DCS Dl 3-1; Pax D3 - Vor-
den D2 3-2; Vorden D3 - Steenderen
D2 3-4; Klein Dochteren Cl - Vor-
den Cl 5-2; Brummen C2 - Vorden
C2 5-1; Harfsen BI - Vorden/ Ratti
BI 1-1; Ratti/Vorden Al - Ulftse Bo-
ys Al 1-2.
RKZVC l - Vorden l 1-0; Vorden 2 -
Pax 3 2-1; Steenderen 2 - Vorden 3
2-2; Eibergen 5 - Vorden 4 1-1; Pax 8
-Vorden 5 5-1.

Programma 12 en 13 oktober
Concordia-W Fl - Vorden Fl; Vor-
den F2 - Pax F3; Pax F4 - Vorden F3;
Vorden F4 - Doetinchem F3; Vor-
den El - Brummen El; DZC '68 E7 -
Vorden E2; Vorden E3 - Warnsveld-
se Boy E5; Grol Dl - Vorden Dl;
WHCZ D5 -Vorden D2; Vorden D3 -
Dierense Boys MD2; Vorden Cl -
WHCZ C2; Vorden C2 - WHCZ C4;
Vorden/Ratti BI -Turkse Kracht BI;
SDOUC A2 - Ratti/Vorden Al.
Vorden l - Ajax B 1; Longa '30 3 -
Vorden 2; Vorden 3 - Ruurlo 2; Vor-
den 4 - Wolfersveen 2; Vorden 5 -
DEO 3.

SVRATTI
programma 12 en 13 oktober
DZC '68 6 - Ratti 5
SDOUC A2 - Ratti/Vorden Al
Vorden/Ratti BI - Turkse Kracht BI
Ratti Cl - Witkampers C2
Ratti l - Warnsveldse Boys l
Reuni 5 - Ratti 2
Ratti 3 - Witkampers 6
Pax 10 - Ratti 4
Ratti l - Den Dam l (dames)

SOCH
Socii vertrok zonder trainer Hagge
man die op de versierde wagen in
Baak zat naar SHE in Hall. De taak
van de trainer werd overgenomen
door Nick Arends. Het spel speelde
zich grotendeels op het midden-
veld af tot achterin de eerste helft
Jeroen Arends een mooie aanval
keurig in het uiterste hoekje
schoot 0-1. In de tweede helft pro-
beerde SHE een doelpunt te force-
ren maar was het Socii die er een
paar beste kansen er niet in kreeg.
Een kwartier voor tijd speelde Socii
met 10 man doordat Robert Kor-
negoor naar een grove overtreding
het veld moest verlaten. Ondanks
een mannetje minder wist Henri
Eggink toch nog de verdiende 0-2
te scoren.

Uitslagen
Socii Fl - Brummen F2: 2-1
Socii El -Wolfersveen El: 4-5
HSC 21-Socii Dl: 1-8
Steenderen Cl - Socii Cl: 0-9
Baakse Boys BI -WHCZ BI: 1-10
Socii 3 - Steenderen 4:4-1
SHE 4 - Socii 4:1^1
Warnsveldse Boys 5 - Socii 5: 3-1
Socii 6 - SHE 5: 5-0

Programma 12 en 13 oktober
Socii Fl - DZC '68 F3
Socii El - Pax E3
Lochem D4 - Socii Dl
Socii Cl-AZCC2
Colmschate B2 - Baakse Boys BI
Socii l - IJseloord l
Dierense Boys 2 - Socii 2
Brummen 4 - Socii 3
Socii 4 - H en K 4
Socii 5 - Loenermark 7
Erica '76 9 - Socii 6

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH

- Set UP
Zaterdag 5 oktober speelde de da-
mes van Pelgrum Makelaars Dash
hun tweede competitie wedstrijd
van dit seizoen. De tegenstander
was Set Up '65. Balsponsor bij de
wedstrijd: DA Drogisterij Ten Kate.
Nadat de eerste wedstrijd verloren
was, wilden de dames iets rechtzet-
ten. Mede doordat het een thuis-
wedstrijd betrof en ze het publiek
iets moois wilden laten zien ging
Pelgrum Makelaars Dash voortva-
rend van start. Enkele zenuwen
werden overwonnen en het team
speelde vrijuit. Dit resulteerde in
een eindstand van 25-23 in de eer-
ste set.

De tweede set verliep voor de Dash
dames iets moeizamer. Set Up '65
wist ze goed onderdruk te houden
en begon aardig in hun spel te ko-
men. De pass lag aan Vordense
kant minder goed, waardoor er
niet voluit aangevallen kon wor-
den.Coach Henk Wahl probeerde
met wat speelsters wisselingen en
time-outs de boel nog wat te red-
den, maar dat was helaas vergeefse
moeite. De achterstand was te
groot waardoor deze set verloren
ging met 15-25. In de derde set
moest er dus iets veranderen. Met
die instelling ging Pelgrum Make-
laars Dash het veld weer in. Er
werd een beter pass gegeven, de set
ups lagen goed en dus kon er ook
lekker aangevallen worden. De set
kende nog wel wat ups en downs,
maar over het algemeen kwam
Dash niet echt in de problemen.
Wel bleef het tot het einde van de
set spannend, maar kon er toch
een tweede setwinst in de wacht
gesleept worden. Stand 27-25. In de
vierde en uiteindelijk laatste set,
leek Set Up '65 wat vermoeid te ra-
ken. Ze konden hierdoor de Dash
dames niet meer echt onder druk
zetten. De dames uit Vorden daar-
entegen begonnen beter in hun
spel te komen, waardoor er een
paar aardige rally's te zien waren
met enkele mooie aanvals- en ver-
dedigings acties. Set Up '65 liet de
koppies wat hangen, waardoor
toch een vrij eenvoudige setwinst
van 25-14 op het scorebord kwam
te staan. Met deze 3-1 overwinning
heeft Pelgrum Makelaars Dash
haar eerste 4 punten binnen
gehaald. Volgende week zaterdag
(12 okt.) nemen de dames het in
Denekamp op tegen Multimate/
DeVoKo. De wedstrijd zal gespeeld
worden in sporthal Dorperesch.

Uitslagen 5 oktober
meisjes:
Orion MB1 - Pelgr. Dash MB1: 4 - O
Boemer. MC3 - Pelgr. Dash MC2:0 - 4
Pelgr. Dash MCI - Sparta MCI: 4 - O
dames:
Boemerang 8 - Pelgrum Dash 7: l - 3
Pelgrum Dash 3 - Avanti 1:3-2
Pelgrum Dash 4 - Avanti 2 :3 -2
Pelgrum Dash 6 - Side Out 5 :4-0
Pelgrum Dash 2 - Vios Eefde 1:3-2
Pelgrum Dash l - Set Up 65 3: 3 -1
heren:
Willems/G. 2 - Pelgrum Dash 1:4-0
Boemerang l - Pelgrum Dash 2:3 - 2

Squash

Squash Vorden gemengd l zet
trend voort
Het team van Squash Vorden ge-
mengd l heeft op zondag 6 okto-
ber jl. haar competieweekend op
dezelfde wijze afgesloten als 2 we
ken geleden. Het team bestaande
uit Leo de Vries, marco Lansink,
Arie van Boven, Marieke Dimmen-
daal, Mirjam van Blanken en Ellen
Top sloot de gezellige squashmid-
dag in Squash Vorden af met één
gewonnen en één verloren partij.
Van het team van IJsselweide (Gen-
deringen) werd overtuigend ge-
wonnen, tegen het team van Smas-
hilt trok het team uit Vorden aan
het kortste eind. Squash Vorden ge-
mengd l bezet op dit moment de
6e plaats in de competitie. De vol-
gende competitiewedstrijd is op 10
november in Westervoort.

Spiritualiteit
Spiritualiteit heeft termen als
vroomheid - geestelijk leven of
innerlijk leven vervangen. Spiri-
tualiteit heeft te maken met zin-
geving: hoe ben ik, hoe is de ander
daar mee bezig? Verlangen naar
diepere zin en een vermoeden van
een relatie met het Goddelijke, de
Bron. De comm. vorming en toe-
rusting van de kerken organiseert
een aantal avonden hierover
onderbegeleiding van Rien Baauw.
Te beginnen op 15 oktober In de
Voorde te Vorden. Informatie Lieme-
ke van Ruller, tel. (0575) 55 36 35.

Wim Vreeman
kampioen
De competitie die de hengelaars-
vereniging het afgelopen zomersei-
zoen heeft gehouden, kende een
ongemeen spannend verloop. Met
slechts een onderling verschil van
drie punten, tussen de eerste drie,
werd Wim Vreeman kampioen. Hij
behaalde 888 punten, 2 D. Huetink
886, 3 J. Groot Jebbink 884, 4 R.
Eykelkamp 854, 5 A. Golstein 848.
De kampioen zal tijdens de feest-
avond van de club gehuldigd wor-
den.

Feestavond Vorden'
Voetbalvereniging Vorden houdt
op zaterdagavond 19 oktober in
zaal De Herberg de jaarlijkse feest-
avond voor leden, donateurs en
sponsors. De aanwezigen zullen
die avond verrast worden met mu-
ziek uit de zestiger jaren. Tevens
zullen een aantal leden worden
gehuldigd die al 25 jaar lid zijn van
Vorden'.

Boekenbeurs
De Stichting Veilingcommissie
Vorden houdt op zaterdag 12 ok-
tober haar jaarlijkse boekenbeurs.
De Stichting is verheugd dat ze
de laatste tijd weer vele mooie
en waardevolle boeken, maar ook
gezellige romans, kinderboeken,
naslagboeken en L.P.'s heeft mo-
gen ophalen. De organisatie hoopt
dit op een gezelllige manier aan de
man te kunnen brengen. Dit alles
omlijst met lekker 'bakje' koffie.
De beurs, die wordt gehouden in
'De Voorde', achter de Ned. Her-
vormde Dorpskerk begint 's mor-
gens. De opbrengst van de boeken-
beurs is bestemd voor de restau-
ratie van genoemde dorpskerk.

G E N D A V O R D E N
OKTOBER
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

8 NB van Plattelandsvrouwen.
Busreisje vijvertuinen

9 Herhalingslessen EHBO -
Dorpscentrum

9 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje'

9 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege

12 Boekenbeurs Veilingcommis-
sie in de Voorde

14 Bridgeclub in 't Dorpscentrum
15 Klootschieten bij de Vordense

Pan
16 Handwerkdag in de Wehme;

Kraamverkoop
16 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'

16 NB van Plattelandsvrouwen.
Cabaretavond in de Herberg

16 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege

17 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Openstelling Tuinen de Wiers-

se
21 Bridgeclub in 't Dorpscentrum
22 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge. Ikon en de Wilde Ganzen
22 Klootschieten bij de Vordense

Pan
23 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
23 Herhalingslessen EHBO -

Dorpscentrum
23 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
24 PCOB Lezing Jaap v.d. Broek

met dia's reis Indonesië
24 HVG Dorp. Thema-avond
28 Bridgeclub in 't Dorpscentrum
29 Klootschieten bij de Vordense

Pan
30 Handwerkmiddag in de Weh-

me
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
30 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
30 HVG Linde. Lezing met dia's

Achterhoek

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op woensdag 16 oktober
a.s..

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
"om op een gemakkelijke wijze
contact te leggen met de leden van
de CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke zaken.
Iedereen die dat wil kan zich tot de
CDA-fractie wenden, hetzij voor
zichzelf danwei namens een vere-

niging of instantie. Het is wense-
lijk, dat men zich van tevoren tele-
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Het spreekuur is op woensdag-
avond 16 oktober a.s. op het
Gemeentehuis. Om vooraf telefo-
nisch aan te melden dient men
contact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorzitter CDA).

N.E.v.Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu

Cabaretavond
Woensdagavond 16 oktober komt
het cabaret De Eigenheimers uit
Hengelo Overijssel bij de N.B.v.P.
vrouwen van Nu afdeling Vorden

bij de Herberg. Neem deze avond
ook de buurvrouw mee want men
kan altijd nieuwe, jongere leden
gebruiken.



De Heide Smid BV
Halle

Halle-Heideweg 16 • 7025 CL Halle
Tel. 0314 - 631741 • www.heidesmid.nl

Haarden en schouwen

GRANDIOZE

HEROPENING

VRIJDAG 11 OKT. 8.30 - 21.00 UUR

ZATERDAG 12 OKT. 8.30 -16.00 UUR

ZONDAG 13 OKT. 12.00 -17.00 UUR

Installatietechnieken

KOM NU NAAR ONZI

V! RBOUWDE ZAAK

Ml DIVERSE AC :S
EN DEMONSTRA1 'S VOOR

Hl Hl : GEZIN
Huishoudelijke artikelen

Donderdag 10 oktober zijn wij
i.v.m. de heropening GESLOTEN

P S
A&A EVENEMENTEN

Organiseert zaterdag 12 oktober
1e Achterhoeks Country Festival
M.M.V Country zangeres Doreen

Country band Windfall
Tevens grote talentenjacht en Country disco
Westernmarkt, westernbar en westernfood

Aanvang 15.00 uur zaal open 14.30 uur
Locatie de nieuwe Aanleg scheggertdijk 10 Almen

Entree kassa € 8,00 v.v € 7,00
info tel 0575-540791 na 16.00 uur of 0570-562512

Zaterdag 12 oktober 14-20.00 uur (Houtmarkt):

BOKBIERMARKT
presentatie vele soorten bokbier.

Aanvang 14.30 uur:

GRO1
NOSTALGISCH
OPTOCH
met o.a. diverse oude bierkarren.

11.00-13.00 uur Mini-oogstfeest Laarstraat.
12.00-19.30 uur: Ruilbeurs op de Schupstoel.
www.bokbierdag.nl

Keukenprinsessen
zijn bij ons

de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag.

Want met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens

voor iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een

bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

De beste keus !

Boeken
beurs
zaterdag 12 oktober in
de Voorde te Vorden
van 9.00 tot 15.00 uur.

Grote collectie mooie tweedehands boeken en
platen voor leuke aantrekkelijke prijzen.

Kijk voor
nieuws
ook op:

DANCING DISCOTHEEK

FÜNBAR \FREAKY PIANO PARTY/
KElflER: DANCEJOUSF /

Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22.00 * Almen, Kazerne 22:00 *Y}orcuio,
busstation 21:45 * geesteren, %aan 21.55 * gelselaar, Jloryn
22.00 * Cochem 1, Oude technische school 22.10 * Ruurlo,
<ïapperij 22.30 * $archem, Kerk 22:40 * Cochem 2, oude
technische school 22.50 * $athmen, $rink 22.30 * Qorssei,
Roskamp 22:45 * Harfsen ftuitenlust 22:55 uur .
Meer info 7 %el 0900-Witkamp of kijk op www.witkamp.com

Rowwen Heze
Zondag 13 okt.

Zaal open 17:45 uur Einde 22:15 uur
V.verkoop € 12,50 a/d zaal €15,00

V.verkoop adressen : Witkamp laren,
Kapsalon Figaro Lochem

Tel reserveren: 0900-witkamp
ofwel 0900-9485267



Culinaire verwennerij
in herfst en winter

Zeven zwartboeken voor Vitens
Elk najaar reizen vele duizen-
den landgenoten en Belgen
naar onze streek af. Want dan
staan de wildgerechten name-
lijk centraal en zijn er bijzon-
dere arrangementen, geknipt
voor een meerdaags bezoek.
Dat seizoen loopt ieder jaar van
half oktober tot en met eind de-
cember en drieëndertig (hotel)
restaurants serveren dan die
heerlijke wildgerechten. Het is
nu al voor het tweeëntwintig-
ste(!) jaar, dat de restaurants en
het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme gezamenlijk publi-
citeit zoeken voor de promotie
van deze seizoensspecialiteit.
Wild eten in de Achterhoek' is
bij menig culinair liefhebber
een begrip geworden.

WAT KUNT U DAN
VERWACHTEN?
Immer staat culinair genieten
voorop. Wat dacht men van een
terrein van roodpootpatrijs, pista-
chenoten en cantharellen, een-
denfilet met vijgensaus op hete
bliksem of reefilet met groene lin-
zen en een sabayon van bruin bier.
Of eendenborst met zwarte bes-
sensaus en rode kooltaart, een
roulleau van wildzwijnsham met
gekonfijte sjalot of wildzwijns-
haas, stamppot van snijbonen en
bloedworst? Uiteraard wordt ook
de gewone hazenpeper en een fa-
zant met zuurkool geserveerd. Ie

der restaurant heeft zijn eigen spe-
cialiteiten; slechts een punt is uni-
form: de door alle restaurants ge
zamenlijk gekozen wildwijn. Dit
jaar is gekozen voor de Terra
Mater Cabernet Carmenère 2000
van Wijnkooperij De Gouden
Eeuw uit Didam. Deze wijn staat
bij alle restaurants voor hetzelfde
bedrag op de kaart.

ARRANGEMENTEN
Veel hotels hebben al dan niet in
samenwerking met restaurants
een- of meerdaagse arrangemen-
ten uitgebracht. De arrangemen-
ten variëren van gratis overnach-
ten na het diner tot 'Hap-stappen'
(hapjes en drankjes in verschillen-
de horecagelegenheden) of een
combinatie van vier- en zesgan-
gendiners met een of meer over-
nachtingen in een luxe hotelka-
mer.
Maar er zijn ook interessante dag-
tochten met een wandeltocht on-
der leiding van een boswachter,
een sagensafari of kasteelbezoek
in combinatie met een lunch of
diner.

GRATIS BROCHURE
Alle informatie over Wild eten in
de Achterhoek is vermeld in de
gratis wildbrochure. Deze is ver-
krijgbaar bij de grotere VW's in
ons land en bij het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme, Postbus
4106, 7200 BC Zutphen.

Positief effect controles
verkeershandhaving
Iets meer dan 3% bestuurders
rijdt te hard.
De controles van het Verkeers-
handhavingteam van de Politie
Noord- en Oost-Gelderland lij-
ken een positief effect te heb-
ben op het aantal snelheids-
overtredingen in de regio. Vori-
ge week was het aantal overtre-
ders van de maximum snelheid
tijdens de radarcontroles in de
regio 3,1 procent. Percentages
die in het begin van het project
Verkeershandhaving, twee jaar
geleden, wel eens twee tot drie
keer zo hoog waren.

Het team verkeershandhaving van
de politie Noord- en Oost-Gelder-
land controleert op een twaalftal
wegen in de regio waar relatief
veel ongevallen gebeuren. Snel-
heid en rood licht zijn twee van de
punten waar het team op contro-
leert, naast rijden onder invloed
en het gebruik van gordel en val-
helm. Het team controleert met ra-
darapparatuur en laserguns op
snelheid. Het hoogste percentage
overtreders werd vorige week ge-
constateerd op de N345 (Apel-
doorn-Deventer). Daar reden 571
van de 9320 passanten tijdens de
controleuren te hard, ofwel 6,1%.
Op de N344 (Apeldoorn-Zutphen)
werd een percentage van 5 geno-
teerd. De N313 (Aalten-Duitse
grens) volgde met 4,5 Heel gunstig
scoorden de N303 (Harderwij k-
Ermelo) met 0,1% en de N308 (Oos-
tendorp-Wezep) met 0,4%. De
hoogst gereden snelheid werd vo-
rige week gemeten op de N302
(Harderwijk - Nieuw Milligen) na-
melijk 139 km per uur waar 80 km
per uur is toegestaan. Op de N319

(rondweg Winterswijk), werd een
snelheid van 127 km per uur ge
meten op een 80 km-weg.
Naast snelheid, controleerde het
team verkeershandhaving ook op
rijden onder invloed van alcohol.
In totaal werden er afgelopen
week 793 blaasproeven afgeno-
men. In vier gevallen leidde dat tot
een proces verbaal wegens rijden
onder invloed van alcohol. Voor
het niet dragen van de autogordel
schreef het verkeershandhavings-
team 81 bekeuringen uit, met na-
me in de Achterhoek, namelijk 55.
Vier weggebruikers kregen een be
keuring voor het rijden door rood
licht en 11 weggebruikers kregen
een bon voor het niet dragen van
de helm. Het merendeel van deze
bonnen, namelijk 9, werd uitge-
schreven in Apeldoorn. De inzet
van de lasergun resulteerde in nog
eens 84 bekeuringen voor hardrij-
ders.

CONTROLES
De extra controles op het gebruik
van de autogordels, met name ach-
terin, gaan onverminderd door.
Ook achterin de auto zijn gordels
verplicht. Alle inzittenden die
geen gordel dragen, kunnen reke
nen op een boete van 40 euro per
persoon.
Het project Verkeershandhaving
heeft een looptijd van vier jaar en
heeft als doelstelling het vermin-
deren van het aantal verkeersdo-
den en rïgewonden in Noord- en
Oost-Gelderland. Behalve via hand-
having, zal ook door voorlichting
worden getracht weggebruikers te
stimuleren tot veilig rijgedrag. De
ze campagne heeft als slogan Doe
'ns anders, rij veilig.

Zeven zwartboeken met ruim 750 klaagbrieven over slecht water. Omdat ook in Lochem een actie is gestart voor
beter wa ter zijn tevens de ongeveer 100 Lochemse klaagbrieven opgenomen die zijn geschreven naar aanleiding
van een ingezonden brief van de heer Eertink in een Lochems huis-aan-huisblad. Wel een bewijs dat ook in
andereplaatsen velen verontwaardigd zijn over het product dat het waterleidingbedrij f levert en waarschijn-
lijk nog tot het jaar 2007 zal leveren.

Het is verheugend - meldt de
Werkgroep 'Beterwater!' - dat de
heer van Winkelen, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Vi-
tens, twee uur heeft uitgetrok-
ken om op het hoofdkantoor in
Zwolle een delegatie uit Vorden
te ontvangen. Een delegatie die
hem zeven zwartboeken zal
overhandigen. Pikzwarte al-
bums vol klaagbrieven over het
slechte water, dat uit Vordense
kranen stroomt.

Die brieven zijn van mei tot sep-
tember 2002 geschreven door in-
woners van Vorden. Bijgaande foto
laat alleen de buitenkant van de al-
bums zien. Niet te zien is hoeveel
klachten er in al die brieven zijn
verwerkt. Klachten vol veront-
waardiging en soms zelfs woede

over het slechte product dat door
een openbaar nutsbedrijf wordt
geleverd. Klachten over een water-
kwaliteit die veel extra werk, on-
kosten en ergernis veroorzaakt.
De redactie van 'Contact' vroeg
Harry van Rijn, woordvoerder van
de werkgroep 'Beterwater!', of
men met deze ruim 750 brieven
hoopvol naar Zwolle gaat. Het ant-
woord is niet positief. 'Via infor-
matie op Internet blijkt dat de
vooruitzichten niet erg hoopge-
vend zijn. Er is een besluit geno-
men door Vitens dat wordt afge-
zien van de geplande levering van
zacht water uit Duitsland. En er is
nu eindelijk en definitief besloten
de Achterhoek te gaan voorzien
van water uit de Overbetuwe,
waarvoor nog wel een nieuw wa-
terwinstation moet worden ge-

bouwd. Maar werd er in juli j.l. nog
gesproken over het jaar 2006 als
datum, nu wordt weer uitdrukke
lijk het jaar 2007 genoemd waarin
er voor het eerst zacht water be-
schikbaar zal komen. We hebben
een stille hoop dat de Internet-be
richten niet compleet zijn en dat
de Vitens-directie nog aanvullend
positief nieuws heeft voor Vorden,
dat nota bene via een leiding over
haar grondgebied, wel mag zorgen
voor zacht water voor Zutphen. Of
dat er op z'n minst, in navolging
van wat de Limburgse waterlei-
ding doet, een redelijke financiële
compensatie komt voor de hoge
kosten die het harde water in de
Achterhoek veroorzaakt. Als dat
niet het geval zou zijn dan worden
door onze werkgroep verdere ac-
ties ondernomen'.

Haptonomie:
verstand krijgen van je gevoel...
Afgelopen zaterdag was er open
huis in de haptonomie-praktijk
van Marjoleen Jansen, sinds en-
kele maanden gevestigd aan de
Addinkhof 4 te Vorden.

Haptonomie richt zich op het ge
voelsleven van de mens. Onze ge
voelens hebben een grote invloed
op ons doen en laten. Ze spelen
een belangrijke rol in de wijze
waarop we in het dagelijkse leven
functioneren. Vaak zijn we ons dit
echter niet meer bewust. Als de ba-
lans tussen voelen en denken ver-
stoord raakt, kan dit leiden tot
allerlei lichamelijke of psycho-
emotionele klachten, of proble-
men in de omgang met anderen.

Klachten zoals hoofdpijn, rugpijn,
stress, slecht slapen of hyperventi-
latie hebben vaak een onderliggen-
de oorzaak. Het zijn signalen waar-
mee het lichaam aangeeft dat er
iets aan de hand is. Bij haptothera-
pie richten we ons niet op het be
strijden van deze symptomen,
maar gaan we op zoek naar de oor-
zaak van de klachten, en gaan
hiermee aan het werk. We probe
ren de hulpvraag 'aan den lijve' te
laten ervaren. Dit kan middels een
gesprek, een ervaringsoefening of
door aan te raken. Door naar je lijf
te leren luisteren leer je jezelf be
ter kennen. Situaties waarbij je
een beroep kunt doen op de hapto-
noom zijn bijvoorbeeld overspan-

nenheid, burn-out, moeite om
grenzen te stellen of om met con-
flicten om te gaan. Juist in verband
met het anders leren omgaan met
emoties biedt haptonomie ook
mogelijkheden voor mensen met
niet specifiek lichamelijke klach-
ten. Hierbij kun je denken aan za-
ken als verliesverwerking, relatie
problemen, of een gevoel 'niet lek-
ker in je vel te zitten'.
Haptonomie kan ook een goede in-
valshoek zijn voor coaching van
mensen bij veranderingsproces-
sen, persoonlijke ontwikkeling, of
voor begeleiding tijdens zwanger-
schap.
Verder informatie is te vinden op
www.praktijkvoorhaptonomie.nl

BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FAKTUREN - KEÏÏINGFORMUUEREN d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Ie Achterhoeks Country
Talenten Festival

Medewerkers "Brandmeester"!
Op zaterdag 12 oktober organi-
seert A&A Evenementen in
samenwerking met zalen cen-
trum de Nieuwe Aanleg het Ie
Achterhoeks Country Festival.

Het dag programma bestaat uit
een talentenjacht voor aanko-
mend Country en Western talent.
Tijdens de pauze tussen de optre-
dende talenten kan er gedanst
worden, muziek en lichtshow
wordt verzorgt door disco en ge-
luidsverzorging DOQC Mucic met
gast DJ Joop. 's Avonds is er een ge-
zellige country avond m.m.v.
Country zangeres Doreen en coun-
try band Windfall deze 7 mans for-
matie speelt al 25 jaar country en
western muziek.
Verder is er een Western Market
en Westernfood. Het totale pro-
gramma zal gepresenteerd wor-
den door DJ Joop.

TALENTENJACHT
Voor de talenten jacht hebben 15
artiesten ingeschreven uit de re-
gio, maar ook uit andere delen van
het land. Alle artiesten brengen
verschillende uitvoeringen die al-

lemaal 3 nummers ten gehore
brengen.
Voor de winnaar is er een
prachtige wisselbeker, enveloppe
met inhoud, een jaar contract bij
A&A (optredens op festivals waar
mogelijk) en een optreden tijdens
het Eindejaarscountry festival op
14 december (jubileum 25 jaar Ma-
jor Dundee beste country band
van de Benelux) in de Hanzehal te
Zutphen. Dit wordt een van de
grootste Country spektakels van
Nederland met de Gehele Neder-
landse country top (12 artiesten).
Wil men eens een dag gezellig uit
en genieten van goud eerlijke
country muziek, of eens snuffelen
op de countrymarkt kom dan za-
terdag 12 oktober naar Almen.
Voor de line dancers is er nonstop
dans mogelijkheden.

INFO
Voor informatie, reservering,
kaartverkoop en inschrijving A.
Peppelenbos. Julianalaan 33, 7211
GS Eefde. Locatie zalen centrum
de Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk
10, 7218 NA Almen. Zie verder de
advertentie in deze krant.

Samengestelde
menwedstrijd in Hengelo
Ook dit jaar zal de vereniging
van het aangespannen paard
"In Stap en Draf' te Hengelo
Gld. een samengestelde men-
wedstrijd organiseren.

De wedstrijd bestaat uit drie
onderdelen te weten: dressuur,
vaardigheid, marathon.
Naar verwachting zullen aan de
wedstrijd 80 aanspanningen deel-
nemen waaronder: enkel- en twee-
spannen, tandems en vierspan-
nen.
Er wordt gestreden om de hoogste
eer in de klassen l, 2 en 3 alsmede
voor beginners de hobby-klasse.
Op zaterdagmorgen 12 oktober zal
de dressuur beginnen en de
vaardigheid (kegeltjes rijden), te
vens kunnen 's middags de trajec-
ten voor de marathon (zondag)
worden verkend.

Op zondagmorgen 13 oktober zal
het startsein worden gegeven voor
de marathon. Wanneer de stap- en
draftrajecten zijn verreden komen
in het laatste traject de hindernis-
sen aan de beurt, welke allemaal
zijn gelegen op en rond het terrein
"De Hiermaat".
Het evenement zal worden omlijst
door diverse stands, terwijl er voor
de jeugd op een afgescheiden ter-
rein naar hartelust kan worden ge-
fietst op rare fietsen en skelters.

De organisatie van "In Stap en
Draf' hoopt dat veel paardensport-
liefhebbers mee zullen genieten
van dit prachtige evenement op 12
en 13 oktober a.s. in het Gelderse
Hengelo.
De toegang tot het terrein is ge-
heel gratis.
(Zie ook de advertentie)

"Vrienden van de
Streektaal"
Op donderdag 10 oktober a.s.
organiseert Vereniging "Vrien-
den van de Streektaal veur Lo-
chem en Umgeving" een avond
die helemaal in het teken staat
van de volksschrijver Herman
van Velzen (d.i. de schuilnaam
voor Fans Roes) en zijn werk.

Deze avond wordt gehouden in de
Exelse Molen in Exel.
De meeste mensen zullen zich
Herman van Velzen vooral herin-
neren als de geestelijke vader van

Aornt Peppelenkamp en velen heb-
ben genoten van zijn kostelijke
humoristische verhalen.
Zijn zoon, Theo Roes, zal een inlei-
ding houden over het leven en
werk van zijn vader. Verder zullen
er een aantal verhalen van de
hand van Herman worden voorge
lezen. Het belooft een boeiende
avond te worden voor alle liefheb-
bers van deze schrijver. Iedereen
die belangstelling heeft voor deze
avond is van harte welkom!
Informatie (0575) 55 29 81.

25 jaar Markant
En dat betekent: drie feestavon-
den van dit jubilerende koor
vol muziek, zang, dans en confé-
rence.

Kortom, een programma met voor
elk wat wils. Wt allemaal blijft
nog even geheim, al willen we wel
een klein tipje van de sluier oplich-
ten: er zijn liedjes in dialect en uit
musicals, het duo Hansl und
Fransl is present, etcetera. Tijdens
de voorbereidingen wordt er nu al

weken lang druk getimmerd, ge
verfd, genaaid, gedanst en natuur-
lijk gezongen, teneinde u een paar
prima uurtjes van ontspanning te
bezorgen.
Ook is er in de pauze weer een gro-
te verloting met mooie prijzen.
Schrijft u dus alvast één (meer
mag ook!) van onderstaande data
in uw agenda en laat u verrassen
in november in De Keizerskroon.
Voor verdere mededelingen zie ad-
vertentie in dit blad.

Paul Stellingwerf blust een gasbrand met een C02 blusser.

Vorige week werden de mede-
werkers van drukkerij Weevers,
via een korte cursus in de gele
genheid gesteld vaardigheid op
te doen bij het blussen van een
kleine brand.

Het blussen van een kleine brand
en het juist bedienen en gebrui-
ken van de aanwezige brandblus-

middelen is een onderdeel dat ook
wordt behandeld bij de cursus be
drijfshulpverlening.

In vier groepen maakten alle
medewerkers, ook van de neven-
vestigingen Weevers Elna en We-
vodruk, van dit directieinitiatief
gebruik.
Na ongeveer een uurtje theorie

kreeg iedereen de gelegenheid de
opgedane kennis zelf in praktijk te
brengen om zo ook een stukje
angst weg te nemen.

Vandaar deze cursus die zijn
waarde kan bewijzen, want het
juist handelen bij een beginnende
brand kan grote gevolgen voorko-
men.

7 t/m 12 oktober

Brood verwent
op elk moment Dag van de warme bakker • woensdag 9 oktober 2002

'Brood verwent op elk mo-
ment'. Dat is het thema van de
21ste Week van het Brood. Deze
week boordevol activiteiten
rondom alle denkbare eetmo-
menten van brood vindt plaats
van 7 t/m 12 oktober in heel
Nederland. Aan dit initiatief
van het Voorlichtingsbureau
Brood haken talloze warme
bakkers en supermarkten aan.
Klanten kunnen tijdens de
Week van het Brood rekenen
op diverse extra's, acties en spe-
ciale activiteiten in de winkels.
Voldoende redenen om juist de
ze week een (extra) bezoekje te
brengen aan de plaatselijke
warme bakker of supermarkt.

Brood speelt een belangrijke rol in
ons dagelijks voedingspatroon.
Bakkers laten tijdens de Week van
het Brood graag de veelzijdigheid
van het product aan de klanten
zien. Dat brood een belangrijke rol
speelt bij het ontbijt en de lunch is
natuurlijk bekend. Maar brood
past ook op andere momenten van
de dag. Vandaar dat deze keer als
thema is gekozen 'brood verwent
op elk moment'. Of het nu gaat
om het ontbijt, het koffiemoment,
de lunch, het 4-uurtje, de borrel,
de high tea of de warme maaltijd.
Brood is niet meer weg te denken.
Brood eten is een feest op ieder
moment van de dag. Voor al deze
eetmomenten heeft het Voorlich-

tingsbureau Brood boekjes uitge-
geven met tips, recepten en sma-
kelijke foto's.
Vraag naar deze verschillende uit-
gaven in de winkel of surf naar de
website www.brood.net

Ontbijt broodnodig!
Uit diverse onderzoeken blijkt dat
consumenten zich met het over-
slaan van een goed samengesteld
ontbijt letterlijk tekort doen. Een
tekort dat de rest van de dag niet
meer is in te halen. Het boekje met
de titel 'Ontbijt broodnodig!' helpt
een aantal misverstanden uit de
wereld. Lijners zijn vaak bang dat
brood geen goede keuze is. Maar
het is een fabeltje dat brood een
dikmaker is. Brood levert naar ver-
houding juist weinig calorieën.
Daarom speelt brood ook een be-
langrijke rol in de nieuwe voe-
dingscampagne die de consump-
tie van koolhydraten gaat bevorde-
ren. Deze campagne van het Voe-
dingscentrum is bedoeld om over-
gewicht te voorkomen. Als het ont-
bijt veel calorieën levert, komt dat
vooral door (veel) boter of margari-
ne en vette belegsoorten.

Werelds lunchen met brood
Het belangrijkste broodmoment
van de dag is en blijft de lunch.
Zestig procent van het dagelijkse
brood wordt in Nederland rond
twaalven geconsumeerd. Vanwege
de enorme opmars van bijzonde-
re, van oorsprong vaak buiten-

landse broodsoorten, wordt de
lunch een nieuwe belevenis.

Brood lekker anders!
Brood bij de warme maaltijd is in
de meeste restaurants al gemeen-
goed, maar voor de consument is
dat nog geen vanzelfsprekend-
heid. Tijdens de Week van het
Brood worden suggesties gedaan
om ook tijdens het diner brood te
gebruiken, zoals dat ook vaak op
vakantie gaat. Een typische vakan-
tie-ervaring is brood in combinatie
met ander eten dan beleg. Breng
die vakantiesfeer terug in de huis-
kamer. Ga tijdens de Week van het
Brood met een tas vol ideeën naar
huis.

Borrel?Brood!
Brood past ook uitstekend in deze
tijd van onthaasten, gezellig bijko-
men na een drukke werkweek en
relaxen in het weekend. Brood tij-
dens de borrel dus. De naam 'bor-
relbrood' betekent overigens niet
dat er altijd alcohol bij de hapjes
hoort. De naam zegt iets over het
moment van de dag. Het moment
tussen vier uur 's middags en ze
ven uur 's avonds, met een verdere
uitioop in de avond. Zoveel varia-
tie en zoveel heerlijke nieuwe re
cepten met brood, staan smakelijk
beschreven en geïllustreerd in het
boekje 'Borrel?Brood!'. Proef het
tijdens de Week van het Brood. Of
daarna... want brood verwent op
elk moment.



Zorgwijzer vraagbaak
voor Achterhoek

Zaterdag 12 oktober

Nationale bokbierdag Zutphen
- wijzer worden met vragen op
zorggebied -

"Mijn zoon gebruikt hasj, wie
geeft mij advies? Mijn vader kookt
geen eten voor zichzelf, is er tafel-
tje dekje in zijn woonplaats? Wat
is het telefoonnummer van het
maatschappelijk werk? Hoe zit dat
met het persoonsgebonden bud-
get?" De antwoorden op zulke vra-
gen vindt u op www.zorgwijzer-
achterhoek.nl. Allerlei organisa-
ties en hulpverleners op het ge-
bied van zorg en welzijn vertellen
u daar kort en krachtig wie ze zijn
en waarvoor u bij hen terecht
kunt. Zo willen zij ervoor zorgen
dat u snel de weg weet naar het
juiste adres.
Deze adressenlijst is voor iedereen
te raadplegen via internet. Dit
snelle medium is gekozen omdat
namen en adressen dagelijks ver-
anderen. Weet u dat het RIAGG
tegenwoordig GGNet heet? Weet u
dat het CAD al lang niet meer zo
heet, maar De Grift is geworden?
Overigens komt u op de Zorgwij-
zer bij het juiste adres uit, ook al
gebruikt u de oude naam.
Kent u Sensire, de organisatie ont-
staan uit fusie van de ZorgGroep,
Hameland en Sorgh-Saem? En wist
u dat u voor personenalarmering
bij het Zorgloket van de gemeente
terecht kunt? Ook al weet u de
juiste organisatie niet, met de
Zorgwijzer Achterhoek vindt u de

ze wel!
Huisartsen, diëtisten, fysiothera-
peuten, verzorgingstehuizen, apo-
thekers, tandartsen, logopedisten,
manueel therapeuten, ziekenhui-
zen, oefentherapeuten, psycholo-
gen, pedagogen, verloskundigen.
Van al deze hulpverleners vindt u
op de Zorgwijzer Achterhoek
adres, naam en telefoonnummer.
U kunt ze vinden door hun naam
in te typen. Maar als u de naam
niet weet, kunt u met gebruik van
uw postcode of woonplaats de
hulpverlener vinden die bij u in de
buurt zit.

Naast deze 500 hulpverleners
staan 60 organisaties voor zorg en
welzijn beschreven: het Streekzie
kenhuis Koningin Beatrix, Bureau
Jeugdzorg, de SPD, gemeenten, het
is slechts een greep uit de vele or-
ganisaties die erop staan. Elke or-
ganisatie noemt kort en krachtig
het adres, voor wie ze er is, wat ze
doet en hoe ze te bereiken is. De
Zorgwijzer is snel. Geen foto's
waardoor u lang moet wachten op
het resultaat. Als u meer wilt we
ten dan er op de Zorgwijzer staat,
kunt u in één moeite doorklikken
naar de website van die organisa-
tie. Als u zich op wilt geven voor
een cursus, kunt u bellen maar
ook het emailadres voor die cursus
aanklikken. Voor informatie over
zorg gaat u naar www.zorgwijzer-
achterhoek.nl.

Taxatiedag oud speelgoed
Op zaterdagmiddag 12 oktober
houdt de Toy Gallery, het nieu-
we speelgoedmuseum in Bram-
men, een taxatiedag voor oud-
en antiek speelgoed in de Tuin-
zaal van Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Bezoekers zijn welkom met al hun
zuinig bewaarde speelgoed uit het
(verre) verleden. Zoals bijvoorbeeld
blikken treinen en stoommachi-
nes, Dinky Toys, kinderserviesjes,
Meccano bouwdozen, oude spel-

len en puzzels en nog veel meer.
De taxaties zullen worden verricht
door taxateurs van het museum
en zijn kosteloos.
Ook als men kapot speelgoed heeft
kunnen tips voor restauratie wor-
den gegeven.
Museum Toy Gallery is een voort-
zetting van het bekende speel-
goedmuseum uit Barneveld en is
op de nieuwe locatie driemaal zo
groot.
Informatie over het museum
wordt op de taxatiedag verstrekt.

Baderie Kraus Installatietechniek
VGA* gecertificeerd
Vanaf 30 januari 2002 voldoet
de firma Kraus te Zutphen aan
de eisen van de norm VCA* be-
treffende de volgende werk-
zaamheden. Het uitvoeren van
installatiewerkzaamheden op
het gebied van gas-, water-, sani-
tair-, cv en elektrotechniek, als-
mede dak- en rioolwerkzaam-
heden.

Alle monteurs hebben de cursus
basis veiligheid VCA met goed ge
volgd afgesloten en het certificaat
van vakbekwaamheid uitgereikt
gekregen. De cursusinhoud betreft
de volgende punten: Arbowetge-
ving, risico's en preventie. Gevaar-
lijke stoffen, brand- en explosiege-
vaar. Werkvergunningen en beslo-
ten ruimten. Gereedschappen/Ma-
chines. Hijsen/tillen, werken op

hoogte. Persoonlijke beschermings-
middelen.

Alle leidinggevenden hebben de
cursus veiligheid voor operatio-
neel leidinggevenden met goed ge
volg afgesloten en hebben hier-
voor ook het betreffende certifi-
caat gekregen. Deze cursus is aan-
gevuld o.a. met de volgende pun-
ten: Arbeidsomstandigheden- en
milieuwetgeving, veiligheidsma-
nagement, taak-risico-analyse. Men-
tale en fysieke belasting, ergono-
mie. Veiligheidprocedures, werk-
vergunningen. Brand en explosie,
bedrijfsnoodplannen.
Het bedrijf zelf heeft ook op 30 ja-
nuari een audit ondergaan, dit be
treft o.a. het voldoen aan de wette
lijke eisen van veiligheid, arbo- en
milieuzorg.

Stichting de Kringen
Stichting de Kringen organi-
seert al bijna 40 jaar praatgroe-
pen voor homo's/lesbo's.

In zo'n praatgroep leert men ande
ren kennen en kan men mensen
leren kennen die in ieder geval
snappen waar je over praat. Men
kan namelijk wel ontkennen dat
men homoseksuele gevoelens
heeft, maar men zal al wel ervaren
hebben dat zoiets niet zomaar
overwaait. Je kunt een weg vinden
om er op een goede manier mee

om te gaan en het een plaats te ge
ven in je leven, het is nu eenmaal
iets dat bij je hoort en dat is geen
drama.

Sinds een paar jaar is er nu ook
een groep bi-seksuele mannen. En
als je denkt: een praatgroep dat
klinkt zo zwaar, dat is het dus niet,
het is ook een hoop gezelligheid.
Meer info op de site van de lande
lijke St. de Kringen, waar we
onderdeel van uitmaken
www.dekringen.nl

Met o.a.
Grote nostalgische optocht
door centrum van Zutphen
Het hoogtepunt van de Nationale
bokbierdag is uiteraard de op-
tocht, 's Middags trekt een grote
nostalgische optocht door de stra-
ten van Zutphen. De start is op de
grote parkeerplaats van de Fa. Ree
sink op industrieterrein De Mars.
In de optocht lopen natuurlijk de
brouwerij karren mee. Deze karren
worden getrokken door twee, vier
of zes paarden. Ook zijn in de op-
tocht oldtimers te zien, zoals mo-
toren, brandweerauto's en tracto-
ren met landbouwwerktuigen. An-
dere landbouwwerktuigen wor-
den voortgetrokken door paarden
en er zijn veel bijzondere koetsen,
waaronder een zevenspan en als
absolute topper een postkoets met
negenspan! In totaal lopen er wel
honderd paarden mee in de op-
tocht.
Vijf muziekkorpsen zorgen voor
de muzikale noot onderweg. Con-
cordia uit Eefde, Concordia uit
Hengelo, Concordia uit Vorden, de
muziekvereniging uit Haarlo en
uit Angerlo doen allemaal mee.
Veel deelnemers blijven op het
eindpunt op de Groenmarkt en de

Marspoortstraat staan, zodat ie-
dereen de wagens kan bewonde-
ren.

Route optocht
De route start op het parkeerter-
rein van de Fa. Reesink op in-
dustrieterrein De Mars. De optocht
neemt de volgende route: Haven-
straat - IJsselkade - Marspoortstraat
- Groenmarkt - Lange Hofstraat -
's Gravenhof - Martinetsingel -
Boompjeswal - Paardenwal - Ber-
kelsingel - Laarstraat - Beukerstraat
- Sprongstraat - Houtmarkt - Groen-
markt.
Het eindpunt is de Groenmarkt.
Hier blijven de meeste voertuigen
staan tot eind van de dag, zodat ie-
dereen ze van dichtbij kan bezich-
tigen.

PROGRAMMA
ZATERDAG 12 OKTOBER 2002

Paardetram
Paardetram uit Lochem rijdt vanaf
's morgens door de binnenstad.
Rondrit tegen betaling.

Mini-oogstfeest in de Laarstraat
Bezichtiging van diverse oude

landbouwwerktuigen, tractoren
en optredens van onder andere
een boerendansgroep.

Ruilverzamelbeurs
Locatie: Schupstoel. Diverse kra-
men met verzamelingen biergla-
zen, bierviltjes en andere bierarti-
kelen.

Bokbiermarkt
Locatie Houtmarkt/Groenmarkt.
Officiële opening door de heer A.
Gerritsen, burgemeester van Zut-
phen.
Presentatie van een tiental soorten
bokbier door een zelfde aantal ho-
recaondernemers in aangeklede
stands van de verschillende brou-
werijen. Diverse oude ambachten,
podium met live-muziek, enkele
chantykoren en kramen met ver-
schillende hartige happen.

Grote nostalgische optocht
Vertrek vanaf het Reesink-terrein
op industrieterrein De Mars, rich-
ting het centrum van Zutphen.

Bezichtiging bierkarren, koet-
sen etc.
Locatie: Groenmarkt/Marspoort-
straat (eindpunt van de optocht).

De winnaars van de in Contact gepubliceerde rebus zijn:

Tarik Jansen
Jocelyn Kraassenberg
Bo Dieks
J.H. Hunteler-Dave
Vincent Silvold
Suzan Ambergen
Patrick Hendriksen
Kai Zweverink
Sandra Aalderink
Patrick Woerts
Mathijs Bruins
Marije Heijink
Timo Rouwenhorst
Judith Lammertink
Jacorien te Veldhuis
Anniek Rouwenhorst
Kelly Hemmink
Robin Meulenbrugge
Mar tij n kooyman
Jeroen Winkel
Hanneke en Karin Kamphuis
Tieme Gotink
Lolo Berentsen
Marleen Robbertsen
Dennis van it Wel
lisa van der Veen
Inge Kolkman
Daar» Oosterink
Bo Wrjs
Jorn Broeke

De Banenkamp 15
Kerkweide 25
Waarlerkamp 20
Soerinkweg 3
De Haar 30
Addinkhof 2
Zelhemseweg 2a
Middenweg 52
Covikseweg 21
Akkerwinde l
Ruurloseweg 5
Brinkerhof 24
Spelt?
Maanstraat 21
Denneappel 10
HetElshofS
Garvelinkkampweg 29
Sarinkdijk 23
Toldijkseweg 26
Zutphen-Emmerikseweg 93
Hoetinkhof76
Insulindelaan 15
Hoogstraat 44
Berkenlaan 63
Tarwe?
De Horsterkamp 35
Waalderweg 57
Hummeloseweg 70
Holtmaet 10
Broekstraat 7

Vorden
Kranenburg
Hengelo
Barchem
Vorden
Vorden
Ruurlo
Hengelo
Steenderen
Hengelo
Vorden
Vorden
Ruurlo
Hengelo
Ruurlo
Vorden
Ruurlo
Hengelo
Steenderen
Baak
Vorden
Vorden
Toldijk
Hengelo
Ruurlo
Vorden
Mariënvelde
Zelhem
Vorden
Lochem

De toegandskaartjes zijn t/m vrijdag 18 oktober af te halen bij drukkerij Weevers Nieuwstad 30 te Vorden.
P.S. Ponypark Slagharen is geopend t/m zondag 27 oktober.
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Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HoLfSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

'Groot voordeel bij HCI en
heel andere sfeer bij ons thuis.'

Oktober Woonmaand = Actiemaand bij HCi!
Restanten wand- en vloertegels extra afgeprijsd

Vloertegels J waaronder [Sanitair]

Fantanello, rood/geel Sphinx,
30 x 30, van € 33,40 WdfldclOSet,
voor ,^ * l Q 95 Incl. zitting met

^ *^* lnf deksel en Geberit
SOflCiflO, grijs/geel, inbouwframe/bedieningsplaat,

30 x 30, van € 33,40 NU _ A O C -

voor ^ 1Q 95 rrr ^€ ̂ ^3'€ 10, /m [Deuren J
Ardesia, Showroom buiten-

zwart leisteen structuur, deuren,
30x60, _ JA 15 Vanaf €

fe fc*t> /NU /nv

Alle aanbiedingen
gelden inclusief BTW

«resks fletewrd aan
parteulieren.

HCI. Helemaal miin idee, l
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft - Ettenseweg 39 '- tel. 0315 69 62 00
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Verhuur van
spinhoogwerker
Prijzen per:
dag € 172.55
weekend € 260.00
week € 833.00
inclusief BTW

Deldensebroekweg 16
7251 RD Vorden
Tel. (0575) 55 45 01
Fax (0575) 55 45 02
Mobiel 06 54251986

||J|ijdig
liip/elijk

Turfstraat 33
ZUTPHI-N

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metseiwerk
LICHT^NVOORDE
* (0544) 37 70 08

BORCULO
w (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

10% korting
op alle

artikelen
Alleen op 1 oktober 2002 tot 1 januari 2003.

Want we gaan nog steeds door met zaken doen.

Bij deze.

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, 7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 60

n e t e v e n

D e

^Sf' ^1^^^^^ ^^^M ^w ^^fc. ^^^^ .̂ >^^H ^H ^^ .̂ JMM... JMMMI... MM l:::
d II Q t? I 5 LJ

Karpetten
uit voorraad
30 tot
• JF ̂ ^ l^H l IflÉ ^3T Adres Groenloseweg 9
IV \^ ^| J^ 7261 AM Ruurlo

%iJr Telefoon (0573) 45 12 39
Internet www.wonerij.nl

m p l e e t i n s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n



Nijverheidsweg 11
Tel.(0575)463381

7255 RA Hengelo (Gld.)
Fax (0575) 46 25 06

GOOSSEN*

GARAGEBEDRIJF
TEERINKZELHEM

Boeninksteeg 14 • Zelhem
Tel. (0314)324453

Opel - VW occasions
Reparatie en onderhoud
van alle merken
APK-keuring v
Berendsen
paardehtrailers • aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11

06 23734580

BOSCH LAN D
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

ens
Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestigingen vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

Lurvink
Dames en Herenkapsalon

adudht \rour U
Ruurloseweg 16 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 64

Openingstijden:
dinsdag, woensdag 08.00 - 18.00 uur
donderdag, vrijdag 08.00 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

b o u w & t l m m e t b e d r i j f v.o.f.

Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 03 46

Fax (0575) 46 03 70

HALFMAN B.V.
boomkwekerij • tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 24

Rijwiel- en bromfietshandel
Verhuur van fietsen, tandems en familiefietsen

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 72 78

Paardensportcentrum

'Baak'
Langendijk 3, Baak
Telefoon (0575) 44 1803

Hoveniersbedrijf

Lankhorsterstraat 25, Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

tuinhuisjes • natuurstenen
Ruurloseweg 45-47, Vorden

Telefoon (0575) 55 12 17 of 55 18 11

Ci i f c (%• Slijterij
Hoekje-Dijk-Stijl

Het gezelligste plekje in Hengelo,
op het terras of aan de bar.
Ook voor uw slijterswensen.

Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 52 / 06 54313866

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.)
Zelhemseweg 21
Telefoon (0575) 46 40 00

Abbink
Bouw enTimmerhi'iinil

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43

Samengestelde
menwedstrijd

TROEFMARKT VAN DER MONDT HENGELO (GLD)
RUURLOSEWEG 52 • TEL (0575) 46 13 92

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD 'N TROEF

3 BRODEN VOOR MAAR €2.95
ELKE DAG VERS GEBAK

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

Ruurloseweg 49, Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 31 32
Fax (0575) 46 51 58

ruilersporf
SuBlere

Spalstraat 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0573) 46 37 56

uouwmanagement
bossenbroek

voor uw persoonlijke
bouwcoördinatie

Rabobank

p en

"In Stap
en Draf"

Terrein De Hietmaat
Zaterdag 12 oktober: dressuur en vaardigheid
Zondag 13 oktober: marathon (vanaf 9.30 uur),
Entree gratis, aanvang beide dagen 8.30 uur.

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel.(0573)461305
Fax (0573) 46 10 98

Deze dagen
worden mede mogelijk gemaakt door:

„de Gompert"
„'t Riefel"

Bakkerij Bruggink
Bosman

Goossens Atomica
Rabobank Graafschap-West

Schiphorst, G.
Smederij Besseiink

Th.J. Sloot B.V.

Wentink
Wolbrink-Masselink

manege Hengelo
ijsboerderij
de warme bakker
groenspecialist
werk- vrijetijdskleding
bankzaken
autobedrijf
vooral uw smeedwerk
accountants en
belastingadviseurs
makelaardij o. g.
bouwbedrijf

voor het beste bronwater

Telefoon (0575) 45 20 41
Fax (0575) 45 20 51

aannemersbedrijf „de timmerije"

HENDRIKS
Kruisbergseweg 10

Hengelo (Gld.)
BLOKHUTTEN Tel. (0575) 46 14 48

TUINMEUBELEN

SPEELTOESTELLEN

Hotel • Café • Restaurant

„3-Cerfkens"

Zutphen-Emmerikseweg 64
Telefoon (0575) 44 12 52

Fax (0575) 44 10 40
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